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1. SAMMANFATTNING 
Eftersom detaljplanen för Kiruna nya stadshus kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

har denna miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Detaljplanen syfte är att skapa förutsätt-

ningar för att uppföra ett nytt stadshus på del av fastigheten Linbanan 1 i östra Kiruna. 

Planområdet ligger inom riksintresse för kommunikationer, kulturmiljö samt ämnen och 

material. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar följande tio huvudpunkter som bedömts som extra 

viktiga att utreda samtidigt som planen tas fram: 

 RIKSINTRESSE Kommunikationer, Kulturmiljö samt Ämnen och material. 

 HÄLSA OCH SÄKERHET - Farligt gods E10, Buller samt Förorenad mark och vat-

ten. 

 MARK, VATTEN OCH LUFT - Grundvatten, Dagvatten, Förändringar i flöde och 

riktningar samt Luft. 

 

1.1 SAMLAD BEDÖMNING 
 

 
POSITIVA 

KONSEKVENSER 

 
INGA/OBETYDLIGA 

KONSEKVENSER 

 
SMÅ NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 
MÅTTLIGA 
NEGATIVA 

KONSEKVENSER 

 
STORA NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 

Kommunikationer 

 

Ingen/obetydlig påverkan på kommunikat-

ioner, förutsatt att maximal byggnadshöjd 

inte överskrids. Planområdet ligger i utkan-

ten av vägkorridoren samt drygt 170 meter 

från planerad väglinje (om väglinjen kom-

mer att ändras från nu föreslagen sträckning 

kan påverkan bli måttligt negativ) . Detalj-

planens genomförande hindrar inte att ett 

nytt resecentrum uppförs enligt utrednings-

alternativ. 

 

Kulturmiljö 

 

Planens genomförande bedöms ha goda möj-

ligheter att innebära positiv påverkan på 

kulturmiljön. Ingen negativ påverkan be-

döms finnas. Den industri som finns på fas-

tigheten idag, och även intilliggande fastig-

heter, har inte karaktär av "industriella an-

läggningar som visar grunden för samhällets 

existens", vilket är ett av uttrycken i riksin-

tresset. Tävlingsprogrammet för Kirunas nya 
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stadshus har redan fastställt ramar för funkt-

ioner och kvaliteter som ska finnas i det nya 

huset. Detaljplanen har sedan samrådsske-

det ändrats efter det vinnande förslagets 

förutsättningar. 

 

Ämnen och material 

 

Liten negativ påverkan på ämnen och 

material. Brytningsvärd malm anges ligga 

norr om området för stadsflytten. Planen 

bedöms ha liten negativ påverkan på riksin-

tresset. 

 

Farligt gods E10 

 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte 

medföra ökade risker för människor att vis-

tas i stadshuset. Avståndet mellan planom-

rådet och ny E10 är drygt 170 meter. Däre-

mot kommer en del av den planerade exploa-

teringen mellan planområdet och E10 att 

innebära en risk vilket medför att en riskana-

lys måste tas fram. 

 

Buller 
 

Planområdet kan komma att påverkas av 
buller. I vilken omfattning är dock svårt att 
säga i dagsläget. Om resecentrum anläggs 
nära planområdet kommer det att medföra 
buller. När utredningsplanen är framtagen 
kan fler undersökningar av väg- och järn-
vägsbuller behöva tas fram.  
 

Förorenad mark och vatten 

 

Planen bedöms ha positiv påverkan på föro-

renad mark. Förorenad mark inom planom-

rådet kommer att saneras. Detaljplanens 

genomförande innebär ändrad markanvänd-

ning från industri till centrumbebyggelse. 

 

Grundvatten 

 

Detaljplanen medför en grundvattensänk-

ning. Handlingar ska tas fram i ett senare 

skede än detaljplan som närmare beskriver 

hur detta ska hanteras.  

  

Dagvatten 

 

Planområdet kan komma att påverka dag-

vattnets rörelsemönster samt infiltration i 

mark. I vilken omfattning är dock svårt att 

säga i detta skede. I nuläget görs bedöm-

ningen att påverkan endast är marginell ef-

tersom markanvändningen i planområdet 

redan innebär stor del hårdgjorda ytor. Där-

emot kan den planerade exploateringen runt 

planområdet innebära betydligt större på-

verkan.  
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Förändringar i flöde och riktningar 

 

Enbart genomförandet av denna detaljplan 

bedöms ha en marginell påverkan på flöde 

och riktningar eftersom förändringen från 

nuvarande markanvändning är liten. Däre-

mot kan den planerade exploateringen runt 

planområdet innebära betydligt större på-

verkan. 

 

Luft Enbart planens genomförande bedöms inte 

påverka luftkvaliteten i så stor utsträckning. 

Ny dragning av E10 och den ökade trafik 

som kan alstras till området vid ett genomfö-

rande av detaljplanen bedöms vara margi-

nell.  

Däremot kan industriområdet inklusive So-

kab:s verksamhet påverka luftkvaliteten i 

planområdet och dess närhet. I en första 

initial bedömning av utsläppen enligt dagens 

villkor av styren genom ventilation ses inga 

koncentrationer som kan ge upphov till häl-

sorisker för tredje man vid normal drift. 

Huruvida koncentrationer av styren som kan 

orsaka luktolägenhet kan uppstå har inte 

utretts här. 

Spridningsberäkningar kommer utföras i det 

fortsatta planarbetet för Kirunas nya stads-

kärna.   
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2. INLEDNING 

2.1 BAKGRUND 
Kiirunavaaras fortsatta expansion gör att Kiruna stad inom en snar framtid kommer att på-

verkas av markdeformationer. Till stora delar måste staden flyttas eller byggas upp på nytt. 

Kirunas nuvarande stadshus är en av de byggnader som ligger vid den beräknade deformat-

ionszonen kring år 2018. En detaljplan för Kirunas nya stadshus är därför på väg att tas fram.  

Lokaliseringen och kvartersstrukturen kring det nya stadshuset utgår ifrån det vinnande för-

slaget för Kirunas nya stadskärna, ”Kiruna 4-ever” (White Arkitekter tillsammans med Ghi-

lardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape AB, Vectura consulting AB och Evidens BLW AB, 

2013). Parallellt med detaljplanearbetet arbetar kommunen och det vinnande teamet med att 

göra nödvändiga justeringar i förslaget. Den första etappen av utvecklingsplanen för nya Ki-

runa som behandlar stadskärnan färdigställdes under hösten 2013. Denna ska finnas till stöd 

för framtida planering.   

En arkitekttävling för det nya stadshuset har avgjorts och vinnande tävlingsbidrag blev Kri-

stallen, ritat av Henning Larsen Architects A/S i samarbete med WSP Sverige AB, Temagrup-

pen Sverige AB, UiWe. Stadshuset ska stå klart för inflyttning hösten 2016 och bildar då en 

del av navet i Kirunas nya stadskärna.    

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en sammanfattning av de utredningar och mil-

jöaspekter som framkommit inom miljöbedömningsprocessen, fram till granskningskedet av 

detaljplanen för Kirunas nya stadshus. Miljöbedömningsprocessen pågår parallellt med 

framtagandet av övriga planhandlingar. Processen kommer att pågå fram till antagande av 

detaljplanen. 

 

2.2 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Enligt 4 kap. 34§ plan och bygglagen (PBL) skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 

som följer bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken, om genomförandet av pla-

nen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 4 § Förordning 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen för Kirunas nya stadshus har av Miljö- och byggnämnden i Kiruna, i samråd 

med Länsstyrelsen, bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan såsom anges ovan. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning har därför arbetats fram för att dokumentera och besk-

riva hur miljöbedömningsprocessen har fortlöpt under planarbetet. 

