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PLANBESKRIVNING        

PLANHANDLINGAR 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Illustrationsplan 

  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 

Figur 1. Översiktskarta Kiruna med planområdet inringat med rött. Ur Kiruna kommuns fastighetskarta 

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna att utöka 

byggrätten på fastigheten Palsen 2 och därmed tillåta byggnader för bostadsändamål i 

flerbostadshus om två våningar.  

Gällande planer tillåter bostäder men en stor del av marken är inte byggbar då den är 

avsatt för parkeringsändamål.  

Området är tänkt att bebyggas med flerbostadshus i trä och med ca 40 lägenheter. För 

att få en bra kvartersstruktur med gårdsbildningar behöver marken disponeras på 

annat sätt. Detta kräver en ny detaljplan.  

En mindre del i södra delen av området är i gällande plan avsatt för park eller 

plantering, denna del skall också omprövas för bostadsändamål i detaljplanen. 

Gällande plan är delvis genomförd. Aktuellt planområde är oexploaterat. 

Befintlig infrastruktur, vatten och avlopp, optofiberkabel samt fjärrvärme finns i 

närområdet. Angöring sker från Tarfalavägen. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB 

MILJÖBALKEN KAP.3 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden  

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

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

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

resurshushållning ska ges företräde. 

Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av flerbostadshus. Området delas in i en ny 

kvartersstruktur som därmed möjliggör en högre exploateringsgrad. De nya tillskotten 

av byggnader innebär en förtätning av bebyggelsen i stadsdelen. Då det i närområdet 

finns utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och service såsom skola (åk 0-9) bidrar 

exploateringen till hushållning av resurser.  

Hela Kiruna centrum omfattas av riksintresset kulturmiljövård samt riksintresset 

ämnen och material, planförslaget bedöms inte påverka riksintressena negativt. 

Planområdet är inte bebyggt sedan tidigare men omges av befintlig bebyggelse. 

Befintlig bebyggelse bedöms inte vara av kulturhistoriskt värde. 

 

MILJÖBALKEN KAP.4 

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 

landet 

Planområdet omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 

vatten. 

MILJÖBALKEN KAP.5 

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning  

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

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

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

för, människors hälsa eller miljön. 

Planens genomförande kan väntas medföra viss ökad biltrafik i området men bedöms 

inte  vara av sådan storlek att miljökvalitetsnormernas värden överskrids. 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN  

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

LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL 

Planområdet är ca 0,8 hektar stort och utgörs av fastigheten Palsen 2 samt en del av 

Palsen 3 och Lombolo 12:1 i Kiruna. Området är beläget ca 4,5 km öster om nuvarande 

stadshus och söder om E10/Lombololeden. 

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Fastigheten Palsen 2 ägs av Kiruna kommun. En del av fastigheten Palsen 3 och Palsen 
1 som ägs av Kiruna kommun avses att regleras till Palsen 2, samt del av Palsen 2 avses 
att regleras till Lombolo 12:1. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Enligt gällande fördjupade översiktsplan för Kiruna (Fördjupad översiktsplan för 

Kiruna centralort, antagen 2007-01-08) är planområdet utlagt som Bostäder, 

Kompletteringsbebyggelse (förskola, närservice), se nedan. Kiruna kommun arbetar 

med en revidering av den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. Arbetet väntas vara 

klart under 2014. I samrådsförslaget har inte något ställningstagande gjorts angående 

för detaljplanen aktuellt område.  

 

Figur 2. Utdrag ur Kiruna centralorts fördjupade översiktsplan (antagen 2007-01-08). Planområdet är 

inringat med rött 
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DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER, FÖRORDNANDEN, 

SKYDD 

För området gäller två detaljplaner Lombolo, del av kv Glaciären mfl som vann laga 

kraft år 1985 och detaljplan del av Glaciären del av Palsen, Glaciären och stg 134 vilken 

vann laga kraft år 1991. Den senast framtagna planen är delvis genomförd. 

För större delen av planområdet gäller bestämmelserna bostäder, kontor, förskola 

fritidshem. Byggnadshöjd är satt till två våningar.  

För södra delen av området gäller bestämmelserna park eller plantering. 

