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Förord 

Denna miljökonsekvensbeskrivning gäller i de delar som avser 
område för JP04. Alla miljökonsekvenser och övriga beskrivningar 
som gäller för område JP02 utgår. Anledningen till detta är att 
järnvägens planerade sträckning och utförande har ändrats. 
Detaljplanen inom detta område kommer att hanteras i en särskild 
ordning.  

Sammanfattning (icke teknisk) 

Bakgrund, syfte och metodik 

Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad för detaljplan för ny 
järnväg nordväst om Kiirunavaaragruvan i Kiruna. Syftet är bedöma 
den inverkan som detaljplanens genomförande kan komma att 
medföra på miljön, människors hälsa samt hushållningen med mark, 
vatten och andra resurser. 

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs konsekvenserna av planför-
slaget med ett nollalternativ d v s att ingen ny järnväg byggs.  

Miljökonsekvenser 

Den huvudsakliga markanvändningen som planen medger är järn-
vägsändamål. De miljökonsekvenser som planen kan ge upphov till 
utgörs dels av ianspråktagande av mark för byggande av järnväg och 
järnvägsrelaterade anläggningar, och dels av den omgivningspåver-
kan som järnvägstrafiken innebär. De viktigaste miljökonsekvenserna 
av planförslaget gäller barriäreffekter för friluftslivet och påverkan på 
möjligheterna att tillvarata kopparfyndigheten norr om Viscaria. Även 
olycksrisker beaktas.  

Detaljplanens genomförande har inte bedömts påverka miljökvalitets-
normerna. 

Barriäreffekter för det rörliga friluftslivet   

Planförslaget innebär att ny järnväg korsar befintlig skid- och 
skoterled mot det populära utflyktsmålet Skid- och friluftsfrämjandets 
stuga på Eátnamvarri. I Luossajärvis norra ände stänger det nya 
infartsspåret mot Kiruna av tillgängligheten till sjön som nyttjas för 
fiske och även skid- och skridskoåkning. I detaljplaneförslaget 
säkerställs överfart över järnvägsspåren för skidåkare och skotertrafik 
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till Eátnamvarri. Tillgängligheten till Luossajärvi säkerställs genom en 
tunnel under järnvägen.   

Påverkan på möjligheten att tillvarata kopparfyndighet 

Möjligheten att tillvarata kopparfyndigheten norr om Viscariagruvan 
påverkas påtagligt redan av befintlig järnväg och planförslaget för ny 
järnväg förstärker påverkan. 

Risker 

Risk för trafikolyckor finns om järnväg korsar väg i plan.  

Olyckor med farligt gods på järnväg kan medföra utsläpp till luft eller 
mark och vatten. Avståndet till bostäder är stort, men verksamheterna 
i närheten kan påverkas. 

Viscarias avfallsdammar innehåller stora mängder tungmetaller 
främst koppar, med risk för spridning i omgivningarna framför allt till 
Luossajärvi, vilket skulle innebära stora miljökonsekvenser. Inga 
ingrepp i dammen planeras, men en väg kommer att byggas på 
dammkroppen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

LKABs gruvbrytning i Kiirunavaaragruvan leder till deformationer, som 
innebär att elledningar, avloppsledningar, järnväg, väg E10 och 
många bostäder måste flyttas inom 30 år. Om gruvverksamheten 
fortsätter i samma omfattning kommer deformationerna på längre sikt 
leda till att stora delar av Kiruna C flyttas. 

Delar av den befintliga järnvägen i Kiruna ligger inom deformations-
området och måste ersättas senast år 2012. I Banverkets ”Järnvägs-
utredning Kiruna, ny järnväg slutrapport 2007-02-28” fastställdes att 
Kiirunavaarakorridoren, d v s en järnväg väster om gruvan, var den 
lämpligaste sträckningen för ny järnväg, eftersom den ligger utanför 
framtida deformationsområde och bäst uppfyllde Banverkets mål.   

Banverket har även färdigställt järnvägsplaner för etapp 01, 02, och 
04.  

För att hinna färdigställa järnvägen, innan deformationerna gör den 
befintliga järnvägen obrukbar, måste byggandet av den nya 
järnvägen påbörjas under år 2009. Alla förseningar kan innebära risk 
för att järnvägsförbindelsen mellan Råtsi och Kiruna järnvägsstation 
bryts innan den nya järnvägen är färdig.  

1.2 Planbeslut 

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 § 292-07 beslutade miljö- och byggnämnden att 
godkänna att planförfattaren får samråda om detaljplanen med 
berörda sakägare. 

1.3 Detaljplanens syfte 

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

1.4 Miljökonsekvensbeskrivning  

1.4.1 Syfte med miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att: 

• utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen 

• bedöma positiva och negativa konsekvenser av planförslaget i 
jämförelse med ett nollalternativ 

• möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan  

• där så är möjligt redovisa förslag på åtgärder så att eventuella 
negativa effekter av planen begränsas eller avhjälps 

• beskriva planförslagets måluppfyllelse i relation till aktuella 
miljökvalitetsmål 

1.4.2 Bedömningsgrunder 

Detaljplanens miljökonsekvenser beskrivs och bedöms. Bedöm-
ningen inga konsekvenser eller små konsekvenser görs när detalj-
planens genomförande inte påverkar det undersökta intresset alls 
eller obetydligt. Bedömningen betydande miljökonsekvenser görs om 
intresset skadas påtagligt och åtgärder för att eliminera eller minska 
skadan krävs. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer till stor del baseras på fakta 
ur Banverkets miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplaner (Kiruna 
ny järnväg Miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplaner 01, 02, 04, 
2008-04-14) 

Detta dokument utgör utställningshandling för miljökonsekvens-
beskrivningen för detaljplanen. 

1.4.3 Avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas geografiskt till att 
huvudsakligen omfatta planområdet, men även dess närområde. För 
att kunna göra en relevant bedömning avseende alternativens 
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påverkan på angränsande områden baseras bedömningen av vissa 
miljöaspekter såsom rekreation och friluftsliv, rennäringen, påverkan 
på mark- och vatten, buller på ett större område. Påverkan på 
landskapsbilden och kulturmiljön beskrivs översiktligt eftersom de har 
betraktats som sekundära i länsstyrelsens samrådsyttrande om 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning.  

Provisoriska hållplatser och godsbangårdar, som illustreras i 
detaljplanen, bedöms inte i denna miljökonsekvensbeskrivning 
förutom vad avser eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna.   

Den del av ny järnväg, som beskrivs i Banverkets järnvägsplan (JP01 
2008-02-19) och som ligger utanför detaljplaneområdet, hanteras inte 
i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Tillstånd och anmälan av verksamheter som kan krävas för att 
genomföra planen, t ex vattenverksamhet, utsläpp av avloppsvatten 
och upplag av avfallsmassor förutsätts hanteras separat enligt 
gällande lagkrav.  

