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PLANBESKRIVNING        

HANDLINGAR 

 Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt 
bindande när detaljplanen vinner laga kraft. 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 
 

Följande handlingar antas: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga fler bostäder till följd av gruvans 

expansion och en viss befolkningsökning i kommunen. Det är med andra ord ett starkt 

allmänt intresse att bostäder uppförs snabbt. 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i det så kallade 

Skjutbaneområdet. Planområdet kommer att försörjas med infrastruktur för VA, 

fjärrvärme mm. Detta planområde är tillsammans med nya stadshusplanen de första 

att planeras inom nya Kiruna centrum. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan 

väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och Kiruna nya centrum. Planen 

utgör en första etapp i utbyggnaden av Skjutbaneområdet.  

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bostadsbebyggelse med möjlighet att 

anordna småskalig handel och service i bostadshusen. Småskalig handel och service 

inrättas med fördel i bottenvåning. Bostadskomplement såsom förskola inrymd i ett 

flerbostadshus medges. Mindre kontorsverksamhet som inryms i en mindre del av 

bostaden medges.  

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 

Planområdet ligger inom riksintresse ämnen och material och inom markområde med 

värdefulla ämnen enligt 3 kapitlet miljöbalken.  Inom skjutbaneområdet har LKAB ett 

gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen; Lappmalmen nr 2 som är giltig 

till 2017-01-15. Planområdet berör också riksintresse kulturmiljövård. Planförslaget 

bedöms inte påverka riksintressena på ett negativt sätt.  
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Kiruna flygplats är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8§. 

Flygplatsen ligger drygt 3,5 km sydost om planområdet. Inflygningens influensområde 

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

havet enligt Swedavias rekommendationer. 

PLANDATA 

LÄGESBESTÄMNING 

Planområdet ligger utanför centrala Kiruna, öster om Kurravaaravägen. Öster om 

området finns Tuolluvaara gruv- och industriområde, söder om området ligger 

kyrkogården och ett industriområde. Norr om området finns skjutbanorna och 

naturmark med främst fjällbjörkskog och våtmarker. 

Närmast väster om Kurravaaravägen ligger Jägarskolan, ett tidigare militärt regemente 

som har omvandlats till att nu innehålla bostäder, skola mm. Planläggning för bostäder 

i området närmast väster om Kurravaaravägen pågår. 

AREAL 

Planområdet omfattar 2,3 hektar mark.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet berör fastigheterna Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8 vilka ägs av staten 

genom Statens fastighetsverk. Norra delen av planområdet berör även ett arrende för 

skjutbanor. Kiruna kommun har fått tillstånd från regeringen att förvärva marken inom 

planområdet. Överlåtelsen av marken sker i samband med att detaljplanen och därpå 

följande fastighetsbildning vinner laga kraft. 

ARRENDE 

Föreningen Kiruna Jakt- och Fiskevårdsförening har skjutbanor norr om planområdet 

som även bedöms beröra en del av planområdet. För skjutbanorna har föreningen ett 

arrende med länsstyrelsen. Arrendekontraktet för pistolbanan (50 m) och kulbanan 

(300 m) gick ut i mars 2014. 

Det pågår förhandlingar mellan kommunen och föreningen angående flytt av 

skjutbanorna. Området kan inte exploateras förrän kommunen har rådighet över 

marken. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

I ”Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort” från 2006 pekas detta område ut dels 

som utredningsområde för bostäder dels som park- och naturområde. En revidering 

av den fördjupade översiktsplanen är nu ute på granskning. I denna anges området 

som centrumområde. 
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KIRUNA UTVECKLINGSPLAN 

Kiruna kommun har hållit en stadsbyggnadstävling för Kiruna nya centrum. Vinnande 

förslag har utvecklats och utmynnat i en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen för 

Kirunas nya stadskärna antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2014. 

Utvecklingsplanen har ingen formell status enligt Plan- och bygglagen. 

Utvecklingsplanen visar hur Kiruna kommun vill utveckla Kiruna centrum. Planen är 

ett viktigt styrande dokument till denna detaljplan.  

