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DETALJPLANENS SYFTE

Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en ny järnväg väster om Kiruna tätort.
Nu gällande detaljplaner för gruvområdet måste ändras så att rätt att anlägga en ny järnväg
finns och att konkurrerande intressen och markanspråk respekteras.

HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANFÖRSLAGET
•
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser (denna blir juridiskt bindande när planen vinner laga
kraft)
Grundkarta med fastighetsförteckning
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Utlåtande
Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

ÖVRIGA HANDLINGAR AV VÄRDE FÖR PLANFÖRSLAGET
•
•
•
•
•

Järnvägsutredning med tillhörande MKB
Slutrapport för järnvägen Järnvägsutredning Kiruna ny järnväg, slutrapport
Järnvägsplan 01, 02 och 04
Miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan
Hur påverkas rennäringen av förändringarna i Kiruna

PLANFÖRFATTARE

Planförfattare är planarkitekt Sandra Minde och arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist.
Kommunens planhandläggare är planarkitekt Sandra Minde.

PLANFÖRFARANDE
Planen kommer att handläggas med ett normalt planförfarande med utställning enligt PBL
kapitel 5. Placeringen av järnvägsområdet, en korridor, har under samrådsskedet varit
ungefärligt. Under planprocessen justeras korridoren till rätt läge. Det kan ändå innebära att
detaljplanen efter utställningen kommer att justeras ytterligare. Detta bör inte leda till behov av
ny utställning utan berörda får ta del av revideringen och lämna synpunkter innan
kommunfullmäktige antar planen.

TIDPLAN FÖR PLANLÄGGNINGEN
Programarbete
Informationsmöte med berörda
Behovsbedömning, samråd med länsstyrelsen
Godkänt för remisser och samråd
Remisser och samråd
Samrådsmöte
Samrådsredogörelse
Beslut om utställning
Utställning
Utlåtande efter utställning
Antagande
(Utställning av järnvägsplan Banverket)
Laga kraft/fastighetsbildning
(Fastställelse av järnvägsplan Banverket)
(Öppnande av ny järnväg Banverket)
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PLANBESKRIVNING
PLANDATA
Planförslagets idé och vision

Kiruna tätort står inför en rad förändringar då delar av staden måste flyttas. Befintlig järnväg
genom Kiruna tätort måste vara flyttad senast år 2012. Orsaken till detta är den utökade
risken för sprickbildningar och ras som orsakas av malmbrytningen under jord.
Två alternativ till ny lokalisering av järnvägen har utretts av Banverket, ett västligt
”Kiirunavaara” och ett östligt, ”Jägarskolan-Tuollavaara”. I december 2006 tog
kommunfullmäktige ett beslut att järnvägsalternativet i väst ska anläggas över sjöbangården
och också inkludera en tunnel genom Luossavaara. Senare togs dock tunnel genom
Luossavaara bort ur järnvägsutredningen på grund av de kostnader en sådan skulle medföra.
Kommunfullmäktige har i sitt antagande av den fördjupade översiktsplanen i januari 2007 lagt
fast att ur allmän synpunkt ska järnvägsalternativ Kiirunavaara gälla. Banverket har i sin
järnvägsutredning konstaterat att alternativ Kiirunavaara medför små konsekvenser inom
många intresseområden och i övervägande delar ganska god, till god måluppfyllelse.
Visioner och idéer sammanfaller i huvudsak med Banverkets järnvägsutredning
”Kirunaprojektet” (BRNT 2006:11-III).

Bild över Kiruna centrum där deformationsutbredningszonerna redovisas. Befintlig järnväg ligger inom
deformationszonen för år 2013.

Läge och avgränsning

Hela järnvägsförflyttningen i Kiruna innefattar förutom själva järnvägsspåret även
•
resecentrum
•
godsbangård
•
mötesstation
•
korsningar och passager med annan verksamhet
•
upplag
•
leder för rörligt friluftsliv
•
vägar
I detaljplaneringen prioriteras uppdraget att göra det möjligt för Banverket att fortsätta med
tillåtlighetsprövning och detaljprojektering i den tidplan som har målet färdig järnväg i drift år
2012.
Planområdet har avgränsats för att endast innehålla den mark som behövs för att genomföra
järnvägsbygget. För övrig planlagd mark inom LKABs område gäller även i fortsättningen
dagens detaljplaner. Söder om planområdet kommer gällande detaljplan att upphävas till
förmån för järnvägsplanens del JP02. Beslutet togs efter detaljplanens utställande, varför en
revidering har gjorts där detaljplanen endast omfattar området som berör järnvägsplanens del
JP04, se nedan under avsnitt Revidering efter utställande.
Nya järnvägen
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Planområde

Översiktskarta över detaljplanens ungefärliga omfattning samt järnvägskorridorens läge.

Markägare och areal

Det aktuella planområdet omfattar delar av fastigheterna Kiruna Ön 1:1, Jukkasjärvi Bandel
100:1, Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 och Kiruna 1:1. Marken ägs till största delen av
staten genom statens fastighetsverk, men också till vissa delar av Banverket och LKAB.
Hela planområdets areal utgör cirka 120 hektar.

Grundkarta

För området har tagits fram en digital grundkarta baserad på kommunens primärkarta. I
planhandlingarna ingår en på papper utritad grundkarta i skala 1:25000. Planförslaget ritas i
digital form med stöd av AutoCAD. Möjlighet finns att ta fram utskrifter från den digitala kartan
i önskad skala.
Grundkartan ligger i koordinatsystem i plan RT90 2,5 gon väst, i höjd i RH 70.

Nya järnvägen
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Områdets historia

LKAB har brutit malm i Kiruna sedan år 1900. Långt innan dess hade dock marken använts
av samerna. År 1903 invigdes malmbanan och möjliggjorde transport av malm till hamnen i
Narvik. Järnvägen var en förutsättning för malmbrytningens lönsamhet. Fram till år 1962 bröts
malmen i dagbrott för att man sedan övergick till att bryta all malm under jord. LKABs gruva i
berget Kirunavaara är idag världens största underjordsgruva för järnmalm. Malmkroppen har
ett känt djup på cirka 2 000 meter. Den är cirka 4 kilometer lång och i genomsnitt 80 meter
bred. Malmkroppen söker sig snett ner i berget och lutar in mot staden. Ju längre ner malmen
bryts desto närmare Kiruna centrum kommer gruvan.
Dagens huvudnivå ligger på 1 045 meter. De allt högre priserna på järnmalm gör att
brytningstakten i gruvan ökar och nu planerar LKAB att ta en ny huvudnivå i bruk år 2012 på 1
365 meter. Berget på den sidan av malmkroppen som även staden befinner sig på kallas för
"hängvägg" (höger sida på bilden). Berget på den andra sidan av malmkroppen kallas för
"liggvägg" (vänster sida på bilden).
När man spränger lös malmen från berget och lastar ur den så blir det håligheter kvar i
berget. Från hängsidan lossnar gråberg och stenar, och fyller igen håligheterna som blir kvar
när en ort har lastats ur. Detta gör att det bildas sprickor i gråberget, på hängsidan av
malmkroppen, som så småningom når ända upp till markytan i en slags kedjereaktion.
Hängväggen vetter mot staden och det är därför järnväg, omformarstation, väg E10 och delar
av Kiruna C nu måste flyttas.