Lokaliseringen för ny järnvägssträckning är redan utredd i fördjupad 
översiktsplan för Kiruna C 2006 och i Banverkets Järnvägsutredning 
Kiruna ny järnväg 2007-02-28. I bilaga 1 beskrivs tidigare utredda 
och bortvalda alternativ. 

2 Sammanfattande beskrivning av planen 
och befintlig markanvändning 

2.1 Planområdet 

Den nya järnvägen, se bild 2.1.1, ska gå från befintlig järnvägsan-
slutning vid Råtsi, varefter den passerar väster om Kiirunavaara samt 
även vägen till Peuravaara vindkraftsområde, innan anslutning sker 
till befintlig järnväg norr om Kiruna. Den nya järnvägen kommer att 
ligga till stor del inom Kiirunavaara gruvindustriområde.  
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Bild 2.1.1 Översiktskarta över den nya järnvägssträckningen    

Planområdet, se bild 2.1.2, ligger mellan den nedlagda 
Viscariagruvans gruvavfallsområde och Luossajärvi och fram till 
anslutning mot befintlig järnväg både norrut och österut mot 
bebyggelsen.  
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Detaljplanen avgränsas i söder av gränsen mellan järnvägsplanerna 
JP 02 och JP 04.  

I detaljplanens samrådsskede utreddes två olika 
järnvägssträckningar, ett ytalternativ med djup skärning längs 
Kiirunavaara och ett tunnelalternativ öster om ytalternativet. 
Utställningshandlingarna omfattade tunnelalternativet.  

Detaljplanen är ändrad så att allt inom JP 02 utgår ur planen.  

 

Bild 2.1.2 Planområde  

Detaljplaneområdet 
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2.2 Pågående verksamhet 

Området för ny detaljplan är idag en del av Kiirunavaara industriom-
råde (LKABs gruvindustriområde). 

I anslutning till planområdet bedrivs industriverksamhet med förädling 
av gråberg till anläggningsmaterial (krossat material), övriga upplag 
samt vägar. Järnvägen kommer att passera längs med 
Viscariadammen för gruvavfall, som innehåller stora metallmängder. 
Avfallsdammen har efterbehandlats, men vid uppföljningar har viss 
erosion konstaterats. 

Mellan befintlig järnväg och Viscariagruvan finns en skidled och en 
parkering samt en separat skoterled till ett sedan länge etablerat 
utflyktsmål, Skid- och Friluftsfrämjandets stuga på fjället Eátnamvarri.  

I norra delen finns sex vindkraftverk med tillhörande väg och 
elledning samt Viscariagruvans dagbrott. Detaljplanen kommer att gå 
över vägen och elledningen till vindkraftverken.  

2.3 Planerad verksamhet 

Järnvägen ska användas för malmtransporter och annan godtrafik till 
och från Kiruna och mellan Norge (Narvik) och övriga Sverige. 
Persontrafik kommer att bedrivas på sträckan Narvik-Kiruna-
Luleå/Stockholm/Göteborg.  

Planen omfattar även ett triangelspår strax norr om Luossajärvi för att 
möjliggöra persontrafik in mot Kiruna C. I planen ingår också 
servicevägar, räddningstunnlar och kommunikationsmaster.  

Malmtrafiken kommer så länge det är möjligt att använda befintliga 
spår över sjöbangården, men senare kommer verksamheten att 
förläggas väster om Luossajärvi och anslutas till den nya järnvägen.   

2.4 Planerade projekt i detaljplaneområdets närhet 

I anslutning till detaljplaneområdet planeras ett flertal förändringar. 
Dessa beskrivs kortfattat nedan.  

En ny sjötömning av del av Luossajärvi kommer att genomföras av 
LKAB och en ny damm byggas. Luossajärvi ska också avbördas 
norrut mot Rautasälven via sjöar, myrar eller bäckar. Motiveringen är 
att befintlig damm kommer att beröras av deformationer och risken för 
vatteninträngning i gruvan måste åtgärdas. Ansökan kommer att 
lämnas in till Miljödomstolen under 2008.  
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Planering och byggnation av ny terminal och ny lastning för 
malmtågen väster om norra delen av Luossajärvi pågår. Nya spår för 
malmtågen planeras. 

3 Planeringsförutsättningar 

3.1 Översiktsplaner 

Planområdet omfattas av följande planer: 

• Översiktsplan för Kiruna kommun 2002 antagen 2002-06-17 

• Fördjupad översiktsplan för Kiruna C 2006 antagen 2007-01-08 

Nedan beskrivs dessa kortfattat. 

Kommunen har i del 2 i sin översiktsplan 2002 angett för Kiirunavaara 
gruvindustriområde (J 1) att det förutom gruvverksamheten, 
pelletsverken, sprängämnesfabrik, dammar och annan tillhörande 
verksamhet är möjligt att etablera vindkraft.  

Kommunen har i den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 2006 
också angett en möjlig korridor för järnväg genom området. En 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för den fördjupade 
översiktsplanen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen för fördjupad översiktsplan för Kiruna 
C 2006 fanns två olika förslag till järnvägskorridorer, där Kiiruna-
vaaraalternativet bedömdes som fördelaktigare ur miljösynpunkt än 
Jägarskolan-Tuolluvaara-alternativet. Nollalternativet - ingen ny 
järnväg - har också bedömts av Kiruna kommun och är inte aktuellt.  

I miljökonsekvensbeskrivningen för fördjupad översiktsplan Kiruna C 
beskrivs följande om järnväg i väster, Kiirunavaara-alternativet: 

”Ur miljösynpunkt har den västra järnvägssträckningen fördelar 
genom att den går igenom ett redan påverkat industriområde. Den 
ger inga nya barriärer men befintlig järnväg utmed Luossajärvis 
strand kan begränsa planerad bebyggelse i Luossavaaraområdet på 
grund av buller. Banverket utreder ett tunnelalternativ genom 
Luossavaara, som skulle lösa problemet helt. Bedömningen 
förutsätter att riskerna med sprängämnesfabriken Kimit AB och 
Kiirunavaaradammarna är eliminerade samt att ingrepp i 
Viscariadammen inte medför spridning av metaller till Luossajärvi.  
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Bullerstörningar för bebyggelse i nordväst är en betydande miljö-
konsekvens, som kan minska genom tunnel genom Luossavaara. 

Rennäringen påverkas mindre av detta alternativ om åtgärder med 
anpassade renpassager minskar effekterna. Tunnel genom Luossa-
vaara innebär betydande konsekvenser norr och väster om Präst-
gårdsbacken. 