 

2.3 SYFTE 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar ut-

veckling kan främjas. Under miljöbedömningsprocessen ska den betydande miljöpåverkan 

som planens genomförande kan antas medföra, identifieras, beskrivas och bedömas. Miljö-

konsekvensbeskrivningen är dokumentet som redovisar de negativa och positiva miljöeffek-

ter som planen kan antas medföra, samt rekommenderade åtgärder för att minska konse-

kvenserna av dessa.  
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Detaljplanen syfte är att pröva de planmässiga förutsättningarna för att uppföra ett nytt 

stadshus på del av fastigheten Linbanan 1 i östra Kiruna. Detaljplanen blir den första för det 

nya Kiruna. Sedan samrådsskedet har handlingarna uppdaterats efter det vinnande förslaget 

till Kirunas nya stadshus.  

 

2.4 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Detaljplaneområdet avgränsad med blå linje och dess influensområde avgränsad med röd linje. 

Miljökonsekvensbeskrivning omfattar dels detaljplaneområdet samt detaljplanens influens-

område. Runt om stadshuset planeras för centrumbebyggelse och precis söder om planområ-

det planeras för ett nytt resecentrum. Nya dragningen av E10 har också tagits med i bedöm-

ningen (se figur 1). 
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2.5 NIVÅAVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig i första hand på de miljökonsekvenser som planen 

kan antas medföra på lokal nivå. Aspekter som rör regional och nationell nivå behandlas och 

redovisas under stycket miljömål. Där beskrivs planens konsekvenser utifrån relevanta mil-

jömål.  

Innehållet i en MKB regleras i 6 kap 12 § Miljöbalken. Enligt Miljöbalkens 6 kap 13 § skall en 

MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

2. Planens innehåll och detaljeringsgrad 

3. Allmänhetens intresse 

4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i andra skeden, till exempel vid byggprojektering, till-

ståndsprövning av verksamheter eller åtgärder. 

Kommunen arbetar med en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för centrum, som beräknas bli 

färdig under 2014. Stadsbyggnadstävlingen är avgjord och en första etapp av utvecklingspla-

nen för den framtida stadskärnan fastställdes under hösten 2013. Den andra etappen är tänkt 

att fastställas under våren 2014. Utvecklingsplanen är tänkt att komplettera FÖP:en.  

Det finns flera frågor som i dagsläget inte är lösta utan är tänkt att lösas i utvecklingsplanen. 

Bland annat måste centrumområdet passas in höjdmässigt mot E10 och kvartersstrukturen 

och gatunätet måste fastställas.  

Även den tekniska försörjningen utreds. När utvecklingsplanen är färdig kommer det att fin-

nas en klarare bild över nya dragningar, kapacitet och effektivitet än vad som finns i dagslä-

get.  

 

2.6 ÄMNESAVGRÄNSNING 
Efter samråd med länsstyrelsen har kommunen gjort ställningstagandet att miljöbedömning-

en ska beskriva konsekvenserna för: 

 RIKSINTRESSE Kommunikationer, Kulturmiljö samt Ämnen och material. 

 HÄLSA OCH SÄKERHET - Farligt gods E10, Förorenad mark och vatten. 

 MARK OCH VATTEN - Grundvatten, Dagvatten, Förändringar i flöde och riktning-

ar samt Geologisk och hydrologisk känslig mark. 
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2.7 ALTERNATIVREDOVISNING 

Planförslaget 
Föreslagen detaljplan medger markanvändningen centrumbebyggelse och kultur (CR). Plan-

området är knappt 4000 m2 och medger byggrätt inom hela planen. Flygplatsen ligger drygt 

3 km sydost om planområdet och till den sker inflygning över planområdet. Förslag till de-

taljplan möjliggör att totalhöjden inte ska vara högre än +504 m.ö.h. (RH 00). Flyghinder-

höjden enligt Swedavias rekommendationer ligger på +504.793 m.ö.h. (RH 2000). Skillna-

den på de olika koordinatsystemen är 0,65 m (RH00+0,65=RH2000) vilket gör att totalhöj-

den ligger under flyghinderhöjden. En flyghinderanalys är gjord som visade att detaljplanen 

inte innebär några hinder för flyget. 

Planförslaget är utplacerat efter det vinnande arkitektförslaget Kristallen. Det innebär i teo-

rin att hela planområdet får bebyggas till en höjd av +504  meter över nollplanet. Planområ-

det ligger i dagsläget kring 459 meter över nollplanet. Byggnader på ca 40 meter är därför 

tillåtna, vilket motsvarar upp till 11 våningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nollalternativ 
Syftet med nollalternativet är att ge en likvärdig bas för jämförelser mellan olika alternativ. 

Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som beskriver den troliga utvecklingen på fastig-

heten Linbanan 1 om ny detaljplan inte kommer till stånd.  

Figur 2. Föreslagen detaljplan för Kirunas nya stadshus. Plankarta 
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Kirunas nya centrum planeras till det östliga läget mellan Jägarskolan och Tuolluvaara. Det 

troligaste framtidsscenariot om detaljplanen inte kommer till stånd är att stadens nya cent-

rumkärna trots allt flyttar till detta område. Ett sådant alternativ tenderar att bli för likt aktu-

ellt planförslag. Därför beskrivs nollalternativet nedan som att dagsläget kvarstår.    

Industriverksamheten i området fortgår enligt nuläget. Nya E10 anläggs norr om staden. 

Fastigheten innefattar i nuläget en industriverksamhet. Marken är utfylld med varierande 

tjocklek på fyllnadsmassorna (1-2 m) och ytan är till stor del hårdgjord. Fastigheten avgrän-

sas i söder till Malmvägen och i norr till Linbanevägen. Mot fastighetsgränsen finns vegetat-

ion, främst lövträd och buskar (se figur 3). Grundvattenytan varierar mellan 0,6-2,0 m under 

markytan. I utfyllda delar varierar grundvattenytan mellan ca 1,2-2,0 m under markytan.  

På fastigheten är ett antal markprov analyserade med avseende på tungmetaller eller petro-

leumämnen. Inga förhöjda halter av petroleumämnen är påträffade. I ett ytligt prov påvisa-

des halter av krom, koppar och nickel över riktvärdena för känslig markanvändning (bo-

stadsändamål) men under riktvärdet för mindre känslig markanvändning (kontor m m). I 

ytterligare ett prov påvisades kobolt och koppar i halter över känslig markanvändning. Ett 

jordprov och ett grundvattenprov har analyserats med avseende på lösningsmedel men inga 

lösningsmedel detekterades. Grundvattenprovet visade inte på några förhöjda halter.  

 
Figur 3. Planområdet idag. T.v. industribebyggelse och t.h. vegetationen väster om industrifastigheten.  
Foto MAF Arkitektkontor. 

Fastigheten Linbanan 1 är ansluten till Kiruna kommuns vatten- och spillvattennät. Fastig-

heten är inte ansluten till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmekulvert finns inom 400-600 meter från 

fastigheten. 

Under rubrikerna ”Effekter och konsekvenser” jämförs noll- och planalternativet.  
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Alternativ lokalisering 
År 2004 kungjorde LKAB att Kiirunavaaras utbredning in under staden skulle komma att 

påverka stadens centrala delar inom en överskådlig framtid. Gruvbrytningen utgör basen i 

Kirunas industri. Därför ansåg kommunen att en stadsflytt var berättigad. År 2011 beslutades 

att Kirunas nya stadskärna ska placeras tre kilometer öster om nuvarande stadscentrum, 

mellan Jägarskolan och Tuolluvaara. 

Samma år beslutade kommunfullmäktige att en arkitekttävling för första etappen av den nya 

stadskärnan skulle genomföras. Denna tävling avgjordes i mars i år (2013) och det vinnande 

förslaget utgick från stadshusets placering på Linbanan 1. Etapp 1 av utvecklingsplanen som 

behandlar Kirunas nya stadskärna färdigställdes under hösten 2013. 

