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PLANBESKRIVNING        

PLANPROCESSEN 

En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden 

ska användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.  

Kommunfullmäktige har 2014-04-22, § 87, gett i uppdrag åt kommunkontoret att 

påbörja genomförandet av utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och 

riktlinjer. 

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande eftersom den har stort allmänintresse 

men planen följer översiktsplanen (FÖP för Kiruna centrum, 2014-10-01) och antas 

inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets 

olika steg redovisas nedan: 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 

berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, 

berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, 

allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 

möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 

samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten 

inför granskningen. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget 

till detaljplan granskas under 3 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta 

de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 

under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget 

ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 

ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny 

granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 

tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 

synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 

sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.  

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Handlingarna som antas är 

plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och granskningsutlåtande. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 

detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter medges.  
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(Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött) 

Detaljplanen tas fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om 

planbestämmelser för detaljplan. Beslut om att påbörja genomförandet av 

utvecklingsplanen togs 2014, men aktuell detaljplan påbörjades inte innan 2 januari 

2015, då de allmänna råden (BFS 2014:5) började gälla. 

PLANHANDLINGAR 

• Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt 

bindande när detaljplanen vinner laga kraft. 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen för del av Tuolluvaara 1:1 m fl är en del av genomförandet av 
utvecklingsplanen för nya Kiruna c. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild 
med bostäder, mindre handel och kontor. Den ska också bidra till en levande gatumiljö 
med blandade byggnationer, så väl nya som gamla och tätare och glesare strukturer.  
 
Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder, kontor, handel, 
park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader till miljöer som är likartade dem de flyttats ifrån för att bibehålla helheten 
(kulturmiljön).  

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB 

Planens genomförande bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3-5 kap.  

Miljöbalken kap.3 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 

Enligt Miljöbalken 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Sådan användning som medför en, från allmän synpunkt, god 

resurshushållning ska ges företräde. Detaljplanen medger byggrätt på del av 

fastigheterna Tuolluvaara 1:1, Jägarskolan 8:3 samt Jägarskolan 8:4.  Att lokalisera 

bebyggelse här är ett led i byggandet av Kirunas nya centrum. Placeringen följer 

utvecklingsplanen som bygger på ”Kiruna 4-ever”, det vinnande förslaget i 

stadsbyggnadstävlingen för Kirunas nya stadskärna.  

Riksintresset för rennäringen enligt Miljöbalken 3 kap. 5 § täcker in ett stort område 

öster om Kiruna tätort. Planområdet ligger däremot utanför detta område och den 

enskilda planen bedöms inte påverka riksintresset negativt. Hur stadsomvandlingen i 

stort kommer att påverka riksintresset för rennäring har utretts i 

”Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort” (mars 

2014).  
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Hela Kiruna centralort inklusive Tuolluvaara ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövård för sin stadsmiljö och sitt industrilandskap, enligt miljöbalken 3 kap. 6 

§. Planläggning och planering ska därför ske med hänsyn till stadens kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelse och miljö. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset 

negativt. Planområdet har använts för industriändamål och närområdet innehar inte 

sådana kulturhistoriska inslag som i dagsläget bedömts som värda att bevara. Till 

området finns det möjlighet att flytta kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte 

kan vara kvar på sin ursprungliga plats i staden. 

Runtom Kiruna finns det fem riksintressanta fyndigheter av ämnen och material, enligt 

miljöbalken 3 kap. 7 § andra stycket. Fyndigheterna ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. Planområdets avstånd till dessa 

fyndigheter bedöms dock som så pass långt att riksintresset inte påverkas negativt. 

Inom planområdet finns det ett undersökningstillstånd enligt minerallagen, 

Lappmalmen nr 2, som LKAB innehar till 2022-01-15. Cirka 250 meter nordost om 

planområdet finns Tuolluvaaragruvan som inte har varit i drift sedan början på 1980-

talet. Planförslaget bedöms, i enlighet med FÖP Kiruna centralort 2014, inte ge 

betydande miljöpåverkan på riksintresset. 

Kiruna flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8 §. 

Flygplatsen ligger cirka 2,8 km sydost om planområdet. Inflygningens influensområde 

påverkar det aktuella planområdet vilket begränsar totalhöjden till +504 meter över 

nollplanet (RH2000) enligt Swedavias rekommendationer.  

Miljöbalken 3 kap. 8 § innefattar även riksintresset för väg, vilket den nya sträckningen 

av E10 utgör. För explosivämnen på väg i ort med gruvdrift, vilket gäller E10 i Kiruna, 

är uppmärksamhetsavståndet 120 m. De föreslagna verksamheterna i området 

anpassas till rekommenderade riskavstånd. 

Vid regeringssammanträdet den 29 oktober 2015 fastställdes arbetsplanen för ny E10 

genom Kiruna. Planområdet berör arbetsplanen. Ett arbete har påbörjats för att ändra 

sträckningen, i den del som ligger närmast planområdet, på grund av etableringen av 

den nya stadskärnan. Trafikverket påbörjade 2017 etapp 1 för byggnationen av ny E10. 

Etapp 2 beräknas starta under 2019.  

Trafikverket utför regelbundna kontroller av befintlig E10. Om den nya vägen inte 

hinner bli klar innan den befintliga E10 blir ofarbar, finns en handlingsplan för hur 

trafiken ska ledas om. Handlingsplanen har tagits fram i samråd med Kiruna kommun 

och LKAB. Just nu arbetar Trafikverket med vägplan för E10 vid nya Kiruna centrum. 

Dialog sker löpande mellan Trafikverket och Kiruna kommun för att se över 

möjligheten att anpassa planerna till kommunens planering och andra förutsättningar i 

närområdet. 

Detaljplanen ligger inte i anslutning till ny E10. Riksintresset bedöms därmed inte 

påverkas negativt i och med detaljplanens genomförande. 
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Miljöbalken kap.4  

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet  

Planområdet omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 

vatten.  

Miljöbalken kap.5  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning  

För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt finns 

miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap. 1 §. 

Dessa normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller 

olägenheter för, människors hälsa eller miljön. När den nya stadskärnan uppförts och 

E10 fått sin nya dragning får man räkna med ökade trafikflöden i området. 

Trafikökningen genom föreliggande detaljplan bedöms däremot inte bli av sådan 

storlek att man kan anta att miljökvalitetsnormernas värden överskrids.  

 

PLANDATA 

LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL 

Planområdet omfattar strax över 13 hektar och är beläget rakt norr om kyrkogården 

och öster om Kurravaaravägen.  

Översiktsbild med planområdet markerat enligt nuvarande förhållande. 
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Översiktsbild som visar detaljplanens läge i förhållande till framtida centrum. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet omfattar del av fastigheten Tuolluvaara 1:1, del av Jägarskolan 8:3 och del 

av Jägarskolan 8:4. Kiruna kommun är lagfaren ägare för Tuolluvaara 1:1 och 

Jägarskolan 8:3, Jukkasjärvi församling är lagfaren ägare för Jägarskolan 8:4. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

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. 