Ur ett tillgänglighetsperspektiv blir avståndet för stor del av befintlig 
bebyggelse längre än i dag, men avståndet är inte så långt att det 
skulle påverka tågresandet. Vid en bebyggelseutveckling med 
tyngdpunkt i nordöst blir järnväg perifer för lång tid framöver.”  

3.2 Gällande detaljplaner 

Nedan beskrivs gällande detaljplaner inom föreslaget detaljplane-
område. 

Byggnadsplan för Kiirunavaara industriområde (laga kraft 1981-05-
12). Planen medger gruvverksamhet för brytning av kopparmalmen i 
Viscariagruvan. 

Detaljplan för Kiirunavaara industriområde (laga kraft 1994-12-22). 
Planen omfattar LKABs gruvindustriområde och medger gruvbrytning 
och därtill hörande verksamheter som malmbehandling, industrijärn-
väg, sedimentationsdammar etc. Planen anger maximihöjder för 
gråbergsupplag samt undantag för krav på bygglov inom området.   

Detaljplan för del av fastigheterna Kiruna 1:1 och Jukkasjärvi 
Kronoöverloppsmark 1:1, Peuravaara, Vindkraft, (laga kraft 2000-07-
13). Planen medger 6 vindkraftverk, väg och elledningar  

Gällande detaljplaner är inte förenliga med allmän järnvägstrafik.  

3.3 Övriga planer 

Banverket utarbetar för närvarande tre separata järnvägsplaner JP01, 
JP02, JP04, varav JP02 och JP04 berör detaljplaneområdet. En 
mindre del av JP01 som ligger inom befintlig detaljplan för 
gruvverksamheten ingår också inom detaljplanen för ny järnväg. 

Banverket utreder även ny järnvägsanslutningen till Kiruna C i en 
särskild utredning som omfattar området kring Luossajärvi.  Framtida 
resecentrum och behandlas i den järnvägsplan som tas fram i ett 
senare skede. En separat detaljplan tas fram i samband med detta.  
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Banverket har lämnat in järnvägsutredningen till regeringen för 
tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken kap 17 § 1. 

3.4 Tillstånd 

Följande tillstånd för verksamheter i och i anslutning till 
detaljplaneområdet finns: 

• Bearbetningskoncession för Kiirunavaaragruvan och 
markanvisning (Bergsstaten 320-706-98 1999-12-30 
Bearbetningskoncession Kiirunavaara K nr 1. Giltighetstid till 
2025-01-01) 

• Tillstånd enligt miljöbalken för LKABs gruvverksamhet inklusive 
sedimentationsdammar och pelletsverk (Koncessionsnämnden 
14/76 1976-02-18, 44/98 1998-04-02, Miljödomstolen M 8-05 
2005-11-30, M 9927-05 2007-02-13)   

• Tillstånd enligt miljöbalken för Peuravaara vindkraft 
(Miljöprövningsdelegationen 2000-12-21). 

• Tillstånd för KIMIT AB för tillverkning av sprängämnen 
(Länsstyrelsen 2410-9277-95 1997-06-03, Miljönämnden 1997-
10-05, Länsstyrelsen 241-246-00 2000-03-13, Miljö- och 
byggnämnden 2003-09-23,  

Detaljplanen påverkar inte möjligheterna att bedriva ovanstående 
verksamheter. För KIMIT AB gäller vissa säkerhetsavstånd.  

4 Gällande bestämmelser och nationella 
miljökvalitetsmål 

4.1 Plan- och bygglagen 1987:10 

Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagens bestäm-
melser för detaljplan. Bestämmelser om när en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas finns i plan- och bygglagen kap 5 § 18 och 
att förfarandet ska följa miljöbalkens bestämmelser.  

4.2 Miljöbalken 1998:808 och följdförordningarna   

I kap 6 i miljöbalken §§ 11-18 och § 22 anges hur planer ska 
miljöbedömas och när en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 
I förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 1998:905 anges vilka 
verksamheter som alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Miljöbalkens mål och allmänna hänsynsregler ska tillämpas liksom 
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bestämmelserna om miljökvalitetsnormer samt kap 3-4 om använd-
ning av mark och vatten samt skyddade områden. 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 detaljerat hur de 
allmänna hänsynsreglerna följs. 

4.3 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet är att 
skapa goda livsmiljöer för våra efterkommande. Miljökvalitetsmålen 
ska vara vägledande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.  

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning  
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt  
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar  
• Ett rikt odlingslandskap  
• Storslagen fjällmiljö  
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt- och djurliv 

En närmare redovisning av de nationella och regionala miljökvalitets-
mål som bedömts som relevanta beskrivs i det fortsatta arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Se bilaga 2. 

4.4 Andra lagar 

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Minerallagen (1991:45) 

Lagen om byggande av järnväg ( 2004:519) 

Inom de olika sakområdena finns speciallagstiftning som åberopas i 
texten, där det bedöms vara relevant för miljökonsekvens-
beskrivningen eller planen. 
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5 Behandlade alternativ inom planområdet 

Alternativa järnvägskorridorer och sträckningar inom den valda 
korridoren har utretts och valts bort i Banverkets ”Järnvägsutredning 
Kiruna ny järnväg 2007-02-28”. Under pågående arbete med 
järnvägsplan JP04 har Banverket tagit bort tidigare planerad tunnel 
genom Peuravaara. I den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C 
2006 antagen 2007-01-08 beslutades att endast Kiirunavaara-
alternativet var aktuellt. Närmare beskrivningar av alternativa 
borttagna järnvägssträckningar finns i bilaga 1.  

I Banverkets järnvägsutredning presenterades järnvägen som en 
bred korridor. I järnvägsplanen kommer den exakta sträckningen att 
presenteras.  

Följande alternativ kommer att behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att området kvarstår som område för 
gruvindustriverksamhet. Nollalternativet innebär också att 
järnvägsförbindelsen mellan Råtsitriangeln och Kiruna C försvinner 
eftersom deformationerna skär av befintlig järnväg. Den del av 
nollalternativet som innebär att befintlig järnväg försvinner kommer 
inte att beröras i bedömningarna eftersom detta noggrant utretts i 
tidigare skeden och inte bedömts vara ett realistiskt alternativ.    

Planförslaget 

Banverket planerar en järnväg, inom nuvarande detaljplan för 
gruvindustri, mellan Viscariadammen och Luossajärvi samt vidare i 
skärning vid Peuravaara med anslutning till befintlig järnväg norr om 
Luossajärvi. 
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6 Miljökonsekvenser för rennäringen 

6.1 Nuläge rennäringen 

Rennäring bedrivs i hela kommunen och särskilt kring Kiruna C finns 
viktiga flyttleder och rastbetesområden samt trånga passager, se bild 
6.1.1.  