Nya järnvägen
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TIDIGARE PLANBESLUT
Översiktliga planer
Den fördjupade översiktsplanen (antagen av KF 2007) redovisar ur allmän synpunkt
planeringsöverväganden.
För järnvägskorridoren:
•
Järnvägen bör lokaliseras så att minsta intrång sker för berörda intressen.
•
Rennäringens intressen ska noga beaktas.
•
Riksintresset för värdefull mineral ska beaktas på så sätt att järnväg inte läggs där
gruvbrytning förväntas ske inom en nära framtid.
•
Järnvägssträckningen sydväst om Luossavaara ska gå i tunnel för att lämna
stranden invid Luossajärvi fri och undvika barriäreffekt mellan sjön och framtida
bebyggelse.
För järnvägsstation/resecentra:
•
Resecentret bör lokaliseras och anläggas så att tillgängligheten blir god till
målpunkter och för resande till och från Kiruna.
•
Hur smidiga förbindelser till resecentra/järnvägsstation kan ske med cykel, bil, buss,
spårbunden taxi och taxi bör beaktas.
•
Vid planeringen bör säkerställas att markreserv för framtida behov av parkeringar
och kompletterande byggnader finnas.

Planering av stadens flyttning

Den fördjupade översiktsplanen för Kiruna tätort redovisar förflyttning eller ersättning av delar
av tätortens befintliga bebyggelse. Nu pågår programarbetet för utveckling i nordväst och
förändring från stad till gruva direkt öster om järnvägen.

Berörda detaljplaner

För området gäller följande detaljplaner
Kiirunavara industriområde
Kiruna 1:1 del av
Del av Kiruna 1:1 m fl. Peuravaara

1981-05-12
1994-12-22
2000-07-13

reg.beteckning
25-P81/28 (byggnadsplan)
25-P95/49
25-P01/7

Följande planer gränsar till planområdet
Flertal planer i tätorten
Detaljplaner som också berörs är de som idag innehåller rättigheter och bestämmelser som
säkerställer nuvarande järnväg. Eftersom samtliga saknar genomförandetid kan kommunen
ändra, upphäva eller ta fram ny detaljplan utan krav på ersättning för förlorad byggrätt. En
viktigare fråga som besvaras i arbetet med Gruvstadsparken (avvecklingen av befintlig
bebyggelse) är om dagens pågående markanvändning (=järnväg) ska kunna hävdas då den
nya järnvägen tas i drift.
Följande gällande detaljplaner innehåller dagens järnväg
Del av Bolaget, Centrum och Järnvägen
2001-03-16
Del av Kiruna 1:1 m fl, Del av Kirunavaara 1997-06-16

25-P01/177

Fastighetsplaner

Inom planområdet finns inga fastighetsplaner eller tomtindelningar.

Beslut om gruvverksamhet

Bearbetningskoncession enligt minerallagen
Anvisad mark enligt minerallagen

1999-12-30
2003-03-10

FASTIGHETSRÄTTSLIGA BESLUT
Servitut och ledningsrätt

Inom området fnns ett flertal servitut och ledningsrätter i mark.

BESLUT ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
Miljöbalken (MB) 1998:808 och förordningarna

I kap 6 i miljöbalken MB 6:11-18 anges hur planer ska miljöbedömas och när
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. I förordning 1998:905 anges vilka
verksamheter som alltid anses medföra betydande miljökonsekvenser. Miljöbalkens mål och
allmänna hänsynsregler ska tillämpas liksom bestämmelserna om miljökvalitetsnormer, kap
3-4 om användning av mark och vatten samt skyddade områden. I driftskedet kommer också
Nya järnvägen
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prövningar enligt kap 9 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kap 11 vattenverksamhet
att bli aktuella. I miljöbalkens 2 kapitel redovisas de allmänna hänsynsregler som gäller vid
prövning om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens.
Verksamhetsutövaren Banverket ansvarar för att de allmänna hänsynsreglerna följs. I
järnvägsplanen redovisas detta detaljerat.

Miljöbedömning

Detaljplanens genomförande har bedömts medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen
har därför beslutat att behovet av en miljöbedömning föreligger och därmed ska en
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen upprättas.

Rennäringen

Rennäring bedrivs inom området för ny järnväg och vissa områden har avsatts för riksintresse
för rennäringen enligt miljöbalken kap. 3:6. Dessutom finns kategorin funktionella samband,
vilket avser de funktionskrav som måste ställas för att renskötseln ska kunna bedrivas inom
olika säsongsbetesområden i en sammanhållen årscykel och som inte är möjliga att redovisa
i förväg.
Kring Kiruna stad finns viktiga flyttleder och rastbetesområden samt trånga passager. Ostörda
rastbetesområden är viktiga för rennäringen. Renarna flyttas vår och höst, fritt strövande renar
passerar under längre period området. Inom Laevas samebys område finns flyttleder och
rastbeten runt Kiruna som inte är riksintressen, men är likväl viktiga för de funktionella
sambanden.

Lag om byggande av järnväg (LBJ) 1995:1649

Lag om byggande av järnväg föreskriver hur planeringen av järnväg ska genomföras. I lagen
anges även att det vid planläggning och byggande av järnväg ska ses till att järnvägen får ett
sådant läge att ändamålet med järnvägen nås med minsta möjliga intrång och olägenhet utan
oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till både enskilda och allmänna intressen såsom miljöskydd,
natur- och kulturvärden, stads- och landskapsbild. En estetisk utformning ska eftersträvas.
Med LBJ följer att Banverket får såväl rättigheter som skyldigheter att lösa mark och
rättigheter som behövs för att bygga ny järnväg. Banverkets strävan är att träffa
överenskommelser med berörda fastighetsägare och rättighetshavare inom berörda områden.

