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DETALJPLAN FÖR
Fastigheten TERMITEN 1 m.fl.
Kiruna kommun
Norrbottens län

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR





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

Följande handlingar antages:




Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostäder, främst i
form av äldreboende/vård- och omsorgsboende. Boendeformen kommer att vara hyresrätter. Ett
äldreboende av den föreslagna typen är mycket efterfrågad i Kiruna idag, enligt Miljö- och
byggnämnden. Därför kan detta bli startskottet för en s.k. flyttkedja i Kiruna, något som saknas idag.
Detaljplanen omfattar fastigheten Termiten 1 i centrala Kiruna samt en del av fastigheten Lombolo
12:1.
Fastigheten Termiten 1 har tidigare varit bebyggd för skoländamål, vilket gör att viktig infrastruktur
redan finns i området. Detta förenklar både detaljplaneringen och byggandet av bostadshus.
Inga riksintressen kommer att påverkas negativt av detaljplanens genomförande. Planområdet kommer
att påverkas av markdeformationer från gruvan, men inte inom den närmaste framtiden.
Ett av målen för detaljplaneläggningen är att skapa en god boendemiljö. Hänsyn ska tas till befintliga
gång- och cykelstråk, vilka ska bevaras.
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt MB 3 kap 6§, samt riksintresse för
ämnen och material enligt MB 3 kap 7§. Detaljplanens genomförande bedöms inte skada riksintresset
för kulturmiljövård, eftersom fastigheten varit bebyggd tidigare. Konflikter med riksintresset för
ämnen och material föreligger, men planen bedöms ändå inte påverka riksintresset till den grad att
detaljplanen inte kan genomföras.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för ett flertal ämnen, t ex kväveoxider,
kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och ozon. Den markanvändning som föreslås i
detaljplanen är inte av sådan art att ökade värden av miljökvalitetsnormerna kan befaras. Planens
genomförande kan komma att medföra ökad biltrafik i området. Ökningen kan inte förväntas vara av
sådan storlek att miljökvalitetsnormernas värden riskerar att överskridas.
Enligt kommunens bedömning kommer planens genomförande inte att leda till betydande
miljöpåverkan. Planens genomförande är därför förenligt med miljöbalken 3-5 kap.

PLANDATA
Lägesbeskrivning

Planområdet ligger i den västra delen av stadsdelen Lombolo. Inom fastigheten Termiten 1 fanns
tidigare en skola, Lomboloskolan, som brann ned år 2009. Planområdet avgränsas i söder av Movägen
(del av fastigheten Lombolo 12:1) och i öster av fastigheten Termiten 2, som är bebyggd med en
förskola. Västerut gränsar planområdet till ett frilufts- och rekreationsområde.
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Figur 1. Översiktsbild över planområdets läge.

Areal

Planområdet omfattar ungefär 4,0 hektar mark.
Markägoförhållanden

Fastigheterna Termiten 1och Lombolo 12:1 är i kommunal ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Fördjupad översiktplan för Kiruna centralort antogs av Kommunfullmäktige 2007-01-08.
Planområdet anges som skolområde, offentlig service och sjukvård. Detaljplanen frångår inte
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Figur 2. Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen från 2007.
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Detaljplaner

För området gäller Stadsplan för kvarteret Skorpionen i Kiruna stad (25-KIS/R169), laga kraft 197112-08. Planområdet betecknas där som område för allmänt ändamål, handelsändamål samt
daghemsändamål.

Figur 3. Detalj ur gällande detaljplan från 1971.

Riksintressen

Riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap. 6§)
Stadens kulturmiljö är unik. Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Enligt
miljöbalken 3 kap. 6§ ska byggnader, bebyggelsemiljöer och planstruktur skyddas i möjligaste mån.
Därför ska planläggning och planering ske med hänsyn till stadens kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelse och miljö.
Planområdet ingår inte i bevarandeplanen för Kiruna centrum som kommunen tog fram 1984.
Planområdet har tidigare varit bebyggt och därför kommer inte denna detaljplaneändring att skada
riksintresset för kulturmiljövård.
Riksintresse för ämnen och material (MB 3 kap.7§)
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 2004-12-24 beslutat att mineralfyndigheten
Kirunagruvan utgör riksintresse avseende ämnen och material för landets materialförsörjning enligt 3
kap 7 § miljöbalken. Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och
material.
Mineralfyndigheterna i och runt Kirunavaara är väl kända genom omfattande geologiska och
geofysiska undersökningar. Brytningen av järnmalm är mycket viktig ur försörjningssynpunkt,
fyndigheterna representerar värden i mångmiljardklassen. Riksintresseområdet omfattar hela
fyndigheten så långt den kan bedömas i nuläget och omfattar så ledes även Kiruna centralort. (Källa:
SGU)–––––
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Planområdet kommer att påverkas av pågående gruvdrift. LKAB;s markdeformationer kommer att
påverka planområdet om ca 35-40 år.