 

Bild 6.1.1 Riksintresse och övriga intressen för rennäringen runt Kiruna C Röd 

linje visar planerad järnväg  

Ostörda rastbetesområden är viktiga för rennäringen. Renarna flyttas 
vår och höst. Fritt strövande renar passerar under längre period. 
Vissa områden har avsatts som områden av riksintresse enligt miljö-
balken 3 kap 6 §. Dessutom finns kategorin funktionella samband. 
Därmed avses de funktionskrav som måste ställas för att renskötseln 
skall kunna bedrivas inom olika säsongsbetesområden i en samman-
hållen årscykel och som inte är möjliga att redovisa i förväg. Same-
byarna har fått avsätta ca 30 % av sina områden som riksintresse. 
Det innebär att inom Laevas samebys område finns flyttleder och 
rastbeten runt Kiruna som inte är riksintressen, men likväl är viktiga 
för de funktionella sambanden. Av bild 6.1.1 framgår rennäringens 
riksintressen och Laevas övriga flyttleder runt Kiruna C. Gabna 
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sameby ligger norr om befintlig järnväg och berörs inte av de nu 
planerade förändringarna.   

6.2 Påverkan på rennäringen 

Den nya järnvägssträckningen innebär för Laevas sameby att 
järnvägen kommer närmare deras flyttleder och rastbeten söder om 
Kiirunavaara. Området mellan befintlig järnväg och fram till befintligt 
detaljplaneområde för gruvindustri ligger inom riksintresse för 
rennäringen med svåra passager, rastbetesområde och renflyttled. 
Denna del av ny järnväg beskrivs i Banverkets järnvägsplan JP01. 
Rennäringen påverkas påtagligt i denna del av ny järnväg. Banverket 
och Laevas för diskussioner om hur renpassagen över järnvägen ska 
utföras. 

Inom planerat detaljplaneområdet finns inga renflyttleder eller 
rastbeten, men strövrenar kan uppehålla sig i områdets norra delar. 
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. 

6.3 Bedömning rennäringen 

Planförslaget 

Detaljplanens påverkan på rennäringen är liten eftersom planområdet 
ligger inom LKABs gruvindustriområde och det inte finns leder eller 
rastbeten inom föreslaget detaljplaneområde. Risk finns för att 
strövrenar, som hamnat på järnvägsspåret och inte kan ta sig 
därifrån, blir dödade av tåget.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen påverkan på rennäringen.  
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7 Miljökonsekvenser naturmiljö 

7.1 Nuläge naturmiljö 

Riksintressen och Natura 2000 

Riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura2000 redovisas i 
bild 7.1.1.  

 

 
Bild 7.1.1 Karta över riksintressen naturvård och friluftsliv samt Natura 2000  

Närmaste riksintresse för naturvård enligt miljöbalken kapitel 3:6 är 
områden utmed Torneälven, Kalixälven och Rautasälven. Älvarna är 
av riksintresse enligt miljöbalken 4:1 med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns.  

Torneälven och Kalixälven är Natura 2000-områden på grund av 
värden som förekomst av utter (Lutra lutra), flodpärlmussla 
(Margaretifera margaretifera), lax (Salmo salar), stensimpa (Cottus 
gobio) och grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia) i vattensyste-
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men. Det sällsynta gräset venhavre (Trisetum subalpestre) har också 
påträffats vid dessa vattensystem.  

Pahtajoki i norra den delen av järnvägskorridoren är ett biflöde till 
Rautasälven, som mynnar ut i Torneälven. De två små sjöarna 
kallade Tvillingsjöarna sydöst om Pahtajoki tillhör Torneälvens 
avrinningsområde, men ingår inte i Natura 2000. Dessa sjöar 
avvattnas via Natura 2000-objektet Pahtajoki. Inga naturreservat eller 
Natura 2000-områden berörs direkt. 

Övriga naturvärden 

Våtmarksområdet väster om Luossajärvi är också klassat som typ 4. 
Våtmarker av klass 4 är redan påverkade av ingrepp. Övriga delar av 
detaljplanen finns inom område avsett för gruvindustri och har inga 
kända höga naturvärden.  

Sjöar och vattendrag 

Luossajärvi och dess omgivningar är påverkade av mänskliga 
aktiviteter som gruvdrift, industrimark, vägar och järnväg. Vatten-
kvaliteten är förhållandevis god och fiske är vanligt i sjön. I norr finns 
tvillingsjöarna strax norr om Luossajärvi. De är två grunda sjöar som 
är påverkade av gruvdriften i Viscaria. Pahtajoki som rinner ner till 
Torneälven har påverkats av en rotenonbehandling av källsjöarna 
samt vandringshinder vid inloppet och utloppet.  

7.2 Påverkan på naturmiljön 

Stor del av detaljplanen ligger på redan exploaterade områden inom 
nuvarande industrimark för gruvändamål.  

Våtmarker kommer antingen att grävas ur eller pressas ihop där järn-
vägen korsar.  

Påverkan på Luossajärvi av föroreningar från området kring 
Viscariadammarna, bly, koppar, zink, kadmium kan komma att öka, 
eftersom en del av torven kommer att tas bort eller pressas ihop och 
därmed inte fungera som ett filter för metallerna. Föroreningarna är 
främst höga kopparhalter, men även förhöjda halter av zink och 
kadmium har konstaterats samt bly i grundvattenprov.  

Höga halter av framför allt koppar, som är toxiskt både i mark och i 
vatten, kan påverka naturmiljön. Koppar är enligt Kemikalieinspek-
tionen bedömt som bioackumulerbart i växter, toxiskt för akvatiskt liv 
och varmblodiga djur. 
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I Banverkets järnvägsplan beskrivs naturmiljön och de inventeringar 
som gjorts. Slutsatsen i järnvägsplanen är att naturmiljön inom 
detaljplaneområdet för ny järnväg är vanligt förekommande i dessa 
trakter och att järnvägen inte kommer att inkräkta på några för Kiruna-
området unika skog- eller myrmarksbiotoper.   

Fåglar särskilt ugglor sitter gärna på transformatorer och risker att 
utsättas för hög spänning.  

7.3 Bedömning naturmiljö 

Planförslaget 

Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som små, eftersom de 
våtmarker som påverkas inte har några höga naturvärden och 
dessutom ligger i ett gruvindustriområde.  

Hantering av vatten under drifttiden kan komma att påverka 
tvillingsjöarna och/eller Luossajärvi. Påverkan på tvillingsjöarna kan 
få återverkningar i Pahtajoki. För Luossajärvi gäller att en planerad 
ändring av avbördningen innebär att beroende på hur avvattningen 
görs så kan tvillingsjöarna eller indirekt Pahtajoki påverkas av högre 
halter av framför allt koppar.  

En ökad påverkan på Luossajärvi från Viscariadammarna kan 
däremot ge betydande miljöpåverkan.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär inte att våtmarkerna eller vattendrag i 
området inte utsätts för miljöpåverkan. 