Följande nio stadsbyggnadsprinciper har tagits fram av den arbetsgrupp som arbetat 

med utvecklingsplanen: 

1. Arkitektoniska kvalitéer som förmedlar stolthet 

2. En tät stadskärna 

3. Funktionsblandning 

4. Attraktiva kluster och stråk som förbinder 

5. Levande gatumiljöer med öppna bottenvåningar 

6. Hög kvalité på torgbildningar och parker 

7. Offentliga och privata mötesplatser 

8. Promenadvänligt 

9. Säkerhet och trygghet 
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Bild 1 Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Detaljplaneförslaget påverkar inringat rött 

område i utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen redovisar en huvudgata som löper i 

öst-västlig riktning. Del av denna gata ingår som en huvudgata i föreliggande 

planförslag. Utvecklingsplanen har därmed starkt påverkat utformningen av 

detaljplanen eftersom gatunätet anger riktningen och vridningen av gatunät och 

bostadskvarter i detaljplanen. 

DETALJPLANER 

Skjutbaneområdet omfattas inte av några detaljplaner. 

PLANPROGRAM 

Ett planprogram för del av Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:11 har utarbetats. 

Planprogrammet är inte politiskt behandlat men har fungerat som planeringsunderlag. 

Planprogrammet anger bland annat: 

Om trafik, gatunät och bilplatser: 

- En större huvudgata bör planeras för att få bra trafikflöden till/från området 

och mot centrum. 

- Planeringen av vägnätet bör beakta framkomligheten för kollektivtrafik 

(lokaltrafik) med tanke på bredder och plats för hållplatser.  

- Viktiga aspekter vid planläggningen blir den upplevda tryggheten, att se och 

att synas samt att bygga bort barriärer.  
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- I planeringen måste hänsyn tas till utrymme för parkeringsplatser. Kiruna 

kommun har en Parkeringsnorm som bör beaktas vid planering.  

Om markanvändning: 

- Verksamheter som kan vara lämpliga inom Skjutbanans bostadsområde är 

mindre detaljhandelsbutiker, frisör, restaurang, konditori, mindre 

kontorsverksamheter.  

- Skjutbaneområdet kommer att rikta in sig på barnfamiljer. Då kan det vara 

fördelaktigt att anlägga en förskola i området. 

- Skjutbanan kommer att innehålla en variation av bebyggelsetypologier, radhus, 

parhus, friliggande villor och flerbostadshus. 

Om teknisk försörjning: 

- Skjutbaneområdet kommer att kopplas samman med det befintliga 

fjärrvärmenätet. 

- Dagvatten kan avledas till myrarna norr om Skjutbaneområdet och då utnyttja 

den naturliga reningsprocessen. 

- Snöupplag för snön inom planområdet bör planeras in i detaljplan.  

Detaljplanen berör endast en mindre del av planprogrammets utredningsområde. 

Planen medger en variation av bostadsbebyggelse. I detaljplanen planeras en bred 

huvudgata som senare kan anslutas mot Kiruna nya centrum. Planen medger att 

tekniska ledningsnät kan anslutas till området. I planområdet får bostäder uppföras 

med möjlighet att ordna småskalig handel och service i bostadshusen. 

Bostadskomplement såsom förskola inrymd i ett flerbostadshus medges. Mindre 

kontorsverksamhet som inryms i en mindre del av bostaden medges.  

KOMMUNALA BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-26 § 33 att det vinnande förslaget, ” Kiruna 4-

ever”, i stadsbyggnadstävlingen läggs till grund för en utvecklingsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 127, att ge miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att detaljplanelägga Skjutbaneområdet öster om Kurravaaravägen till ett 

bostadsområde med villatomter och flerfamiljshus. 

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

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

utvecklingsplanen i enlighet med planens principer och riktlinjer.  
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BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt den så kallade MKB-förordningen (1998:905) ska kommunen alltid göra en 

bedömning av huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Enligt PBL 4 kap. 34§ ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i sin 

tur upprättas för detaljplaner där genomförandet kan antas leda till betydande 

miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som ligger till grund för 

ställningstagandet om betydande miljöpåverkan och om en 

miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte. Med miljöpåverkan avses bl.a. risker för 

människors hälsa eller för miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på 

kulturarvet eller på skyddad natur.  