Med stöd i planeringsprocessen för det nya Kiruna samt de beslut som fattats angående sta-

dens nya struktur bedöms inget ytterligare lokaliseringsalternativ vara aktuellt.  

 

2.8 KONSEKVENSBEDÖMNING 
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde 

och av ingreppets eller störningens omfattning. Konsekvensen beskrivs i fem graderingar.  

Stora konsekvenser; Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller betydande 

påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.  

Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad påver-

kan på värden av lokalt/regionalt intresse.  

Små konsekvenser; Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.  

Inga/Obetydliga konsekvenser; Inga eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse 

eller lokalt/regionalt intresse. 

Positiva konsekvenser; Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse eller lokalt-

/regionalt intresse. 

 

 
POSITIVA 

KONSEKVENSER 

 
INGA/OBETYDLIGA 

KONSEKVENSER 

 
SMÅ NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 
MÅTTLIGA 
NEGATIVA 

KONSEKVENSER 

 
STORA NEGATIVA 
KONSEKVENSER 

 

2.9 OSÄKERHETER 
Under respektive miljöaspektavsnitt beskrivs de brister i underlag eller andra osäkerheter 

och svårigheter som kan ha påverkat bedömningen. 
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2.10 MKB-PROCESSEN EFTER PLANSAMRÅD OCH GRANSKNING – 

FÖRÄNDRINGAR I MKB 
Innehållet i detta granskningsförslag till miljökonsekvensbeskrivning har vuxit fram under 

ett processarbete inom ramen för det tidiga detaljplanearbetet. Under planprocessen är det 

inte uteslutet att nya frågor kan behöva utredas och läggas till i takt med att kunskapen kring 

respektive område kommer att öka. Sådana förändringar i MKB:ns innehåll kommer att re-

dovisas i detta stycke. 

Rubriken Luft har lagts till under stycke 3.3 som nu heter ”Mark, vatten och luft”. Där be-

handlas eventuell påverkan på luft från industriverksamheten söder om Malmvägen, liksom 

från trafiken.  
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3. ANALYS AV MILJÖASPEKTER 

3.1 RIKSINTRESSEN  

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan 

pekas ut som områden av riksintresse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. De kan ex-

empelvis innehålla naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena 

viktiga för hela landet. Det kan även vara områden som är viktiga för någon näring som ren-

näringen eller fisket, eller att området ska användas till någon exploatering, till exempel för 

vägar och järnvägar.  

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det får betydelse att ett område är av 

riksintresse, den redan pågående markanvändning påverkas inte. Om den ändrade markan-

vändningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att änd-

ringen inte kan få tillstånd. 

Kommunikationer 
Riksintresse kommunikationer har strategisk betydelse för näringslivet och befolkningen i 

Kiruna. Områden som är av riksintresse för kommunikation ska enligt Miljöbalken 3 kap 8§ 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-

ningen. 

Nulägesbeskrivning 
E10  

Det europeiska TEN-nätet (Transeuropean Network) är ett internationellt projekt på EU nivå 

som syftar till att koppla samman infrastruktur mellan olika länder inom EU. E10 ingår i det 

nationella stamvägnätet och det europeiska TEN-vägnätet och är av riksintresse för infra-

struktur. Även utredningskorridoren för ny dragning är ett riksintresse för kommunikationer 

och ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

E10. 

 

NYA STADS-

HUSET 

 

Figur 4. Karta över nya E10 vägkorridor av riksintresse (mellan blå linjer). Den gula linjen visar ar-

betsplanens förslag på vägdragning inom korridoren. 
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Ett förslag till ny E10 finns framtagen från Trafikverket. Tills arbetsplanen är fastställd och 

den demokratiska processen är klar kan lokaliseringen av den nya vägen behöva ändras. 

Kommunen har krävt att vägen ska gå på större avstånd från nya stadscentrumet och att åt-

gärder vidtas för att minska barriäreffekt som en stor väg innebär. En utredning för att flytta 

E10 ännu längre bort från stadscentrumet än vad som finns föreslaget i arbetsplanen pågår 

från kommunen och LKAB. Oavsett vilken av de alternativa sträckningarna som fastställs 

ligger den närmaste sträckningen ca 170 m från nya stadshuset. 

För att minska barriäreffekten har Trafikverket sänkt profilen i området jämfört med vad 

som gällde i samrådsförslaget. Att utforma vägen i skärning genom sandbanken skulle enligt 

Trafikverket innebära tekniska svårigheter att anlägga vägen, ett större markintrång, fler olä-

genheter, risk för miljöeffekter som i dagsläget är svåra att förutspå samt en större kostnad 

jämfört med den lösning som ingår i arbetsplanen. Den i arbetsplanen föreslagna vägsträck-

ningen är placerad och utformad så att sandmagasinet inte påverkas.  

Järnväg 

Malmbanan trafikeras både av gods- och persontrafik och ingår i de spår och spåranlägg-

ningar som utgör sådan betydelse att den är av riksintresse för kommunikationsanläggning-

ar. Malmbanan ingår även i det europeiska TEN-nätet. 

Malmbanan är Sveriges tyngsta godsstråk och sträcker sig från Boden i öster till Riksgränsen 

i väst. Den fortsätter över på norska gränsen till Narvik, men går där under namnet Ofotba-

nen. Järnvägen är byggd främst för malmtrafiken Kiruna–Narvik (norra omloppet) och Ki-

runa–Malmberget–Luleå (södra omloppet). Banan trafikeras även frekvent av både godståg 

och persontåg. 

Den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna medför att den gamla järnväggsstationen är i 

dagsläget (januari 2014) stängd och en tillfällig station har uppförts norr om nuvarande Ki-

runa C. Ny järnväg har byggts väster om Kiruna centrum. För att säkerställa persontranspor-

ter på järnväg till och från Kiruna även i framtiden behöver ett nytt läge för järnvägsstation 

eller resecentrum hittas.  

 

En idéstudie har genomförts och nu pågår arbetet med en förstudie. I förstudien studeras sex 

alternativ för placering av Kirunas järnvägsstation. Sydost om planområdet ligger ett alterna-

tiv, Utredningsalternativ 8  (UA 8). Det andra alternativet finns vid flygplatsen, Utrednings-

alternativ 6 (UA 6), ca 2 km från planområdet, även det i sydostlig riktning. 

 

UA 8 ligger närmast planområdet. Alternativet har tre tänkbara lösningar för stationens pla-

cering (a-c) beroende på om det ska vara en säckstation eller vändslinga. Alternativ UA8c  

ligger närmast, drygt 100 meter från tomten för nya stadshuset (se figur 5 och 6). 
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Fi-

gur 5. UA8a och UA8b samt UA8c skissat på ortofoto med berörda intressen. Källa: Trafikverket 

 

 

NYA STADS-

HUSET 
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Figur 6. Flygfoto över Lombolo och östra Kiruna. Röd oval markera delar av område för ny station i UA8a och 

UA8b. Blå oval markerar stationsområde vid UA8c. Källa: Trafikverket 

 

Flygplats 

Kiruna Airport är en regional flygplats. Den är Sveriges nordligast belägna flygplats och ligger 

cirka 9 kilometer från Kiruna centrum. Flygplatsen utgör riksintresse för luftfarten. 

Själva riksintresseområdet för flygplatsen utgörs av nuvarande flygplatsområde och dess in-

fluensområde för buller, hinder och elektromagnetisk störning. Höga byggnader eller buller-

känslig bebyggelse kan leda till begränsningar för flygplatsverksamheten i den tillstånds-

prövning enligt miljöbalken som flygplatsen genomgår med jämna mellanrum. 

Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. Mi-

nimum Sector Altitude (MSA) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den sista delen av 

inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, 

vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Den MSA-påverkande ytan, består av en 

cirkel med radien 55km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Nya hinder kan ha 

en negativ inverkan på flygtrafiken. 

I en flygplats närområde regleras högsta tillåtna höjd för byggnadsverk av hinderbegrän-

sande ytor, för Kiruna airport råder hinderfrihet till en höjd av +504,8 m ö h (se figur 7).  

Farliga, störande och missvisande ljus för flygverksamheten regleras i 24 § Transportstyrel-

sens författningssamling (TSFS 2010:119). Där framkommer att ljus som inte är avsedda för 

luftfarten och som på grund av dess intensitet, konfiguration eller färg kan orsaka förvirring 

eller vara vilseledande för luftfarten ska avlägsnas, skärmas av eller på annat sätt modifieras 

för områden inom 750 meter på varje sida av den utsträckta centrumlinjen i sidled. 

En flyghinderanalys är gjord som visade att detaljplanen inte innebär några hinder för flyget. 

NYA STADSHUSET 
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Figur 7. Kiruna airport - hinderfria ytor. 

 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Den industriverksamhet som finns i området fortgår, vilket inte medför någon påverkan på 

flygplatsen. Aktuell fastighet för stadshuset är inom, men i utkanten, av vägkorridoren för 

E10.  

Planalternativ 

Planområdet ligger inom vägkorridoren för ny E10. En föreslagen väglinje är framtagen ca 

170 meter från planområdet.  

NYA STADS-

HUSET 
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Bedömning 
Trafikverket anser att detaljplanens placering låser delar av korridoren, vilket markant mins-

kar möjligheten till justering av väglinjen. Detta kan påtagligt försvåra tillkomsten av den nya 

vägen. Kommunen anser att den nya vägen bör lokaliseras så långt åt öster som möjligt och 

arbetar tillsammans med LKAB med en utredning angående sträckning längre bort från 

stadskärnan. Oavsett vilken av de alternativa sträckningarna som fastställs ligger den närm-

aste sträckningen ca 170 m från nya stadshuset.  

Planens genomförande bedöms kunna ha måttlig negativ påverkan på riksintresse kommuni-

kation om den nu föreslagna väglinjen måste ändras. Planområdet ligger dock i utkanten av 

vägkorridoren samt drygt 170 meter från planerad väglinje. Om föreslagen väglinje fastställs 

bedöms inte E10 påverkas negativt av planens genomförande. Den tänkta sträckningen ska 

fastställas första kvartalet 2014 och detaljplanearbetet har utgått från den sträckningen. 

Ett resecentrum kan anläggas i närheten av stadshuset. Planens genomförande påverkar inte 

riksintresset för flyg förutsatt att maximal byggnadshöjd regleras till en lägre höjd än gränsen 

för flygplatsens hinderfria höjd. En planbestämmelse har förts in i detaljplanen som begrän-

sar totalhöjd till + 504 m över nollplanet. 

Åtgärdsförslag 
Inga ytterligare åtgärdsförslag än begränsning av maximal byggnadshöjd bedöms aktuella i 

nuläget.  
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Kulturmiljö 

Nulägesbeskrivning 
Hela Kiruna är utpekat som riksintressant kulturmiljö enligt Miljöbalken. Motiveringen är att 

det är en stadsmiljö och ett industrilandskap som visar ett unikt samhällsbygge vid 1900-

talets början, där tidens stadsbyggnadsideal förverkligades. Kiruna grundades på landets då 

största industriella satsning och utvecklades till stad i formell mening och tillika ett centrum 

för norra Norrlands inland. 

Uttryck för riksintresset är: Gruvberget och olika industriella anläggningar, som visar grun-

den för samhällets existens, samt järnvägsmiljön, som berättar om en nödvändig förutsätt-

ning för dess utveckling. Den för P.O. Hallman typiska terränganpassade stadsplanen, med 

gatunät, tomtstrukturer och öppna platser, samt delområden av olika karaktär, för olika 

funktioner och befolkningsgrupper, vilket avspeglas både i planmönster och bebyggelse. 

Byggnader från samhällets uppbyggnadsskede och från senare delar av 1900-talet, till exem-

pel de s.k. Bläckhornen för en arbetarbefolkning, tjänstemannabostäder och Hjalmar Lund-

bohmsgården. Offentliga byggnader som kyrkan, den gamla brandstationen och stadshuset 

från år 1963. Till efterkrigstidens byggnader hör också bostadsbebyggelse av Ralph Erskine. 

Stadens silhuett och gruvberget med sin karaktäristiska profil, samt utblickar mot det omgi-

vande landskapet. 

(Riksantikvarieämbetet ”Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna, 2008”) 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ  

Nuläget kvarstår med industribebyggelse inom planområdet. Norr om planområdet ligger ett 

asfaltsverk.   

Planalternativ  

Det nya stadshuset byggs inom planområdet. Tävlingsprogrammet för Kirunas nya stadshus 

har redan fastställt ramar för funktioner och kvaliteter som ska finnas i det nya huset. Vissa 

detaljer som har stort kulturhistoriskt värde från nuvarande stadshus kan användas i det nya 

stadshuset.  

Planområdet har uppdaterats efter det vinnande förslagets förutsättningar. 

Bedömning 
Den industri som finns på fastigheten idag, och även intilliggande fastigheter, har inte karak-

tär av "industriella anläggningar som visar grunden för samhällets existens", vilket är ett av 

uttrycken i riksintresset. Industriområdet norr om Malmvägen där det nya stadshuset är 

tänkt att placeras kommer att flyttas till förmån för centrumbebyggelse som även kan inne-

fatta kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Planens genomförande bedöms ha goda möjligheter att innebära positiv påverkan på kul-

turmiljön. Ingen negativ påverkan bedöms finnas. 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsförslag bedöms aktuellt i nuläget. 



 

20 
 

Ämnen och material 

Nulägesbeskrivning 
Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och material (se figur 

8). Mineralfyndigheterna i och runt Kiirunavaara är väl kända genom omfattande geologiska 

och geofysiska undersökningar. Brytningen av järnmalm är mycket viktig ur försörjningssyn-

punkt. Riksintresseområdet omfattar hela fyndigheten så långt den kan bedömas i nuläget 

och omfattar således även Kiruna centralort och platsen för det nya stadshuset. Fyndigheter 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. (Källa: SGU)  

LKAB:s gruvdrift i Kiruna är idag koncentrerad till Kiirunavaara, där gruvbrytningen äger 

rum under jord. De befintliga malmförädlingsanläggningarna är i huvudsak belägna på Kii-

runavaaras västra sluttning, ca 2 km väster om tätorten. LKAB bryter järnmalm allt djupare 

ned under markytan och malmkroppen sluttar nedåt och inåt mot Kiruna centrum. 

Planområdet för det nya stadshuset ligger inom undersökningstillståndet för Lappmalmen nr 

2 (2012-06-01). Brytningen av Toullavaaramalmen som ligger inom Lappmalmen upphörde 

1982 till följd av lågkonjunkturen. Malmen anges av LKAB ligga norr om aktuellt område för 

stadscentrum och ny E10.  

Gruvnäringen kan komma att utvecklas genom den nuvarande gruvan. Eftersom det finns 

flera malmkroppar i Kirunaområdet, och Kiirunavaaramalmen är den största, är det sanno-

likt att nya gruvor kan komma att öppnas. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Området är i nuläget glest exploaterat och verksamheterna kan flyttas till andra platser. In-

dustrin innebär en marginell försvåring av framtida brytning, om brytvärd malm skulle loka-

liseras på denna plats. 