7.4 Beaktande i detaljplanen 

Förslag till åtgärder för att minska risken för påverkan beskrivs i 
avsnitt 12.4 Mark och vatten. 

8 Miljökonsekvenser mineraler 

8.1 Nuläge mineraler 

Riksintresse värdefulla ämnen 

Sveriges Geologiska Undersökningar har fastställt ett område som 
omfattar hela staden med omgivningar som riksintresse för utvinning 
av värdefulla ämnen och mineral enligt miljöbalken kapitel 3:7, se bild 
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8.1.1. Enligt samma bestämmelse ska sådana områden så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar utvinningen av 
mineraler. I området pågår järnmalmsbrytning i Kiirunavaaragruvan. 
Totalt har 7 gruvor med järnmalm brutits inom området. Två 
koppargruvor har också brutits. I Kirunas omgivningar pågår 
omfattande prospekteringsarbeten av flera olika aktörer.  

Den planerade järnvägen går genom Kiirunavaara gruvområde som 
enligt markanvisningsbeslut får tas i anspråk för bearbetning av 
mineralfyndigheten. 

Även Viscariagruvan och den fyndighet som fortsätter norrut under 
befintlig järnväg och väg E10 är riksintresse. 

 

Bild 8.1.1 Riksintresse för värdefulla mineraler, Kiirunavaaragruvan 

8.2 Påverkan på riksintresset mineraler 

Påverkan på mineralintresset i Kiirunavaara bedömdes redan i 
Banverkets Järnvägsutredning Kiruna ny järnväg 2008-02-28. Den 
inte ianspråktagna kopparmineralisering kallad Viscaria norra kan 
förmodligen inte utvinnas om järnvägen passerar över. 
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8.3 Bedömning riksintresset mineraler 

Planförslaget 

Detaljplanen försvårar inte påtagligt riksintresset värdefulla mineraler 
beträffande Kiirunavaaragruvan, eftersom den planerade järnvägen 
inte ligger på malmkroppen eller på hängväggen.  

Kopparfyndigheten öster om Viscariagruvan påverkas däremot 
påtagligt redan av den befintliga järnvägen och väg E10.  

Nollalternativet 

Nollalternativets konsekvenser är desamma eftersom befintlig järnväg 
passerar över kopparfyndigheten.  

9 Miljökonsekvenser kulturmiljö  

9.1 Nuläge kulturmiljö 

Hela Kiruna C inklusive LKABs område är ett riksintresse för kultur-
miljövården, se bild 9.1.1. Motivering till beslutet var en stadsmiljö och 
industrilandskap som visar ett unikt samhällsbygge vid 1900-talets 
början, där tidens samhällsbyggnadsideal förverkligades på jungfrulig 
mark. Inom riksintresseområdet är järnvägen en värdebärare och 
utgör den sammanbindande länken mellan staden och gruvan. Med 
värdebärare avses betydelsefulla element i miljön som är av avgöran-
de betydelse för miljöns helhetskvalité. Övriga värdebärare inom 
riksintresseområdet är; Gruvberget och olika industriella anlägg-
ningar, den terränganpassade stadsplanen, byggnader från 
samhällets uppbyggnadsskede, offentliga byggnader, stadens siluett 
samt utblickar mot det omgivande landskapet. 

Norrbottens museums arkeologiska utredning 2005 innebar att de för 
järnvägsutredningens aktuella korridorer inventerades i syfte att 
registrera fornlämningar. Det aktuella utredningsområdet hade då inte 
varit föremål för Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering eller 
projekt Skog och historias inventering. Enstaka noteringar fanns dock 
i fornminnesregistret. 
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Bild 9.1.1 Riksintresse för kulturmiljön 

9.2 Påverkan kulturmiljö 

Valet av järnvägssträckning gör att anknytningen till bebyggelsen 
minskar för befintlig bebyggelse, men återskapas genom att ett 
provisoriskt resecentrum placeras antingen i befintligt stationsläge 
eller i det i den fördjupade översiktsplanen planerade läget för 
resecentrum. Fram till dess järnvägsutredningen/planen för 
Luossajärvi med permanent anslutning till resecentrum är klar och 
genomförd, kommer järnvägen öster om Luossajärvi att finnas kvar. 
Persontrafiken kan i framtiden komma att köras in i anslutning till den 
nya dammen och kommunens ambition är att järnvägen öster om 
Luossajärvi ska avvecklas för att få tillgång till strandnära lägen. Även 
om bebyggelsen närmar sig den nya järnvägen kommer nuvarande 
betydelse för kulturmiljön att gå förlorad. 

Järnvägssträckningen väster om Kiirunavaara fram till och med 
Viscariadammen ligger utanför riksintresseområdet. Riksintresset 
berörs i norra delen och södra delen av detaljplaneområdet. 
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9.3 Bedömning kulturmiljö 

Planförslaget 

Järnvägens roll för gods- och persontransporter i Kiruna kommer inte 
att förändras funktionsmässigt, men det nya läget innebär att 
järnvägen på kort sikt hamnar längre ifrån befintlig bebyggelse än nu. 
Hela riksintresset inklusive järnvägen påverkas av gruvbrytningen och 
omlokaliseringen av järnvägen är bara första steget i en större 
omvandling av Kiruna C. På lång sikt kommer befolkningen att flytta 
mot nordväst och då återknyts samhället mot järnvägen. Ingen 
skillnad finns mellan alternativen. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att järnvägen blir kvar under kort tid i sitt 
befintliga läge, men sedan kommer den att bli obrukbar på grund av 
deformationerna från gruvan. 
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10 Miljökonsekvenser landskapsbild 

10.1 Nuläge 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. 

Vindkraftverken på Peuravaara är väl synliga från Kirunas centrum 
och utgör en del av fjällutsikten i nordvästlig riktning, se bild 10.1.2.  

Bild 10.1.2 Utsikt från Luossavaara mot Peuravaara med vindkraftverken Foto 

från Banverkets järnvägsplan 

Viktiga landmärken i Kirunas omgivning är gruvbergen Kiirunavaara 
och Luossavaara. 
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Bild 10.1.3  Luossavaara sett från söder på andra sidan Luossajärvi. Möjlig utsikt 

från järnvägen Foto från Banverkets järnvägsplan 

Väster om järnvägskorridoren breder fjällvärlden ut sig, se bild 10.1.4.  
Utblickarna mot fjällen höjer resandeupplevelsen.  

10.2 Påverkan på landskapsbilden 

Den nya järnvägen kommer knappast att märkas från nuvarande 
bebyggelse. Skärningen vid Peuravaara innebär att järnvägens 
påverkan på landskapsbilden blir liten.  

10.3 Bedömning landskapsbild 

Planförslaget 

Påverkan på landskapsbilden bedöms som sekundär ur 
detaljplanesynpunkt.  