En behovsbedömning har gjorts av Kiruna kommuns plankontor 2014-02-25 som 

bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan enligt 

miljöbalken 6 kap. 11§. Kommunen anser därför att någon miljöbedömning enligt 

miljöbalken 6 kap. 11–18 §§ inte behöver göras. 

Det är viktigt att följande särskilt behandlas/utreds i detaljplanearbetet:  

- Hydrologiskt känsligt område, grundvattennivå  

- Förorenad mark  

- Buller  

Kommunens ställningstagande grundar sig på följande: Området sluttar svagt mot 

öster och nordost. Förorenande skytteverksamhet har förekommit längre ner i 

terrängen och mer öster och norr om området. Det aktuella planområdet består till 

största del av orörd skogsmark. Området direkt väster om Kurravaaravägen består 

också till största del av orörd skogsmark. Kompletterande markundersökningar 

avseende markföroreningar, radon och grundvattennivå kommer att utföras i mars 

2014. 

I ett yttrande från 2014-03-14 anser länsstyrelsen att planens genomförande kan leda 

till betydande miljöpåverkan. Detaljplaneområdet kan komma att påverkas genom 

spridning av de föroreningar som finns på skjutbanan. Bly och PAH är föroreningar 

med mycket hög farlighet. Spridningsförutsättningarna i mark och vatten för bly och 

PAH bedöms som måttliga på platsen, men det finns dock förutsättningar för bly att 

spridas ned till grundvattnet. Då det är relativt låg grundvattennivå på 0,1-0,4 och 0,4-

1,0 meter i området så kan det inte uteslutas att det föreligger risk för att spridning kan 

ske av föroreningar från skjutbanan till detaljplaneområdet. 

Ytavrinningen från området går österut och sedan norrut mot Tuolluvuoma våtmark 

(Naturvärdesklass 2, högt naturvärde). I behovsbedömningen uppges att hänsyn 

ska tas i det fortsatta detaljplanearbetet vilket är viktigt. Detsamma gäller 
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avseende det faktum att mer hårdgjorda ytor kommer att påverka dagvattnet. 

Vidare anser länsstyrelsen att det också bör utredas om detaljplanen kräver tillstånd till 

markavvattning enligt 11 kap. 13 § miljöbalken.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

NATUR 

Markanvändning 

Planområdet utgörs främst av naturmark. Planområdet sträcker sig upp till den 

skjutplats som ligger längst söderut. Skjutbaneområdet består av en 300-metersbana, 

en pistolskyttebana, en älgskyttebana, en korthållsbana för löpande mål, två skeetbanor 

och två trapbanor. Verksamheten kommer att flyttas. Människor vistas inte i området i 

någon större utsträckning förutom på själva skjutvallarna som ligger norr om 

planområdet. 

Geologiska förhållanden 

Området utgörs huvudsakligen av moränmark. Ytskiktet utgörs av skogstorv med en 

tjocklek av ca 0,1 – 0,3 m. Moränen i området är en sandig siltig morän. Moränen har 

ett stort innehåll av sten och block. 

Utanför planområdet finns mindre myrområden. Torvens mäktighet i myrområdena 

varierar mellan ca 0,2-1,0 m på morän som vilar på berg på djupet 2-4 meter. 

Hydrogeologiska förhållanden 

Vid en geoteknisk undersökning 2011 observerades grundvattenytan i öppna borrhål 

och i grundvattenrör på djupet 0,4 – 1,0 m under markytan i skjutbaneområdet. Övriga 

observationer har gjorts på djupen 0,1 – 0,4 m under markytan. 