UTVECKLINGSPLANEN 

Kiruna kommun har genomfört en stadsbyggnadstävling för nya Kiruna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-26 § 33 att det vinnande förslaget i 

stadsbyggnadstävlingen, ” Kiruna 4-ever”, läggs till grund för en utvecklingsplan.  

Det vinnande förslaget har utvecklats och utmynnat i en utvecklingsplan. 

Utvecklingsplanen har ingen formell status enligt Plan- och bygglagen men visar hur 

Kiruna kommun vill utveckla nya Kiruna. Det uttalade syftet med utvecklingsplanen 

har varit att i dialog med aktörer som berörs av stadsomvandlingen (medborgare, 

kommunala förvaltningar, företag, handel, fastighetsägare samt byggare och 

investerare) utveckla riktlinjer och principer för utvecklingen av den nya staden. 

Utvecklingsplanen är ett dokument som anger principer och riktlinjer och är öppen för 

justeringar och kompletteringar. Planen är ett viktigt styrande dokument till denna 

detaljplan.  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-22 § 87 att anta utvecklingsplanen för Kirunas 

nya stadskärna och att ge kommunkontoret i uppdrag att påbörja genomförandet av 

utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och riktlinjer. 
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Utvecklingsplanen har därefter och efter hand reviderats för att bättre anpassas till de 

förutsättningar som finns, exempelvis E10:ans nya sträckning. Dessa revideringar har 

inte antagits av kommunfullmäktige, men politikerna hålls uppdaterade om arbetet. 

Aktuell detaljplan tar hänsyn till dessa förändringar.  

DETALJPLANER 

Planområdet omfattar i en liten del i det nordvästra hörnet av en äldre detaljplan, Del 
av Jägarskolan, 25-KIS/R96 (kommunal beteckning R 96).  Det berör också ett fåtal 
meter av sydöstra delen av detaljplan för Skjutbaneområdet etapp 1, del av jägarskolan 
8:1 och Industrin 9:8. Vidare berör även detaljplan Jägarskoleområdet, del av 25-
KIS/R158, (kommunal beteckning R 158). 

Planområdet visas i mörkare rosa, gällande detaljplaner visas i ljust rosa, orange och 

gult. 

Detaljplanen för stadshuset vann laga kraft sommaren 2015 och detaljplanen för Torg 

och handelsgata vann laga kraft sommaren 2016. En detaljplan för volymhandel och 

centrum vann laga kraft under våren 2019. Detaljplan för den så kallade 

Kunskapsnoden antogs i april 2019. 



 9 

BEHOVSBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Detaljplanen ska tas fram med utökat förfarande då allmänintresset är stort. 
Planförfarandet har valts då planen bedöms ha en viss allmän påverkan men är förenlig 
med Fördjupad översiktsplan för Kiruna C Kiruna kommun, Norrbottens län (2014). 
 
Detaljplanens genomförande bedöms inte vara av den art och storleksordning som i 
förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (ändrad genom SFS 2005:356) 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
detaljplanen, där konsekvenser identifieras, beskrivs och bedöms behövs därmed inte 
tas fram för detaljplanen. De aspekter som kan leda till inverkan ska dock särskilt 
behandlas i planbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte 
torde medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med MKB inte 
behöver tas fram. 
 
Det är viktigt i det fortsatta planarbetet att särskilt beakta de faktorer som säkerställer 
att hus kan flyttas till området i enlighet med förslaget i det kulturbebyggelseprojekt 
som bedrivs i samverkan mellan kommunen, LKAB och Länsstyrelsen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planområdet berörs av ett hindersfritt område som utgår från Kiruna flygplats. 
Flygplatsen är av riksintresse. Det hindersfria området inom planområdet sträcker det 
sig uppåt till +504 meters nivå över havet. Över denna gräns får inga byggnadsdelar 
sticka upp. Inom planområdet varierar markens höjd mellan cirka +490 meter över 
havet i väster och +465 m ö h i öster, i referenssystemet RH2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindersfritt område omkring Kiruna flygplats.  
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OFFENTLIG SERVICE 

I de närliggande områdena finns den kommunala förskolan Fjället på 
Jägarskoleområdet, samt tre stycken friskolor; Vita Viddernas Barnskola och 
Friluftsskolan Vargen på Jägarskoleområdet samt Sameskolan (f.d. Tallbackaskolan). 
Samtliga ligger väster om Kurravaaravägen. Planområdet ligger cirka 800 meter från 
nya stadshuset och cirka 800 meter från planerade skolor i Kunskapsnoden i nya 
centrum. 

KOMMERSIELL SERVICE 

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av småskalig handel i de flesta kvarter. 
Med småskalig handel och service avses exempelvis mindre detaljhandelsbutiker såsom 
kioskbutiker, hårfrisör, restaurang, konditori och liknande. Denna verksamhet måste 
ske i mindre skala, det vill säga inte alstra trafik eller påverka bostadsområdet på ett 
negativt sätt. Planområdet ligger cirka 800 meter från nya Kiruna centrum med 
planerad handelsgata och volymhandelsområde. 

NATUR 

Det aktuella området utgörs till stor del av naturmark samt i den sydöstra delen även 
en befintlig materialåtervinningsanläggning. Området är i huvudsak täckt av skog och 
med vissa våtmarksinslag i den centrala delen. De träd som växer i området är i 
huvudsak tallar men även vide och enstaka björkar. Delar av området är mycket 
påverkat av mänsklig aktivitet och anläggningsarbeten pågår. Enskilda träd märks ut 
värdefulla. Inmätta träd har ett högt värde för natur och landskapsbild och ska bevaras 
i största möjliga utsträckning. Inom området förekommer också lummer.  
 
En naturinventering har utförts i maj 2014. Planområdet består av frisk barrskog med 
inslag av polykarpa björkar och enstaka granar men också redan exploaterade 
områden. Fält- och bottenskikt antyder, liksom berggrundskartan, att det inte finns 
några kalkstråk eller surdrag. Vegetationen består av risartad vegetation, relativt 
karaktäristisk för fjällnära skogar i Kirunas närhet. 
  
Tallarna är av varierande ålder, några uppvisar en ålder av ca 200-350 år. Det saknas 
stubbar och lågor. Enstaka brandljud visar på områdets skogshistorik. De äldsta träden 
kan ha ett högt värde för natur och landskapsbild, och bör sparas i största möjliga 
utsträckning. För att förhindra att tallarna skadas vid anläggningsarbete bör stammar 
och rötter skyddas. För att säkra föryngringen bör även yngre tallar i närheten av de 
gamla sparas. Marklov krävs för fällning av barrträd med en diameter överstigande 15 
cm, 50 cm ovan mark. 

 
Översikten visar barrträd 10 cm i diameter eller större (markerade med grönt) 
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Revlummer är fridlyst, på grund av sin långsamma tillväxt, och förekommer på enstaka 
ställen. Växten är dock relativt vanlig i kirunaområdet. Den finns heller inte med på 
rödlistan eller i EU:s art- och habitatdirektiv. Dispens från artskyddsförordningen 
måste dock sökas hos länsstyrelsen.  
 