Figur 4. Kartan visar riksintresseområde för värdefulla ämnen och material enligt 3 kap 7§ Miljöbalken

Riksintresse för rennäringen (MB 3 kap. 5§)
Planområdet berör inte riksintresse för rennäringen.
Behovsbedömning
Enligt den så kallade MKB-förordningen ska kommunen alltid göra en bedömning av huruvida
genomförandet av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Med miljöpåverkan avses bl.a.
risker för människors hälsa eller för miljön, överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på kulturarvet
eller på skyddad natur. Denna bedömning kallas behovsbedömning.
En behovsbedömning har gjorts av Plankontoret. Enligt Miljö- och byggnämndens beslut 2012-02-20
innebär detaljplanens genomförande ingen risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning
enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför inte.
Behovsbedömningen har skickats på samråd till Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kiruna
Naturskyddsförening. Länsstyrelsen har yttrat sig angående behovsbedömningen. De delar
kommunens bedömning att ett genomförande av en detaljplan i enlighet med förslaget inte torde
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innebära sådan betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas.
Kommunala beslut

Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-01-26 att godkänna att detaljplan får upprättas med normalt
planförfarande.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Mark och vegetation

Marken inom planområdet består av en stor plan yta som till största delen är gräsbevuxen.
Vegetationen utgörs av några enstaka tallar (se figur 4). Hårdgjorda ytor förekommer i form av gångoch cykelvägar samt en parkeringsyta. I västra delen av området finns idag en större och en mindre
idrottsplan samt en hockeyrink. En del av fastigheten Lombolo 12:1 är i planen avsatt som allmän
plats, naturområde.

Figur 5. Planområdet sett från parkeringsytan i söder.

Förorenad mark

Eftersom skolan som tidigare fanns på området brann ner finns risk för föroreningar i marken. En
utredning av förorenad mark behöver därför göras innan byggnation kan ske.
Om det visar sig att marken är förorenad och att rikvärdet för känslig mark (KM) inte kan innehållas
så måste åtgärder vidtas för att få bort föroreningen. För att säkerställa att en undersökning genomförs
kan bygglovet villkoras.
Enligt nya Plan- och bygglagen kan kommunen bestämma att bygglov till åtgärder som innebär en
väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att viss skyddsåtgärd först
vidtas. Ett exempel på detta är sanering av förorenad mark. Ändringen av lagen förenklar hanteringen
av förorenad mark då grävning för sanering och förberedelse till byggande kan ske vid samma tillfälle.
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Om markundersökningen visar att marken är förorenad kan arbetsgången med att sanera marken
utföras på följande sätt:





Marklov söks hos byggnadsnämnden för grävning och borttransport av jord.
En anmälan görs till Miljökontoret innan grävningen påbörjas enligt 28§ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Jorden fraktas bort, klassificeras, deponeras och tas omhand enligt krav i avfallsförordningen
(2011:927).
Bygglov söks hos Miljö och byggnämnden.

För att säkerställa att arbetsgången utförs i rätt ordning har en planbestämmelse införts som anger att
bygglov inte får medges förrän markförorening har avhjälpts.
Gruvverksamhet, deformationszoner

LKAB:s prognoser visar att deformationszonerna kan berör planområdet om ca 35-40 år. Kommunen
anser att 35-40 år är en lång framförhållning. Byggnaden bör till stor del vara avskriven när området
påverkas av sprickbildningen. Kostnaderna för att lösa in en sådan byggnad torde därför inte vara så
hög som LKAB befarar. Kiruna har ett arv att vårda i form av befintliga byggnader, gator,
ledningssystem samt förse alla de människor som bebor husen med kommunal service. Dagens
samhälle måste fungera fram till dess att deformationszonerna påverkar bebyggelsen. Det innebär att
befintliga bostadsområden måste förses med service och underhållas annars förslummas dessa i förtid
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Planområde

20552060
2030

20402045

Figur 6. Prognos över framtida deformationszoner.