Planalternativ 

Påträffas stora malmförekomster inom området  

kan det innebära att föreslagen bebyggelse och  

infrastruktur är försvårande för ny framtida gruv- 

brytning. LKAB anger att den brytvärda malmen  

ligger norr om området för stadsflytten. 

Bedömning 
Planens genomförande bedöms därmed ha  

liten negativ påverkan på riksintresset för  

ämnen och material. 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsförslag bedöms relevant. 

Figur 8. Riksintresse för ämnen och material 
i och runt Kiruna.  
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3.2 HÄLSA OCH SÄKERHET 

Farligt gods E10 

Rekommenderade skyddsavstånd 

Efterfrågan på godstransporter ökar i Sverige både på väg och järnväg, samtidigt som önske-

mål och behov av att exploatera mark eller markanvändning i lägen nära väg och järnväg 

ökar. Detta kan leda till ökade risker för olyckor där farligt gods är inblandat. Konsekvensen 

av en farligt gods olycka är beroende av i vilken utsträckning som människor vistas inom 

riskzonen för utsläppet, status på personerna (vakna eller sovande), förmåga att inse fara och 

möjligheten att själv påverka sin säkerhet (vuxna eller barn, funktionshindrade etc.) samt 

kännedom om byggnader och område. 

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning för planläggning intill transportleder för farligt 

gods. Området längs leden delas in i fyra zoner med avstånd 0-30 m; 30-70 m; 70-150 m och 

>150 m från leden (se figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångspunkten är normalt att inga åtgärder behöver vidtas om dessa skyddsavstånd hålls. 

Inom riskhanteringsavståndet 150 m bör dock ändå en lämplighetsbedömning göras av hur 

känslig den planerade markanvändningen är utifrån t.ex. exploateringsgrad, persontäthet 

och lokalkännedom. 

Om föreslagen markanvändning avviker från dessa skyddsavstånd bör en riskanalys göras. 

Detta för att klargöra om åtgärder eller platsens unika förutsättningar och förhållanden med-

ger att det är lämpligt att göra avsteg från de föreslagna skyddsavstånden. 

 

Figur 9. Rekommenderade skyddsavstånd från väg och järnväg.   



 

22 
 

Nulägesbeskrivning 
Avståndet mellan plangränsen och nuvarande placering av E10 är mer än 170 meter.  

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Farligt gods på E10 bedöms inte påverka industrin. Avståndet mellan Linbanan 1 och nuva-

rande placering av E10 är drygt 170 m. 

Planalternativ 

Enligt planförslaget ligger stadshuset drygt 170 meter från nuvarande placering av nya E10, 

vilket medför att ingen särskild riskanalys måste göras.  

Bedömning 
Enbart genomförandet av denna detaljplan bedöms inte medföra ökade risker för människor 

som vistas i stadshuset. Däremot kommer en del av den planerade exploateringen mellan 

planområdet och E10 att innebära en risk vilket medför att en riskanalys måste tas fram. 

Planens genomförande bedöms ha ingen/obetydlig påverkan på risker pga farligt gods. 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsförslag bedöms aktuellt i nuläget. 
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Buller 

Nulägesbeskrivning 
Väg 

Aktuell vägdragning av ny E10 ligger ca 170 meter från planområdet. Det buller som E10 ge-

nererar måste tas hänsyn till i kommande exploatering för att avgöra om bullerdämpande 

åtgärder och vilken typ av dessa som krävs för en god boendemiljö.  

Malmgatan passerar ca 70 meter söder om planområdet. Vid senaste trafikmätningen, år 

2012, uppmättes antalet ÅDT till 6695 fordon varav 600 var tunga fordon (ca 9%). 

Järnväg 

Ett nytt resecentrum utreds, i dagsläget finns det sex alternativa placeringar. Det alternativet 

som ligger närmast planområdet har tre tänkbara lösningar för stationens placering bero-

ende på om det ska vara en säckstation eller vändslinga. Avståndet mellan station och plan-

område är ca 100 meter. 

 

Flygtrafik 

De bullerkurvor som redovisas i figur 11 är flygplatsens påverkan vid tillåten trafik. Dimens-

ionerande flygplanstyp är JAS 39 Gripen. Planets egenskaper påverkar bullerutbredningen så 

att maximalnivån 70 dBA1 överstigs i delar av befintlig bebyggelse. Jas 39 Gripenplan har vid 

några få tillfällen landat på Kiruna flygplats. Stora delar av Tuolluvaara ligger inom FBN 55 

dBA2. Både Tuolluvaara och delar av Lomboloområdet berörs av maximalnivåerna. Buller-

kurvorna redovisar buller för den tillåtna trafiken och en förlängning av banan 500 m åt sö-

der och områdets storlek beror på att tillståndet medger trafik med Jas 39 Gripen.  

Riksdagen beslutade 1997 följande riktvärden för trafikbuller (Infrastrukturinriktning för 

framtida transporter proposition 1996/97:53): 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

För flygbuller anges i propositionen riktvärdet FBN2 55 dBA ekvivalentnivå utomhus. Enligt 

bullerutredningen nedan ligger planområdet inom FBN 55 dBA.  

 

                                                        
1 Maximal ljudnivå innebär den högsta förekommande ljudnivån vid en flygpassage. 
2 FBN innebär en tidsindelning med dagtid kl. 06–18, kväll kl. 18–22 och natt kl. 22–06. Dessutom innebär det ett tillägg om 5 dBA på 

ljudnivån kvällstid och 10 dBA nattetid. Vidare är värdet ett mått på medelljudnivån under ett år. (Källa: Boverket - flygbuller i planeringen) 
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Figur 11. Bullerutbredning från flygverksamheten på Kiruna airport. Källa: Fördjupad översiktsplan Kiruna C, 

2006. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär fortsatt industriverksamhet i området, vilket har en högre tolerans 

av bullernivå. Inga bullerdämpande åtgärder bedöms nödvändiga. 

Planalternativ 

Vägarna kommer att påverka ljudmiljön vid stadshuset. Eftersom trafikflödena kommer att 

förändras i området då centrumkärnan byggs upp är det i dagsläget svårt att förutse hur 

ljudmiljön på planområdet kommer att bli. Om nytt resecentrum förläggs vid planområdet 

kommer även det att orsaka buller. Bullerutredningar kommer att tas fram eftersom en del av 

den nya centrumkärnan planeras till området mellan nya stadshuset och E10. 

Bedömning 
Planområdet kan komma att påverkas av buller. I vilken omfattning är dock svårt att säga i 

dagsläget. Om resecentrum anläggs nära planområdet kommer det att medföra buller. När 

utredningsplanen är framtagen kan fler undersökningar av väg- och järnvägsbuller behöva 

tas fram. Buller från E10 måste tas hänsyn till i kommande exploatering för att avgöra om 

bullerdämpande åtgärder och vilken typ av dessa som krävs för en god boendemiljö. 

Planens genomförande bedöms ha liten negativ påverkan från buller. 

PLANOMRÅDET 
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Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsförslag bedöms aktuellt i nuläget. 

Förorenad mark och vatten 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark för två olika typer 

av markanvändning, känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning.  

 Känslig markanvändning, (KM), där markkvaliteten inte begränsar val av markan-

vändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom 

området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 

skyddas. 

 

 Mindre känslig markanvändning, (MKM), där markkvaliteten begränsar val av mar-

kanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas 

vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 

äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för mark-

funktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan 

vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av 

cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. 

Nulägesbeskrivning 
Kommunen har utfört en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar i 

föreslaget område för Kirunas nya stadshus. 

Underlaget till sammanställningen utgörs av följande tidigare utförda undersökningar i om-

rådet:  

 Geoteknisk- och miljögeoteknisk undersökning planområde nya Kiruna från 2011 ut-

förd av Tyréns AB.  