Grundvattennivån kan under vissa perioder på året vara hög. Grundvattenströmningen 

följer markens lutning och går i östlig-nordöstlig riktning mot våtmarker i utkanten av 

skjutbaneområdet. Norr om skjutbaneområdet finns ett större våtmarksområde med 

en bäck som senare rinner ut i sjön Tuollujärvi. 

Aktuellt planområde ligger i de högst belägna delarna av skjutbaneområdet. 

Markundersökning avseende grundvattennivå inom planområdet har utförts under 

mars månad 2014. Ingen grundvattenyta har identifierats vid mättillfället. 

Grundvattenrör har satts ut, grundvattennivån kan med fördel mätas på nytt senare 

under våren/försommaren då den antas vara högre. 

Troligtvis kommer planområdet inte att behöva dräneras. Planen bedöms inte kräva 

tillstånd för markavvattning. 
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Dagvatten 

Dagvattnet går i östlig-nordöstlig riktning mot våtmarker i utkanten av 

skjutbaneområdet. Snöupplag kan anläggas utanför planområdet så länge det är 

obebyggt. Eftersom området på sikt kan bli tätbebyggt ska ett dagvattenledningsnät 

byggas som leder bort dagvattnet österut mot befintliga våtmarker. Såväl skogen som 

myren har en flödesutjämnande verkan på dagvattnet innan det når Tuollujärvi och 

Tuollujoki.  

Bild 2. Bilden visar myren Tuolluvuoma i blått, avrinningsområdet i rött, 

detaljplaneområdets ungefärliga utbredning i grönt och dagvattendikets ungefärliga 

slutpunkt (gul punkt).  

 

Våtmarker som tilldelats naturvärdesklass 2, såsom myren Tuolluvuoma, har höga 

naturvärden och ska så långt som möjligt undantas från ingrepp som påverkar dess 

hydrologi och därmed våtmarkens naturliga utveckling.  

Dagvattnet från planområdet kommer inte att skapa några förändringar för 

Tuolluvuomas hydrologi. Detta då området utgör en väldigt liten del (0,8 ‰) av 

myrens naturliga avrinningsområde (bild 2). Den snabba avrinningen från 
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hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet kommer också att bromsas upp då 

dagvattnet släpps ut i skogsmarken 1,1 km från Tuolluvuoma.  

En förstudie gällande dagvattenhanteringen i utvecklingen av nya Kiruna, sett till ett 

större område än aktuellt detaljplaneområde, är genomförd av Tekniska Verken i 

Kiruna AB. I och med att andelen hårdgjord yta ökas kommer flödesfördröjande 

åtgärder att aktualiseras för att inte Tuolluvuoma ska påverkas negativt.  Långsiktig 

planering och utformning av dagvattenhantering ska ske så att såväl 

avrinningsområdets som recipientens vattenbalans inte förändras avsevärt. Inslag av 

öppna dagvattenlösningar förespråkas. 

Vegetation och djurliv 

En naturinventering har utförts i maj 2014. Planområdet består av frisk barrskog med 

inslag av polykarpa björkar och enstaka granar. Fält- och bottenskikt antyder, liksom 

berggrundskartan, att det inte finns några kalkstråk eller surdråg. Vegetationen består 

av risartad vegetation, relativt karaktäristisk för fjällnära skogar i Kirunas närhet.  

Tallarna är av varierande ålder, några uppvisar en ålder av ca 200-350 år. Det saknas 

stubbar och lågor. Enstaka brandljud visar på områdets skogshistorik. Flertalet av de 

äldsta tallarna finns i planområdets utkanter. De äldsta träden kan ha ett högt värde för 

natur och landskapsbild, och bör sparas i största möjliga utsträckning. Revlummer är 

fridlyst, på grund av sin långsamma tillväxt, och förekommer på enstaka ställen. Växten 

är dock relativt vanlig i Kirunaområdet. Den finns heller inte med på rödlistan eller i 

EU:s art- och habitatdirektiv. Dispens från artskyddsförordningen måste dock sökas 

hos länsstyrelsen. Tidpunkten för naturinventeringen kanske inte var optimal med 

tanke på artinventering. Snön hade precis försvunnit från marken och de flesta 

kärlväxter och ryggradslösa djur hade inte påbörjat sin aktivitet och utveckling. Det är 

dock mindre sannolikt att återfinna några av arterna i art- och habitatlistan. De 

tänkbara arterna finns på ett fåtal platser i Norrbotten och deras biotopkrav stämmer 

inte med planområdet. 