Markradon

Utredning av förekomsten av markradon ska ske i bygglovsskedet.
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt närhet av planområdet.
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Bebyggelseområden

Den befintliga bebyggelsen norr och söder om planområdet består av flerbostadshus i 2 ½ plan med
träfasad (se figur 5). På angränsande fastigheter finns i dagsläget en förskola och en affärslokal
(Termiten 3). Förskolan och affärslokalen inryms i låga byggnader (ett plan) med träfasader.
På planområdet fanns förut Lomboloskolan som brann ner för några år sedan. Planområdet är i
dagsläget obebyggt. Nu planeras för en ny byggnad i två våningar för mindre hyresrättslägenheter/
äldreboende. Byggnaden ska placeras på den östra delen av planområdet, där Lomboloskolan tidigare
fanns. Byggnaden kommer att innehålla ca 60-100 lägenheter á 30 m2 vardera.
Den västra delen av planområdet ska utgöra ett reservområde för eventuella framtida behov av
utbyggnad. De befintliga bollplanerna och ishockeyrinken kommer att vara kvar tillsvidare.
Planförslaget tillåter en största totala byggnadsarea på 7000 m2 för den östra delen av fastigheten och
3000 m2 för den västra delen. Detta motsvarar en exploateringsgrad av 75 % respektive 34 % för de
byggbara områdena. Byggnadsarean för den östra delen är beräknad för 100 lägenheter och en total
bruttoarea på 85-90 m2 per lägenhet. (Bruttoarean innefattar bland annat lägenhetsyta samt
personalutrymmen, kontor, samt gemensamhetsytor som t.ex. matsal och bastu). Ett exempel på
maximalt utnyttjande av tillåten byggnadsarea visas på planillustrationen.
Högsta tillåtna byggnadshöjd ska vara 8.0 meter för huvudbyggnad och 3,5 meter för
komplementbyggnader.

Figur 7. Så här kan byggnaden utformas.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra carportbyggnader på parkeringsytan norr om Movägen.
Utformningen av nya byggnader ska anpassas till den bebyggelsetyp som redan finns i omgivningen.
Omgivande byggnader har träfasader i olika färger. Flerbostadshusen norr om planområdet är röda
med svart/grått tak. Husen i söder är grå med grönt tak. Förskolans byggnad är röd med grått tak.
Butiken är svart och vit med svart tak.
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Ny bebyggelse ska utformas med träfasad. Fasaden på huvudbyggnader ska vara målad i ockragul
slamfärg. Tak ska vara matt-svarta. Carportar ska vara målade i svart slamfärg och taket ska vara grått.
Offentlig och kommersiell service

Kiruna centrum ligger ca 2 km norr om planområdet. Där finns centrumhandel, restauranger, sjukhus,
apotek, kyrka, skolor, busstation, m.m. Närmaste skola är Satellitskolan som ligger ca 500 meter öster
om planområdet. En ridanläggning, ishall och fotbollsplan finns drygt 700 meter väster om
planområdet.
Tillgänglighet

Nya byggnader och gångvägar ska utformas enligt gällande tillgänglighetskrav, så att de kan användas
av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är viktigt att utomhusmiljön kring de
nya bostäderna görs tillgängligt för alla. Den öppna, plana terrängen inom planområdet ger goda
förutsättningar att anlägga uteplatser i söderläge med goda solförhållanden.
Grillplatser och odlingsmöjligheter kan anordnas i anslutning till de nya bostäderna. Det ska vara lätt
för de boende att ta sig ut i närområdet.
Friytor

Planområdet ligger strax öster om sjön Ala-Lompolo. Närheten till sjön och till närliggande
naturområden är en tillgång för de boende i området. Ett större rekreationsområde med strövstigar och
elljusspår finns i närheten av planområdet. En skoterled korsar sjön. Befintliga stigar och leder
kommer inte att påverkas av detaljplanens genomförande.
Gator och trafik