Minerallagen 1991:45

Minerallagen (1991:45) är aktuell i detta projekt då området ligger inom ett riksintresseområde
med stora malmfyndigheter och där flera gällande koncessionsområden och markanvisningar
för malmbrytning finns. Det är ett statligt allmänt intresse att utvinningen av malmer och
mineral inom landet tryggas. Därtill kommer att samhället kan besluta om rätten att förfoga
över vissa malmer och mineral, koncessionsmineralen. Dessa är specificerade i minerallagen.
Från och med år 1993 sker ingen prospektering i Sverige i statlig regi utan endast genom de
företag eller enskilda som beviljats tillstånd.
Kiruna rymmer tre huvudstråk som är värdefulla ur mineralsynpunkt och som är riksintresse
för utvinning av värdefulla ämnen och mineral enligt miljöbalken kapitel 3:7, nämligen
•
Kirunastråket med järnmalm,
•
Viscaristråket med kopparmineraler samt
•
Pahtohavare – Rakkurijärvistråket med kopparmalm
Den nya järnvägen ger i princip inga negativa konsekvenser för riksintresset då den placeras
på gruvans liggväggsida. Viscariastråket påverkas redan idag av den befintliga järnvägen och
väg E10. Den nya sträckningen bidrar ytterligare till att försvåra en eventuell framtida brytning
av denna malmkropp. Den pågående malmbrytningen bedöms dock kunna fortsätta även då
planförslaget genomförs.
Bergsstaten är den myndighet som ansvarar för tillämpningen av minerallagen. LKAB har
bearbetningskoncession och markanvisning för sin verksamhet inom planområdet.
Undersökningstillstånd beviljas inledningsvis alltid för en treårsperiod. För
undersökningsarbetena krävs ofta, förutom undersökningstillståndet enligt minerallagen,
särskilda tillstånd i regel av länsstyrelsen, t ex om miljön skulle påverkas väsentligt av arbetet.
Undersökningstillstånden kan efter de första tre åren förlängas efter särskild prövning. Om en
fyndighet påträffats och en utvinning bedöms sannolik kan företaget ansöka om en
bearbetningskoncession. För att den ska kunna beviljas samråder bergmästaren med
länsstyrelsen ifråga om miljökonsekvenserna av en bearbetning. Den som beviljats en
bearbetningskoncession förfogar över fyndigheten under den tid koncessionen gäller, normalt
till en början 25 år. Den mark som behövs för en bearbetning förvärvas normalt av
gruvföretaget genom köpeavtal eller arrendeavtal. Om det är köpeavtal måste oftast en
Nya järnvägen
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fastighetsbildning ske genom lantmäterimyndigheten för att lagfart ska kunna beviljas. Innan
marken, inom eller utom koncessionsområdet, får tas i anspråk ska den anvisas av
bergmästaren. Vid denna förrättning för markanvisning regleras ersättningar m m till berörda
markägare nästan alltid med stöd av avtal som ingåtts mellan företaget och markägarna samt
andra rättighetshavare som kan beröras.

Kulturminneslagen (KML)

Inom området har inte konstaterats någon fast fornlämning eller andra fasta anläggningar av
regionalt kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värdefulla områden ingår med så kallade tippar
och pallar.

PLANFÖRSLAGETS FÖRENLIGHET MED MB, MKN och ÖP

Planområdet ligger inom Kiruna tätort och föreslagen markanvändning och exploatering
stöder intentionerna i gällande översiktsplan, bedöms vara förenlig med miljöbalkens
grundläggande bestämmelser om hushållning och hänsyn samt iakttar aktuella
miljökvalitetsnormer. Planförslaget stämmer med den bild av markanvändning som redovisas
i gällande översiktsplan (ÖP) och dess fördjupning (FÖP 07) Exploateringen innebär inget
större intrång på orörd mark. De intressen som enligt MB ska skyddas äventyras inte.

KOMMUNALA BESLUT INFÖR PLANUPPDRAGET
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 2007-01-08 § 6 att anta en fördjupad översiktsplan för Kiruna
C jämte utlåtande/ställningstagande från planens samråds- och utställningsskede, detta med
undantag för östlig järnvägssträckning och östlig centrumetablering.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-23 § 32 att kommunfullmäktiges beslut 2006-12-19 §
171, ”att järnvägsalternativet i väst ska anläggas över sjöbangården och inkludera tunnel
genom Luossavaara”, ersätts med ”att järnvägen ska dras väster om Kiirunavaara på
sydvästra sidan om Luossajärvi med anslutning till befintlig malmbana med en centrum- och
befolkningsnära anslutning för persontrafiken. Detta kan t ex åstadkommas med en
säckstationslösning över sjöbangården, vilket innebär att befintlig järnväg vid norra sidan om
Luossajärvi strand därmed måste tas bort. Sjöstranden norr om Luossajärvi måste friläggas
för att därmed möjliggöra positiv bebyggelse- och samhällsutveckling i nordväst.”

Miljö- och byggnämnden

2007-05-24 § 140-07 beslutade miljö- och byggnämnden att godkänna att
stadsarkitektkontoret får upprätta detaljplan samt att en miljökonsekvensbeskrivning ska
upprättas för detaljplanen.
2007-11-15 § 292 beslutade miljö- och byggnämnden att godkänna att planförfattaren får
samråda om detaljplanen med berörda sakägare.

MARK OCH VATTEN
Topografi och vegetation
Mark
Den planerade järnvägssträckningen passerar både genom relativt orörd fjällbjörksnatur samt
genom LKABs industriområde, där gruvdriften under lång tid har påverkat de naturliga markoch vattenförhållandena.

Geotekniska förhållanden

Detaljerade markundersökningar och beskrivning av de geotekniska förhållandena har
genomförts av Banverket. Järnvägsbyggandet innebär ingrepp i industriområdet som kan
innebära friläggande och spridning av gamla deponerade föroreningskällor. Området där
järnvägen planeras utgörs av relativt orörd fjällbjörksnatur samt LKABs industriområde. De
dominerande jordarterna längs planerad järnvägssträckning utgörs till största del av morän
med normal till hög sten- och blockhalt. Moränens mäktighet varierar. I terrängens lågpunkter
kan torv förekomma inom de delar av sträckan som inte passerar genom industriområdet.
Torv underlagras oftast av ett tunt sedimentlager ovan moränen. Vid LKABs industriområde
går järnvägen på skrå utefter Kiirunavaara längs sedimentationsdammen, där deponering
sker av anrikningssand från gruvverksamheten. Vid passagen av Peuravaara går järnvägen
på skrå i en västlig dragning ovan mark. Längst i norr utgörs jordförhållandena av morän med
inslag av torv fram till anslutning med befintligt spår.
Marken bedöms sålunda vara lämplig för anläggande av järnväg.