Tidpunkten för naturinventeringen kanske inte var optimal med tanke på 
artinventering. Snön hade precis försvunnit från marken och de flesta kärlväxter och 
ryggradslösa djur hade inte påbörjat sin aktivitet och utveckling. Det är dock mindre 
sannolikt att återfinna några av arterna i art- och habitatlistan. De tänkbara arterna 
finns på ett fåtal platser i Norrbotten och deras biotopkrav stämmer inte med 
planområdet. 
 
Både morgon- och kvällsaktivitet hos fågellivet inventerades. Fågelfaunan var relativt 
artfattig. Det var fortfarande relativt tidigt på säsongen, alla flyttfåglar hade inte anlänt. 
De arter som noterades, fanns varken på rödlistan eller i fågeldirektivet. Hotade arter 
bedöms som mindre sannolika att finna i planområdet. Inga rovfåglar eller andra 
skyddsvärda arter hittades heller i området.  
 
Tidpunkten för inventeringen kan medföra att arter som inte flyttat eller arter som inte 
hunnit påbörja sin livscykel och utveckling inte har upptäckts. Sannolikheten för att det 
berör hotade arter bedöms dock som liten.  
 
Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelade 2015-03-10 Kiruna kommun dispens från 4 
och 9 §§ 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, Kiruna 1:173, Tuolluvaara 1:1 samt Linbanan 1 i Kiruna kommun. 
Dispensen gäller för revlummer, plattlummer, riplummer och groddlummer (9 § AF) 
samt för störning av lavskrika och mindre hackspett (4 § 2 p AF) och är giltig till och 
med 2019-12-31. 

LANDSKAP 

Planområdet ligger på en höjd i de västra delarna med utblickar åt öster över 
Tuolluvaara gruvområde, industribebyggelsen och centrala Kiruna. Där området blir 
flackare i öster har man god utsikt över den nya centrumkärnan. Nivåer angivna i 
RH2000 varierar mellan cirka +490 m i väster och +465 m i öster. 
 

MARKBESKAFFENHET OCH GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Marken inom detaljplaneområdet består till största delen av naturligt lagrad morän 
ovan berg. Moränen har okulärt klassats som sandig siltig morän, siltig sandmorän och 
grusig sandig morän. 
 
Inom norra delen av området finns ett mindre myrområde. Torvens mäktighet i 
myrområdet varierar mellan 0,2 - 0,5 m och underlagras av morän. 
 
Den nordvästra delen av detaljplaneområdet har tidigare utgjorts av ett 
skjutbaneområde. Detta område har sanerats från markföroreningar. Vid saneringen 
grävdes torv och förorenad morän bort. På delar av det sanerade området har ”ren” 
morän fyllts ut ovanpå den naturliga moränen. Djup till berg varierar mellan ca 2-6 m 
inom området. 
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Hydrogeologiska förhållanden 

Grundvattennivån varierar inom området mellan +464,4 - +480,8 vilket motsvarar ett 
djup av 0,7-5,5 m under markytan. I myrområdet ligger grundvattnet nära markytan 
kring nivå +470. 
 
Markradon 
 
I Kiruna råder generellt normalradonmark. Inför detaljprojekteringen rekommenderas 
att varje exploatör kontrollerar radonförhållandena efter hur kvarteren planeras. 
Markradon är mätt i totalt 14 punkter inom utvecklingsplaneområdet varav 4 punkter i 
skogsområdet runt skjutbanorna. 
 
Mätningarna i området kring skjutbanorna visar på normalradonmark. Punkterna är 
dock få och inom området finns variationer i berggrund och jordtäcke vilket kan ha 
betydelse för radonriskerna. Ytterligare mätpunkter rekommenderas där byggnader 
planeras för att bestämma grundläggningsmetod. 

 

Dagvatten 

Dagvattnet går i östlig-nordöstlig riktning mot det dike som idag avvattnar den 
nedlagda gruvan Tuolluvaaras sandmagasin. Eftersom området på sikt planeras bli 
tätbebyggt ska ett dagvattenledningsnät byggas som leder bort dagvattnet mot det 
befintliga diket nordöst om detaljplanen, i det ”gröna fingret”. Där kommer dagvattnet 
att fördröjas ned till 15 l/s, ha och sedimentera i konstruerade fördröjningsmagasin 
före det rinner vidare mot framtida E10. Efter passage av framtida E10 rinner vattnet 
ut mot våtmarksområdet Tuolluvuoma. Våtmarkerna kommer att ge ytterligare 
fördröjning och rening av dagvattnet före det når recipienten Toullujoki. 
 
Tuolluvuoma, som tilldelats naturvärdesklass 2 då myren har höga naturvärden, ska så 
långt som möjligt undantas från ingrepp som påverkar dess hydrologi och därmed 
våtmarkens naturliga utveckling. Då dagvattnet är fördröjt och genomgått 
sedimentering då det når våtmarksområdet, samt att området utgör en väldigt liten av 
myrens naturliga avrinningsområde bedöms inte Tuolluvuomas hydrologi förändras av 
exploateringen. 
 
En förstudie gällande dagvattenhanteringen i nya Kiruna, sett till ett större område än 
aktuellt detaljplaneområde, är genomförd av Tekniska Verken i Kiruna AB. I och med 
att andelen hårdgjord yta ökas kommer flödesfördröjande åtgärder att aktualiseras för 
alla delar av nya Kiruna för att inte Tuolluvuoma ska påverkas negativt. Långsiktig 
planering och utformning av dagvattenhantering ska ske så att såväl 
avrinningsområdets som recipientens vattenbalans inte förändras avsevärt. Vattnet 
kommer att, utanför planområdet, hanteras öppet på fördröjningsytor och i diken. 
Den gatan som befinner sig längst österut inom detaljplanen är en del av den tänkta 
ytavrinningsvägen för stora delar av både befintliga och nya Kiruna vid händelse av 
skyfall. Det är av stor vikt för framtida översvämningssäkerhet att denna gata utformas 
med detta i åtanke. Gatan måste ha en sektion som tillåter större flöden att passera 
utan att riskera översvämning mot fasaderna.  
 
Goda förutsättningar för infiltration av dagvatten kan skapas i områden där: 
 

 befintlig markyta kommer att höjas och där fyllningen utförs med grova 

fyllningar. 
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 förorenade massor eller torv grävs bort och ersätts med grova fyllningar med 

god infiltrationskapacitet 

 
Exempel på grov fyllning är krossmaterial där finmaterialet är utsorterat. 
 