 Geoteknisk undersökning ny väg E10, Ramböll 2012  

 Geoteknisk undersökning stadsomvandlingen Kiruna, Tyréns AB, 2013-02-15  

 

 
 

Figur 12. De geotekniska 

förhållandena beskrivs 

inom det område som 

har undersökts för place-

ring av stadshuset, på 

kartan t v markerat med 

gul ruta. Område med 

röd gräns är område D i 

undersökningen, blå 

gräns är område E. 
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Område D(se figur 12): Inga riktigt höga föroreningshalter är påvisade vid asfaltverket, som 

högst en PAH-halt på 1,6 ggr riktvärdet för MKM, i övrigt under MKM. Förhöjda halter av 

petroleumämnen är dock påträffade i flera punkter och på flera djup vilket kan tyda på en 

större förorening. Eftersom undersökningen riktats in mot föroreningskällor är det svårt att 

bedöma vilken omfattning föroreningen har.  

Inga föroreningar har påträffats i grundvattenproverna vilket tyder på att föroreningarna inte 

har spridits med grundvattnet.  

Område E: På fastigheten har endast låga föroreningshalter påträffats i jord. Inga förhöjda 

halter av petroleumämnen är påträffade. I ett ytligt prov påvisades halter av krom, koppar 

och nickel över riktvärdena för KM men under riktvärdet för MKM. I ytterligare ett prov på-

visades kobolt och koppar i halter över KM. Ett jordprov och ett grundvattenprov har analy-

serats med avseende på lösningsmedel men inga lösningsmedel detekterades. Grundvatten-

provet visade inte på några förhöjda halter.  

Risken för påverkan på människors hälsa eller miljön är små utifrån de påträffade förore-

ningarna. Denna fastighet innefattar planområdet för stadshuset, i dagsläget finns det ett 

måleri på tomten vars verksamhet flyttas. 

Övriga områden som undersökts, A, B och C i västra delen samt F i östra delen, har förore-

ningar påträffats men samtliga med värden inom tillåtna nivåer för MKM.    

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts 2013-09-12 på uppdrag av LKAB. 

Provtagningen har omfattat störd jordprovtagning med skruvborr i 11 provpunkter ned till 

maximalt tre meters djup och med provgropar i 9 punkter till 2,5 meters djup. Provtagningen 

har varit utformad för att dels karakterisera jorden i läge för planerat stadshus med anslu-

tande torg. Inom detta område har provtagning utförts i ett rutnät med 20 x 20 meters rutor. 

Provpunkter har även placerats ut över andra delar av fastigheten för att ge en generell bild 

av föroreningssituationen. Grundvattenrör har installerats i en provpunkt. 

Undersökningen indikerade att den västra delen av området, där stadshuset skall byggas, är 

utfyllt med sten och grus. I den östra delen finns ett utfyllnadsområde med jord, betong med 

mer. 26 jordprover har analyserats med avseende på metaller och PAH. Halter över det gene-

rella riktvärdet för Känslig mark har påträffats i 4 prover, varav två i det område där stadshu-

set planeras. Det vattenprov som analyserats visade inte på förhöjda föroreningshalter. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nuläget kvarstår eftersom de föroreningar som finns i marken inte överskrider värden för 

MKM, som är aktuell användning av marken i nuläget. Inga föroreningar har hittats i grund-

vattnet. 

Planalternativ 

Den geotekniska utredningen rekommenderar att gammal fyllning och torv schaktas bort 

innan grundläggning, eftersom fyllningen har en varierande tjocklek, struktur och packning. 

Då massorna schaktas bort avlägsnas även föroreningarna. 

Planerad markanvändning vid stadshuset saneras till Känslig mark. 
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Bedömning 
Planens genomförande bedöms innebära positiv påverkan då förorenad mark saneras.  

Åtgärdsförslag 
Marken kommer att saneras till Känslig markanvändning. Utöver detta kan en eventuell 

bortschaktning av gammal fyllning och torv behövas.  

All jord som grävs upp och som inte har en i förväg planerad användning är per definition 

avfall. Som avfall ska jorden därför tas om hand på deponi. All jord som ska deponeras ska 

enligt krav i avfallsförordningen (2011:927) karaktäriseras med avseende på i vilken typ av 

deponi den ska deponeras, deponi för inert avfall (IA) icke farligt avfall (IFA) respektive far-

ligt avfall (FA). Denna karaktärisering ska göras innan en avfallsdeponi kan eller får ta emot 

materialet. Enligt NFS 2004:10 får jord (avfall) klassad med avfallskod 170504 deponeras 

som inert avfall utan föregående karaktärisering.  

 

3.3 MARK, VATTEN OCH LUFT 
Det har gjorts geologiska undersökningar i området vid flera tillfällen. Den senaste under-

sökningen gjordes under sommaren 2013 med syfte att utreda grundförhållandena inom lä-

get för planerat stadshus, torg och eventuellt exploateringsområde i öst.  

Området där stadshuset är planerat är plant. Marknivån varierar mellan +457 och +459 m. 

Området öster om det planerade stadshuset ligger på en nivå som varierar mellan +452 och 

+456 m. Marken sluttar från nordväst mot sydost. Marken för området där stadshuset är 

planerat utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor. Östra området utgörs till störst del av ängs-

mark med ett antal sanka partier.  

I läget för den planerade byggnaden ligger idag en industrilokal tillhörande Metso. 

För området där det planerade stadshuset ska uppföras utgörs jordlagren enligt utförda 

undersökningar i huvudsak av: 

 Asfalt/fyllnadsmaterial till ca 0,5 m djup. 

 Grusig morän till ca 2-3 m djup 

 Siltig morän till ca 5-7 m djup 

 Berg 

Jordlagren är mycket fast lagrade. Tjälfarlighet klassas i fyra klasser där klass 1 innebär Icke 

tjällyftande jordarter och klass 4 innebär Mycket tjällyftande jordarter. Inom området varie-

rar tjälfarlighetsklass mellan 1 och 3.  

I det gräsbelagda området öster om det planerade stadshuset bedöms jordlagren bestå av: 

 Torv/mulljord till 0-4 m djup 

 Siltmorän till ca 6-7 m djup 

 Berg 

Området har tjälfarlighetsklass 4.  

Sonderingarna visar på mycket fast jord i form av siltig morän. Marken bedöms inte vara 

sättningskänslig. I området för det planerade stadshuset ska uppföras visar sonderingarna på 

bergfritt djup ned till cirka 6 m utan större variationer. 
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Eftersom området där det nya stadshuset är planerat består av fastmark och marklutningen 

är flackare än 1:10 bedöms stabiliteten vara tillfredställande utan att några stabilitetsberäk-

ningar behöver utföras. Ur totalstabilitetssynpunkt är området tillfredställande. 

Enligt utförda markradonmätningar är den norra delen av området klassat som lågradon-

mark och den södra delen som normalradonmark. 

Rekommendationer från markundersökningsrapporten:  

 Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark. Detta förutsätter dock att 

på de delar av området där torv och andra lösa jordar påträffas grävs ur och ersätts 

med väl packad friktionsjord. Om det uppstår svårigheter med att urskilja organisk el-

ler lös jord ska erfaren geotekniker utföra schaktbottenbesiktning.  

 Att grundlägga med källare bedöms kunna utföras förutsatt att konstruktionen är vat-

tentät under grundvattenytan alternativt att grundvattenytan sänks till underkant käl-

lare. 

 I området så förekommer jordar med hög siltandel vilket innebär risk för tjällyftning 

vilket skall beaktas vid grundläggning. Vid schaktning skall också hänsyn tas till de 

siltiga jordarnas flytbenägenhet. 

 Schaktning kan utföras med släntlutning 1:1 för schakter ner till 1 m djup, 1:2 för 

schakter i friktionsjord ned till 3 m djup. 