Nollalternativet  

Nollalternativet är inte relevant i detta sammanhang.  
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11 Miljökonsekvenser rekreation och friluftsliv 

11.1 Nuläge 

Riksintresse friluftsliv berörs inte av detaljplanen. Däremot finns det 
för Kirunaborna viktiga i stort sett separata skid- och skoterleder mot 
Eátnamvarri och Luossajärvi som berörs. Lederna är separerade för 
att ge skidåkarna en lugn och säker led. Det finns även en 
sommarled i området. I nuläget utgår lederna från parkeringen vid 
LKABs Viscariainfart. Järnvägen behöver inte korsas, eftersom vägen 
till parkeringen går via viadukten över järnvägen. Skidspåret mot 
Eátnamvarri går parallellt med skoterspåret. Eátnamvarristugan har 
funnits sedan 1950-talet och är ett stadsnära utflyktsmål.  

Ett omfattande fritidsfiske både sommar och framförallt vintertid 
förekommer i Luossajärvi. Sjön har ett bra bestånd av såväl laxöring, 
harr och sik. 

11.2 Påverkan på friluftsliv och rekreation 

Den nya järnvägen kommer att korsa skid- och skoterleden. 
Triangelspåret norr om Luossajärvi skär helt av tillgängligheten till 
Luossajärvi. En järnväg får inte korsas annat än på särskilda 
anordnade platser.  

11.3 Bedömning friluftsliv och rekreation 

Planförslaget 

Utan åtgärder skulle järnvägen ge betydande konsekvenser på 
friluftsliv och rekreation. Barriären hindrar människor att använda 
Eátnamvarrileden och innebär svårigheter att nå Eátnamvarristugan 
och att komma ut på Luossajärvi.  

Passager över/under järnvägen för skidåkare och skotrar har lagts in i 
detaljplanen. Passagerna är årstidsneutrala. Detta gäller även 
triangelspåret norr om Luossajärvi. 

Med vidtagna åtgärder är uppstår inga konsekvenser för friluftslivet.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att nuläget med korsningsfri passage behålls.  
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12 Miljökonsekvenser mark och vatten 

12.1 Nuläge  

Mark 

Området där järnvägen planeras utgörs av LKABs industriområde och 
fjällbjörkskog längst i norr vid anslutning till befintlig järnväg. De 
dominerande jordarterna längs planerad järnvägssträckning utgörs av 
fast lagrad sandig, siltig morän med normal till hög sten- och 
blockhalt. Moränens mäktighet varierar normalt mellan c:a 2-10 m till 
berg, men även större mäktigheter har påträffats. I terrängens 
lågpunkter kan torv förekomma med mäktigheter mellan c:a 1-3 m 
inom de delar av sträckan, som inte passerar genom industriområdet. 
Torv underlagras oftast av ett tunt sedimentlager ovan moränen.  

Den föreslagna järnvägen går först parallellt med Viscariadammen 
fram mot Peuravaara. Järnvägen går på bank över moränmark och 
myrar med torvdjup upp till c:a 3 m. 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. 

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.  

Diken 

Vatten från Kiirunavaaras västra sluttning avleds huvudsakligen mot 
LKABs dammar. En mindre del från området kring gråbergsupplaget 
och norrut avleds mot Luossajärvi. 

Grundvatten 

Inom detaljplanen eller i närheten finns inga kommunala vattentäkter. 
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Förorenade områden 

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 
järnvägsplanerna JP01, JP02, JP04 (Banverket) visar på stor 
variation i halterna i mark och grundvatten och ingen källa till 
förorening har påträffats.  

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. Diken har 
anlagts runt Viscariadammarna för att minska tillflödet till dessa från 
högre liggande områden för att minska risken för utläckage av 
metaller till omgivningarna. 

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 c:a 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. 
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Bild 12.1.1 Resultat markundersökning inom detaljplaneområdet JP04.  
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12.2 Påverkan på mark och vatten 

Planförslaget 

Järnvägen kommer att gå i djup skärning längs med Peuravaara. Risk 
kan finnas för hög vattentillströmning om krosszoner i berget sträcker 
sig in till skärningen. Den föreslagna profilen innebär, vid passagen 
av Peuravaara, permanenta grundvattensänkningar. 
Grundvattensänkningarna sker i relativt täta jordar och påverkar inga 
övriga anläggningar eller känsliga naturtyper. Längs den planerade 
järnvägssträckningen parallellt med Viscariadammen och ut över 
våtmarken vid Leväjärvi har höga metallhalter påträffats både i jord 
och i grundvatten.  

Viscarias dikessystem ligger inom detaljplaneområdet där de ansluter 
till befintligt dike, längs med avfallsdammarnas östra dammvall. Om 
anslutningen försvinner kommer nederbördsvatten att rinna över 
dammarna och föra med sig ökade mängder av metallföroreningar ut 
i diket och vidare mot Luossajärvi. 

12.3 Bedömning konsekvenser för mark och vatten 

Planförslaget 

Järnvägen kommer att gå i djup skärning längs med Peuravaara. Risk 
kan finnas för hög vattentillströmning om krosszoner i berget sträcker 
sig in till skärningen. Föreslagen profil innebär, vid passagen av 
Peuravaara, permanenta grundvattensänkningar, men den sker i 
relativt täta jordar och påverkar inga övriga anläggningar eller 
känsliga naturtyper. Föreslagen järnväg bedöms medföra små 
konsekvenser för grus- och vattenresurser. 

Längs järnvägssträckningen parallellt med Viscariadammen och ut 
över våtmarken vid Leväjärvi, har höga metallhalter påträffats både i 
jord och i grundvatten. Bedömningen av konsekvenserna är dock 
svår att göra med hänsyn till de varierande metallhalterna i 
grundvattnet. Kompletterande provtagningar, som krävs för att utreda 
situationen ytterligare, kommer att göras av Banverket. Vidare finns 
risker att förorenat ytvatten kräver särskild hänsyn. I detta läge 
bedöms därför järnvägen medföra måttliga till stora konsekvenser 
med avseende på förorenad mark. 

Ett stopp i avvattningsdikena runt Viscariadammarna ger stora 
konsekvenser på spridningen av tungmetaller framför allt till 
Luossajärvi.  
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Nollalternativet 

I nollalternativet d v s om järnvägen inte byggs i området kommer 
mindre vatten att ledas norrut mot Luossajärvi. 

12.4 Beaktande i detaljplanen 

Det avskärande diket ligger utanför detaljplaneområdet och behov av 
åtgärder löses i samband med prövning och anmälan enligt 
miljöbalken. Järnvägens påverkan på myrmarker och risk för 
utläckage av metaller till Luossajärvi hanteras i järnvägsplanen. 