Snöupplag 

Snön kan lagras utanför planområdet så länge det är obebyggt. Det finns också plats att 
lagra snö i gatuområdet. Inom planområdet finns möjlighet för snöupplag i de båda 
parkerna.  Det finns också möjlighet att anordna snöupplag i anslutning till området, i 
det så kallade gröna fingret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snöupplag är möjligt att anordna inom de ytor som markerats med blått i bilden 

Område för snöupplag bör förses med brunnar som är anslutna till 
dagvattenledningsnätet. Fastighetsägare får inte skotta ut snön på vägen från den egna 
tomten 
 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling ligger till grund för 

framtagandet av generella riktvärden för förorenad mark. De generella riktvärdena 

anger föroreningshalter i marken under vilka risken för negativa effekter på människor, 

miljö eller naturresurser normalt är acceptabel. De generella riktvärdena ger i de flesta 

fall skydd mot oacceptabel belastning på grundvatten och ytvattenrecipienter. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig och mindre känslig 

markanvändning avser relativt väl avgränsade områden som har belastats med 

föroreningar. Eftersom förutsättningar och antaganden i föreliggande fall skiljer sig 

från de som har använts för Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 

har platsspecifika riktvärden tagits fram. Platsspecifika värden tas fram för den 

enskilda saneringsplatsen och de förhållanden som råder på platsen.  
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RISK OCH SÄKERHET 

Säkerhet 

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området 

enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst 

tagit fram. Ansvar för framkomlighet för räddningstjänstens fordon inom och till 

tomtmark åligger fastighetsägaren.  

Brandvattenförsörjning ska vara tillfredsställd enligt PM Brandvattenförsörjning som 

Kiruna Räddningstjänst tagit fram. 

Grundläggning av byggnader, uppfyllnad m m 

Eftersom grundvattenytan ligger högt kommer området att fyllas upp ovan nuvarande 

markyta. Höjningen blir från ca 0,5 m till upp mot 3 m där saneringar mm har utförts. 

I allmänhet råder goda grundläggningsförhållanden och normal grundläggning med 

platta på mark kan utföras utan förstärkningsåtgärder. 

Torven som förekommer i delar av området måste grävas ut och ersättas av packad 

fyllning av friktionsjord under planerade byggnader, vägar och ledningar. För mindre 

sättningskänsliga ytor så som tomtmark och grönytor bedöms dock torv kunna lämnas 

kvar. 

En viss grundvattensänkning kan tillåtas utan att grundvattenförutsättningarna i 

sandmagasinet som ligger öster om planområdet påverkas. Källarbebyggelse 

rekommenderas dock inte för vanlig villabebyggelse men kan tillåtas för särskilda 

projekt. 

Kompletterande undersökningar kommer att krävas vid vidare detaljprojektering. 

Buller 

I västra delen av planområdet ligger väg 874, Kurravaaravägen. Högsta tillåtna 

hastighet på vägen är idag 80 km/tim från Hjortvägen och vidare norrut mot 

Kurravaara. En ansökan om hastighetssänkning på Kurravaaravägen har lämnats in till 

länsstyrelsen som beslutar om hastighetssänkningar på statliga vägar (det är 

Trafikverket som förvaltar Kurravaaravägen). Hastigheten föreslås till 50 km/h från 

Hjortvägen till strax efter korsningen Kurravaaravägen - Vaktgatan. Detta är endast en 

tillfällig sänkning för att upprätthålla säkerheten avseende byggtrafik.  

Om omledning av trafik från E10:an kommer att ske måste hastigheten sänkas till 

40km/tim. En lägre hastighet minskar givetvis bullret. I förlängningen när vägen är 

kommunal så kommer hastigheten att fastställas till 40 km/tim i enlighet med antaget 

hastighetsprogram. 

Trafikinformation för Kurravaaravägen, Malmvägen och de planerade vägarna inom 
området har inhämtats från trafikunderlag för systemhandlingar för utbyggnadad av ej 
befintliga vägarvåren 2019. Underlaget innehåller trafiksiffror för år 2015, vilka räknats 
upp till 2030 års nivå med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal.   
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Trafikunderlaget är trafikprognoser för framtida trafikflöden, baserat på de 
utbyggnadsplaner som finns för Kiruna. Trafikprognosen är baserad på kända fakta 
men även på både kortsiktiga och långsiktiga planer på framtida bebyggelse, varpå 
siffrorna bör användas med viss aktsamhet.    

Värden för den tunga trafiken härrör från trafikprognos för Kiruna 2017-03-31. 
Andelen tung trafik om ca 20 %, är högre än vad den vanligen är vid liknande vägar. En 
vanlig andel tung trafik är inom spannet 8-10 %. Förändrat nyttjande av 
Kurravaaravägen kan innebära att andelen tung trafik kan bli lägre än angivna värden i 
tabellen nedan, vilket innebär att de i tabellen angivna talen för den tunga trafiken 
längs primärt Kurravaaravägen kan ses som en övre möjlig nivå. Det finns därmed 
anledning att anta att andelen tung trafik kan bli lägre. Norra Stråket och Flyttleden 
har i denna bullerberäkning en antagen andel tung trafik om 10 % år 2030. Ringvägen 
och den mest östliga delen av Flyttleden antas till dessa beräkningar till samma nivå av 
tung trafik som Malmvägen.  

Trafikunderlaget som använts i beräkningarna för prognosår 2030.   

Väg  VaDT 

2015  

Tung 

trafik 

(%) 

2015  

ÅDT 

2030  

Tung 

trafik (%) 

2030  

Hastighet  

(km/h)  

Kurravaaravägen, sträckan 

Vaktgatan-Nya E10  

6600  17 %  6407  22 %  50 

km/h  

Kurravaaravägen, sträckan 

Flyttleden-Vaktgatan  

6000  17 %  5825  22 %  50 

km/h  

Kurravaaravägen, sträckan 

Malmvägen- Flyttleden  

8500  17 %  8251  22 %  50 

km/h  

Malmvägen, öster 

om 

Kurravaaravägen  

11 300  13 %  10823  17 %  50-70  

km/h  

Malmvägen, väster 

om Kurravaaravägen  

9000  13 %  8620  17 %  50-70  

km/h  

Norra Stråket  500-1300  8 %  470- 

1223  

10 %  50 

km/h  

Flyttleden sträckan  

Kurravaaravägen - Ringleden  

6700  8 %  6302  10 %  50 

km/h  

Flyttleden öster om 

Ringleden  

8300  13 %  7950  17 %  50 

km/h  

Ringleden norr om Flyttleden  6000  13 %  5747  17 %  50 

km/h  

Ringleden, ner mot  

Malmvägen  

9300  13 %  8908  

  

17 %  50 

km/h  

 

Ljudutbredning 

I figurerna nedan framgår hur ljudet sprids inom planområdet. Bilderna visar såväl utan 

som med bebyggelse. Bebyggelsen är hämtad från utvecklingsplanen, befintlig 

bebyggelse och de byggnader som man i dagsläget sökt bygglov för. Man ska alltså ta i 
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beaktande att bebyggelsen är något fiktiv men ger bra riktlinjer för vad man ska ha i 

åtanke för placering och utformning av framtida bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredningskarta för beräknade ekvivalenta nivåer 2030, utan byggnader.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utbredningskarta för beräknade maximala nivåer 2030, utan byggnader.   
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Utbredningskarta för beräknade ekvivalenta nivåer 2030, inklusive byggnader.   

Med hjälp av de beräknade resultaten kan konstateras att uteplatser kommer att 
behöva placeras på ytor som inte vetter direkt mot vägarna i området. Med ljudskugga 
från tillkommande byggnader eller skärmar kommer ljudskyddade uteplatser att kunna 
anläggas. För kvarteren direkt söder om Flyttleden, kan extra ljudskyddande 
anordningar komma att behövas för att tillskapa tysta uterum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbredningskarta för beräknade maximala nivåer 2030, inklusive byggnader. 
 