Mot Tarfalavägen gäller in- och utfartsförbud.  

 

Figur 3 Stadsplanen från 1984 till vänster och detaljplanen från 1991. 

Undersökningstillstånd mineralförekomst 

Detaljplaneområdet berörs av LKAB:s undersökningstillstånd Lappmalmen nr 2 med 

giltighetstid till 2017-01-15. Tillståndet ger enligt minerallagen rättighet för att utreda 

området för prospektering. Deformationsprognosen visar att planområdet kommer att 

påverkas av deformeringar vid fortsatt framtida brytning i närområdet. Tidshorisonten 

är dock relativt lång innan området berörs och marken bör nyttjas ur ett 

samhällsnyttigt perspektiv, med stöd ur PBL och Miljöbalken. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskrav för funktionshindrade enligt gällande lagstiftning ska uppfyllas. 

Service 

Området är beläget i anslutning till tätorten. Avståndet till nuvarande centrum är ca  

4,5 km. Grundskola (Nya Raketskolan)  ligger inom ca 200 meter. Förskola (Jökeln) 

finns i närområdet. Livsmedelsbutiker finns ca 3-4 km från planområdet. 
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KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att 

upprätta en ny detaljplan för Palsen 2. 

 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

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

bedömning av huruvida genomförandet av en plan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Enligt PBL 4 kap. 34§ ska en miljökonsekvensbeskrivning 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 upprättats av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Kiruna kommun vilken bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till 

betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11§. Någon miljöbedömning enligt 

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

Stadsbilden kan komma att beröras av planen då nya byggnader påverkar 

omgivningen. Riksintresse för kulturmiljövård samt riksintresse för ämnen och 

material finns i området men påverkas inte ytterligare då området runt platsen redan 

är bebyggt. Nya byggnader innebär ökat energi- och uppvärmningsbehov men 

bedömningen är att planens genomförande inte leder till en betydande ökad efterfråga 

på befintliga energikällor.  

Dagvattnet kan också komma att påverkas av att det kommer mer hårdgjorda ytor men 

bedömningen är att påverkan kommer att vara mycket liten. Ett nytt bostadsområde 

innebär mer trafik och trafiksäkerheten kan försämras men påverkan uppskattas inte 

bli betydande. Störningar i form av buller och ökad trafik kan uppstå vid byggnationer i 

området. 

Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen vilka delar kommunens 

uppfattning att planförslaget inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan och 

därmed att kommunen inte behöver upprätta någon miljökonsekvensbeskrivning.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

NATUR 

Mark och vegetation 
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Planområdet omfattar ej bebyggd mark. Idag är marken bevuxen med tall och 

fjällbjörk. Vegetation kommer att behöva avverkas då planen genomförs. 

Marken kan behöva anpassas något då den sluttar lite österut. Vid markanpassning 

behöver hänsyn tas till befintliga kringliggande fastigheter och lokalgata. 

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden 

Enligt översiktlig kartläggning 1:1 M av SGU utgörs jordarten av torv och 

moränjord.  Jordlagrets djup är 5-10 meter och bedömningen är att en grundsättning 

är möjlig. Ytterligare bedömning av de geotekniska förhållandena kan ske under 

byggnadsskedet.   

Ytterligare bedömning av geotekniska förhållanden ska ske under bygglovskedet. 

Skyddsvärda arter 

Inga av kommunen kända skyddsvärda arter förekommer inom planområdet 

Miljöbilder från fastigheten Palsen 2 

 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Förorenad mark 

Inga av kommunen kända föroreningar förekommer inom planområdet. 

Radon 

De radonmätningar som utförts av miljökontoret i Kiruna för Raketskolan samt 

förskolan Jökeln har inte visat på värden som överstiger riktvärdet för radon. 

Vattenmiljö 

Planområdet ligger inom delavrinningsområde ovan Pahtajoki (SE753422-168968) och 

huvudavrinningsområde Torneälven. 
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Delavrinningsområde Ovan Pahtajoki. 