Både morgon- och kvällsaktivitet hos fågellivet inventerades. Fågelfaunan var relativt 

artfattig. Det var fortfarande relativt tidigt på säsongen, alla flyttfåglar hade inte anlänt. 

De arter som noterades, fanns varken på rödlistan eller i fågeldirektivet, hotade arter 

bedöms som mindre sannolika att finna i planområdet. Inga rovfåglar eller andra 

skyddsvärda arter hittades heller i området.   

Tidpunkten för inventeringen kan medföra att arter som inte flyttat eller arter som inte 

hunnit påbörja sin livscykel och utveckling inte har upptäckts. Sannolikheten för att det 

berör hotade arter bedöms dock som liten. 

Snöupplag 

Snön kan lagras utanför planområdet så länge det är obebyggt. Det finns också 

plats att lagra snö i gatuområdet.  Område för snöupplag bör förses med brunnar 

som är anslutna till dagvattenledningsnätet. Utvecklingsplanen redovisar 
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ytor för snöupplag och dessa finns med i kommande utbyggnadsetapper i direkt 

anslutning till aktuellt planområde. 

Landskapsbild 

Planförslaget innebär att ny bebyggelse uppförs på tidigare oexploaterad mark vilket 

ger en förändrad landskaps-/stadsbild. En liten del av marken längst norrut ingår i 

arrendet för skjutbanorna. Den största delen av området består av obebyggd 

skogsmark. Marken sluttar mot öster. Föreliggande detaljplan utgör endast en mindre 

exploatering som inte påverkar landskapbilden i någon högre grad. På sikt kommer 

dock området att byggas ut och bli en del av Kiruna nya centrum.  

FRIYTOR 

Rekreation 

Planområdet ligger i närheten av Varggropens friluftsområde beläget norr om 

Jägarskolan nordväst om planområdet. Där finns längdskidspår på vintern och 

motionsspår sommartid. Det finns även möjlighet till orientering i skogarna invid 

Varggropen. Skoterleder finns i områdets närhet. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bostadsbebyggelse i max 5 våningar 

med möjlighet att anordna småskalig handel och service i bostadshusen. Småskalig 

handel och service inrättas med fördel i bottenvåning. Förskola är ett 

bostadskomplement och kan inrymmas i bostadskvarteren. Mindre kontorsverksamhet 

som inryms i en mindre del av bostaden medges.  

Detaljplanen har en flexibel utformning. I gestaltningen beaktas att det ska vara 

stadskvarter med flera byggnader med en variation i höjd och uttryck. Gestaltningen 

kan regleras i markanvisningsavtal. 

Detaljplanens utformning stämmer med riktlinjerna i utvecklingsplanen. Riktningen på 

gatunät och kvartersmark följer utvecklingsplanen.  

Förslaget till detaljplan möjliggör en totalhöjd på max +504 m.ö.h. (RH 00). 

Flyghinderhöjden ligger på +504.793 m.ö.h. (RH 2000). Skillnaden på de olika 

koordinatsystemen är 0,65 m (RH00+0,65=RH2000) vilket gör att totalhöjden ligger 

under flyghinderhöjden.  

Offentlig service 

I de närliggande områdena finns den kommunala förskolan Fjället på 

Jägarskoleområdet samt tre stycken friskolor; Vita Viddernas Barnskola och 

Friluftsskolan Vargen på Jägarskoleområdet samt Sameskolan (f.d. Tallbackaskolan). 

Samtliga ligger väster om Kurravaaravägen. 
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Kommersiell service  

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bostadsbebyggelse med möjlighet att 

anordna småskalig handel och service i bostadshusen. Småskalig handel och service 

inrättas med fördel i bottenvåning. Mindre kontorsverksamhet som inryms i en mindre 

del av bostaden medges.  