13 Masshantering  

13.1 Beskrivning av masshanteringen 

När järnvägen byggs kommer stora mängder massor att hanteras. De 
massor som inte kan användas i projektet kommer att läggas i 
upplag. Vid val av plats för uppläggning av överskottsmassor skall 
hänsyn tas till var behovet av massor finns, markförhållanden, 
värdefulla naturvärden, synbarhet i landskapet m m. De områden 
som föreslås kommer att rymma en större mängd massor än det 
verkliga behovet för att ge valmöjlighet att välja den lämpligaste 
platsen med hänsyn till behov, miljö och ekonomi. 

Överskottsmassor kommer delvis att återanvändas i andra projekt. I 
Banverkets fortsatta projekteringen kommer en masshanteringsplan 
att upprättas, där mängderna definieras mer noggrant, liksom 
placeringen av massorna.  

Inom området finns också markföroreningar, som betyder att massor 
som kan vara förorenade förväntas uppkomma. Dessa kommer inte 
att läggas på upplag. Inga upplag finns i detaljplaneområdet. 

Avfallsmassorna kommer att placeras i anslutning till järnvägsom-
rådet i avvaktan på slutlig användning. Marken där massorna 
placeras blir påverkad genom att träd tas bort och markvegetationen 
täcks över. I områden som redan är påverkade innebär det ingen 
större skada. Avfallsupplagen är anmälningspliktiga enligt miljöbalken 
kap 9. 
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14 Miljökonsekvenser buller, vibrationer, och 
elektromagnetiska fält samt markstrålning 

14.1 Nuläge 

Buller 

Dagens ljudmiljö i staden präglas av ljud från befintlig järnväg, 
vägtrafik och stadens ljud. 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 allt tydligare ju längre norrut man 
kommer och i takt med att landskapet öppnar upp sig mot 
gruvverksamheten. Norr om gråbergsupplagen, vid Viscariadammen 
börjar slamret från LKABs lastningsstation och trucktrafiken, som 
blandar sig med de övriga ljuden från gruvverksamheten. I norr 
tillkommer trafikljuden från Viscariavägen och E10 samt ljudet från 
malmtågen på befintlig järnväg. I området kring Luossajärvi, vid 
Malmbangården och Sjöbangården, hörs slamret från tågtrafikens 
växlingsrörelser. Stadens ljud blir märkbara först när man lämnat 
järnvägs- och vägområdet nere vid Luossajärvi. Spårunderhållsarbete 
kan också störa mycket.  

Effekter av buller 

Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dBA. I Sverige beskrivs 
buller från järnvägstrafik främst med två mått, ekvivalent och maximal 
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå (Leq ) är medelljudnivån under en viss 
tid, till exempel ett dygn, och maximal ljudnivå (Lmax) är den högsta 
momentana ljudnivån som förekommer under den tidsperioden. 
Maximala ljudnivån bestäms av bullrigaste fordonet, ofta godståg när 
det gäller järnväg, och inte av trafikmängden. En fördubbling eller 
halvering av trafikmängden motsvarar en höjning respektive sänkning 
av ekvivalentnivån med 3 dBA. En förändring på 8-10 dBA upplevs 
som en fördubbling/halvering av ljudnivån. 

Buller kan bland annat orsaka sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter, maskera önskvärda ljud, ge upphov till 
stressreaktioner och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnstörningar 
anses vara en av de allvarligaste hälsoeffekterna av tågbuller. För att 
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undvika sömnstörningar bör ljudnivån inomhus understiga Leq 30 
dBA och Lmax 45 dBA. Risken för att väckas ökar med antalet 
bullerhändelser. Resultat från störningsstudier visar att många 
upplever tågbuller som mera störande i områden där det samtidigt 
förekommer vibrationer. De viktigaste punktkällorna för buller från 
järnvägsverksamheten är bangårdar med växlings- och 
rangeringsarbete (slag, stötar och bromsljud). 

Riktvärden för nybyggnad av järnväg eller bostad 

Riksdagen har beslutat riktvärden för järnvägstrafikbuller avseende 
bostäder som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder 
eller nybyggnad/väsentlig ombyggnad av järnväg. (Regeringens 
proposition ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, 
1996/97:53). Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket 
därefter utarbetat riktlinjer för buller, som även omfattar andra lokaler 
eller områden (Banverket 2006b). Riktvärdena redovisas i tabellen 
nedan. Dessa gäller under förutsättning att vibrationer från 
spårtrafiken understiger 0,5 mm/s (vägs RMS-värde). 
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Vibrationer 

Med vibrationer avses här 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. Däri 
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 
samhällsekonomiskt lönsamma. Överskrids högsta acceptabla nivå 
kan åtgärder behöva vidtas utan att de är samhällsekonomiskt 
lönsamma. 

Elektromagnetiska fält 

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. 



 

  

 

Miljökonsekvensbeskrivning  
Nya järnvägen  
Antagandehandling 
 
 
 

 
 

 36(44)    
 

ra
01

s 
20

05
-1

1-
11

 
ra

01
s 

20
05

-1
1-

11
 

Annan strålning 

Det är huvudsakligen radon som är av intresse ur hälsosynpunkt. 
Radon är inte undersökt i området. Förekomst av radon är endast 
intressant om människor ska vistas stadigvarande i en byggnad. 

14.2 Påverkan av buller, vibrationer, elektromagnetisk 
strålning 

Detaljplanen ligger utanför befintlig bebyggelse. I norra delen kommer 
framtida bebyggelse att närma sig järnvägen, men enligt Banverkets 
bullerberäkningar, se bild 14.3.1, kommer maximala ljudnivån som 
högst att ligga omkring maximalt 70-80 dBA allra närmast befintlig del 
av järnvägen öster om Luossajärvis nordspets. Detsamma gäller för 
sträckningen nordväst om Matharakka.  I beräkningarna har hänsyn 
tagits till triangelspåret norr om Luossajärvi och planerad sträckning 
förbi Viscariagruvan, men inte för LKABs planerade malmbangård 
väster om Luossajärvi. Luossajärvi får maximala ljudnivåer på över 70 
dBA i norra delen.

 

 

Bild 14.3.1: Bullerberäkning för 

området öster och nordöst om 

Prästgårdsbacken 
(Banverket/Tyréns)

   

 

Avståndet till bebyggelsen är så stort att det inte bedöms uppstå 
påverkan av vibrationer eller elektromagnetiska fält. Längs den nya 
planerade järnvägen förekommer heller inte vibrationskänsliga 
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jordarter. Inom ett avstånd av 25 m från den planerade järnvägens 
spårmitt finns inga bostäder. 

14.3 Bedömning buller, vibrationer, elektromagnetiska 
fält 

Planförslaget 

I det framtida bebyggelseområdet allra närmast järnvägen överstiger 
ljudnivån 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.  