De delar av området som påverkas av maximala ljudnivåer över 70 dB(A) är mer 
begränsade till en yta på ca 15-20 meters bredd invid de vägar med trafikflöden som 
beräknats i området. 
 

 
Fasadnivåer 
Fasaderna närmast Flyttleden beräknas få ljudnivåer överskridande 60 dB(A) och i 
vissa fall mellan 65 och 70 dB(A). Detta innebär att lägenheter kommer att behöva 
planeras med en ljuddämpad sida. Vid de fasader där den mest utsatta sidan är under 
65 dB(A) ekvivalent ljudnivå går det även att planera lägenheter mindre än 35 m2.  
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Figur 4. Detalj ur utbredningskarta för beräknade ekvivalenta nivåer 2030. Vy från sydost.   

Vid de norra kvarteren kommer sannolikt de fyra husen i rad att hamna i ljudskugga 
bakom husen närmast Flyttleden (se högra bilden i Figur 4). I dessa norra hus bör 
bostäder kunna planeras utan särskild hänsyn tagen till buller, förutsatt att 
lokalvägarnas trafik inte påverkar för mycket.   
 
Vid fasaderna närmast Kurravaaravägen beräknas ekvivalenta fasadvärden upp till 
riktvärdet 65 dB(A) uppkomma, men även upp till 70 dB(A) för enstaka fasaddelar. 
Detta innebär att lägenheter kommer att behöva planeras med en ljuddämpad sida. I 
Figur 5 visas att en ljuddämpad sida går att anlägga. Vid de fasader där den mest 
utsatta sidan är under 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå går det även att planera lägenheter 
mindre än 35 m2.  

  

  

Figur 5. Detalj ur utbredningskarta för beräknade ekvivalenta nivåer 2030, vy från nordväst.  

För kvarteret i södra hörnet av Kurravaaravägen/Flyttleden, beräknas ekvivalenta 
fasadnivåer uppgå till 65-70 dB(A).  
 
För att byggnaderna ska kunna anses ha en ljuddämpad sida måste de maximala 
ljudnivåerna vara under riktvärdet 70 dB(A). För huskroppar som har en eller flera 
fasader med värden över 70 dB(A), fordras en planering som tillser att eventuella 
bostäder får minst hälften av boningsrummen mot en ljuddämpad sida.  
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Figur 6. Detalj ur utbredningskarta för beräknade maximala nivåer 2030, vy från sydost.  

  

  
Figur 7. Detalj ur utbredningskarta för beräknade maximala nivåer 2030, vy från nordväst.  

Inomhusnivåer  
 

Riktvärdet för maximala ljudnivåer inomhus är 45 dBA och det får överskridas fem 

gånger per natt med maximalt 10 dBA. Den högsta maximala fasadnivån är beräknad 

till intervallet 80-85 dBA. Med hjälp av dessa värden är det möjligt att räkna ut 

fasadisolering för att inte riktvärde för maximal ljudnivå ska uppnås: 85 dBA - 45 dBA 

= 40 dBA.   

För att vara säker på att inte 45 dBA uppnås inomhus, bör fasad, d v s väggar, fönster 

och ventilation i kombination till bostädernas övriga utformning, såsom planlösning, 

anpassas till att klara en dämpning om minst 40 dBA vid de mest ljudutsatta fasaderna.   

Riktvärdet för ekvivalenta nivåer inomhus är 30 dBA för rum för sömn och samvaro. 

Ekvivalenta ljudnivåer inomhus bedöms inte överskridas om fasaderna anpassas till att 

klara riktvärdena för de maximala inomhusnivåerna.   

Riktvärden för ekvivalenta fasadnivåer klaras för en del, men inte för alla hus, eftersom 

ekvivalenta ljudnivåer mot fasad över 60 dB(A) förekommer. För att hela området 

kunna klara riktvärdena avseende uteplatser, bör åtgärder övervägas. Uteplatser bör 

bullerskyddas mer, alternativt placeras på lämplig plats.  

För innernivåerna rekommenderas väl övervägda studier av fasader, inklusive 

ventilation, fönster men även bostädernas planritning och utformning, för att avskärma 

tillräckligt mycket så att riktvärdet för maximala nivåer inomhus inte överskrids.  
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För att undvika störning har en bestämmelse om att minst hälften av bostadsrummen 
ska uppföras mot tyst sida har lagts in liksom att alla bostäder ska ha tillgång till tyst 
uteplats. 
 
I plankartan finns också en buffertzon mot den västra delen där endast 
komplementbyggnader får uppföras. Område ökar tillsammans med u-området 
avståndet till Kurravaaravägen väsentligt och skapar i sig ett fullgott skydd tillsammans 
med planbestämmelsen om tyst sida. Väljer man dessutom att uppföra 
komplementbyggnader mot Kurravaaravägen skapar dessa en barriär som ger 
ytterligare kvaliteter.  
 
Inom det e-område som finns utlagt i områdets sydvästra del kommer Telia att uppföra 
en station för att ersätta tidigare växelsystem. Denna har en reservkraft som vid 75% 
last på 7 meters avstånd avge 55dBA. Detta sker regelbundet vid provkörning varannan 
månad och utöver detta vid enstaka tillfällen ifall någonting händer med elen i 
området. Fläktarna kommer att placeras ut mot Kurravaaravägen för att minimera 
störningen. 
 
 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Inom planområdet finns stora möjligheter att bygga bostäder, liksom utrymme för 

kontor och handel. Tanken är att handeln ska vara mindre kvartersbutiker samt 

exempelvis frisörer, hundsalonger m m. Dessa bör inte upplevas som störande för 

omgivningen utan upprätthålla en god samhällsservice och levande kvarter. 

Arbetstillfällen och möjlighet för mindre företagande ges också på detta sätt. 

 

Längs med Flyttleden ska byggnadsliv placeras i gräns mot gata för att upprätthålla en 

stadsmässig gatubild. Då gatan kommer att utformas med kantstensparkering kommer 

utrymme för korttidsparkering finnas för besök i butiker och annan samhällsservice 

vilket bidrar till en levande stadsstruktur där människor vistas och bor. 

Bilden visar hur det kan komma att se ut med Flyttleden, Gula raden och Länsmansbostaden i fonden. 
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De byggnader som förläggs i planområde sydvästra del kan inrymma 2-3 våningshus 

medan det i övriga området är möjligt att uppföra byggnader upp till 5 våningar. 

Lägenheter som är 3 rum och kök, eller större bör vara genomgående för att kunna 

tillgodose ett fullgott dagsljusinsläpp. Byggnader som ligger mot Kurravaaravägen samt 

de stadsdelsövergripande stråken ska ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst 

sida. 

