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1. SAMMANFATTNING 
Eftersom detaljplanen för Östra Industriområdet etapp 3 kan antas medföra betydande mil-

jöpåverkan har denna miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Detaljplanen syfte är att ska-

pa förutsättningar för att utöka industriverksamheten i området. 

Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikationer, kulturmiljö, rennäring samt äm-

nen och material. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar följande huvudpunkter som bedömts som extra 

viktiga att utreda samtidigt som planen tas fram: 

 RIKSINTRESSE Kommunikationer, Kulturmiljö och Rennäring. 

 HÄLSA OCH SÄKERHET Industriområdets påverkan samt Farligt gods.  

 VATTEN Yt-, Grund- och Dagvatten. 

 NATURMILJÖ OCH REKREATION 

 

1.1 SAMLAD BEDÖMNING 
 

 
POSITIVA 

KONSEKVENSER 

 
INGA/OBETYDLIGA 

KONSEKVENSER 

 
SMÅ NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 
MÅTTLIGA 
NEGATIVA 

KONSEKVENSER 

 
STORA NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 

Kommunikationer 

 

Planens genomförande påverkar inte E10.  

Planens genomförande bedöms ha måttlig 
negativ påverkan på riksintresse kommuni-
kation i avseende järnvägens utredningsom-
råde för ny station eftersom planområdet 
ligger inom utredningsalternativet. 
 
Planens genomförande påverkar inte riksin-
tresset för flyg.  

Rennäring Eftersom industriområdet ska omges med 
stängsel utsätts inte renarna för risker vid 
förflyttning. Vad gäller riksintresset för ren-
näringen bedöms inte förutsättningarna för 
renskötseln påtagligt försvåras av detaljpla-
nens genomförande. Däremot påverkas ren-
näringen av de kumulativa effekter som 
stadsomvandlingen medför. Planen bedöms 
ha små negativa konsekvenser för rennär-
ingen. 
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Kulturmiljö 

 

Den industri som kommer att finnas i plan-
området har inte karaktär av "industriella 
anläggningar som visar grunden för samhäl-
lets existens", vilket är ett av uttrycken i riks-
intresset. Exploateringen av området har 
varken positiv eller negativ inverkan på riks-
intresset. 
 
Den kulturhistoriska lämningen, bleckning 
på träd, som finns i planområdet kan komma 
att avlägsnas beroende på var bebyggelsen 
placeras.  
Detaljplanens genomförande bedöms inte ha 
en betydande negativ påverkan på riksintres-
set för kulturmiljö. 
 

Planområdets påverkan Industriområdet etapp 3 ligger inom ett re-
dan etablerat industriområde. Platsen be-
döms som lämplig för utökad verksamhet, 
ingen betydande negativ påverkan på om-
givningen bedöms uppstå förutsatt att lämp-
liga skyddsåtgärder för verksamheterna vid-
tas. 
 

Farligt gods E10 

 

Byggrätterna inom planområdet håller läns-
styrelsens föreslagna skyddsavstånd. En 
riskanalys behöver inte tas fram. 
För att minimera risken för olyckor med far-
ligt gods är det av stor vikt att trafiklösning-
arna i planområdet utformas med hög grad 
av säkerhet.  
 

Ytvatten 

 

För att undvika ytterligare belastning på Lu-
ossajoki bedöms ett skyddsområde närmast 
bäcken vara nödvändig. Ett skyddsområde 
innebär att möjliga påverkanskällor hamnar 
längre bort från bäcken vilket gör att risken 
för föroreningar minskar. 
Förutsatt att skyddsavstånd finns mellan 
bäcken och industrin samt att eventuella 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas för verk-
samheter bedöms planen inte ha en bety-
dande negativ påverkan på Luossajoki. Dag-
vattendamm får anordnas i norra delen av 
planområdet. 
Alla industritomter som hanterar lösnings-
medel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin, 
andra petroleumprodukter eller fett i större 
mängder behöver installera en olje-
/fettavskiljare. Detta får inte tillföras i av-
loppet. 
 

Grundvatten 

 

Schaktning och återfyllning kommer endast 
att utföras inom planområdet och inga nya 
större områden kommer att tas i anspråk. 
Arbetena kan ytterst lokalt medföra en 
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grundvattensänkning som följd av dränering.  
Planens genomförande bedöms ha obetydlig 
påverkan på grundvattnet. Om lokalt om-
händertagande ordnas kommer dagvattnet 
föras tillbaka i grundvatten på samma plats.  
 

Dagvatten 

 

Bäcken Luossajoki är redan påverkad av om-
givningen och tål inte ytterligare förorening-
ar. Kvalitetskravet att uppnå god status mås-
te uppfyllas till år 2021. Detta ställer höga 
krav på dagvattenhanteringen och vikten av 
att motverka diffusa föroreningar är stor. 
Planens genomförande bedöms inte ha nå-
gon betydande negativ påverkan om dag-
vattnet hanteras på ett säkert sätt. Dagvat-
tendamm får anläggas i norra delen av plan-
området. 
 

Naturmiljö 

 

Området är idag redan påverkat av omkring-
liggande bebyggelse och infrastruktur. Na-
turmark kommer delvis att sparas inom 
planområdet.  
Planens genomförande bedöms ha måttlig 
negativ inverkan på naturmiljön inom plan-
området eftersom stor del av naturmiljön 
försvinner och ersätts med industri. Natur-
miljön i närområdet bedöms inte påverkas 
negativt på ett betydande sätt. 
 

Rekreation och friluftsliv Detaljplanens genomförande kommer främst 
att inskränka på tillgängligheten till natur-
marken eftersom området ska stängslas in.  
Omgivningen har redan till stor del industri-
karaktär och ligger så nära befintlig bebyg-
gelse att ytterligare exploatering enligt plan-
förslaget inte gör någon betydande skillnad i 
avseende naturupplevelse. Det finns även 
god tillgång på naturmark i närområdet och 
de anlagda spåren kommer att finnas kvar. 
Planen påverkan bedöms ha obetydlig på-
verkan på rekreation och friluftsliv. 
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2. INLEDNING 

2.1 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Enligt 4 kap. 34§ plan och bygglagen (PBL) skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upp-

rättas som följer bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken, om genomförandet av 

planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 4 § Förordning 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen för Östra industriområdet etapp 3 har av Miljö- och byggnämnden i Kiruna, i 

samråd med Länsstyrelsen, bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan såsom anges 

ovan. Denna miljökonsekvensbeskrivning har därför arbetats fram för att dokumentera och 

beskriva hur miljöbedömningsprocessen har fortlöpt under planarbetet. 

2.2 BAKGRUND 
Kiirunavaaras fortsatta expansion gör att Kiruna stad inom en snar framtid kommer att på-

verkas av markdeformationer. Till stora delar måste staden flyttas eller byggas upp på nytt 

öster om nuvarande stadskärna. Detta medför att befintliga industriverksamheter måste om-

lokaliseras för att frigöra mark. Det finns även efterfrågan på industrimark för industri som 

ännu inte har etablerats i Kiruna. Östra industriområdet utgörs av tre etapper. De två första 

etapperna detaljplanelades 1992 respektive 2002. Sedan dess har efterfrågan på industri-

mark i Kiruna ökat kraftigt och idag bebyggs etapp 1 och 2. Planområdet har ett strategiskt 

läge intill befintligt industriområde samt bra tillgänglighet med närhet till E10. 

Aktuellt område är utpekat som Naturområde i gällande fördjupade översiktsplan (FÖP). 

Kommunen arbetar med en ny FÖP som beräknas bli färdig under 2014. I ny FÖP ska områ-

det utpekas som industriområde. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen är en sammanfattning av de utredningar och miljöaspekter 

som framkommit inom miljöbedömningsprocessen, fram till samrådsskedet av detaljplanen 

för Östra industriområdet etapp 3. Miljöbedömningsprocessen pågår parallellt med framta-

gandet av övriga planhandlingar. Processen kommer att pågå fram till antagande av detalj-

planen. 