Biltrafik
Öster om området passerar Österleden som är en genomfartsled genom hela Lomboloområdet. Via
Vallgatan kopplas Österleden samman med Movägen som går precis söder om planområdet. Infart till
planområdet och till befintlig parkeringsyta sker från Movägen. En del av Movägen ingår i
planområdet med beteckningen ”lokalgata”.
Under byggskedet kommer trafiken till och från området att öka. Byggtrafiken kan orsaka
bullerstörningar och ökade utsläpp i form av avgaser. Fastigheten har varit bebyggd tidigare och
transporter har då skett utan störningar för omgivningen. Trafiken på Movägen, Vallgatan och
Österleden kommer att öka då den nya bostadsbebyggelsen uppförts.
Gång- och cykeltrafik
Det finns flera större gång- och cykelstråk inom och i nära anslutning till planområdet. I planförslaget
ingår ett av dessa stråk som är markerat med ”x”; ”Marken ska vara tillgänglig för gång- och
cykeltrafik”. Det är viktigt att ta hänsyn till gång- och cykeltrafiken under byggtiden så att befintliga
stråk förblir framkomliga.
Kollektivtrafik
Kiruna kommun bedriver lokaltrafik inom tätorten. Två busslinjer trafikerar Österleden och Vallgatan
med två turer i timmen vardagar och sex turer i vardera riktning lördagar. Närmaste hållplats ligger på
Vallgatan strax söder om Movägen. Avståndet från planområdet är ca 200 meter.
Parkering och vändplan
Parkering sker huvudsakligen på befintlig parkeringsyta vid Movägen. Den befintliga parkeringen som
delas med fastigheten Termiten 2 kan utnyttjas. Detaljplanen ger även möjlighet att utvidga
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parkeringsytan västerut. Den yta som är avsatt för parkering är totalt ca 2150 m2. Parkeringsytan får
bebyggas med carport.
Hur parkeringsbehovet ser ut beror på vilket slags boende som inryms i de nya byggnaderna. Enligt
Kiruna kommuns parkeringsnorm från 2007 är parkeringsbehovet för flerbostadshus 16 p-platser per
1000 m2 BTA (bruttoarea). Då har man räknat med ett BTA på 70 m2 per lägenhet.
Parkeringsnormen anger inget parkeringstal för äldreboende. Begreppet äldreboende omfattar både
boende med och utan tillhörande vård. För äldreboende utan tillhörande vård, exempelvis
seniorboende 55+, kan samma krav som för flerbostadshus anses gälla.
För äldreboende med ett visst vårdbehov antas de boende inte ha egen bil. Består äldreboendet av enoch tvårumslägenheter med visst vårdbehov kan det vara rimligt att räkna med 0,2 bilplatser per
lägenhet och 0,1 bpl/lgh för besök, totalt 0,3 bpl/lgh. Detta ger 30 platser för 100 lägenheter.
Vid äldreboenden med i huvudsak vårdfunktion beräknas parkeringsbehovet utifrån parkering endast
för anställda och besökare.
Den boendeform som planeras inom planområdet är i första hand ett vård- och omsorgsboende, d v s
ett äldreboende med ett ”visst vårdbehov” och/eller ”i huvudsak vårdfunktion”. Antalet anställda vid
äldreboendet är inte känt. Parkeringsbehovet är därför ungefärligt beräknat utifrån en uppskattning av
totalt 140 lägenheter inom planområdet (100 lägenheter på den östra delen och 40 lägenheter på den
västra delen). Räknat på 0,3 bilplatser per lägenhet ger detta 42 bilplatser.
Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade ska utgöra 5 % av det totala antalet. Placering och
utformning av dessa ska ske enligt gällande krav och riktlinjer för god tillgänglighet.
Plankartans illustration visar som ett exempel 72 parkeringsplatser, varav 24 carportplatser och fyra
platser för rörelsehindrade. Detta borde täcka parkeringsbehovet för boende, personal och besökare till
äldreboendet samt till butiken vid Movägen.
Movägen förlängs västerut i planen och en ny vändplan anordnas på västra delen av planområdet som
är avsatt för möjlig framtida utbyggnad. I anslutning till vändplanen placeras en återvinningsstation
likt dagens befintliga lösning. I och med detta föreslås gång- och cykelvägen som går in i området från
väster att flyttas några meter söderut. Detta för att skapa utrymme för vändplanen och samtidigt ordna
en säker passage över Movägens förlängning. Illustrationen på plankartan ger exempel på hur detta
kan se ut.
Teknisk försörjning