I norra delen av det kvarter som ligger längst nordväst ut i planområdet finns ett 

område avsett för bostadsparkering. Parkeringen är avsedd för de bostäder som i 

skrivandets stund uppförs väster om planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förslag från den arbetsgrupp som tar fram möjliga placering av kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse bereds också möjlighet att placera en del av dessa byggnader inom 

planområdet. Detta är dock ännu inte beslutat och förändringar kan komma att ske. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

I planområdet har avsatts möjlighet att placera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
miljöer som i mesta mån efterliknar de miljöer som de finns i idag. Redan nu finns den 
så kallade Länsmansbostaden på plats vid Flyttleden och såväl öster om denna som 
norr om, finns möjlighet att placera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Utrymme 
finns också på kvarter 71 och 63 att placera större eller fler byggnader av kulturintresse. 
 

 
Exempel på hur placeringar av byggnader kan göras 
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SOCIALA FRÅGOR 

Friytor 
Planområdet ligger i närheten av Varggropens friluftsområde. Där finns längdskidspår 
på vintern och motionsspår sommartid. Det finns även möjlighet till orientering i 
skogarna invid Varggropen. Skoterleder finns i områdets närhet. 
 

Planområdet ligger i anslutning till det så kallade gröna fingret, har ett par parker samt 

har nästan direkt tillgång till stadsparken. 

Utrymme finns också inom samtliga kvarter för friytor för lek och öppna ytor som kan 

användas till umgänge.  

 
Barnperspektivet  
Tanken är att det ska vara lätt att röra sig mellan torg och park och naturstråk. Det ska 
vara stråk med bra genomströmning av människor vilket bidrar till en ökad trygghet. 
Barriärer i form av bland annat vägar ska hindra rörelsefriheten i så liten utsträckning 
som möjligt. Utformningen av gaturummen är viktig med avseende på ovanstående. 
Kollektivtrafiknätet ska vara välutbyggt med hållplatser nära barnens målpunkter.  
 
Hushållssammansättning  
I centrum kommer såväl hyresrätter som bostadsrätter i olika storlek och standard att 
produceras.  
 
Jämställdhet  
En viktig fråga när det gäller jämställdhet är kollektivtrafik, eftersom kvinnor i större 
utsträckning utnyttjar kollektivtrafik jämfört med män. 
  
Ett volymhandelsområde kommer att uppföras i anslutning till centrum i slutet av 
handelsgatan österut. Kollektivtrafiknätet och gång- och cykelvägnätet kommer att vara 
väl utbyggt i området vilket gör att både detaljhandel och volymhandel lätt nås av alla 
samhällsgrupper.  
 
Nya busslinjer är under utformning. Hållplatser nära målpunkter, såsom bostad, 
arbete, serviceanläggningar (inklusive förskolor/skolor) och fritidsaktiviteter 
underlättar för vardagslivet.  
 
Nya centrum kommer att innehålla en blandad bebyggelse med nära tillgång till affärer, 
arbetsplatser, offentlig service såsom förskolor/skolor, grönområden/parker med 
möjlighet för olika aktiviteter. Detta gör det möjligt att röra sig mellan olika 
målpunkter utan att vara beroende av bil.  
 
Stadsplanen bildar ett rutnätssystem och funktionerna inom varje kvarter är blandade 
vilket skapar bra genomströmning av människor och trafik vilket också bidrar till 
trygghet. 

 

FORNLÄMNINGAR 

I planområdet finns inga kända fornlämningar. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Övergripande beskrivning av trafikföringen vid stadskärnan  

Enligt fördjupad trafikplan (antagen i Kf 2016-11-28, § 124) är de strukturerade gatorna 

för biltrafik i huvudsak Flyttleden, Malmvägen och stråket runt kärnan. Här kommer 

bra åtkomst till centrumparkering och flera viktiga funktioner som torget/resecentrum, 

volymhandel och kommunal service att finnas.  

Biltrafiken norr om stadsparken skapar förutsättningar för en utvidgad stadskärna på 

lång sikt samt leder till mindre biltrafik längs stadsparken och de mest centrala 

kvarteren. Kvarteren norr om stadsparken integreras i kärnan och kommer att 

bebyggas med badhus och gymnasieskola och andra funktioner som medför mer 

biltrafik och varutransporter. För att begränsa trafikmängderna längs natur och 

stadspark kommer restriktioner för infart och enkelriktad trafik att användas.  

I östvästlig riktning skapas stråk för både bil och cykel som binder ihop det befintliga 

Kiruna med den nya bebyggelsen och det norra stråket -Flyttleden och Malmvägen.  

I nordsydlig riktning skapas bra cykelstråk som binder ihop naturområden, södra 

Kiruna, den nya stadskärnan och landskapet norr om stadsparken.  

Förberedelse för busstrafik skapas i huvudsak längs Flyttleden, Malmvägen och runt 

kärnan.  

Stadsdelsövergripande stråk 

I anslutning till ett stadsdelsövergripande stråk kan det förekomma bostäder, service, 

inslag av handel och annan småskalig verksamhet.  

I planområdet är Flyttleden ett stadsdelsövergripande stråk och har en avgörande 

betydelse för trafikföringen inom området. Flyttleden ska fungera för kollektivtrafik, 

cykel, gångtrafik och biltrafik. Stråket skall uppfattas som gent och orienterande.  

I enlighet med fördjupad trafikplan är det stadsdelsövergripande stråket ett huvudnät 

för bil, busstrafik och cykeltrafik. Cykelstråket ses som prioriterat och utformas för 

enkelriktad trafik separerat från gång- och biltrafik. Mellan de oskyddade trafikanterna 

och biltrafiken finns en yta för plantering/parkering/snöupplag. Körbana och yta vid 

fasad snöröjs. Snöupplag i parkerings- och planteringszon.  

Lokalgator utanför stadskärnan.  

I området öster delar är gaturummet av karaktär lokalgata. Beroende på vilken typ av 

bostadsbebyggelse i anslutning till lokalgatan anpassas utformningen för att signalera 

dess funktion. Lokalgata ses som ett sekundärt nät för bil i anslutning till 

bostadsbebyggelse och entréer.  

Varumottagning och angöring 

Varuintag och soprum undviks längs centrala parker, central natur, torg och 

handelsgata. Längs med Flyttleden undviks lokalisering av varuintag och soprum. 
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Utfarter/ infarter 

Längs parker, natur, handelsgata och stadsdelsövergripande stråk får gemensam 

garage-/parkeringsinfart inte ordnas. Trafik- och backningsrörelser mot dessa platser 

ska begränsas. Infart och backningsrörelser sker på små gator.  
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Parkering 

Det kommer att finnas korttidsparkering i gaturummet av typen kantstensparkering, 

men parkering ska i första hand lösas inom kvartersmarken enligt gällande 

parkeringsprogram. I Kiruna kommun finns ett parkeringsprogram (antagen i Kf 2016-

05-30, § 51) med parkeringstal både för bil- och cykelparkering, parkeringsutformning 

och avståndsprioritering mm.  

All parkeringsplanering ska utgå från parkeringsprogrammet.  

Cykelvägar 

Inom planområdet kommer det att finnas ett prioritera cykelstråk längs med Flyttleden 

samt det nord-sydliga stråk som korsar Flyttleden - som är båda är 

stadsdelsövergripande stråk- det innebär dubbelriktade cykelbanor på åtminstone ena 

sidan av körbanan skilt från gångtrafikanter.  