2.3 SYFTE 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveck-

ling kan främjas. Under miljöbedömningsprocessen ska den betydande miljöpåverkan som 

planens genomförande kan antas medföra, identifieras, beskrivas och bedömas. Miljökonse-

kvensbeskrivningen är dokumentet som redovisar de negativa och positiva miljöeffekter som 

planen kan antas medföra, samt rekommenderade åtgärder för att minska konsekvenserna av 

dessa.  

Syftet med detaljplanen är att utöka Östra industriområdet med ännu ett område för att till-

godose den ökade efterfrågan på för industrimark. 

2.4 KONSEKVENSBEDÖMNING 
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde 

och av ingreppets eller störningens omfattning. Konsekvensen beskrivs i fem graderingar.  

Stora konsekvenser; Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller betydande 

påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.  

Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad påver-

kan på värden av lokalt/regionalt intresse.  

Små konsekvenser; Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.  

PLANOMRÅDET 

Figur 1. Översiktskarta  
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Inga/Obetydliga konsekvenser; Inga eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse 

eller lokalt/regionalt intresse. 

Positiva konsekvenser; Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse eller lokalt-

/regionalt intresse. 

 

 
POSITIVA 

KONSEKVENSER 

 
INGA/OBETYDLIGA 

KONSEKVENSER 

 
SMÅ NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 
MÅTTLIGA 
NEGATIVA 

KONSEKVENSER 

 
STORA NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 

2.5 OSÄKERHETER 
Under respektive miljöaspektavsnitt beskrivs de brister i underlag eller andra osäkerheter 

och svårigheter som kan ha påverkat bedömningen. 

 

2.6 MKB-PROCESSEN EFTER PLANSAMRÅD OCH GRANSKNINGS – 

FÖRÄNDRINGAR I MKB 
Innehållet i detta förslag till miljökonsekvensbeskrivning har vuxit fram under ett processar-

bete inom ramen för det tidiga detaljplanearbetet. Under planprocessen är det inte uteslutet 

att nya frågor kan behöva utredas och läggas till i takt med att kunskapen kring respektive 

område kommer att öka. Sådana förändringar i MKB:ns innehåll kommer att redovisas i det-

ta stycke. 
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3. NULÄGESBESKRIVING 
Planområdet är ca 27 hektar och ligger på ett naturmarksområde som mestadels består av 

torr backe med risvegetation, fjällbjörkar och sly. Delar av planområdet utgörs av myrmark. 

Planområdets topografi sluttar åt nordost.  

Bäcken Luossajoki rinner genom området med Torne älv som recipient.  

Marken inom planområdet består enligt en översiktlig jordartskarta huvudsakligen av morän, 

i den södra delen där området övergår i våtmark består marken i huvudsak av torv. 

Planområdet angränsar till befintliga industrifastigheter, etapp 1 och 2 som är under uppfö-
rande. 
 
Etapp 1 och 2 är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Planområdet kommer att anslu-

tas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tekniska Verken i Kiruna AB, TVAB, kom-

mer att göra en utredning hur etapp 3 skall anslutas till det befintliga ledningsnätet som är 

anlagt i etapp 1 och 2. 
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4. AVGRÄNSNING 

4.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

 
Figur 3. Detaljplaneområdet illustrerad med blå figur. Källa: Kiruna kommun, © Lantmäteriet 

Östra industriområdet befinner sig mellan Tuolluvaara och Lombolo. Dessa två områden är 

stora bostadsområden som består främst utav villabebyggelse. Det finns också en del områ-

den med flerbostadshus. Till närmaste bebyggelsen på Lombolo är det ca 900 meter och Tu-

olluvaara ca 350 meter. Till den närmaste delen av nya centrum är det cirka 200 meter från 

planområdet och cirka 400-500 meter mellan närmaste delen av nya centrum och industri-

marken inom planområdet. 

PLANOMRÅDET 

 

LOMBOLO 

TUOLLUVAARA 

Figur 2. Planområdet ovan (vy mot sydväst) samt befintligt industriområde under uppförande.  

Foto: MAF Arkitektkontor 
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Planområdet avgränsas i norr och väst av E10 och Lombololeden samt en större kraftled-

ningsgata. I öst avgränsas den av en befintlig industrifastighet och i syd/sydöst av rennäring-

ens markanvändning.  

Även om beskrivningen av miljökonsekvenserna i huvudsak inriktar sig på själva planområ-

det har, i den mån det har ansetts motiverat, även påverkan på andra områden behandlats.  

 

4.2 NIVÅAVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig i första hand på de miljökonsekvenser som planen 

kan antas medföra på lokal nivå. Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig i första hand på 

de lokala fysiska miljöeffekter planförslaget ger upphov till. Strategier och mer övergripande 

frågor behandlas i andra övergripande dokument, t ex fördjupad översiktsplan. 

Innehållet i en MKB regleras i 6 kap 12 § Miljöbalken. Enligt Miljöbalkens 6 kap 13 § skall en 

MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

2. Planens innehåll och detaljeringsgrad 

3. Allmänhetens intresse 

4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i andra skeden, till exempel vid byggprojektering, till-

ståndsprövning av verksamheter eller åtgärder. 

 

4.3 ÄMNESAVGRÄNSNING 
Efter samråd med länsstyrelsen har kommunen gjort ställningstagandet att miljöbedömning-

en ska beskriva konsekvenserna för: 

 RIKSINTRESSE Kommunikationer, Kulturmiljö och Rennäring. 

 HÄLSA OCH SÄKERHET Industriområdets påverkan samt Farligt gods.  

 VATTEN Yt-, Grund- och Dagvatten. 

 NATURMILJÖ OCH REKREATION 
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5. ALTERNATIVREDOVISNING 

5.1 PLANFÖRSLAGET 
 

 

 

Syftet med detaljplanen är att utöka Östra industriområdet med ännu ett område för indu-

striändamål (anmälningspliktiga verksamheter, C-verksamhet, och eventuellt tillståndsplik-

tig miljöfarlig verksamhet med liten miljöpåverkan, B-verksamhet). Tänkta industrier är 

bland annat ett asfaltverk och en återvinningsindustri. I övrigt blir det likande industrier som 

på etapp 1 och 2, som består mestadels av verkstäder, tunga fordon och åkerier.  

Planområdet har ett strategiskt läge intill befintligt industriområde samt bra tillgänglighet 

med närhet till E10. Idag finns det en infart till Östra industriområdet från Tuollavaararon-

dellen vid Lakkapää. I och med stadsomvandlingen kommer rondellen att flyttas uppåt mot 

Lakkapää och det kommer att bli en ny infart till industriområdet. I detaljplaneförslaget är 

infarten markerad med ett större område för att sträckningen ska kunna vara flexibel. Den 

del av infartsområdet som inte bli väg kvarstår som naturmark.  

För att möjliggöra för industritomter på båda sidor av lokalgatan genom Östra industriområ-

det, etapp 3, flyttas den redan planlagda gatan åt sydväst jämfört med den sträckning som 

angetts i befintlig detaljplan från 1992. Detta gäller enbart den södra delen av vägen som 

ännu inte är anlagd.  

Det finns ett gång- och cykelstråk som går längs E10 in till industriområdet. Detta ingår i 

lokalgatan på plankartan. Lokalgatans bredd är väl tilltagen genom hela området för att 

gång- och cykelväg ska kunna anläggas vidare söderut genom området.  

Planområdet är ca 27 hektar. Kvartersmark planlagd för industriändamål upptar större delen 

av planområdet. Intill bäcken Luossajoki är marken planlagd som naturmark och resterande 

 

Figur 4. Plankarta  
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yta utgörs av lokalgata samt släpp med naturmark. Maximal totalhöjd är 14 meter för indu-

stri. Exploateringsgraden är max 35 % av fastighetsytan. 

Parkeringar, varumottagningar och utfarter ska anordnas inom varje fastighet.  

Detaljplaneförslaget för etapp 3 reglerar inte hur bebyggelsen ska gestaltas.  

Stängsel utan öppning ska finnas med syfte att förhindra renar från att ta sig in i industriom-

rådet. 