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt fjärrvärmesystem. Kiruna värmeverk
ligger ca 300 meter väster om planområdet.
Befintliga ledningar inom kvartersmark ska vara kvar. De skyddas med u-områden och prickmark
(marken får inte bebyggas). Ledningar inom allmän mark, dvs. naturmark samt gator och gång- och
cykelvägar behöver inte skyddas med u-områden. Dels får inga byggnader uppföras där och dels så är
kommunen huvudman för dessa områden.
På kartan på nästa sida (figur 6) visas grundkartans redovisning av befintliga ledningar inom
planområdet.
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Figur 8. Ledningar inom planområdet.

Brandbekämpning

Byggnaden är uppdelad i 10 st flyglar med en gemensam förbindelsekorridor som löper centralt
genom huset. Varje flygel blir en egen brandcell. Varje lägenhet blir också en egen brandcell.
Utrymningsvägar anordnas från varje flygel. Räddningstjänsten har brandposter i området.
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon blir god till större delen av byggnaden. Möjligtvis kan
de föreslagna innergårdarna orsaka problem. Byggnaden är uppbyggd i ett modulsystem och det går
att vrida på tre av modulerna om de föreslagna inbyggda innegårdarna inte uppfyller säkerhetskraven
ur brandteknisk synpunkt. Detaljplanen har en flexibel utformning. Det finns möjlighet att göra smärre
förändringar i byggnadens utformning om det behövs ur brandsäkerhetssynpunkt.

Störningar, emissioner

Planområdet ligger ca 300 från kommunens värmeverk. Värmeverket är tillståndsprövat. I villkoret
finns angivet gränsvärden för utsläpp och buller. Vid bedömningen av gränsvärdena har hänsyn tagits
till angränsande bostadsbebyggelse. Äldreboendet placeras i ett befintligt bostadsområde. Gällande
riktvärden för industribuller mot bostadsområdet bedöms därför att innehållas.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden sträcker sig 10 år 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 en ny detaljplan över området utan hänsyn till
tidigare redovisade men icke utnyttjade byggrätter.
Bygglov
Om markundersökning visar att markföroreningar finns på området måste marken saneras innan
byggnation kan ske. Därför finns en planbestämmelse som anger att bygglov inte får medges förrän
markförorening har avhjälpts.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen har ansvaret för skötsel
och underhåll av allmän mark, dvs. lokalgata, naturområde samt gång- och cykelväg. Kommunen
ansvarar även för skötsel av gång- och cykelvägen inom kvartersmark (x-området).
Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar fastigheten Termiten 1 (kvartersmark) och en del av fastigheten Lombolo 12:1
(allmän platsmark). Kommunen är ägare till båda fastigheterna. Detaljplanen föranleder ingen
nybildning av fastigheter. Planen medger dock att området kan delas i två fastigheter.
För de u-områden som markerats på plankartan gäller att ledningsrätt kan upplåtas för ledningarna.
För x-området kan rätten till gång- och cykelväg tryggas med ett servitut till förmån för kommunens
fastighet Lombolo 12:1. Detta kan bli aktuellt vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten.
Ekonomi

Upprättandet av detaljplan och den tänkta exploateringen bekostas av Kiruna kommun.
Tidplan

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Samråd med kommunala organ,
statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att ske under
planprocessen.
De som är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen detaljplan, ska därför lämna in skriftliga
synpunkter under samrådstiden och/eller granskningstiden. Om inga erinringar inkommer mot
detaljplanen kan den antas.
Detaljplanen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om planen överklagas
fördröjs givetvis handläggningstiden.
Så här ser den preliminära tidplanen ut:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
12028

januari 2013
april 2013
juni 2013
augusti 2013
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ANTAGANDEHANDLING

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Arbetet med planhandlingarna har utförts av Annika Ohls och Petra Widetun, MAF Arkitektkontor
AB på uppdrag av Kiruna kommun. Planhandlingarna har upprättats i samråd med kommunens
tjänstemän på plankontoret samt Lantmäteriet Kiruna.

MAF Arkitektkontor AB, Luleå
Upprättad mars 2013

Planförfattare: Mats Sandqvist
Planarkitekt
MAF Arkitektkontor AB

12028

Planhandläggare: Angelika M. Holmqvist
Planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Kiruna kommun

14 (14)