På övriga gator som har karaktär lokalgata kommer cykeltrafiken att dela trafikrummet 

med biltrafik.  
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Gångvägar 

Längsmed Flyttleden samt det nord-sydliga stråk som korsar Flyttleden - som båda är 

stadsdelsövergripande stråk- finns dubbelsidiga gångväg som skiljs från cykel och 

biltrafik.  

På övriga gator med karaktär lokalgata kommer gångvägar att utformas, med eller utan 

upphöjd kantsten, i harmoni med kringliggande bebyggelse. 

Kollektivtrafik 

Inom planområdet är busstrafik planerad att gå på Flyttleden. Kommunen har som mål 

att det inte ska vara mer än 400 meter till närmaste hållplats. Kommunens intention är 

att ett resecentrum ska anläggas söder om Malmvägen i anslutning till stadshustorget. 

Ambitionen är att är resecentrumet ska vara ett nav för olika trafikslag såsom tåg, buss, 

taxi och cykel.  

Gröna kantstråk 

I samband med gestaltning av gröna fingrar kommer kantstråket som visas i den 
fördjupade trafikplanen att ses över. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsledningsnätet byggs ut i området. Ledningsnätet förläggs i gatumark. 

Planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, men 

kommer på sikt att införlivas. 

Energi  

Fjärrvärmenätet, elledningar och optofiber ska byggas ut i området. 

Avfall 

Kommunen utreder avfallshanteringen i området. Det avfallshanteringssystem som 

utreds närmare är separata behållare för matavfall och restavfall. Med en sådan lösning 

samlas förpackningar och returpapper in genom återvinningsstationer, alternativt 

hushållsnära insamlingssystem, för villor och i avfallsutrymmen med separata kärl 

alternativt återvinningsstationer för lägenheter. Avfall Sveriges rapport för 

avfallsutrymmen (2018) beskriver lagkrav samt rekommendationer för transport, 

förvaring och dimensionering av hushållsavfall. 

Tekniska Verkens avd. VA/Renhållning har hela tiden haft ståndpunkten att avfall ska 

hämtas fastighetsnära (FNI) i nya Kiruna centrum. 

Tekniska Verken har tagit fram en ny avfallsplan för kommunen. I förslaget till ny 

avfallsplan kommer ett mål i planen vara att nya Kiruna centrum ska ha ett 

lättillgängligt insamlingssystem där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper 

ska kunna lämnas fastighetsnära. Vilket ligger i linje med den förordningsändring som 

regeringen har genomfört. Ny avfallsplan förväntas att antas i början av 2019, samråd 

och remissutskick kommer ske vintern 2018. 
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Norr om planområdet pågår ett arbete med att lägga in utrymme för en 

återvinningsstation (ÅVS) liksom österut i detaljplanen för volymhandelsområdet 

vilket bör vara tillräckligt när man börjar arbetet med fastighetsnära insamling (FNI). 

Tekniska anläggningar  

 
Fyra E-områden (område för tekniska anläggningar) finns utlagda. 
 

 
 
E-områden visas i blått på plankartan 
 
 
Området längst söderut samt det mellersta E-området efter GATA 1 är också något 
större för att kunna inrymma en optonod och annat som krävs. 
 
Dagvattenanläggningar i nya exploateringsområden anläggs normalt i samband med 
övrig infrastruktur såsom spillvatten, dricksvatten, fjärrvärme med mera. 
  
Belysning  
Kommunal fasadbelysning kan komma att monteras på privata fasader, så även 

vajerfästen för hängande belysning och dekoration. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Ändrad lovplikt, lov med villkor  

Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän markförorening har 

avhjälpts och marken har sanerats så att områdenas representativa halt inte 

överskrider de platsspecifika riktvärdena. Detta gäller mark som inte redan sanerats till 

KM (känslig markanvändning). 

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Preliminär tidplan: 
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Samråd  november 2018 

Granskning mars 2019 

Antagande juni 2019   

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Samråd med kommunala organ, 

statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att ske 

under planprocessen. De som är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen 

detaljplan har möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter under samrådstiden 

och/eller granskningstiden. Planen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet. 

Om planen överklagas fördröjs handläggningstiden. 

Genomförandetid  

Genomförandetiden sträcker sig fem (5) år framåt från det datumet då planen vunnit 

laga kraft. Under planens genomförandetid har fastighetsägaren rätt att utnyttja 

byggrätter enligt detaljplan. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen 

upprätta ny detaljplan över området utan hänsyn till tidigare redovisade men icke 

utnyttjade byggrätter. 

Verkan på befintliga planer 

Planområdet omfattar i en liten del i det nordvästra hörnet av en äldre detaljplan, Del 
av Jägarskolan, 25-KIS/R96 (kommunal beteckning R 96).  Det berör också ett fåtal 
meter av sydöstra delen av detaljplan för Skjutbaneområdet etapp 1, del av jägarskolan 
8:1 och Industrin 9:8. Vidare berörs även en liten del av detaljplan Jägarskoleområdet, 
del av 25-KIS/R158, (kommunal beteckning R 158). 

 

Ansvarsfördelning/ huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmänna platser. Kommunen ansvarar för anläggande, 

drift och underhåll av gator och ledningsnät för VA samt opto. Fastighetsägarna svarar 

för åtgärder inom kvartersmark. 

Det vatten som behöver avledas kan delas in i två kategorier: Den första kategorin är 

dagvatten som avleds via de allmänna dagvattenledningarna. Denna avledning 

dimensioneras för närvarande för att klara en situation med 20 års återkomsttid utan 

att marköversvämning ska uppstå. Ansvar för att klara denna dimensionering har VA-

huvudmannen. Den andra kategorin är det ytvatten som vid mer intensiv nederbörd 

inte ryms inom dagvattenledningarna, utan avrinner ovan mark via markytans 

lågpunkter. Dessa extremflöden ligger utanför det ansvar som VA-huvudmannen har 

för att dimensionera dagvattensystemen och ska inte betraktas som allmänt dagvatten i 

formell mening. Förutsättningarna för att säkerställa bebyggelsen mot översvämning 

från dessa extremflöden kan snarast härledas till en god höjdsättning i planprocess och 

bygglovshantering. 

Avtal  

Tidplan, bebyggelsens karaktär, gestaltning och utformning kommer att regleras i 

markanvisningsavtal eller exploateringsavtal alternativt köpeavtal, så att även hänsyn 

av bevarandet av vegetation, snöhantering, belysning, ansvar för inrättande av 

gemensamhetsanläggning för VA med mera tas.  
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Vidare ska innehållet i dessa avtal medföra att planens genomförande säkerställs 

ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras 

avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär 

avtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner 

till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats mm. 

 

Avsikten är att teckna avtal med LKAB gällande byte av mark, där LKAB förvärvar 

kvarter 63, 66 och 74 och kommunen erhåller mark i och i anslutning till detaljplan för 

volymhandel och centrum, del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 m.fl.. I och med 

tecknandet av bytesavtalet kommer exploateringsavtal även att tecknas.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastigheter och ägoförhållanden  

Planområdet omfattar del av fastigheten Tuolluvaara 1:1, del av Jägarskolan 8:3, del av 

Jägarskolan 8:4. 