Vattenförekomsten bedöms ha otillfredsställande ekologisk status med risk för att 

ekologisk status/potential inte uppnås år 2015. Preliminär bedömning av kemisk status 

är att den inte uppnår god status och därmed finns risk att kemisk status inte uppnås år 

2021.  Planens påverkan på avrinningsområdet och recipienten bedöms inte medföra 

några konsekvenser av betydelse. 
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BEBYGGELSE 

Bostäder/exploatering 

 

Illustrationsplan för ny bebyggelse inom fastigheten Palsen 2 

Planförslaget medger flerbostadshus i två våningar (BII).  Totalt möjliggörs ca 38 

lägenheter. 

Huskropparna är tänkta att placeras så att de formar flera skyddade gårdsmiljöer 

tillsammans med förrådslängor och andra komplementbyggnader. Grannskapsmiljön 

skall ges en tydlig trädgårdskaraktär med anlagda gräsytor och planeringsytor. 

Angöring till varje huskropp kan ske med fordon vid behov för exempelvis lastning av 

gods eller för personer med funktionshinder, men i övrigt är gårdsbildningarna tänkta 

som bilfria och angöring och parkering sker istället genom en kvartersgata vars 

placering inte regleras i detaljplanen. 
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Exempelbild referensobjekt för motsvarande bebyggelse (BoKlok, Silverdal, Sollentuna kommun) 

 

Planförslaget innebär att två in- och utfarter anordnas mot Tarfalavägen. I den nya 

planen ska därför inte denna sträcka begränsas av in- och utfartsförbud. 

Bebyggelse ska uppföras enligt gällande tillgänglighetsnormer och krav. 

Det pågår renovering av befintliga lägenheter öster om planområdet och i söder 

uppförs det nya lägenheter.  

Norr om Tarfalavägen ska en stor idrottshall byggas. Angöringen till denna sker via 

Tarfalavägen och en allmän parkering kommer att iordningställas.  

 
Parkering 

Parkeringsnormen för flerbostadshus är 16 parkeringsplatser/ 1000 m2 BTA. 

Parkeringsplatser ska utformas efter Kiruna kommuns parkeringsnorm. Detta prövas i 

bygglovet 

Då antalet lägenheter kommer att bli ca 38 stycken ger detta ett parkeringsbehov av ca 

48 stycken parkeringsplatser. Dessa ska tillgodoses inom planområdet. 
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FRIYTOR 

Lek och rekreation  

En mindre lekyta iordningställs centralt i kvarteret. Denna bör inrymma sandlåda och 

sittplatser. 

Referensbilder av utformning lekplats och rekreationsyta centralt i kvarter 

 

FORNLÄMNINGAR 

Det finns inga kända fornlämningar inom området. 

 

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet angörs via Tarfalavägen.  

I anslutning till planområdet finns det gång och cykelvägar. Den befintliga gång- och 

cykelväg som idag går rakt över planområdet kommer att försvinna. 

Förbindelser till Raketskolan ska finnas från planområdet.  

Kollektivtrafik finns i närheten på Forskarevägen. Turtätheten är ungefär en buss per 

halvtimme under dagtid på vardagar.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Anslutningspunkt finns öster om området. Kapaciteten för vatten och avlopp förväntas 

kunna möta det behov som uppstår vid genomförande av planen. Fastighetsägaren 

ansvarar för anläggande, bekostande, drift och underhåll på ledningar från 

anslutningspunkt och inne på den egna fastigheten. Öster och söder om 

kvartersmarken, delvis inom parkmark i detaljplanen, löper VA-huvudledningar efter 
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vilka kvartersmarkens utbredning har anpassats efter granskningen. I öster har 

planområdet minskats något. 

 

Dagvatten 

Förbindelsepunkt kommer att upprättas vid fastighetsgräns för dagvattenanslutning 

och kvartersmarken kommer att anslutas till det kommunala dagvattennätet. 

Dagvatten bedöms kunna omhändertas inom planområdet genom lokal infiltration. 

Planområdet sluttar mot bakomliggande naturmark i sydöst vilket kan utgöra första 

recipient för dagvatten. 

Värme 

Ny bebyggelse kommer att värmeförsörjas genom bergvärme eller fjärrvärme. 

Brandvatten 

Brandvatten utförs enligt VAV P83 i samråd med räddningstjänsten. 