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att malmtrafiken fortsätter som vanligt norrut 
via sjöbangården så länge den kan användas.  

15 Miljökvalitetsmål  

15.1 Aktuella nationella, regionala och lokala 
miljökvalitetsmål 

I bilaga 1 redovisas de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans 
med de regionala. Kirunas miljömål har hämtats ur ”Översiktsplanen 
för Kiruna kommun 2002” och miljöplanen från 1992. Hur varje 
aktuellt mål beaktats redovisas direkt i bilaga 2.  

15.2 Påverkan på miljökvalitetsmålen 

Den planerade järnvägen motverkar inte miljökvalitetsmålen på något 
avgörande sätt. Se närmare i bilaga 2. 

16 Miljökvalitetsnormer  

16.1 Nuläge 

De miljökvalitetsnormer som införts i svensk lagstiftning berör flera av 
miljökvalitetsmålen, framförallt Frisk luft, Bara naturlig försurning och 
God bebyggd miljö. Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalken 
kapitel 5. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte, 
för att skydda människors hälsa eller miljön, eller för att åtgärda 
befintliga miljöproblem. De kan även användas för att de 16 nationella 
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miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EU-
direktiv. När en miljökvalitetsnorm meddelas måste regeringen 
samtidigt utse myndigheter och kommuner som ska mäta och 
kontrollera att normen uppfylls. 

Idag finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer; en för 
utomhusluft, en för olika parametrar i fisk- och musselvatten och en 
för omgivningsbuller. Det som är relevant för planen är 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Föroreningar i utomhusluft 

Till skydd för människors hälsa vill man med miljökvalitetsnormen för 
utomhusluft begränsa utsläppen av kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i 
utomhusluft. 

Nuläge 

I Kiruna C har luftmätningar inom Urbanmätnätet gjorts under långa 
perioder vid f d Centralskolans paviljonger. Senast 2004-2005 mättes 
svaveldioxid, kvävedioxid i denna centrala mätpunkt. Värdena ligger  
under gällande miljökvalitetsnormer. 

Området påverkas också av främst kvävedioxid från LKABs 
pelletsverk.   

16.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Genomförandet av detaljplanen innebär att järnvägstrafiken flyttar 
längre bort från bebyggelsen och att ett resecentrum ca 1,5 km längre 
norrut kan komma att ersätta nuvarande järnvägsstation. Biltrafiken 
kan öka något då färre får gångavstånd. Biltrafiken till och från 
resecentrum bedöms huvudsakligen inte belasta andra vägar än idag 
och att tillkommande trafik huvudsakligen kommer att gå på väg E10. 
Trafikökningen bedöms bli högst ett femtiotal bilar vid varje tåg 
avgång resp ankomst.     

16.3 Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer 

Biltrafiken kommer att gå på väg E10 som idag har 1600 bilar per 
dygn. Ökningen av bilar bedöms inte påverka kvävedioxidhalterna. 
För järnvägsprojektet bedöms inga miljökvalitetsnormer komma att 
överskridas. 
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17 Risker 

17.1 Nuläge 

Inom område för gruvindustri förekommer tung trafik med bland annat 
transporter med stora truckar. Anrikningsverken och pelletsverken är 
stora produktionsanläggningar med utsläpp av avgaser. Olyckor t e x 
kemikalieutsläpp eller andra störningar inom området kan redan nu 
innebära ett hot mot verksamheten..  

17.2 Beskrivning av risker i detaljplaneområdet 

Följande risker är relevanta i detaljplaneområdet för ny järnväg.  

Trafikolyckor 

Största riskerna förekommer där trafik ska passera över järnvägen. 
Risk för påkörning av strövrenar och vilt finns. Truckar passerar över 
järnvägen över betongtunnel med ett avstånd av minst 100 m åt varje 
håll från mynningen.  

Samlokalisering med gruvindustriverksamheten 

Fordonsolyckor kan påverka järnvägstrafiken liksom att olyckor med 
farligt gods på järnvägen.  

Intressekonflikter mellan gruvverksamhet och järnvägsverksamhet 
bedöms i första hand uppkomma kring tillgänglighet till marken och 
anläggningarna väster om järnvägen liksom begränsningar i LKABs 
markanvändning. Banverket har behov av upplagsplatser inom 
LKABs område, vilket också LKAB har. Flyttningen av delar av 
gråbergsupplaget kräver ny plats för befintligt gråberg, men även nya 
områden för nytt gråberg behövs. Kraven på järnvägssäkerhet 
innebär inskränkningar i markanvändningen för LKAB. 

Olyckor med farligt gods 

Risk finns för brand, gasutsläpp till luft. Olyckor där inte brand uppstår 
men innebär utsläpp till mark kan ge föroreningar i grundvatten och 
ytvatten. I området finns inga vattentäkter. Utsläpp av giftiga ämnen, 
explosiva ämnen, gaser och brand kan påverka verksamheterna i 
området.  
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Översvämning 

Luossajärvi är en damm. Avbördningen sker mot söder. Den kommer 
att vändas mot norr inom 5-10 år, vilket innebär ökad risk för 
järnvägen.  

Vindkraftverk 

Vindkraftverken ligger minst 50 m från järnvägen som accepteras 
som säkerhetsavstånd även för lossnande is. 

Spridning av föroreningar 

Risken för spridning av metallföroreningar från Viscarias avfallsdamm 
och Viscarias dagbrott finns. Även om alternativet passage genom 
dagbrottet inte längre är aktuellt så är det inte uteslutet med 
genomträngning av vatten till skärningen i Peuravaara. 

Ras 

Risk för stenras från skärningen i befintligt gråbergsupplag, men även 
i planerade upplag. 

17.3 Beaktande i detaljplanen 

Många åtgärder finns redan beskrivna i järnvägsplanerna JP01, 
JP02, JP04.  

Detaljplanen innehåller passager för det rörliga friluftslivet och 
medger tillräckligt breda överfarter för trucktrafiken över järnvägen, 
samt vid förbiledning av processvattnet till sedimentationsdammarna.  

Ingrepp i Viscariadammen hanteras enligt bestämmelser i 
miljöbalken. 

Risken och behovet av andra säkerhetsåtgärder bör utredas vidare 
beträffande risk för ras. Bergsstaten kommer att hantera dessa risker 
i markanvisningen. 

18 Uppföljning och övervakning 

Vid utredning av miljökonsekvenserna för planförslaget har inga efter 
åtgärder kvarstående betydande miljökonsekvenser noterats.   
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19 Samråd och utställande 

Samråd om miljökonsekvensbeskrivningen har hållits tillsammans 
med samråd om planförslaget. Samrådsredogörelsen är gemensam 
för planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen.  

Planen har varit utställd och de synpunkter som inkommit har på 
samma sätt hanterats i det gemensamma utlåtandet.  
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