 Med hänsyn till markradon bör tätning vid rörgenomföringar och kulvertintag i hu-

sets bottenplatta utföras. Konstruktionen skall uppföras på sådant vis att sprickor i 

golv och källarytterväggar ej uppkommer på grund av sättningar eller andra rörelser. 

 

Grundvatten 

Nulägesbeskrivning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Bedömd flödesriktning. 

 

Mätning av den övre grundvattenytans läge har utförts under augusti och september 2013.  

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av 

topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre grundvattenytan bedöms 
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dock under stora delar av året ligga mellan 2-3 m under befintlig markyta. Detta motsvarar 

nivåer mellan ca +455 m till +456 m. Utifrån uppmätta grundvattenytor bedöms grundvat-

tenströmningen generellt följa topografin. Grundvattnet bedöms strömma i öst, nordöstlig 

riktning och avvattnas i myrområdet i sydöstra delen. Bedömd riktning för grundvattenflödet 

visas med blå pilar i figur 13.  

Den södra delen av slamdammen bedöms i huvudsak avvattnas genom den sandiga silten åt 

sydost. Den låga grundvattenytan i slamdammens sydvästra hörn tyder på en möjlig dräne-

ringsväg.  

Inga slugtester eller liknande har utförts i området och de olika jordlagrens hydrauliska kon-

duktivitet har därmed inte kunnat bestämmas. Grundvattenflödenas storlek inom området 

har därför inte kunnat uppskattas. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Nuläget kvarstår enligt ovan, inga betydande förändringar i grundvattenflöde och riktningar 

förväntas. 

Planalternativ 

Planområdet kommer att påverka grundvattnets rörelsemönster. I vilken omfattning är svårt 

att säga i dagsläget. Hela planområdet kan bebyggas eller hårdgöras. Anläggningen av stads-

huset kommer lokalt att innebära schaktning och fyllning av området. En stor del av marky-

tan kommer att hårdgöras och befintliga diken kommer troligtvis att försvinna. 

Eftersom stadscentrum ska ligga på platsen innebär det en stor del hårdgjorda ytor vilket i 

sin tur påverkar grundvattennivån. Mindre mängd vatten som dränerar genom jordmassorna 

och når grundvattnet medför att grundvattenytan sänks. Det påverkar den lokala flora och 

faunan.  

Bedömning 
Genomförandet av denna detaljplan och omgivande bebyggelse medför en grundvattensänk-

ning.  

Åtgärdsförslag 
Inför byggskedet ska handlingar som närmare beskriver grundvattensänkningen och lösning 

för hur detta ska hanteras tas fram. 
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Dagvatten 
Vid exploatering av naturmark ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden. Vatten 

hindras från att tas upp av växter och från att infiltrera ner i marken och vidare transporteras 

till grundvattnet. Förändringen innebär att dagvattenvolymerna ökar. Dagvatten kan förenk-

lat definieras som regn och smältvatten som rinner av från byggnader, infrastruktur och 

andra hårdgjorda ytor. 

Dagvatten kan ge upphov till problem för samhället både genom att det kan bidra till och 

orsaka översvämningar men också för att det orsaka spridning av föroreningar. För att ha 

beredskap för ett framtida förändrat klimat, orsakat av den globala uppvärmningen, är det 

nödvändigt att anpassa dagvattenhanteringen efter de förändringar som förväntas.  

Med en väl avvägd fysisk planering finns stora möjligheter att kompensera exploateringens 

negativa effekter så att dagvattnet kan bli en resurs istället för ett problem. Med en öppen 

dagvattenhantering kan biologiska värden tillföras den urbana miljön samtidigt som en re-

ning sker av vattnet innan det når sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvattnen. Med en väl 

avvägd planering kan också vattnet integreras med de ytor som planeras för rekreation och 

övrig grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. 

Nulägesbeskrivning 
Industriområdet består till stor del av hårdgjorda ytor. Dagvattnet filtreras dels genom den 

naturmark som finns kvar och dels genom den mark som inte har en asfalterad yta. På fastig-

heten som stadshuset ska placeras på upptas största delen av industribyggnaden och asfalte-

rade ytor. Dagvattnet som inte kan infiltreras direkt i marken leds till öppna diken och brun-

nar.  

Det finns en risk att dagvattnet förorenas vid industriområden och för med föroreningarna 

till i marken. Dessa föroreningar stannar oftast i jordlagren men kan även nå grundvattnet 

som då förorenas. I de geoundersökningar som gjorts på platsen har inget förorenat grund-

vatten påträffats. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativ 

Dagvattnet samlas i diken och filtreras genom jordmassorna och når grundvattnet. Det finns 

en risk att dagvattnet förorenas vid industriområden och för med föroreningarna till i mar-

ken och grundvatten. 

Planalternativ 

Planområdet kommer att påverka dagvattnets rörelsemönster. I vilken omfattning är dock 

svårt att säga i dagsläget. En dagvattenutredning för hela området pågår. 

Om lokala lösningar av dagvattenhantering, t ex en damm, önskas anläggas är det viktigt pla-

nera för det ändamålet före området exploateras. När bebyggelse redan vuxit upp kan det 

försvåra en god lokal dagvattenhantering. 

Bedömning 
Enbart genomförandet denna detaljplan bedöms ha en marginell påverkan på dagvattnet 

eftersom förändringen från nuvarande användning är liten. Både nuvarande byggnad och 
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stadshuset är stora byggnader på en tomt som till stor del är hårdgjord. Däremot kan den 

planerade exploateringen runt planområdet innebära betydligt större påverkan. 

Planens genomförande bedöms ha ingen/obetydlig påverkan på dagvattnet. Om lokalt om-

händertagande ordnas kommer dagvattnet föras tillbaka i grundvatten på samma plats. Om 

så sker innebär planen en positiv påverkan eftersom risken för förorenat dagvatten blir 

mindre. 

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärdsförslag i planen bedöms aktuella i detta skede. För hela nya Kiruna centrum på-

går en dagvattenutredning. 

 

Förändringar i grund-/dagvattenflöde och riktningar  

Nulägesbeskrivning 
Aktuellt område ligger i delavrinningsområdet Ovan Pahtajoki. Avrinningsområdet avgränsas 

i norr med en vattendelare som sträcker sig genom slamdammen. Aktuellt område för det 

nya stadshuset samt vattendelare visas i figur 13. 

Inga slugtester eller liknande har utförts i området och de olika jordlagrens hydrauliska kon-

duktivitet har därmed inte kunnat bestämmas. Grundvattenflödenas storlek inom området 

har därför inte kunnat uppskattas. 

Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

Fastigheten är i dagsläget bebyggd med en stor industrifastighet. Markytan är till stor del 

hårdgjord. Nuläget kvarstår enligt ovan, inga betydande förändringar i grund-

/dagvattenflöde och riktningar förväntas.  

Planalternativ 

Hela planområdet kan bebyggas eller hårdgöras. Anläggningen av stadshuset kommer lokalt 

att innebära schaktning och fyllning av området.  

Bedömning 
Enbart genomförandet av denna detaljplan bedöms ha en marginell påverkan på flöde och 

riktningar eftersom förändringen från nuvarande användning är liten. Både nuvarande bygg-

nad och stadshuset är stora byggnader på en tomt som till stor del är hårdgjord. Däremot kan 

den planerade exploateringen runt planområdet innebära betydligt större påverkan. 

Planens genomförande bedöms ha ingen/obetydlig påverkan på grund-/dagvattenflöde och 

riktningar. 