 

5.2 NOLLALTERNATIV 
Syftet med nollalternativet är att ge en likvärdig bas för jämförelser mellan olika alternativ. 

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som beskriver den troliga utvecklingen på Östra 

industriområdet etapp 3 om ny detaljplan inte kommer till stånd.  

Under rubrikerna ”effekter och konsekvenser” jämförs noll- och planalternativet.  

I gällande FÖP är området utlagt som "Naturmark". Nollalternativet för aktuellt område är 

att nuvarande markanvändning fortgår. 

Planområdet är idag obebyggt. Till största del består området idag av myrar, men även av en 

del torrmark. Det växer sly, buskar, risvegetation och fjällbjörkar. Luossajoki, som har sitt 

inlopp från Ala Lombolo, går igenom planområdet. Öster om planområdet finns industrifas-

tigheter samt mark planlagd för industri. Norr om området går en kraftledningsgata genom 

området och norr om detta E10.  

 

5.3 ALTERNATIV LOKALISERING 
Kiruna kommun har under de senaste åren utrett tre olika lokaliseringsalternativ av nytt in-

dustriområde eftersom ersättningstomter måste erbjudas de industrier som ska flyttas i för-

mån för ny centrumbebyggelse. Förutom industriområdet etapp 3 har ett område söder om 

Lombolo och ett område söder om Kiirunavaara (södra infarten LKAB) utretts.  

Motiveringen till att välja Östra industriområdet var att det är det strategiskt bästa läget intill 

E10 och planerad ny sträckning av väg 870. Eventuellt kommer även järnvägen att kopplas 

till området. Det är en naturlig förtätning av ett redan befintligt industriområde och natur-

marken är redan påverkad av befintlig bebyggelse och infrastruktur. Se karta, figur 5.1. 
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Figur 5. 1: Östra industriområdet, 2: Lombolo, 3: Södra infarten LKAB. Källa: Kiruna kommun ©Lantmäteriet 
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6. ANALYS AV MILJÖASPEKTER 
 

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan 

pekas ut som områden av riksintresse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. De kan ex-

empelvis innehålla naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena 

viktiga för hela landet. Det kan även vara områden som är viktiga för någon näring som ren-

näringen eller fisket, eller att området ska användas till någon exploatering, till exempel för 

vägar och järnvägar.  

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det får betydelse att ett område är av 

riksintresse, den redan pågående markanvändningen påverkas inte. Om den ändrade mark-

användningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att änd-

ringen inte kan få tillstånd. 

 

6.1 RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER 
Riksintresse kommunikationer har strategisk betydelse för näringslivet och befolkningen i 

Kiruna. 

Nulägesbeskrivning 

6.1.1 Väg  
Det europeiska TEN-nätet (Transeuropean Network) är ett internationellt projekt på EU nivå 

som syftar till att koppla samman infrastruktur mellan olika länder inom EU. E10 ingår i det 

nationella stamvägnätet och det europeiska TEN-vägnätet och är av riksintresse för infra-

struktur.  

Industriområdet etapp 3 ansluter till Lombololeden söder om E10.  

6.1.2 Järnväg 
Malmbanan trafikeras både av gods- och persontrafik och ingår i de spår och spåranlägg-

ningar som utgör sådan betydelse att den är av riksintresse för kommunikationsanläggning-

ar. Malmbanan ingår även i det europeiska TEN-nätet. 

Malmbanan är Sveriges tyngsta godsstråk och sträcker sig från Boden i öster till Riksgränsen 

i väst. Den fortsätter över på norska gränsen till Narvik, men går där under namnet Ofotba-

nen. Järnvägen är byggd främst för malmtrafiken Kiruna–Narvik (norra omloppet) och Kiru-

na–Malmberget–Luleå (södra omloppet). Banan trafikeras även frekvent av både godståg 

och persontåg. 

Ny järnväg har byggts väster om Kiruna centrum. Den pågående samhällsomvandlingen i 

Kiruna har medfört att den gamla järnvägstationen tillfälligt har flyttats. För att säkerställa 

persontransporter på järnväg till och från Kiruna även i framtiden behöver ett nytt läge för 

järnvägsstation eller resecentrum hittas.  

 

Trafikverket har under de sista två åren arbetat med att ta fram möjliga placeringar av en 

permanent järnvägsstation. Tidigast år 2016 kommer beslut tas i frågan.  
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Beslutsprocessen sker i samråd med Kiruna kommun, allmänheten, samt andra intressenter. 

Den permanenta stationen kommer att tas i bruk tidigast år 2017. (Källa: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/Kirunaprojektet/Dessa-ar-

alternativen-vi-tittar-pa/. 2014-04-11) 

 

Idag finns fem aktuella alternativ för placeringen av järnvägsstationen. Alternativen ansluter 

i olika grad till Kiruna stad, där befolkningen bor och där centrum kommer att bildas. Trafik-

verket tittar även på anslutningar till nuvarande och planerade vägar och järnvägar samt till 

flygplatsen. 

 

Planområdet ligger inom ett av alternativen, Utredningsalternativ 8 (UA 8).  

UA 8 har tre tänkbara lösningar för stationens placering (a-c) beroende på om det ska vara en 

säckstation eller vändslinga. Planområdet ligger inom sträckning för alternativ UA8b och c 

om lösningen med vändslinga används, se figur 6. 

 

 
Figur 6. UA8a och UA8b samt UA8c skissat på ortofoto med berörda intressen. Källa: Trafikverket 

PLANOMRÅDET 
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Figur 7. Flygfoto över Lombolo och östra Kiruna. Röd oval markera delar av område för ny station i UA8a och 

UA8b. Blå oval markerar stationsområde vid UA8c. Källa: Trafikverket 

 

6.1.3 Flygplats 
Kiruna Airport är en regional flygplats. Den är Sveriges nordligast belägna flygplats och ligger 

cirka 9 kilometer från Kiruna centrum. Flygplatsen utgör riksintresse för luftfarten. 

Själva riksintresseområdet för flygplatsen utgörs av nuvarande flygplatsområde och dess in-

fluensområde för buller, hinder och elektromagnetisk störning. Höga byggnader eller buller-

känslig bebyggelse kan leda till begränsningar för flygplatsverksamheten i den tillstånds-

prövning enligt miljöbalken som flygplatsen genomgår med jämna mellanrum. 

Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. Mi-

nimum Sector Altitude (MSA) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den sista delen av 

inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, 

vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Den MSA-påverkande ytan, består av en 

cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Nya hinder kan ha 

en negativ inverkan på flygtrafiken. 

I en flygplats närområde regleras högsta tillåtna höjd för byggnadsverk av hinderbegränsan-

de ytor, för Kiruna airport råder hinderfrihet till en höjd av +504,8 m ö h, RH 2000, se figur 

8.  

Farliga, störande och missvisande ljus för flygverksamheten regleras i 24 § Transportstyrel-

sens författningssamling (TSFS 2010:119). Där framkommer att ljus som inte är avsedda för 

luftfarten och som på grund av dess intensitet, konfiguration eller färg kan orsaka förvirring 

PLANOMRÅDET 
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eller vara vilseledande för luftfarten ska avlägsnas, skärmas av eller på annat sätt modifieras 

för områden inom 750 meter på varje sida av den utsträckta centrumlinjen i sidled. 

 

 
Figur 8. Kiruna airport - hinderfria ytor. 

 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet påverkar inte väg, järnväg eller flyg. 

 

PLANOMRÅDET 
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Planalternativ 

Planområdet ligger drygt 200 meter söder om E10. Mark planlagd för kvartersmark är drygt 

250 meter från Lombololeden vilket även är ungefär var väg 870 är planerad. 

 

Planområdet ligger inom ett av järnvägens utredningsalternativ.  

Planområdet har i nuläget högsta höjden i markplanet på +440 m ö h, RH 00. Högsta total-

höjd är satt till 14 meter. För Kiruna Airport råder hinderfrihet till en höjd av +504,8 m ö h, 

RH 2000.  