El, tele och bredband 

Ledningar för el och optofiber finns i gång och cykelvägen söder o planområdet. 

Vattenfall har meddelat att det finns en markförlagd lågspänningsledning som går över 

Fastigheten Palsen 2.  

Skanova har jordkabel i anslutning till befintlig gång- och cykelväg som är förlagd över 

fastigheten. Denna kommer delvis att läggas om i samband med planens genomförande 

och flyttas upp till 8 meter i sidled. Ledningsdragningen skyddas i detaljplanen genom 

ett markerat U-område. 

Avfall 

Soprum planeras för området intill Tarfalavägen. Angöring till soprum för 

hämtningsfordon sker från Tarfalavägen. Avfall Sveriges rekommendationer gällande 

förvaring och dimensionering av avfall samt transportvägar för insamlingsfordon skall 

tillämpas. 

Framkomlighet 

Snöupplag hanteras inom området så att god framkomlighet råder och full 

tillgänglighet till bostadsentréer. Kvartersvägar inom planområdet ska hålla bredd och 

svängradier för att möjliggöra för räddningstjänstens fordon att angöra samtliga 

byggnader inom planområdet. 
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SOCIALA FRÅGOR 

Tillgänglighet 

Gång- och cykelvägar är väsentliga ur barnperspektiv. Från planområdet är det möjligt 

att ta sig via gång och cykelväg till Raketskolan.  

Barnperspektiv 

I närområdet finns Raketskolan med årskurserna 0-9. Även söder om planområdet 

finns det en förskola (Jökeln). I framtiden kan det bli aktuellt att bygga ut alternativt 

förlägga en ny förskola till närområdet för att kunna möta upp behovet. 

En idrottshall planeras norr om Tarfalavägen. 

 

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detta innebär att planen skickas 

ut på samråd och granskning innan den antas. Efter samrådstiden och efter granskning 

sammanställs inkomna synpunkter i samrådsredogörelse respektive utlåtande. Dessa 

synpunkter bemöts och eventuella justeringar görs under planarbetet. 

Preliminär tidplan: 

Samråd    20140213-20140306 

Granskning   20140325-20140415 

Antagande   Maj 2014    

Laga kraft   Tre veckor efter antagande i Miljö- och Byggnämnden 

 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är satt till 5 år efter det datum då planen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att utnyttja byggrätter enligt 

detaljplan. 

Platsen har tidigare detaljplanerats för olika ändamål där planerna inte har genomförts 

i helhet. Det finns inget särskilt motiv till en längre genomförandetid då detaljplanen 

omfattar ett mindre kvarter som inte avses att bebyggas i flera etapper. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Ansvar för genomförande av planen åligger exploatör/ byggherre. Planområdet består 

endast av kvartersmark. Huvudman för allmän platsmark är Kiruna kommun. Ett 

markanvisningsavtal kommer att upprättas som reglerar de ekonomiska 

förutsättningarna mellan kommun och byggherre för marköverlåtelsen. I avtalet 
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regleras kostnader för fastighetsbildning och lagfartskostnad, tidplan och teknisk 

infrastruktur mm. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning föreslås ske genom ett mindre tillägg. Del av Palsen 3 läggs till 

fastighet Palsen 2. Del av Palsen 1 avses övergå till Palsen 3. Fastigheten regleras 

genom en lantmäteriförrättning. Ansökan om lantmäteriförrättning görs av 

fastighetsägaren. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen bekostas av Boklok Housing AB och vilket regleras i avtal 

med Kiruna kommun. Genomförandet av planen bekostas av Boklok Housing AB. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Byggherre ska samråda med Vattenfall angående lågspänningsledning med Skanova 

angående markförlagd ledning som korsar aktuellt område. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av Reierstam arkitektur & projektutveckling AB och Sweco 

AB i samråd med Boklok Housing AB och planarkitekt med projektgrupp på Kiruna 

kommun. 

 

 

Kristoffer Johansson     Göran Reierstam 

Planarkitekt, Kiruna kommun   arkitekt SAR, Reierstam Ark. 

 

 

       Kristina Nitsch 

       Landskapsarkitekt, Sweco AB 