Nya järnvägen
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Grund- och ytvatten
Grundvatten
I anslutning till Kiirunavaaragruvan har grundvattenytan sänkts kraftigt och i närområdet till
gruvan har två vattenytor observerats, en i moränen och en i berget. Under gruvdriften sker
kontinuerlig pumpning av grundvatten från gruvan. Detta vatten återanvänds till stor del i
processen. Överskottsvattnet avleds till en sedimenteringsdamm.
Passagen över Peuravaara innebär permanenta grundvattensänkningar, men den sker i
relativt täta jordar och påverkar inga övriga anläggningar eller känsliga naturtyper. I
våtmarken vid Leväjärvi har höga metallhalter påträffats i jord och grundvatten.
Kompletterande provtagningar krävs för att utreda situationen ytterligare.
Inom detaljplanen eller i närheten finns inga kommunala vattentäkter.
Ytvatten
Luossajärvi ligger i direkt anslutning till gruvområdet, mellan LKABs industriområde och
Kiruna stad, och är i hög grad påverkad av gruvnäringen. Delar av sjön har torrlagts för att
förhindra att vatten rinner ner i gruvan. Detta förhindras av dammvallen i anslutning till
sjöbangården. I Luossajärvi kan kemisk påverkan påvisas, bl.a. förhöjda kvävehalter, även
om vattenkvalitén i allmänhet är god. Luossajärvi avvattnas i dagsläget via en kulvert söderut
till Luossajoki, Yli Lombolo och Ala Lombolo och vidare till Torneälven. Planering pågår dock
för avledning norrut. I dagsläget avleds dagvatten från delar av LKABs område till den tömda
delen av Luossajärvi. När vatten leds ut till pumpgropen förändras kvaliteten. På grund av
oxiderande sulfatrika sediment i dikesbotten får vattnet i tidvis ett lågt pH kring 4-5.

Öppet vatten i vattendrag samt nivåer, översvämning

Inom området är det främst sträckningen utmed sedimentationsdammarna väster om
Kiirunavaara, som innebär översvämningsrisk vid dammbrott. Skärningen i Peuravaara kan
innebära risk för att förorenat vatten från dagbrotten tränger ut. Luossajärvi är också en
damm. Avbördningen sker mot söder. Den kommer att vändas mot norr inom 5-10 år.

Förorenad mark

Järnvägen kommer till stora delar att passera genom LKABs verksamhetsområde, där
gruvdriften under lång tid har gett upphov till förorenad mark. Järnvägsbyggandet innebär
ingrepp i industriområdet som, främst i byggskedet, kan ha påverkan på spridning av
föroreningar. Prover som tagits i arbetet med Banverkets järnvägsplaner JP01, JP02, JP04
visar på stor variation i halterna i mark och grundvatten och ingen källa till förorening har
påträffats.
Järnvägen går i närheten av både gråbergsupplaget och sedimentationsdammarna där
anrikningssand deponeras under vatten. Deponeringen i upplag innebär att vittringsprocesser
pågår som gör att borttransport av tungmetaller kan ske med regn- och smältvatten. Delar av
lakvatten från gråbergsupplagen samt gruv- och processvatten går till
sedimentationsdammarna. En del av lakvattnet från gråbergsupplaget avrinner mot norra
Luossajärvi.
Miljökontroll av vatten vid utsläpp i sedimentationsdamm och av vatten i recipienten
Rakkurijoki, visar på låga halter av tungmetaller. Påverkan finns dock av näringsämnen,
främst kväve som härrör från sprängämnesrester från gruvan.
Inom Viscariaområdet längs med dammvallen har provtagning och analyser av jord visat på
förhöjda kopparhalter i ett antal provpunkter, både i torv och i morän. Halterna är låga i
huvuddelen av proverna. Grundvatten har provtagits i två punkter, vilka påvisade kraftigt
förhöjda halter av flera tungmetaller. Grundvattnet avrinner mot Leväjärvi och vidare mot
Luossajärvi. En recipientundersökning av Leväjärvi visar på påverkan i vatten och sediment
från främst koppar. Halterna bedöms för koppar som måttligt höga i vattnet och höga i
sedimenten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.
Längs sträckningen öster om Peuravaara och fram mot befintlig järnväg har förhöjda
kopparhalter endast påträffats i en enskild punkt, i närheten av den bäck, Viscariabäcken,
som avrinner från Viscariagruvan ner mot Tvillingsjöarna. Tvillingsjöarna ligger inom
Pahtajokis avrinningsområde.
Dagbrottet i Viscariagruvan är vattenfyllt med en vattennivå på ca 5-6 m under markytan.
Provtagning av detta vatten har visat på mycket höga halter av kadmium, koppar, nickel och
zink. Halterna är därmed även förhöjda i Viscariabäcken. Där järnvägssträckningen går ihop
med befintlig järnväg kan risk finnas för föroreningar kopplade till järnvägsverksamheten i
befintlig banvall, främst metaller och oljeföroreningar.
Nya järnvägen
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Markstrålning

I berggrunden påträffas uranmineraliaseringar vilka ger upphov till markradon. Bestämmelser
om radonsäkert utförande gäller särskilt byggnader. Inom planområdet tillåts endast
byggnader för järnvägsändamål, i vilket ingen människa kommer att vistas i stadigvarande.
Gällande bestämmelser om radonsäkert utförande regleras i annan lagstiftning (BBR).

Biotop

Inom planområde har inte noterats några sällsynta eller hotade skogs- eller
myrmarksbiotoper.

Vindkraft

I anslutning till planområdet, på berget Peuravaara, finns sex stycken vindkraftverk. Området
är sedan tidigare planlagt för vindkraftverk (detaljplan från år 2001). En liten del av denna
detaljplan kommer att beröras, men äventyrar inte verksamheten för vindkraftverken.
Gällande detaljplan för vindkraftverk tillåter sex stycken vindkraftverk och alla dessa är idag
uppförda. Den nya planen innehåller inga förändringar för vindkraftverksamheten, gällande
detaljplan för vindkraft innehåller samma byggrätter och bestämmelser som tidigare. Allmän
väg nås via passage över angränsande fastighet, Passagen kan säkerställas med servitut (yområde).

Kimit AB

Inom området för gruvindustri håller Kimit AB till som är ett dotterbolag till LKAB. Företaget
utvecklar och levererar sprängämnen samt utför laddning och sprängning i LKABs gruvor.
Verksamheten bedöms som riskabel. Här tillverkas och lagras stora mängder sprängmedel.
Tillverkning och lagring av sprängmedel kräver ett skyddsavstånd på ca 630 meter till
järnvägen med skyddsvall. Om delar av järnvägen hamnar inom detta skyddsavstånd krävs
skyddsåtgärder för järnvägsanläggningen. Planområdet ligger dock långt utanför
skyddsavstånd och Kimits anläggningar.