Bedömning 
Lämpligt skyddsavstånd för farligt gods är 30-70 meter för industri. Planens genomförande 

påverkar inte E10 då lämpligt skyddsavstånd mellan industri och väg erhålls.  

Planens genomförande bedöms ha måttlig negativ påverkan på riksintresse kommunikation i 

avseende järnvägens utredningsområde för ny station eftersom planområdet ligger inom ut-

redningsalternativet. 

Planens genomförande påverkar inte riksintresset för flyg. Inga störande eller missvisande 

ljus får förekomma inom industriområdet.  

Åtgärdsförslag 
Begränsning av maximal totalhöjd regleras i planbestämmelse.  

Det är i nuläget svårt att anpassa planområdet efter järnvägen eftersom utredningen pågår 

och flera lokaliseringsalternativ finns kvar. Dialog med Trafikverket sker under samråd och 

granskning.   

 

6.2 RIKSINTRESSE RENNÄRING 
Gabna sameby utgör den arealmässigt minsta byn av kommunens sex fjällsamebyar och är 

den mest exploaterade. Gabna sameby bedriver renskötsel från riksgränsen mot Norge i väs-

ter till Tärendöälvens bifurkation i öster. Den nordliga gränsen följer Torneträsk och Torne-

älven. Samebyns sydliga betesområde gränsar mot Laevas sameby. Gränsen mellan dessa 

byar i Kiruna centralortsområde följer sjösystemen Luossajärvi, Ala Lombolo och Aptas.  

Gabna sameby har haft sina flyttleder både väster om och nordost om Kiruna centralort. På 

grund av exploateringar för olika ändamål t.ex. järn- och kopparmalmsfyndigheter, Kiruna 

centralorts utbredning, torvtäkter, Kiruna flygplats, försvarsanläggningar, skjutbanor, det 

rörliga frilufts- och skoterlivet m.m. har samebyn ändrat renflyttningslederna förbi Kiruna 

centralort vid flertalet tillfällen. 

På grund av mycket besvärliga förhållanden begärde samebyn fastställelse av renflyttningsled 

förbi Kiruna centralort. Regeringen fastställde den 1 juni 1974 renflyttleden med stöd av 24 § 

Rennäringslagen (sträckningen Krokvik förbi Kiruna flygfält). Detta område är klassat som 

riksintresse för rennäringen, för tryggande av flyttningsväg, övernattningsbete och rastbete. 

Samebyn flyttar sina renar genom området under hösten, ner mot vinterbetesmarkerna. 

Flyttleden går norr om Luossavaara och passerar öster om Matojärvi för att sedan fortsätta 

söderut mot väg E10 öster om Tuolluvaara. Flyttningen av renarna sker oftast med hjälp av 

helikopter. Inför passage av E10 samlas renarna i en övergångshage innan de flyttas över vä-

gen strax utanför Tuolluvaara. 
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Figur 9. Strategiskt viktiga platser för Gabna sameby. Kartunderlag sametinget.se 

 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att området för rastbetet och passagen är kvar som det ser ut i nulä-

get. 

Planalternativ 

Planområdet ligger i utkanten av samebyns rastbetesområde och inom en svår passage av 

flyttleden. Det är främst flytten av renar som påverkas, när förflyttning sker mellan olika be-

tesområden får inte passager vara för trånga. Planområdet bedöms till viss del även göra in-

trång på rastbetet vilket innebär att nyttjandet försvåras.  

Samråd har skett med samebyn. Avgränsningen av planområdet som finns i riktningen syd-

väst och öst är fast och godkänd av samebyn.  

Bedömning 
Eftersom industriområdet ska omges med stängsel utsätts inte renarna för risker vid förflytt-

ning. Vad gäller riksintresset för rennäringen bedöms inte förutsättningarna för renskötseln 

påtagligt försvåras av detaljplanens genomförande. Däremot kan riksintressena för rensköt-

seln komma att påverkas av de kumulativa effekterna som uppstår pga. stadsomvandlingen 

och behov av ny infrastruktur. 

Planen bedöms ha små negativa konsekvenser för rennäringen. 

PLANOMRÅDET 
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Åtgärdsförslag 
Enligt överenskommelse med samebyn sätta stängsel vid industriområdet för att hålla renar-

na utanför. Detta regleras genom planbestämmelse "Stängsel utan öppning ska finnas". 

 

6.3 Riksintresse Kulturmiljö 

Nulägesbeskrivning 
Hela Kiruna är utpekat som riksintressant kulturmiljö enligt Miljöbalken. Motiveringen är att 

det är en stadsmiljö och ett industrilandskap som visar ett unikt samhällsbygge vid 1900-

talets början, där tidens stadsbyggnadsideal förverkligades. Kiruna grundades på landets då 

största industriella satsning och utvecklades till stad i formell mening och tillika ett centrum 

för norra Norrlands inland. 

Uttryck för riksintresset är: Gruvberget och olika industriella anläggningar, som visar grun-

den för samhällets existens, samt järnvägsmiljön, som berättar om en nödvändig förutsätt-

ning för dess utveckling. Den för P.O. Hallman typiska terränganpassade stadsplanen, med 

gatunät, tomtstrukturer och öppna platser, samt delområden av olika karaktär, för olika 

funktioner och befolkningsgrupper, vilket avspeglas både i planmönster och bebyggelse. 

Byggnader från samhällets uppbyggnadsskede och från senare delar av 1900-talet, till exem-

pel de s.k. Bläckhornen för en arbetarbefolkning, tjänstemannabostäder och Hjalmar Lund-

bohmsgården. Offentliga byggnader som kyrkan, den gamla brandstationen och stadshuset 

från år 1963. Till efterkrigstidens byggnader hör också bostadsbebyggelse av Ralph Erskine. 

Stadens silhuett och gruvberget med sin karaktäristiska profil, samt utblickar mot det omgi-

vande landskapet. 

(Riksantikvarieämbetet ”Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna, 2008”) 

Kiruna centralort med det närliggande omlandet är samiska bosättningsområden och har 

nyttjats för renskötsel, jakt och fiske långt innan stadsbebyggelsen kom till. Markens nyttjan-

de har lämnat många kulturhistoriska spår från sina tidigare användare. 

Planområdet ligger utanför bebyggt område och innefattar därmed inte några byggnader med 

kulturvärde. 

6.3.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Fornlämningar är skyddade av Lagen om kulturminnen (SFS 1988:950). Det är förbjudet att 

utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 

plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Övrig kulturhistorisk 

lämning innebär att lämningen inte är tillräckligt gammal eller övergiven för att bedömas 

som fornlämning. Även dessa lämningar har naturligtvis ett kulturhistorisktvärde men de är 

inte skyddade i kulturminneslagen. 

Det finns en känd kulturhistorisk lämning i planområdet, kategoriserad som ”övrig kulturhi-

storisk lämning” och utgörs av en bleckning (RAÄ-nr Jukkasjärvi 2328). En bleckning inne-

bär ett hugget märke i levande träd så att veden blottas. Det kan finnas flera syften med 

bleckning, dels att skapa ett kådflöde, dels att använda översvallningen som bildas vid såret 

på trädstammen. Denna översvallningsved var utmärkt till redskapstillverkning, men det kan 

även göras i syfte att meddela sig, att lämna ett personligt märke. 



 

22 
 

 

 
Figur 10. Kulturhistoriska lämningar i området. Lämningen mitt i planområdet är en bleckning. Källa: Fornsök 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ  

Nuläget kvarstår med bleckningen bevarad. 

Planalternativ  

Trädet med bleckningen kommer troligtvis att tas bort. 

Bedömning 
Den industri som kommer att finnas i planområdet har inte karaktär av "industriella anlägg-

ningar som visar grunden för samhällets existens", vilket är ett av uttrycken i riksintresset. 

Exploateringen av området har varken positiv eller negativ inverkan på riksintresset. 

Bleckningen på trädet kan komma att avlägsnas beroende på var bebyggelsen placeras. Kul-

turlämningens placering bör beaktas innan markarbeten påbörjas, om möjlighet finns bör 

lämningen bevaras. Om trädet måste avlägsnas så ska det först dokumenteras av länsstyrel-

sen. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på riksintresset 

för kulturmiljö. 