Fastigheterna Tuolluvaara 1:1 och Jägarskolan 8:3 ägs av Kiruna kommun. Jägarskolan 

8:4 ägs av Jukkasjärvi församling. 

Fastighetsbildning 

För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Del av jägarskolan 8:3 och 8:4 ska 

genom fastighetsreglering föras till Tuolluvaara 1:1. Detaljplanen möjliggör avstyckning 

från Tuolluvaara 1:1 för bildande av nya fastigheter för bostäder, handel, kontor och 

parkeringsanläggningar inom totalt 12 kvarter. Därutöver möjliggör detaljplanen ett 

kvarter för begravningsändamål. 

Kommunen ansvarar för att tillbörlig lantmäteriförrättning söks. Avsikten är att 

fastighetsbildning ska ske med stöd av avtal och inte tvångsåtgärder. 

Rättigheter 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har avsatts (u).  För att trygga 

rätten att anlägga och bibehålla ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp och el kan 

servitut eller ledningsrätt bildas. Vid eventuella avstyckningar inom kvarteren kan 

gemensamhetsanläggning för VA behöva inrättas. 

Befintliga rättigheter 

 

Beteckning Typ av 

rättighet 

Ändamål Belastar Till 

förmån 

för 

Åtgärd 

25-KIS-

AV157.1 

Official-

servitut 

Väg Tuolluvaara 

1:1 

Industrin 

9:11 

Servitutet ska 

upphävas inom 

detaljplane-

området och 
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ersätts med gata 

på allmän plats. 

25-

F2005/86.1 

Ledningsrätt Tele (optisk 

fiberkabel) 

Tuolluvaara 

1:1 

Jägarskolan 

8:3 

Kiruna 

kommun 

Ledningen har 

flyttats och 

ledningsrätten 

ska ändras   

25-

F2002/542.1 

Ledningsrätt Starkström Tuolluvaara 

1:1 

Jägarskolan 

8:3 

Jukkasjärvi 

Sockens 

Belysnings-

förening 

upa 

Ledningen har 

flyttats och 

ledningsrätten 

ska ändras     

2584-

2017/33.1 

Ledningsrätt Fjärrvärme Jägarskolan 

8:3 

Kiruna 

Kraft AB 

Ingen åtgärd, 

ledningsrätten 

ryms inom u-

område i 

detaljplanens 

västra del. 

2584-

07/22.1 

Ledningsrätt Spillvatten Jägarskolan 

8:3 

Kiruna 

kommun 

Ingen åtgärd, 

ledningsrätten 

ryms inom u-

område i 

detaljplanens 

västra del. 

D-2016-

00513243:1 

Avtalsservitut Kraftledning Jägarskolan 

8:3 

Gällivare 

Videt 7 

Ingen åtgärd, 

servitutet ryms 

inom u-område i 

detaljplanens 

västra del. 

D-2018-

00423297:1 

Avtalsservitut Kraftledning Jägarskolan 

8:3 

Gällivare 

Videt 7 

Den del av 

servitutet som 

är beläget på 

kvartersmark 

upphävs. 

Ledningen 

flyttas från 

kvartersmark.  

 

Konsekvenser 

Planens genomförande innebär att kommunen ska förvärva del av Jägarskolan 8:4. 

Dialog fastighetsägaren pågår.  
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Kommunen kan med stöd av detaljplanen lösa in allmän plats inom Jägarskolan 8:4 

utan medgivande från fastighetsägaren.  

Förslaget frångår den fördjupade trafikplanen samt utvecklingsplanen i de delar där 
några mindre vägar plockas bort för att tillskapa mer byggbar mark. Flyttleden har 
redan projekterats och byggt i delar och har flyttats 5-10 meter norrut från förslaget i  
utvecklingsplanen.  
 

Bilden visar detaljplaneområdet och nuvarande fastighetsindelning. 
 
 
 

 

  
Bilden visar Flyttleden samt de förändringar som redovisas ovan. 

 

 

Vägar som tas 
bort 

Ny väg 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Kommunen bekostar planarbetet och samtliga utredningar som görs i samband med 

planarbetet. 

Kommunen bekostar och bygger ut den kommunala infrastrukturen. För området 

gäller anläggningsavgift enligt ordinarie VA-taxa. Kommunen avser att ta ut 

gatukostnadsersättning. Ersättningens storlek regleras vidare i exploaterings -och 

markanvisningsavtal. 

Kommunen bekostar ersättning till Jukkasjärvi församling för förvärv av del av 

Jägarskolan 8:4. 

Kommunen bekostar fastighetsbildning för att skilja allmän plats från kvartersmark 

samt för att ändra de rättigheter som behöver flyttas på grund av genomförandet av 

detaljplanen.  

Kostnader för fastighetsåtgärder inom kvartersmark regleras i markanvisningsavtal 

respektive exploateringsavtal. 

Planavgift 

I bygglovsskedet tar kommunen ut en planavgift enligt fastställd taxa. 

Värdeökande faktorer 

Genom detaljplanen tillskapas nya byggrätter. Både kommun och exploatör ges 
möjlighet att tillgodogöra sig den värdeökning som detaljplanen medför. 

 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Planområdet ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät, 

fjärrvärmeanläggning, optofiber samt gatubelysning.  

Exploatören bör samråda med Tekniska verken om lämplig placering av sophus eller 

liknande för att undvika trafik med renhållningsfordon på återvändsgator.  

En uppsättning VA-serviser anläggs till fastighetsgräns för varje kvarter. Vid eventuella 

avstyckningar inom kvarteret måste gemensamhetsanläggning inrättas för VA, då det i 

efterhand kommer bli väldigt svårt att anlägga nya serviser inom centrumområdet. I 

vissa fall ogörligt då ledningsstråken inte går i alla gator. Ansvaret för att inrätta 

gemensamhetsanläggning bör regleras i exploateringsavtal. 

Dämningsnivå för spill- och dagvatten är markyta vid förbindelsepunkt. Det innebär att 

färdig golvhöjd ska ligga över den nivån för att inte dag- (drän) och spillvatten ska 

behöva pumpas. För byggnader med källare krävs alltid pumpning. 

Det åligger exploatören att undersöka om ledningar finns. Eventuell flytt av ledningar 

bekostas av exploatören. 
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Kommunal fasadbelysning kan komma att monteras på privata fasader. Så även 

vajerfästen för hängande belysning och dekoration. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Kommunala tjänstemän som medverkat i planarbetet: 

Josefine Gadeborg - Exploateringsingenjör, plan- och exploateringsavdelningen 

Magdalena Wäppling - Trafikingenjör, plan- och exploateringsavdelningen 

Rasmus Norling - Kommunantikvarie, plan- och exploateringsavdelningen 

Mona Mattsson-Kauppi - Planarkitekt, plan- och exploateringsavdelningen 

 
 
 
________________________   _____________________ 
Mona Mattsson Kauppi    Nina Eliasson 
Planarkitekt      Plan- och exploateringschef 

 

 

 