Med småskalig handel och service avses exempelvis mindre detaljhandelsbutiker såsom 

kioskbutiker, hårfrisör, restaurang, konditori och liknande. Denna verksamhet måste 

ske i mindre skala, det vill säga inte alstra trafik eller påverka bostadsområdet på ett 

negativt sätt.  

Fortsatt utveckling av bebyggelseområden 

Detta är den första etappen i utbyggnaden av skjutbaneområdet. Området kommer att 

byggas ut åt norr, öster och söder. Bebyggelse kommer även att uppföras väster om 

området, på andra sidan Kurravaaravägen, i Jägarskoleområdet.  

 

 

Bild 3. Fortsatt utbyggnad av skjutbaneområdet planeras i enlighet med 

utvecklingsplanen. 
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Huvudstråk 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, gångtrafik 

Gatunät 

Planområdet ligger intill väg 874, Kurravaaravägen.  I utvecklingsplanen redovisas en 

huvudgata som är tänkt att binda samman befintlig bebyggelse väster om 

Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och Kiruna nya centrum. Den planerade 

huvudgatan blir ett viktigt stråk genom nya Kiruna.  Avsikten är att del av 

Kurravaaravägen på sikt ska bli en stadsgata som helt integreras med tätortens gatunät. 

En ansökan om anslutning av huvudgatan mot Kurravaaravägen har lämnats in till 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Planområdet ligger vid ett av de huvudstråk som knyts samman med Kiruna 

nya centrum. Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan- (White, Ghilardi+Hellsten 

Arkitekter, Spacescape) 
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Gångstråk 

Enligt utvecklingsplanens intentioner ska stråket som utgår från Kurravaaravägen mot 

Tuolluvaara bli huvudgata för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Gatan är tänkt att på 

sikt byggas vidare väster om Kurravaaravägen. Gång- och cykelpassager ska anordnas 

över Kurravaaravägen. Gång- och cykelvägnätet bör utvecklas väster om 

Kurravaaravägen och anslutas till målpunkter som skolor och förskolor. 

 

Bild 5. Huvudgatan planeras med en gatubredd på 22 meter, i enlighet med 

utvecklingsplanens intentioner.  Den ska vara ett gent stadsstråk med plats för 

gående, cykel/spark och kollektivtrafik. Biltrafik kan förekomma på sträckor av 

stråket. Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan- (White, Ghilardi+Hellsten Arkitekter, 

Spacescape) 

Kollektivtrafik 

Lokaltrafiken består av två busslinjer som trafikerar Kiruna C måndag till fredag.  

Vintertid finns även en busslinje på lördagar. Det finns också en bussanslutning till 

LKAB. Utöver detta finns länstrafikens linjer som trafikerar utanför tätorten och 

flygbusstrafik sommartid (vandringssäsongen). Det befintliga lokaltrafiknätet kommer 

att förändras och utvecklas när den nya staden börjar ta form. 
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Parkering  

Parkering får anordnas på respektive tomtplats alternativt en gemensam parkering för 

del av bostadsområdet. Den service som tillåts i området måste vara av mindre skala 

och får inte alstra trafik i någon större omfattning. Kiruna kommuns parkeringsnorm 

ska beaktas. 

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 

Markföroreningar 

Planområdet ligger nära skjutbanorna som har använts både av militären och för civilt 

bruk. Skjutbanorna har använts sedan mitten av 1950-talet. Det finns därför risk för 

förekomst av metaller, främst bly, och PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i 

marken kring skjutbanorna. PAH ingår i den stenkolstjära som utgjort bindemedel i 

lerduvorna. 

Tyréns gjorde en miljögeoteknisk undersökning 2012. I de provpunkter som låg 

närmast öster om planområdet fann man inga lerduverester eller blyhagel. 

En kompletterande markundersökning har utförts i mars 2014. En administrativ 

bestämmelse har införts i planen. Bygglov får inte medges förrän markföroreningar har 

avhjälpts.  