Åtgärdsförslag 
Information om kulturlämningens placering finns i planbeskrivningen.  

Innan lämningarna avlägsnas måste länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas.   

PLANOMRÅDET 
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6.4 HÄLSA OCH SÄKERHET  

6.4.1 Planområdets påverkan 

Planen kommer att medge industriändamål inklusive anmälningspliktiga verksamheter. 

Verksamheterna kan generera buller, luft- och stoftutsläpp. Hantering av miljöfarliga ämnen 

är vanligt förekommande. Industriområdet etapp 3 kommer att generera ökad fordonstrafik 

där både tung trafik och farligt gods förekommer. Ökad trafik innebär även ökad bullernivå. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att industriområdet inte anläggs och därmed sker ingen påverkan på 

området. 

Planalternativ  

Östra industriområdet befinner sig mellan Tuolluvaara och Lombolo. Dessa två områden är 

stora bostadsområden som består främst utav villabebyggelse. Det finns också en del områ-

den med flerbostadshus. Till närmaste bebyggelsen på Lombolo är det ca 900 meter och Tu-

olluvaara ca 350 meter. Till nya centrum är det cirka 400-500 meter från område för indu-

strimark. 

Bedömning 
Planförslaget bedöms innebära påverkan genom buller, damning och hantering av kemikalier 

samt transport av farligt gods. Konsekvenserna är i dagsläget svåra att förutse och beror på 

vilka verksamheter som etablerar sig. Närmaste bostadsbebyggelse är i Tuolluvaara, ca 350 

meter från planområdet. Största delen av området mellan industrin och Toulluvaara utgörs 

av naturmark med träd som dämpar buller och damning. 

Eventuellt kommande prövningar enligt miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar för 

enskilda verksamheter bör utreda skyddsåtgärder. Industriområdet etapp 3 ligger inom ett 

redan etablerat industriområde. Platsen bedöms som lämplig för utökad verksamhet, ingen 

betydande negativ påverkan på omgivningen bedöms uppstå förutsatt att lämpliga skyddsåt-

gärder för verksamheterna vidtas.  

Åtgärdsförslag 
Naturområden som dämpar damm och buller sparas inom planen.  
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6.4.2 Farligt gods 

Rekommenderade skyddsavstånd 

Efterfrågan på godstransporter ökar i Sverige både på väg och järnväg, samtidigt som önske-

mål och behov av att exploatera mark eller markanvändning i lägen nära väg och järnväg 

ökar. Detta kan leda till ökade risker för olyckor där farligt gods är inblandat. Konsekvensen 

av en farligt gods olycka är beroende av i vilken utsträckning som människor vistas inom 

riskzonen för utsläppet, status på personerna (vakna eller sovande), förmåga att inse fara och 

möjligheten att själv påverka sin säkerhet (vuxna eller barn, funktionshindrade etc.) samt 

kännedom om byggnader och område. 

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning för planläggning intill transportleder för farligt 

gods. Området längs leden delas in i fyra zoner med avstånd 0-30 m; 30-70 m; 70-150 m och 

>150 m från leden, se figur 11. De verksamheter som rekommenderas i de olika zonerna om 

ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångspunkten är normalt att inga åtgärder behöver vidtas om dessa skyddsavstånd hålls. 

Inom riskhanteringsavståndet 150 m bör dock ändå en lämplighetsbedömning göras av hur 

känslig den planerade markanvändningen är utifrån t.ex. exploateringsgrad, persontäthet 

och lokalkännedom. 

Om föreslagen markanvändning avviker från dessa skyddsavstånd bör en riskanalys göras. 

Detta för att klargöra om åtgärder eller platsens unika förutsättningar och förhållanden med-

ger att det är lämpligt att göra avsteg från de föreslagna skyddsavstånden. 

 

Figur 11. Rekommenderade skyddsavstånd från väg och järnväg.  Illustration MAF Arkitektkontor 
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Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Området är i dagsläget obebyggt.  

 

Planalternativ 

Industriverksamhet föreslås enligt länsstyrelsens riktlinjer ligga mellan 30-70 meter från 

vägen. Detaljplanen håller dessa avstånd då närmaste avstånd mellan väg för farligt gods och 

kvartersmark är cirka 200 meter.  

Bedömning 
Byggrätterna inom planområdet håller länsstyrelsens föreslagna skyddsavstånd. En riskana-

lys behöver inte tas fram. 

För att minimera risken för olyckor med farligt gods är det av stor vikt att trafiklösningarna i 

planområdet utformas med hög grad av säkerhet.  

Planens genomförande bedöms ha ingen/obetydlig påverkan på risker pga farligt gods.  

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärdsförslag i detaljplanen. 

 

6.5 VATTEN 

6.5.1 Ytvatten - Ala Lombolo och Luossajoki 
I början av 1990-talet upptäcktes att sedimenten i Ala Lombolo var kraftigt förorenade av 

kvicksilver och andra metaller. Sjön har en yta på drygt 25 ha och är belägen ett par kilometer 

söder om Kiruna centrum. Ala Lombolo tillhör Luossajokis avrinningsområde. Vatten från 

den uppströms belägna sjön Luossajärvi leds genom en ca 1,5 km lång kulvert innan en na-

turlig bäck bildas uppströms sjön Yli Lombolo. Från Yli Lombolo rinner vattnet vidare in i 

Ala Lombolo. Ytterligare ett inflöde sker via en dagvattenkulvert. Ala Lombolo avvattnas via 

Luossajoki som ca 1,5 mil österut rinner ut i Torne älv. Inom sjöns tillrinningsområde ligger 

den nedlagda koppargruvan Viscaria samt järnmalmsgruvan Kiirunavaara och LKAB:s upp-

lag för gråbergsmassor och Kiruna centralort. Andra källor som påverkar Luossajoki på dess 

väg till Torne älv är ett värmeverk och ett reningsverk. Utöver dessa tillkommer ett antal dif-

fusa påverkanskällor, bland annat dagvatten. 

Föroreningar - metaller 

Ala Lombolo och de övre delarna av Luossajoki innehåller mycket höga halter kvicksilver och 

höga halter av andra tungmetaller. Framförallt utgör kvicksilver en risk för miljön och i fram-

tiden även för människors hälsa. Dessutom finns andra tungmetaller som framförallt påver-

kar miljön i och nedströms Ala Lombolo, t.ex. bly, kadmium, koppar, molybden och zink. 

De mätningar som gjorts i Luossajoki visar att Ala Lombolo bidrar med en transport av ca 50 

– 100 g kvicksilver per år. Detta är ca 10-27% av transporten vid Luossajokis utflöde i Torne 
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älv. Den stora föroreningsmängden som finns i sedimenten i Ala Lombolo utgör en källa för 

spridning till Luossajoki under mycket lång tid framåt. (Källa: "Huvudstudierapport för Ala 

Lombolo", daterad 11 juni 2008. Projekt Ala Lombolo) 

Övergödning  

I början av 1900-talet fanns ingen avloppsrening och under många år leddes det orenade 

avloppsvattnet ut i Luossajoki uppströms Yli Lombolo. 1954/55 byggdes ett reningsverk för 

mekanisk rening på stranden vid Ala Lombolo. Dock var avskiljningen av metaller obetydlig 

och reningstekniken inte tillräcklig för att sjön skulle bibehålla sin kvalitet.  

1967 stod det nya reningsverket vid flygfältsvägen klart och utsläppen i sjön upphörde. Sedan 

dess avleds Kirunas avloppsvatten till Luossajoki några kilometer nedströms sjöns utlopp.  

 

 

 

 
Figur 12. Luossajoki Foto: MAF Arkitektkontor 

 

Miljökvalitetsnormer 

Det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att Sverige ska kartlägga 

och analysera alla vatten, fastställa mål och kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för 

vattenmiljöerna i Sverige, samt att övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god 

vattenstatus” i alla vatten senast år 2015. Andra kvalitetskrav får fastställas om det finns sär-

skilda skäl, exempelvis för de vattenförekomster som förklaras som konstgjorda eller kraftigt 

modifierade eller som av andra skäl har medgetts undantag från att nå god status. 