Plankarta

BEBYGGELSE och MARKANVÄNDNING
Industri

Planen omfattar ett mindre område som används för bebyggelse och anläggningar inom
LKABs verksamhet i Kiruna. Tidigare beslut om bygglovpliktens omfattning och byggrätter
bibehålls inom vissa delar av planområdet. Det skyddsområde som behövs för järnvägen
styrs mha regleras i markanvisning
Bygglovspliktens omfattning förändras i planen med hänsyn till järnvägens behov om ett
skyddsområde. För uppförande av upplag krävs bygglov. Väster om järnvägen inom
Nya järnvägen
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planområdet har ett stråk planlagts för industriändamål (parallellt med dammarna, vilka ligger
utanför planområdet) där marken ska vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter
(y-bestämmelse). Det innebär att inom detta område ska det vara möjligt att trafik från
angränsande fastigheter (vindkraftsparken på Peuravaara, eventuella framtida gruvföretag på
Viscaria, m fl) kan nyttja marken för passage.

Järnväg

Föreslaget spårområde enligt Banverkets järnvägsplan säkerställs i detaljplanen.
Sträckningen har studerats i Banverkets utredningar och förstudier.
Inom området för järnväg kommer ett teknikhus att uppföras. Tillåten byggrätt för denna är
maximalt 250 kvadratmeter byggnadsarea (BYA).
Vägar inom järnvägsmark får anläggas för drift, underhåll, service och säkerhet
(räddningsvägar).

Master

Inom planområdet ges rätt att uppföra en mast eller torn (SIR mast). Denna får maximalt vara
42 meter hög.

Bangård

En ny bangård för godshantering ska anläggas i anlsutning till den nya järnvägen. Aktuellt
område för bangården planläggs i en separat detaljplan för Södra infarten. Banverket har
utrett två alternativ i järnvägsplanens utställelsehandling, alternativ 1, Kiirunavaara (i
anslutning till södra infarten) respektive alternativ 2, Peuravaara (norr om Luossajärvi).
Kommunen har bedömt att det lämpligaste område för detta är i anslutning till södra infarten.
Efter utställningen har Banverket beslutat att alterntativ 1 i anslutning till Södra infarten är det
läget som ska genomföras.
Det är av stor vikt att bangården placeras strategiskt med tanke på befintligt
bebyggelseområde och planerad stadskärna i nordväst. Om bangården placeras vid
Peuravaara, norr om Luossajärvi, skulle en stor del av tung trafik passera genom befintlig och
planerad bebyggelse. En placering söder om Kiirunavaara i kombination med ny planerad
vägdragning av Nikkaluoktavägen skulle innebära att trafik söderifrån styrs bort från en stor
del av befintligt bebyggelseområde och den planerade centrumetableringen i norväst. Det
innebär också att både trafik till godsbangården och LKABs industriområde nyttjar samma
infartsväg, vilket bedöms ge en bättre lösning för tunga transporter genom Kiruna centrum.
När deformationszonerna når Nikkaluoktavägen måste den del som berörs ersättas.
Vägverket utreder därför tre olika alternativ, Nikkaluokta Väst, Nikkaluokta Mitt och
Nikkaluokta Öst, där alla tre alternativ ansluts i utkanten av befintlig bebyggelse till väg E10
sydost om Kiruna centrum.

Skyddsområde

Då järnvägsanläggningen går genom ett industrilandskap i ständig förändring finns behov att
skydda anläggningen. Ett särskilt skyddsområde mot gruvindustriverksamheten är en
förutsättning för en säker trafikering. För detta område kommer restriktioner att införas i
nuvarande markanvisning för att säkerställa funktionen av skydds- och säkerhetsområde.
Inom skyddsområdet får inte åtgärder vidtas som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
järnvägen.
Detta betyder att omfattningen på nuvarande gruvverksamhet påverkas. Restriktionsområdet
är ett komplement till de markytor som Banverket kan ta i anspråk och iordningställa med stöd
av järnvägsplanen. Behovet ska ses som en direkt konsekvens av den verksamhet som
pågående gruvdrift medför.
Ett mindre område vid Peuravaara ligger utanför område med markanvisning för LKAB. Här
planläggs ett 40 m brett område för industriändamål, dock utan tillåtelse till upplag.

Tillgänglighet

Järnvägen kommer att användas för persontrafik. Det är därför viktigt att banan i sin helhet är
lätt tillgänglig för insatser från Räddningstjänsten, bärgningsföretag etc. vid skador och
olyckor.
Tågbyten, pauser och service till resenärer kommer tills vidare att ske vid dagens
stationsbyggnad, på sikt inom det nya resecenter som byggs då nästa etapp (JP03)
genomförs.
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SERVICE

Planen berör inte områden som är intressanta varken för allmän eller kommersiell service.

LANDSKAPSBILD

Omgivningarna kring Kiruna ingår i den så kallade förfjällsregionen som karaktäriseras av
vidsträckta högt liggande platåer och enstaka bergshöjder eller lågfjäll. Landskapet är
storskaligt utan tydliga riktningar förutom vid Kiirunavaara som har en nord-sydlig riktning.
Järnvägskorridoren är endast exponerad för allmänna intressen vid Nikkaluoktavägen längst i
söder samt i den norra delen då den kan skönjas från Luossavaaras och Haukivaaras
sluttningar, befintlig väg E10 samt vandringsleden mot Eátnamvarris friluftsområde.
Landskapet i järnvägskorridorens centrala del domineras av gruvverksamhet vid
Kiirunavaaras västsluttning och är hårt exploaterat. Järnvägskorridoren passerar mellan stora
dammkonstruktioner för slam på den västra sidan samt kulsinterverk och upplag på den östra
sidan av korridoren.
Den föreslagna dragningen av nytt spår genom LKABs industriområde ger inga större effekter
på landskapsbilden. Däremot blir det stora konsekvenser på resenärsupplevelsen.
Upplevelsen av landskapet och passagen förbi Kiruna tätort för en tågresenär ändras mycket.
Med en medvetenhet och en hygglig ambition hos exploatören och LKAB bör även den nya
resvägen kunna upplevas som tilltalande och sevärd. Banverkets egen policy om gestaltning
och arkitektur bör ge stort värde vid detaljplanering av järnvägsområdet, i synnerhet de
områden som har egna kvaliteter ur landskapssynpunkt eller vyer mot fjäll eller stad.