Sanering av den förorenade marken på och omkring skjutbanorna kommer att 

genomföras. 

Rekommenderad grundläggningsmetod 

ÅF har 2014-04-02 satt upp riktlinjer för grundläggning inom området för nya Kiruna 

baserat på genomförda miljögeo- och geoteknikundersökningar utförda av bland annat 

Tyréns (2012). Inför grundläggning av bostäder rekommenderas att torv schaktas bort 

och grundläggning görs direkt på morän eller berg. För större bostadshus såsom 

hyreshus kan kompletterande undersökningar behöva göras. Grundläggning ska 

utföras frostfritt. 

Radon 

En markundersökning har utförts i mars 2014 som visar att radonhalten inom 

planområdet varierar mellan 11 kBq/m3 och 23 kBq/m3. För bostäder ska enligt 

Boverkets Byggregler (BBR) en bostad planeras och byggas så att radonhalten inte 

överskrider gränsvärdet 200 Bq/m3. Detta kan uppnås genom radonsäkert eller 

radonskyddat utförande.  

Buller 

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

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

Kurravaara. En ansökan om hastighetssänkning på Kurravaaravägen har lämnats 

in till länsstyrelsen som beslutar om hastighetssänkningar på statliga vägar 
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(det är Trafikverket som förvaltar Kurravaaravägen). Hastigheten föreslås till 50 km/h 

från Hjortvägen till strax efter korsningen Kurravaaravägen - Vaktgatan. 

Trafikmängden uppgick år 2007 till 600 fordon per årsmedeldygn och 2012 till 1518 

fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik utgjorde år 2007 5 % och år 2012 hade 

andelen tung trafik ökat till 15,9 %. Norr om planområdet ligger kommunens 

återvinningscentral. Den ökade biltrafiken kan möjligtvis förklaras med att 

verksamheten inom återvinningscentralen har förändrats mellan år 2007-2012.  

Kurravaaravägen är i dagsläget en allmän väg med tung trafik varför risk för buller 

finns. 

Boverkets allmänna råd Buller i planeringen 2008:1 anger: 

 

 

 1) 

 

Vidare säger Boverket att den maximala ljudnivån inomhus får överskridas fem gånger 

per natt mellan kl. 22 och kl. 06 med maximala värdet högst 55 dBA.  

1) Om man följer Boverkets allmänna råd 2008:1 så tillåts överskridande av 

riktvärdena, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 

45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). 

Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller 

ljuddämpad sida. 

Bullernivån 55 dBA ekvivalent nivå uppnås 20 meter från vägkant om hastigheten 

sänks till 50 km/tim beräknat på 1500 fordon/ÅMD.  Detaljplanen har i de kvarter som 

gränsar mot Kurravaaravägen bestämmelsen [m1] som innebär att minst hälften av 

boningsrummen ska vara orienterade mot en tyst sida (45 dBA ekvivalent nivå).  

SÄKERHET 

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska vara tillfredsställd inom området 

enligt PM Framkomlighet för räddningstjänstens fordon som Kiruna Räddningstjänst 

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

tomtmark åligger fastighetsägaren.  

Brandvattenförsörjning ska vara tillfredsställd enligt PM Brandvattenförsörjning 

som Kiruna Räddningstjänst tagit fram.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp  

Vatten och avloppsledningsnätet byggs ut i området. Ledningsnätet förläggs i 

gatumark. En pumpstation kommer att anläggas öster om planområdet. 

Pumpstationen kommer även att serva delar av kommande bebyggelse. Planområdet är 

idag utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, men kommer på 

sikt att införlivas. 

Värme 

Fjärrvärmenätet ska byggas ut i området.  

El 

En elledning (luftledning) på 24 kV går över området. Ledningsrätt för elledningen 

finns. Denna ska flyttas/grävas ner. Ledningen kan grävas ned i lokalgatan alternativt 

flyttas utanför området. Ett förslag är att flytta ut den så att den går längs med 

Malmvägen och sedan längs med Kurravaaravägen. Området går att bebygga om 

ledningen är kvar. I det fallet tillämpas Elsäkerhetsföreskrifterna i bygglovsprocessen.  