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen i Norrbottens län, har i 

beslut den 18 december 2009 fastställt miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distrik-

tet. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst inom 

vattendistriktet. Miljökvalitetsnormerna anges i kvalitetstermer, för vilka det finns föreskrif-

ter från Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

Vattenmyndigheten har gjort bedömningar och fastställt nuvarande ekologiska och kemiska 

status. Den slutliga statusbedömningen utgår ifrån en sammanvägd bedömning av tillgäng-

ligt underlag och information om ekologiska eller kemiska kvalitetsfaktorer. Om god status 
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av någon anledning inte anses tekniskt eller ekonomiskt rimlig att uppnå innan år 2015 kan 

Vattenmyndigheten besluta om generellt undantag med tidsfrist. Det innebär att vattendra-

get i stället ska uppnå god status år 2021.  

Luossajokis ekologiska status har klassats till måttlig med kvalitetskrav att uppnå god ekolo-

gisk status till 2021. Den ekologiska statusen har klassats till måttlig på grund av miljögifter 

och övergödning.  

Luossajoki uppnår god kemisk ytvattenstatus, om kvicksilver exkluderas, med kvalitetskrav 

att bibehålla denna klassning till 2015.  

 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär ingen risk för föroreningar från industriverksamhet.  

 

Planalternativ 

Ett industriområde innebär risk för att föroreningar läcker ut och förorenar miljön. Luossa-

joki måste skyddas från ytterligare påverkan. Om marken vid bäcken planläggs för industri-

ändamål finns det risk att påverkan på bäcken blir för stor. Området närmast bäcken kan 

t.ex. användas för upplag eller förvaring av produkter som kan ha negativ inverkan på bäcken 

om läckage inträffar.  

För nya verksamheter bör det i tillstånds- och anmälningsärenden säkerställas att verksam-

hetsutövarnas egenkontroll och omfattning av omgivningskontroll utformas på ett lämpligt 

sätt för att undvika ytterligare belastning på Luossajoki. Alla industritomter som hanterar 

lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin, andra petroleumprodukter eller fett i 

större mängder behöver installera en olje-/fettavskiljare. Detta får inte tillföras i avloppet.  

En dagvattendamm anläggs för att fördröja dagvattenflödet och renar samtidigt dagvattnet 

genom sedimentering av partikulära föroreningar. 

Bedömning 
För att undvika ytterligare belastning på Luossajoki bedöms ett skyddsområde närmast bäck-

en vara nödvändig. Ett skyddsområde innebär att möjliga påverkanskällor hamnar längre 

bort från bäcken vilket gör att risken för föroreningar minskar. Närmaste industrimark ligger 

40 meter från Luossajoki i detaljplanen. 

Förutsatt att skyddsavstånd finns mellan bäcken och industrin samt att eventuella erforderli-

ga skyddsåtgärder vidtas för verksamheter bedöms planen inte ha en betydande negativ på-

verkan på Luossajoki.  

Planområdet omfattas av MB:s regler om strandskydd, och enligt 7 kap 14 § omfattar strand-

skyddet land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvatten-

stånd (strandskyddsområde). I och med stadsomvandlingen i Kiruna samt de riksintressen 

som finns i och kring staden finns det begränsad mark att exploatera. Därmed anses planom-

rådet behöva tas i anspråk för att tillgodose den nödvändiga flytten av staden, vilket kan an-

ses som ett angeläget allmänt intresse. Detta anses som särskilda skäl enligt MB 7 kap 18c § 

som åberopas för strandskyddets upphävande. Då planområdet idag är myrmark omfattas 
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hela området av strandskydd. Området i detaljplanen där kommunen föreslår upphäva 

strandskyddet, d.v.s. all kvartersmark har planbestämmelsen [a1] på plankartan.  

Ett annat särskilt skäl till att upphäva strandskyddet i området är att stängsel ska uppföras 

mellan industrimarken och omgivande natur. Detta gäller både planlagd och inte planlagd 

natur. Detta anses som särskilt skäl enligt MB 7 kap 18c § då stängslet gör att industrimarken 

är väl avskild från vattenområdet. 

Åtgärdsförslag 
Marken närmast Luossajoki är planlagt som ”naturområde” för att skydda bäcken. Mark för 

industrimark och småindustrimark har en skyddsbestämmelse "Hårdgjorda ytor ska förses 

med anordningar för att omhänderta oljespill och föroreningar ". Norr om området får dag-

vattendamm anläggas för att förhindra att föroreningar från dagvattnet rinner ner i Luossa-

joki. I kvartersmarken för industri finns ett släpp för naturmark så att dikning ska vara möj-

lig i sydvästra delen av planområdet. Då området sluttar åt nordost kan detta förhindra att 

föroreningar leds via diket till Luossajoki.  

 

6.5.2 Grundvatten  
Grundvatten finns i såväl jordlager som berggrund. Det har stor betydelse för både männi-

skan och naturen. Grundvattnets kvalitet påverkar även ytvatten och våtmarker. Mängden 

grundvattnet är beroende av nederbörd och infiltration, tillgångarna varierar därför under 

året och från år till år. 

Nulägesbeskrivning 
1991 gjordes en geoteknisk undersökning som visade att vatten i öppna borrhål låg vid mark-

ytan eller strax därunder. Området är i sin helhet torvbevuxet och vattenytan är hög, vilket 

indikerar att området tillförs stora mängder vatten. 

Regn- och smältvatten infiltreras naturligt i jorden innan det når grundvattnet. I nuläget 

finns det inga föroreningskällor i planområdet.  

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nuläget kvarstår enligt ovan, inga betydande förändringar i grundvattenflöde och riktningar 

förväntas. 

Planalternativ 

Detaljplanens genomförande kommer att påverka grundvattnets rörelsemönster. I vilken 

omfattning är svårt att säga i dagsläget. Anläggningen av industriområdet kommer lokalt att 

innebära dikning, schaktning och fyllning. En stor del av markytan kommer att hårdgöras 

och diken kommer att tillkomma. 

Mindre mängd vatten som dränerar genom jordmassorna och når grundvattnet medför att 

grundvattenytan lokalt sänks. 

Kompletterande geologiska undersökningar för att fastställa mark- och grundvattenförhål-

landena ytterligare kan komma att behövas. 
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Bedömning 
Schaktning och återfyllning kommer endast att utföras i anslutning till planområdet och inga 

nya större områden kommer att tas i anspråk. Arbetena kan ytterst lokalt medföra en grund-

vattensänkning som följd av dränering.  

Planens genomförande bedöms ha obetydlig påverkan på grundvattnet. Om lokalt omhän-

dertagande ordnas kommer dagvattnet föras tillbaka i grundvatten på samma plats.  

Åtgärdsförslag 
Källare får inte anordnas inom planområdet. 

6.5.3 Dagvatten 
Vid exploatering av naturmark ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden. Vatten 

hindras från att tas upp av växter och från att infiltrera ner i marken och vidare transporteras 

till grundvattnet. Förändringen innebär att dagvattenvolymerna ökar. Dagvatten kan förenk-

lat definieras som regn och smältvatten som rinner av från byggnader, infrastruktur och 

andra hårdgjorda ytor.  

Dagvatten kan ge upphov till problem för samhället både genom att det kan bidra till och 

orsaka översvämningar men också för att det orsakar spridning av föroreningar. Det finns en 

ökad risk att dagvattnet förorenas vid industriområden. Dagvattnet för med föroreningarna 

till i marken. Dessa föroreningar stannar oftast i jordlagren men kan även nå grundvattnet 

som då förorenas.  