TRAFIK
Vägar

I planområdet ingår inga allmänna gator, vägar eller gång- och cykelvägar. Vägen till
vindkraftanläggningen på Peuravaara kommer att nyttjas av Banverket under byggskedet, för
t ex transportvägar för uppläggningsytor och etableringsplatser. Vägen kommer också att
nyttjas av trafik till gruvan. Vägarna inom planområdet har inte låsts fast, endast lägena för
passage över järnvägsspåren. Dessa passager ska vara planskilda.
Väg och infart för allmän körtrafik till befintlig parkering norr om Luossajärvi har säkerställts i
detaljplanen där nuvarande infart sker via E10 (planlagt som Trafik). Vägen passerar inte över
vare sig triangelspåret eller huvudspåret.

Räddningsvägar

Nya räddningsvägar längs järnvägen planeras och ryms inom mark för järnväg eller
gruvindustri.

Service- och underhållsvägar

Servicevägar är vägar som Banverket bygger och använder för drift av järnvägsanläggningen.
De får i vissa fall även nyttjas av markägare men kan förses med vägbom.

Led för rörligt friluftsliv

En led för det rörliga friluftslivet korsar idag Viscariavägen. Vid väg E10 finns även en
parkering som utgör startpunkt för leder norr om Kiruna. Leden nyttjas både sommar- och
vintertid av gång- och cykeltrafikanter samt skid- och skoteråkare.
En järnväg får inte korsas annat än på särskilt anordnade platser. Den nya järnvägen
(huvudtågspåret) kommer att korsa befintlig skid- och skoterled i norr. Triangelspåret norr om
Luossajärvi skär helt av tillgängligheten till Luossajärvi. Vid dessa ställen kommer leden att
kompletteras med planskilda korsningar i nytt läge. Dels i form av en järnvägsbro för det
skoterpassage under spåret norr om Luossajärvi, dels i form av en minst sex meter bred bro
över huvudtågspåret för det rörliga friluftslivet. Dessa två lägen säkerställs i detaljplanen.
Passagerna är rejält tilltagna i det fall att bron i byggskedet avviker från järnvägsplanens
redovisade läge. Bredden på bron ska inte förändras. Passagerna ska utformas
årstidsneutrala. Under järnvägens byggtid kommer Banverket att se till att tillfällig led skyltas
upp samt att parkeringen kan användas. Parkeringsytan säkerställs också i detaljplanen.
Befintlig skoterled söder om Kiirunavaara ligger utanför planområdet men kommer också att
påverkas av den nya järnvägen och ska ersättas med en ny led.
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Planskild korsning,
bro över
huvudtågspår

Planskild korsning,
järnvägsbro för
friluftspassage under
triangelspåret

Karta som redovisar de lägen för planskilda korsningar och som låses fast i planen. Övriga vägar som
redovisas på kartan är inte fastlagda.

Resecentrum

På plankartan illustreras ett förslag på nytt läge för framtida resecentrum. Placeringen följer
de skisser till utveckling Nordväst som idag utgör ett planeringsunderlag. Oavsett var
resecenter exakt placeras är det en synnerligen viktig funktion för Kirunaregionen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Avvattning

Ett avvattningssytem bestående av grävda diken anläggs längs skärningar och bankar. Där
järnvägslinjen går i skärning och ligger i snedlutande terräng kommer överdiken att anläggas
för att skydda järnvägsslänterna mot erosion och svallis. Diken och dräneringar avleds till
befintliga diken och bäckar. På sträckan kommer trummor att anläggas där dränering och
ytvatten från områdena uppströms järnvägen avleds. Dag- och dräneringsvatten avleds via
ledningar och diken till recipienter. Vid Peuravaaras sydöstra sluttning leds vattnet till
Levijärvi/Luossajärvi samt vid Peuravaaras sydöstra sluttning Tvillingsjöarna.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller

Högsta bullernivåerna i bebyggelsen finns i närheten av Kiruna malmbangård (KMB) och
längs med Luossajärvi. Tågtrafiken fram till KMB utgörs av persontåg, malmtåg till och från
Svappavaara och Malmberget eller Luleå samt övrig godstrafik. Från sjöbangården och KMB
norrut tillkommer malmtågen mot Narvik som ger den största trafikmängden.
Den planerade järnvägen väster om Kiirunavaara går genom LKABs industriområde.
Järnvägen påverkar inte befintlig bebyggelse. Bakgrundsljuden från gruvan blir tydligare
längre norrut i takt med att landskapet öppnar upp sig mot gruvverksamheten. Området förbi
slamdammarna är relativt tyst. Norr om gråbergsupplagen, vid Viscariadammen tilltar
bullernivåerna från LKABs gruvverksamheter. Från Viscariavägen och E10 i norr tillkommer
även ljud från malmtågen på befintlig järnväg. I området kring Luossajärvi, vid
Malmbangården och Sjöbangården, hörs slamret från tågtrafikens växlingsrörelser. Stadens
ljud blir märkbara först utanför järnvägs- och vägområdet nere vid Luossajärvi.
Spårunderhållsarbete kan vid vissa tillfällen vara mycket störande.
Inga åtgärder för buller krävs i planen. Bullersituationen ska följas upp i samband med
kommande åtgärder för lastning och lossning av malm inom LKABs område.
Utförligare beskrivning av buller hänvisas till MKB för detaljplanen.

Vibrationer

Med vibrationer avses svängningar som fortplantas i mark. Vibrationer mäts i enheten mm/s
eller som acceleration i enheten mm/s2. Banverket har i samarbete med Naturvårdsverket
tagit fram Riktlinjer för buller och vibrationer från spårburen linjetrafik. I det avseendet anges
riktvärden för såväl god miljökvalitet (0,4 mm/s) som högsta acceptabla nivå (0,7 mm/s).
Enligt riktlinjerna ska åtgärder alltid övervägas då riktvärdet överskrids, men de ska vara
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samhällsekonomiskt lönsamma. Överskrids högsta acceptabla nivå kan åtgärder behöva
vidtas utan att de är samhällsekonomiskt lönsamma.
Inga åtgärder för vibrationer krävs i planen. Utförligare beskrivning av vibrationer, se vidare i
MKB för detaljplanen.