Nytt elledningsnät byggs i området.  

Opto  

Kommunens stadsnät för optofiber är samförlagt i luftledningen för el. Hanteringen av 

optofiber till området har ännu inte utretts. Pga samförläggningen med elledningen 

gäller även följande för optofiber: 

Ledningen kan grävas ned i lokalgatan alternativt flyttas utanför området. Ett förslag är 

att flytta ut den så att den går längs med Malmvägen och sedan längs med 

Kurravaaravägen.   

Avfall 

Kommunen utreder avfallshanteringen i området.  Sopsug utreds alternativt behålla 

nuvarande system med tunnor i anslutning till gatan och/eller gemensamt sophus. 

Utredning av alternativ för avfallshantering pågår. Om traditionell renhållning ska 

bedrivas i området ska Avfall Sveriges rapport Handbok för avfallsutrymmen 

efterlevas. Den reglerar lagkrav samt rekommendationer för transport, förvaring och 

dimensionering av hushållsavfall. Bland annat behövs vändmöjligheter för sopbilarna. 

Vändplan för en normal sopbil ska vara 18 meter i diameter med en hindersfri remsa 

om 1,5 meter runtom. 
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GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

TIDPLAN 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd med kommunala organ, 

statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att ske 

under planprocessen.  

Preliminär tidplan: Samråd: mars/april 2014 

Granskning: april/maj 2014 

Antagande: juni 2014 

Laga kraft: juli 2014 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden sträcker sig 5 år framåt efter det datum då planen vunnit laga 

kraft. Under planens genomförandetid har fastighetsägaren rätt att utnyttja byggrätter 

enligt detaljplan. Efter genomförandetidens utgång kan kommunen upprätta ny 

detaljplan över området utan hänsyn till tidigare redovisade men icke utnyttjade 

byggrätter. 

ANSVARSFÖRDELNING/HUVUDMANNASKAP 

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

drift och underhåll av gator och ledningsnät för VA. 

AVTAL 

Kommunen upprättar markanvisningsavtal med exploatör. I avtalet kan bebyggelsens 

karaktär, gestaltning och utformning regleras så även bevarandet av vegetation mm.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR   

FASTIGHETSBILDNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT, M.M. 

Del av fastighet Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8 ska överföras till fastighet 

Jägarskolan 8:3.  

Planen medger att nya fastigheter får bildas. Mark som är avsedd till allmän plats ligger 

kvar i kommunal ägo. Ledningsrätter kan behöva bildas för fjärrvärme, VA-ledningar 

och elledningar.  

Ledningsrätt finns för elledningen och VA-ledningen som går i den sydvästra kanten av 

planområdet. Elledningen avses att flyttas och ny ledningsrätt kommer att behövas. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

PLANEKONOMI 

Kommunen bekostar planarbetet. I bygglovskedet tar kommunen ut en planavgift. 

Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt gällande taxa. 

Lantmäterikostnader regleras i framtida markförsäljningar. 

Kommunen bekostar den fastighetsreglering som krävs för att överföra del av 

Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8 till Jägarskolan 8:3. 

Planerade korsningsutformningar och passager med den statliga vägen 

(Kurravaaravägen) finansieras av kommunen. 

 

REVIDERING EFTER GRANSKNING 

 Den administrativa bestämmelsen att bygglov inte får medges förrän 

markföroreningar har avhjälpts gäller hela detaljplaneområdet.  

 Planillustrationen har redigerats. Inmätta tallar har lagts till i 

planillustrationen. 

 En liten del av kvartersmarken i det södra kvarterets nordvästliga hörn har fått 

användningen huvudgata för att möjliggöra för alternativa utformningar av 

anslutningen mot Kurravaaravägen. 

 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats i samråd med Kiruna kommuns tjänstemän. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kiruna i maj 2014 

 

Sara Aspvik Thelin    Mats Sandqvist 

Planarkitekt      Planarkitekt 

Kiruna kommun    MAF Arkitektkontor AB 