Både avrinningsmängden och dagvattnets föroreningsinnehåll varierar beroende av t.ex. ne-

derbördsmängd, årstid, typ av industriverksamhet och andel hårdgjord yta. Faktorer som 

påverkar är bland annat om verksamheten bedrivs utomhus, hur kemikalier förvaras, om det 

förekommer många transporter och om det sker lastning/lossning av miljöfarliga ämnen 

inom fastigheten. Oavsett vilken typ av miljöfarlig verksamhet som riskerar att medföra ut-

släpp till den yttre miljön är den långsiktigt mest hållbara lösningen att minska tillförseln av 

föroreningar redan vid källorna. 

Nulägesbeskrivning 
I nuläget uppkommer det endast dagvatten från Luftfartsvägen eftersom området i övrigt 

består av naturmark. Dagvattnet samlas i diken intill vägen och infiltreras därefter i jorden. 

I norra delen av planområdet finns ett utlopp för dagvatten.  

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nuläget kvarstår. 

Planalternativ 

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet Tekniska 

Verken i Kiruna AB, TVAB, kommer att göra en utredning hur etapp 3 skall anslutas till det 

befintliga ledningsnätet som är anlagt i etapp 1 och 2.  

Planalternativet kommer troligtvis innebära flera nya diken för dagvattenhantering.  
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Dagvattendamm får anordnas i naturmarken norr om planområdet vid utloppet för dagvatt-

net. 

Industrimark och småindustrimark har en skyddsbestämmelse "Hårdgjorda ytor ska förses 

med anordningar för att omhänderta oljespill och föroreningar". 

Bedömning 
De lokala föroreningskällorna kan vara små och diffusa, men är de många till antalet kan det 

innebära att de sammanlagt utgör en betydande belastning för miljön. Bäcken Luossajoki är 

redan påverkad av omgivningen och tål inte ytterligare föroreningar. Kvalitetskravet att upp-

nå god status måste uppfyllas till år 2021. Detta ställer höga krav på dagvattenhanteringen 

och vikten av att motverka diffusa föroreningar är stor. 

Planens genomförande bedöms inte ha någon betydande negativ påverkan om dagvattnet 

hanteras på ett säkert sätt.  

Åtgärdsförslag 
Skyddsbestämmelsen för industrimark och småindustrimark förhindrar att föroreningar når 

mark och vatten. Plankartan reglerar även att filtrering eller fördröjning av dagvattnet från 

planområdet ska ske innan vattnet når Luossajoki.  

Upplysning på plankartan tydliggör att föroreningar inte får släppas ut i Luossajoki samt att 

vattendraget måste skyddas från igenslamning. Detta gäller även under anläggningstiden. 

Dagvattenhanteringen för vardera fastighet är mycket viktig att behandla i bygglovshand-

läggningen och lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas i så stor utsträckning 

som möjligt. 

Om rening av dagvattnet ska ske via infiltration bör markens beskaffenhet undersökas för att 

kunna välja rätt infiltrationsteknik. Om lokala lösningar av dagvattenhantering önskas anläg-

gas är det viktigt planera för det ändamålet före området exploateras. När bebyggelse redan 

vuxit upp kan det försvåra en god lokal dagvattenhantering. 

För att ha beredskap för ett framtida förändrat klimat, orsakat av den globala uppvärmning-

en, är det nödvändigt att anpassa dagvattenhanteringen efter de förändringar som förväntas. 

 

6.6 NATURMILJÖ 
 

Området ligger i utkanten av centralorten och är påverkat av bebyggelse. Lombololeden an-

gränsar mot planområdet och en kraftledningsgata löper längst E10 genom planområdet.  

Marken sluttar mot nordost förutom vissa delar där marken är plan. Höjdskillnaden inom 

området är ca 10 meter, marken är högst i västra delen (+440) och lägst i östra delen (+430). 
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Figur 13. Planområdet fotat från Luftfartsvägen, överst fotat mot söder och underst fotat mot nordväst.  

Foto: MAF Arkitektkontor 

En geoteknisk undersökning gjord 1991 visar att området i sin helhet är torvbevuxet med en 

mäktighet som varierar mellan 0,05 m och upp till ca 2,0 m. Torven vilar mestadels direkt på 

morän. Området karaktäriseras som myrmark med inslag av tätare slyskog som ligger i ut-

kanten av ett större våtmarksområde, se figur 13. Byggnader grundlagda på fast lagrad morän 

eller packad fyllning ger inte upphov till nämnvärda sättningar. Uppfyllnader på torv medför 

dock en kraftig sammanpressning som sker relativt snabbt efter uppfyllnaden. Förutom 

sammanpressningen tillkommer sekundära sättningar i torven som pågår under en lång tid.  
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Det finns risk för lokala stabilitetsbrott om stora laster påförs områden med stor torvmäktig-

het. Det föreligger dock ingen risk för att totalstabiliteten äventyras.  

 

För att erhålla god byggnadsmark bedöms omfattande dräneringsåtgärder nödvändiga, samt 

att all torv bör schaktas bort under byggnadskropparna. (Geoteknisk utredning -

rekommendationer för projektering, 1991) 

 

Bäcken Luossajoki rinner genom området med Torne älv som recipient.  

Det har inte gjorts någon naturvärdesinventering i planområdet.  

Detaljplaneområdet ligger inte inom område av riksintresse för naturvård och inte inom, 

eller i närheten av, område med skyddad natur, skyddade våtmarker, biotopskydd eller Natu-

ra 2000.  

Runt Kiruna tätort finns våtmarksområden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt.  

  
Figur 14. Våtmarker naturvärdesklass. Källa Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har genomfört en våtmarksinventering där man klassificerat 

våtmarker enligt en 4-gradig skala. Våtmarkerna har bedömts efter kriterier som storlek, 

orördhet, biologisk mångfald samt förekomst av sällsynta arter och naturtyper. Till klass 1 

hör våtmarker som har mycket höga naturvärden och som i största möjliga mån bör bevaras 

för all framtid. Våtmarker som tillhör klass 2 har höga naturvärden och ska så långt som möj-

ligt undantas från olika ingrepp. Klass 3 och 4 är våtmarker med vissa eller låga kända natur-

värden. Till klass 3 hör en mycket stor och heterogen grupp våtmarker. Gruppen innefattar 

objekt som kan vara delvis eller mycket påverkade samt objekt som är intakta och opåverka-

de, och därmed innehar ett högre naturvärde. Våtmarker tillhörande klass 4 har låga kända 

naturvärden vilka i första hand tas i anspråk för eventuell exploatering. 

Aktuellt område har inte klassats. Våtmarken söder om planområdet har vissa naturvärden 

(klass 3). 

 

PLANOMRÅDET 
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Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortgår. I gällande fördjupad över-

siktsplan är området utpekat som Natur. 

 

Planalternativ 

Etablering av industriverksamhet innebär att en stor del av naturmiljön inom planområdet 

kommer att försvinna. Planförslaget innebär att naturmark sparas längs Luossajokis sträck-

ning samt på några ställen inom planområdet. 

 

Omfattande dränerings- och schaktningsåtgärder bedöms nödvändiga för att erhålla god 

byggnadsmark.  

Bedömning 
Området är idag redan påverkat av omkringliggande bebyggelse och infrastruktur. Natur-

mark kommer delvis att sparas inom planområdet, i naturstråket bevaras ett större område 

med björkskog. 

Planens genomförande bedöms ha måttlig negativ inverkan på naturmiljön inom planområ-

det eftersom stor del av naturmiljön försvinner och ersätts med industri. Omfattande dräne-

ring och schaktning av blötare mark kan ha stor negativ påverkan på både flora och fauna, 

påverkan är dock är lokal eftersom det är ett begränsat område som dräneras. Våtmarkerna 

utanför planområdet bedöms inte påverkas negativt på ett betydande sätt. 

Kompletterande geotekniska undersökningar kan komma att behövas för att bestämma vil-

ken grundläggning som krävs. 

Åtgärdsförslag 
I detaljplanen finns naturmark sparad vilket säkerställer att en del av planområdet förblir 

oexploaterad naturmark.  

 

6.7 REKREATION OCH FRILUFTSLIV  
Inom kommunen bedrivs en omfattande jakt- och fiskeverksamhet avseende såväl fritid som 

turism. Runt Kiruna finns ett väl utbyggt nät av vandringsleder, skidspår och skoterleder. 