Elektromagnetisk strålning

Längs elektrifierade järnvägsspår försörjer kontaktledningen loket med elektrisk ström och
runt ledningen alstras ett magnetfält. Magnetfältet är starkast nära järnvägen och blir snabbt
svagare längre bort. Magnetfältet kring järnvägen är också starkast i anslutning till att ett tåg
passerar. Då det inte finns något tåg på sträckan alstras normalt inget magnetfält. Det
elektriska fältet finns dock hela tiden.
Elektromagnetiska fält är överföring av energi i form av vågrörelser och är det gemensamma
namnet för elektriska och magnetiska fält. Elektriska fält alstras av elektrisk spänning och
styrkan mäts i volt per meter (V/m). Magnetiska fält alstras av elektrisk ström och mäts i
enheten mikrotesla (µT). Vid en tågpassage håller sig det magnetiska fältets medelvärde
inom intervallet 0,3-1 µT på ett avstånd av 20 meter från kontaktledningen. Några
gränsvärden finns för närvarande inte, men 0,1 µT motsvarar normal bakgrundsvärde för
magnetfält i bostäder i tätorter och städer och 0,2 µT representerar en gräns till ett förhöjt
värde. Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsinstitutet håller på att förbereda föreskrifter och
allmänna råd för sådana gränsvärden.
I vardagslivet kommer vi ofta i kontakt med kraftigare magnetiska fält när vi använder
elektriska hushållsapparater än då vi vistas under en större kraftledning. Inom ett avstånd av
25 m från den planerade järnvägens spårmitt finns inga bostäder.
Längs med den nya järnvägen kommer två kommunikationsmaster att placeras. En inom JP
01 och en inom JP 04. Gränsvärden för allmänhetens exponering (SS-ENV 50 166-2) vid
kontinuerlig vistelse vid frekvensen 900 MHz är 4,5 W/m2.

Ras

Det finns risk för stenras från skärningen i befintligt gråbergsupplag, men även i planerade
upplag. Säkerhetsavstånd beaktas i detaljplanen för att eliminera risk för stenras ner på
järnvägen, se vidare under rubriken Skyddsområde.

Sprängning

En explosion i sprängämnesfabriken Kimit ska inte påverka järnvägen.

Störningar utanför området

Störningar utanför detaljplanen är marginella.

Tillgänglighet för Räddningstjänsten

Tillgängligheten för räddningstjänsten är oerhört viktigt ur plansynpunkt då allmän
järnvägstrafik kommer att gå genom ett gruvindustriområde. Ett system för räddningsvägar
ingår i Banverkets järnvägsplan.

Förorenad mark

Det finns ingen risk för att marken är förorenad i de områden där allmänheten vistas, det vill
säga i de områdena för det rörliga friluftslivet som ligger utanför eller i direkt anslutning till
planområdet.

PLANKONSEKVENSER
Konsekvenser för boendet

En ny dragning av järnvägen innebär att ur störningssynpunkt minskar buller och vibrationer i
tätorten. Den nya dragningen innebär inte att annan bostadsbebyggelse får nya störningar.
Planområdet saknar all form av boende.
I det framtida bebyggelseområdet allra närmast järnvägen överstiger ljudnivån från buller
riktvärdet 70 dBA för maximal bullernivå från tågtrafik för nybebyggelse. Påverkan för tillfället
bedöms inte vara betydande, eftersom utbredningen inom framtida bebyggelseområde är liten
och att det är möjligt att välja typ av bebyggelse och vidta åtgärder.

Konsekvenser för tätorten

Flyttning av järnvägen längre bort från centrum innebär ur tillgänglighet, bekvämlighet och
transportkostnader under de första åren försämringar. En etapp 3, enligt järnvägsplanen, som
innehåller en anslutning till tätorten kommer innebära att en central järnvägsstation med ett
resecentrum skapas.
Nya järnvägen
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Konsekvenser för rennäringen

Inom detaljplaneområdet finns inga renflyttleder eller rastbeten, men strövrenar kan uppehålla
sig i områdets södra och norra delar. Detaljplanen innebär för Laevas sameby att järnvägen
kommer närmare deras flyttleder och rastbeten söder om Kiirunavaara. Om järnvägen
påverkar LKABs utformning av slamdammar så att dessa kräver större yta kan riksintresset
för rennäringen och befintlig viktig renflyttled väster om slamdammarna beröras. Ändring av
järnvägen innebär flyttning av skoterleder, som i sin tur kan påverkar rennäringens
riksintresse eller andra viktiga leder.
I norra delen ansluts järnvägen till befintlig järnväg och innebär inget nytt intrång i driftskedet.
Detaljplanens påverkan på rennäringen är liten eftersom huvuddelen av sträckningen finns
inne på LKABs gruvindustriområde och att det inte finns leder eller rastbeten inom
detaljplaneområdet. Risk finns för att strövrenar, som hamnat på järnvägsspåret och inte kan
ta sig därifrån, blir påkörda av tåget.
Den del av järnvägssträckningen som ger stora effekter på rennäringen finns i det område där
järnvägsplan del 1 (JP01) upprättas och som inte omfattas av detaljplanen. Lokaliseringen av
järnvägen har redan bedömts i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2007 samt i
Banverkets järnvägsutredning. Se också vidare i MKB för detaljplanen.

Konsekvenser för turismen

En stor andel av tågresenärerna utgörs av turister som främst har fjällområdena norr om
Kiruna som målpunkt. Turister ankommer till Kiruna med flyg och tar därefter tåget vidare till
fjällvärlden som Abisko, Björkliden och Riksgränsen-fjällen. Den nya järnvägen bidrar till att
förbindelsen söderifrån norrut säkerställs.

Konsekvenser för ett jämställt samhälle

Generellt är andelen kollektivtrafikresenärer något större bland kvinnor varför en ny järnväg
för regionaltåg är positivt för jämlikheten inom arbetsmarknad och utbildning. Järnvägen
kommer att vara i drift under en lång tid varför dagens skillnader kan komma att utjämnas.
Den största samhällsvinsten görs om bättre kollektivtrafik även lockar män att ställa bilen till
förmån för tåget.

Konsekvenser för ett robust samhälle

Förflyttningen av järnvägen till planområdet innebär att samhällets tålighet och robusthet ökar
då marken är stabil och ger liten påverkan på gruvdriften. Samtidigt kommer mer av
genomgående transporter passera utanför tätorten vilket reducerar risken för olyckor liksom
att farligt gods kan förvaras, hanteras och transporteras säkrare.

Barriäreffekter

En järnväg med sin banvall och ledningssystem upplevs som en barriär. Passager över och
under som säkerställer leder och stråk är viktiga för att minska de negativa konsekvenserna.
Planen innehåller säkra passager för skoter och gående. Det är förbjudet att korsa järnvägen
på andra än särskilt iordningställda och skyltade passager.

PLANFÖRFATTARE OCH MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planen har upprättas av Kiruna kommun genom planarkitekt Sandra Minde och arkitekt
SAR/MSA Lars Fernqvist. Planarbetet har drivits parallellt med och mycket nära Banverkets
arbete med Järnvägsplanen.

REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING

Från antagande av planen tas området som i Banverkets järnvägsplan kallas JP02 och JP01
bort ur planen. Aktuellt område som tas bort gäller de nya bestämmelserna både för järnväg
och för gruvindustri. Se plankarta nedan, Utställandehandling, tidigare tänkt planområde.
Motivet till att minska planområdet är att Banverket har beslutat i samråd med LKAB att
ersätta tunnelalternativet med ett mindre kostsamt alternativ ovanjord. Den frågan kommer att
lösas i en ny detaljplan. Revideringen efter utställningen bedöms inte vara av den
omfattningen att en ny utställning krävs. Samråd om detta har skett med Länsstyrelsen och
de som främst berörs av denna ändring, d v s LKAB och Banverket har godkänt revideringen.
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Del av detaljplaneförslag
som tas bort
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Detaljplan för
JÄRNVÄGEN
Del av Kiruna 1:1,
Del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 m fl.
Upprättad i april 2008
Reviderad i oktober 2008

Kiruna kommun

Norrbottens län

2. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Plangenomförande

Planområdet rymmer ingen allmän platsmark. Planen kommer helt att genomföras av
Banverket och LKAB.

Ansvarsfördelning och samordningsansvar

Kommunen har ett samordningsansvar i planläggningen och i plangenomförandet. Banverket
har det övergripande ansvaret för kvalitet och planläggning vad gäller järnvägen. LKAB har
motsvarande ansvar för verksamheter inom sina marker. Planens genomförande ska ske i
samverkan, i första hand av verksamhetsutövaren LKAB, Banverket och Statens
fastighetsverk.

GENOMFÖRANDE
Tidplan för planens genomförande

Banverket har för avsikt att så snart en detaljplan antagits låta fastställa sin järnvägsplan för
området.

Genomförandebudget

Kommunen har marginella kostnader för planens genomförande.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planområdet sätts till femton (15) år. Någon anledning till kortare
genomförandetid finns inte. Då genomförandetiden är slut kan kommunen ändra, upphäva
eller upprätta ny detaljplan utan rätt till ersättning för minskad byggrätt för fastighetsägaren.

HUVUDMAN
Allmän platsmark

I planområdet ingår ingen allmän platsmark.

Vatten och avlopp

Området ligger huvudsakligen utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och
avlopp (VA). Endast en mindre del av det området som i detaljplanen omfattas av
illustrationsområde för utredning ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA. All anslutning
till kommunalt VA utanför verksamhetsområde, bl a anslutningen av LKAB:s industriområde,
sker förutsatt att anslutning kan erbjudas genom upprättade av avtal.

Distribution av elektrisk kraft

Ägaren av elnätet är Vattenfall AB. För att kunna försörja området har ett ställverk anlagts
söder om planområdet. Huvudmannen för elnätet vill med stöd av ledningsrätt disponera mark
inom planområdet för ledningar och ställverk. Korsande el-, tele- och VA-ledningar finns på
flera ställen på sträckan.
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TILLSTÅND och LOV
Bygglov

Byggande av järnväg kräver inget lov eller tillstånd enligt PBL, utan regleras i Lag om
byggande av järnväg (LBJ). Byggnader som behövs för verksamheten kräver bygglov, liksom
master och torn.

Vattenverksamhet

Avvattning med diken och kanaler kräver tillstånd enligt miljöbalken.

AVTAL

Ett avtal mellan Kiruna kommun och Banverket ska tecknas innan detaljplanens antagande
som avser anordnadet av passager för rörligt friluftsliv. Avtalet ska reglera de båda parternas
åtaganden dels under byggtiden, dels efter järnvägens anläggande.
Ett avtal avseende omläggningen av skoterleden söder om Kiirunavaara (utanför
detaljplanen) bör upprättas mellan Kiruna kommun och Banverket avseende parternas
åtaganden dels under byggtiden dels efter järnvägens anläggande. Den befintliga skoterleden
ligger där den nya järnvägen kommer att dras och måste därför flyttas.

MARKÄGARFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare

Större delen av marken inom planområdet ägs av staten genom Statens fastighetsverk. Ett
mindre område, Ön 1:1, ägs av LKAB.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsrättsliga åtgärder
I planen har ett område lagts ut för ny järnväg. Området berör mark från Kiruna 1:1 samt
mindre delar från Ön 1:1 och Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1. Området kan bilda en ny
fastighet alternativt kan marken tillföras järnvägsfastigheten Jukkasjärvi Bandel 100:1 genom
fastighetsreglering. Allt detta sker i en lantmäteriförrättning.
Större delen av den berörda marken förvaltas av staten och en överföring av
förvaltningsansvaret kan ske för att trygga marken åt Banverket. Marken som ägs av LKAB,
Ön 1:1, avses förvärvas genom avtal med LKAB.
Planområdet berör område där LKAB har markanvisning enligt Minerallagen, P03/53 och
P07/19. Markanvisningen måste upphävas inom den del där den planerade järnvägen tar
marken i anspråk.
För att trygga järnvägstrafiken har områden för avvattningsdiken och servicevägar lagts ut.
Rätten att anlägga diken och bygga servicevägar kan tryggas med servitut i en
lantmäteriförrättning. I de fall flera fastigheter/anläggningar har behov av vägen kan den
inrättas som gemensamhetsanläggning. Det innebär att varje fastighet/anläggning får ett
andelstal som reglerar hur mycket var och en ska betala av drifts- och anläggningskostnader.
I planen har z-områden lagts ut för att göra det möjligt att trygga en skoterled samt skidspåret
till Ädnamvaara. Lederna kan tryggas genom avtal alternativt kan möjligheten att upplåta
servitut prövas i en lantmäteriförrättning.

Servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar

Ianspråktagande av mark med servitut kan ske för broar, ledningar, trummor, diken, kulvertar
och servicevägar.
Servicevägar för järnvägsanläggningens framtida drift och underhåll vilka anläggs, eller där
befintliga vägar tas i anspråk, kommer genom bildande av servitut att säkras i
lantmäteriförrättning. I samband med förrättningen beslutas lokalisering samt standard för
dessa vägar samt, för de fall vägen nyttjas av flera parter, om gemensamhetsanläggning ska
bildas.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Planavgift

Banverket har själv finansierat planläggningen. Planavgift ska därför inte betalas vid
bygganmälan enligt gällande bygglovstaxa för de lovpliktiga åtgärder som berör Banverket.
För byggande inom gruvområdet kommer tas ut bygglovsavgift och planavgift som tidigare.

Ersättning, inlösen

Ersättning och inlösen hanteras vid lantmäteriförrättningen.

MÄTREGLER

I planen används begreppet byggnadsarea (BYA). Definition finns i svensk standard (SS
021053).

PLANFÖRFATTARE OCH MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har upprättats av planarkitekt Sandra Minde, arkitekt SAR/MSA
Lars Fernqvist tillsammans med länslantmätare Eva Ekelund.

Sandra Minde
Planarkitekt

Nya järnvägen

Lars Fernqvist,
Arkitekt SAR/MSA
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