Den tätortsnära naturen har stor betydelse för närrekreationen. I dagsläget består området av 

naturmark som är tillgänglig för alla, Luftfartsvägen gör att det är lätt att ta sig till naturmar-

ken. Det är nära till elljusspår som går längs med båda sidorna av Luossajoki och runt Ala 

Lombolo. Mellan flygplatsen och Lombolo finns ett stort nät av spår för hundsport samt en 

skoterled. Industriområdet kommer att angränsa dessa spår, se figur 14. Det finns en mindre 

led eller stig mellan Lombolo till flygplatsen som ligger ca 2 km söder om planområdet. Ef-

tersom marken utgörs till stor del av blöta myrmarker så är det mest vintertid som området 

används till olika aktiviteter. 
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Figur 15. Spårkarta källa: Kiruna kommun, fritidsförvaltningen. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nuläget kvarstår. Det är lätt att ta sig ut i markerna via Luftfartsvägen. Området kommer 

dock visuellt att påverkas av den industrin som i dagsläget anläggs öster om planområdet. 

Alla spår kommer att finnas kvar. 

 

Planalternativ 

Verksamheterna på industriområdet kan generera buller, luft- och stoftutsläpp. Påverkan blir 

även visuell då naturmark försvinner och området får industrikaraktär.  

 

Det finns ett gång- och cykelstråk som går längs E10 in till industriområdet. Bredden på lo-

kalgatan är väl tilltagen så att det är möjligt att anlägga gång- och cykelväg genom hela plan-

området. 

Alla spår kommer att finnas kvar. Befintligt skoterspår kan få en ny sträckning norr om plan-

området mellan E10 och industrimarken. Sträckning för detta kommer att utredas vidare för 

att det ska bli en så bra lösning som möjligt. Skoterspåret som korsar lokalgatan ut mot Flyg-

fältsvägen kan bibehållas då det är god sikt.  

Utfartsvägen korsar en skoterled. För att skotertrafik och hundförare enkelt ska kunna korsa 

vägen utan att dikena blir för branta är en bra lösning att ha en övergångspassage över vägen 

med en anlagd trumma under. Detta är ett bättre alternativ än att anlägga grunda diken ef-

tersom dagvattenhanteringen på myrmarken är mycket viktig.  

Detaljplanen reglerar att stängsel utan öppning ska finnas.  

 

 

Bedömning 
Detaljplanens genomförande kommer främst att inskränka på tillgängligheten till naturmar-

ken eftersom området delvis ska stängslas in.  

PLANOMRÅDET 
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Omgivningen har redan till stor del industrikaraktär och ligger så nära befintlig bebyggelse 

att ytterligare exploatering enligt planförslaget inte gör någon betydande skillnad i avseende 

naturupplevelse. Det finns även god tillgång på naturmark i närområdet och de anlagda spå-

ren kommer att finnas kvar.  

Planens påverkan bedöms ha obetydlig påverkan på rekreation och friluftsliv. 

 

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärdsförslag i detaljplanen. 
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7. MILJÖMÅL 
Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresur-

ser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Norrbotten har i sin tur tagit fram miljömål som 

är en anpassning av de nationella miljömålen efter regionens miljötillstånd och behov av åt-

gärder. I tabellen nedan presenteras för planen relevanta miljömål och hur de kan komma att 

påverkas vid planens genomförande.  

 Begränsad klimatpåverkan 

Med dagens teknik är energianvändningen effektivare. Äldre industribyggnader kommer 

att rivas och flyttas till det nya området.  

Industriområdet genererar trafik vilket påverkar klimatet negativt. Stor del av området 

kommer dock att vara ersättningsfastigheter till befintlig industri. 

 Frisk luft 

Industriområdet genererar trafik vilket påverkar klimatet negativt. Stor del av området 

kommer dock att vara ersättningsfastigheter till befintlig industri. 

 Giftfri miljö 

Det är vanligt förekommande att industrier hanterar giftiga produkter. Eventuellt kom-

mande prövningar enligt miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar för enskilda verk-

samheter bör utreda skyddsåtgärder. Tillsyn är viktig för att kontrollera att skyddsåtgär-

der följs alternativt undersöka om skyddsåtgärder behöver sättas in. 

 Levande sjöar och vattendrag 

Det är vanligt förekommande att industrier hanterar giftiga produkter. Luossajoki är ett 

redan belastat vattendrag och eventuellt kommande prövningar enligt miljöbalken och mil-

jökonsekvensbeskrivningar för enskilda verksamheter bör utreda skyddsåtgärder. Tillsyn 

är viktig för att kontrollera att skyddsåtgärder följs alternativt undersöka om skyddsåt-

gärder behöver sättas in. 

 Grundvatten av god kvalitet 

En stor del av markytan kommer att hårdgöras och dagvatten från industrin kommer att 

infiltrera marken. Det är viktigt att dagvattnet är renat när det når grundvattnet. Mindre 

mängd vatten som dränerar genom jordmassorna och når grundvattnet medför att grund-

vattenytan lokalt sänks. 
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 Myllrande våtmarker 

Planområdet angränsar till ett större våtmarksområde som i fördjupade översiktsplanen 

är utpekat som naturområde. Planområdet ligger på/intill redan exploaterad mark som 

även ligger på högre höjd än de sammanhängande våtmarkerna. Det är främst myrmar-

ken i södra delen av planområdet som kommer att påverkas av den nya markanvändning-

en. 

 Storslagen fjällmiljö 

För att bevara den storslagna fjällmiljön är det viktigt att samla bebyggelsen istället för att 

sprida ut den. Planområdet ligger i direkt anslutning till övrig industri. 

 God bebyggd miljö  

Marken ska användas för det den är bäst lämpad till. Industriverksamheten är redan eta-

blerad i området och planen innebär en utökning av industrin samtidigt som en del natur-

miljö sparas inom planområdet. Gång- och cykelstråket som går längs E10 in till industri-

området kan att kopplas ihop med ett nytt stråk inom naturmarken i planområdet. 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Naturmark kommer att försvinna till förmån för hårdgjorda ytor och industriverksamhet. 

Viktiga stråk kommer att planläggas som Naturområde och dessa är viktiga för det lokala 

växt- och djurlivet inom planområdet.  
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8. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 
Enligt 6 kap 18 § ska kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande faktiskt medför. Uppföljningen och övervakningen av miljöpåverkan 
från planområdet bör integreras i det normala kommunala arbetet med tillsyn och miljööver-
vakning. 
 
De viktigaste miljökonsekvenserna planens genomförande kan innebära är påverkan på järn-
vägsutredningen avseende ny station samt bäcken Luossajoki. Viktiga frågor att följa upp är 
även rennäringen som pga stadsomvandlingen drabbas av kumulativa effekter. För nya verk-
samheter bör det i tillstånds- och anmälningsärenden säkerställas att verksamhetsutövarnas 
egenkontroll och omfattning av omgivningskontroll utformas på ett lämpligt sätt. 

Tillstånd för industriverksamhet 
Det åligger exploatör/verksamhetsutövare att söka de tillstånd som kan krävas för dennas 

verksamhet. Exploatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att nödvändiga myndighetskon-

takter utförs och godkännanden inhämtas. 

Verksamheter och åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap. miljöbal-

ken får inte utföras utan godkännande från rätt instans (A/B/C-verksamheter). 

Om förorenad mark påträffas ska det omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten enligt mil-

jöbalken 10 kap 9 §. 

Det är exploatörens/verksamhetsutövarens skyldighet att installera och sköta underhållet av 

fett-/oljeavskiljare. 

Störningar under byggskedet 
Under byggskedet kan t ex gräv- och schaktarbeten påverka omgivningen genom byggdamm 

och buller. Ökat antal transporter kommer att trafikera området och tillfartsvägar. 

Anläggningsarbetena bör i första hand utföras dagtid. Information till de närboende bör 

lämnas i samband med större planerade arbeten. 
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