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärdsförslag i planen bedöms aktuella i detta skede. 
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Luft 

Nulägesbeskrivning 
Söder om Malmvägen, cirka 190 m från detaljplanegränsen för Linbanan 1, bedriver Slit- och 

Korrosionsskydd AB (Sokab) plastindustri sedan mitten på 80-talet. Företaget har speciali-

serat sig på formgjutna produkter i polyuretan (uretangummi). De har sedan tidigare till-

stånd enligt miljöskyddslagen att uppföra och driva anläggning för sprutning och gjutning av 

solida polyuretaner, samt att bedriva produktion av produkter med armerad polyesterplast. 

För sådan verksamhet krävs kraftig ventilation, vilket skulle kunna ge upphov till luktstör-

ningar i omgivningen. Processen ger bl.a. upphov till luftutsläpp där små mängder to-

luendiisocyanater ingår, liksom styren. Styrenutsläpp uppmärksammas ofta eftersom styren 

har en karakteristisk lukt som uppfattas av människor även vid låga koncentrationer. Därför 

förekommer ofta klagomål vid verksamheter som orsakar styrenutsläpp. 

Idag bedriver Sokab C-verksamhet med enbart anmälningsplikt, verksamhetskod 25.30 (se 

Miljöprövningsförordningen 2013:251, 13 kap 4§).  

Norr om detaljplaneområdet finns ett asfaltverk som kommer att tas bort från platsen efter 

säsongen 2015.  

E10 går i dagsläget strax söder om området och kommer i framtiden att flyttas till ett läge 

strax nordost om området.  

 

Effekter och konsekvenser 
Nollalternativ 

Industriområdet söder om Malmvägen finns kvar och Sokab:s verksamhet bedrivs som idag. 

Avståndet på 400 m mellan Sokab och bostadsbebyggelse kvarstår. Ny dragning av E10 bör 

inte orsaka mer än en marginell ökning av avgasutsläpp i planområdet då befintlig E10 ligger 

relativt nära planområdet redan idag. 

Planalternativ 

Planområdet bebyggs med centrum- och kulturverksamhet på ett avstånd av ca 190 meter 

från industriområdet och Sokab:s verksamhet. Industriverksamheterna kvarstår och kan på-

verka planområdet med utsläpp som sker via luften.  

Nya dragningen av E10 kan väntas orsaka marginellt större avgasutsläpp i närområdet jäm-

fört med dagens trafik. Den nya markanvändningen alstrar mer trafik till området, vilket kan 

innebära något försämrad luftkvalitet lokalt.  

Bedömning 
Riktvärde för skyddsavstånd till polyesterindustri är 500 meter till närmaste bostadsbebyg-

gelse. För övrig plastbearbetande industri är skyddsavståndet 200 m, Boverket (1995). Uti-

från detta rekommenderar även Naturvårdsverket (1995) ett skyddsavstånd på 500 meter 

mellan tillverkning av produkter av omättad polyester och bostadsbebyggelse för att undvika 

luktolägenheter. Dock påtalas att angivna värden ska tillämpas som en vägledning och anpas-

sas till förhållandena i det enskilda fallet. 
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Sokab har tillstånd för mindre tillverkning av produkter av polyester samt för sprutning och 

gjutning av solida polyuretaner. I miljötillståndet från Länsstyrelsen (1984) beskrivs verk-

samheten av relativt ringa omfattning. Idag ligger Sokab:s verksamhet 400 meter från bo-

stadsbebyggelse.  

I Övergripande riskbedömning för detaljplan (WSP 2014-03-11) gällande olycksrisker 

(brand) från SOKAB står:  

”En brand vid SOKAB:s verksamhet kan få konsekvenser för omgivningen. Då de varor som 

hanteras av verksamheten brinner, t.ex. polyester eller polyuretan, bildas giftiga brandgaser. 

Brandorsakerna kan vara flera t.ex. ett tekniskt fel eller elfel. Att en brand skulle sprida sig 

till SOKAB från omkringliggande industrier bedöms som osannolikt då separationsavstånden 

är väl tilltagna.” 

…”Stadshuset bedöms inte förknippas med några särskilda olycksrisker, dock kan en ”vanlig” 

brand leda till att brandgaser sprids i omgivningen.” 

…”Vid en stor brand och vind som blåser direkt från SOKAB mot Stadshuset kan det dock 

inte uteslutas att personer som befinner sig eller i närheten av Stadshuset påverkas negativt 

av brandgaserna. Att halterna skulle kunna vara livshotande bedöms dock som osannolikt. 

Vid en större brand kan det inte uteslutas att räddningstjänsten tvingas utrymma ett större 

område som kan innefatta Stadshuset.” 

…” WSP bedömer inte att olycksrisken är att betrakta som tillräckligt hög för att riskreduce-

rande åtgärder kan krävas inom ramen för detaljplanearbetet.”…”WSP anser att risksituat-

ionen är sådan att riskreducerande åtgärder vare sig krävs eller bör införas inom ramen för 

detaljplanearbetet med det nya stadshuset.”  

SOKAB utnyttjar i dagsläget inte hela sitt tillstånd och en ökad produktion inom tillståndet 

kan innebära att detaljplaneområdet påverkas av lukt från styren. I fortsatt planarbete med 

Kirunas nya stadskärna så kommer inbördes påverkan att behöva åtgärdas. I PM Riskbe-

dömning, utsläpp och lukt från SOKAB i Kiruna (WSP 2014-03-12) står:  

”WSP ser inte någon omedelbar risk mot SOKAB:s verksamhet till följd av den föreslagna 

placeringen av Kiruna nya stadshus. Den största risken som identifierats i denna övergri-

pande genomgång av hanterade kemikalier i verksamheten, är kopplad till en större framtida 

förbrukning av polyester och därmed ökade utsläpp av bortventilerad styren till omgivande 

luft. I en första initial bedömning av utsläppen enligt dagens villkor av styren genom ventilat-

ion ses inga koncentrationer som kan ge upphov till hälsorisker för tredje man vid normal 

drift. Huruvida koncentrationer av styren som kan orsaka luktolägenhet kan uppstå har, som 

tidigare nämnts, inte utretts här.”   

…” Med arbetsplatser, centrumbebyggelse och ev. bostäder inom 100-200 m avstånd från 

SOKAB:s anläggning, ökar antalet människor i området drastiskt och därmed även risken för 

att människor ska uppleva besvär av t ex styrenlukt, om SOKAB skulle ha anledning att i 

framtiden utöka den nuvarande produktionen av polyesterprodukter.” 

…” Styren är besvärande eftersom det har en mycket karakteristisk lukt som kan uppfattas av 

människor redan vid mycket låga koncentrationer. Med det nya stadshuset uppstår en situat-

ion där flera hundra människor kan komma att vistas på mindre än 200 m avstånd från SO-

KAB.  
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WSP:s rekommendation är därför att Kiruna kommun genomför en grovanalys av tänkbara 

scenarier med eventuell spridningsberäkning av den tillståndsgivna mängden styren i omgiv-

ningen. Med resultatet av denna spridningsberäkning kan koncentrationen av styren i om-

givningen uppskattas, vilket även ger svar på frågan om storleken på risk för luktolägenheter 

i Kiruna nya stadskärna. I spridningsberäkningen bör även omgivningskoncentrationer av 

polyuretan och MOCA inkluderas.” 

Övriga verksamheter i industriområdet söder om Malmvägen bedöms inte påverka byggnat-

ionen av nytt stadshus. Verksamheterna bedöms vara av karaktären industrikvarter eller 

småindustriområde. Boverkets allmänna råd 1995:5 anger riktvärden för skyddsavstånd till 

bostäder från industrikvarter, 50 meter, samt från småindustriområde, 200 m. Utöver SO-

KAB, som ligger cirka 190 meter från detaljplanegränsen, ligger skoterförsäljning och 

-verkstad cirka 170 meter från detaljplanegränsen. För bilverkstäder är skyddsavståndet 50-

100 meter som är den kategori som skoterverkstaden närmast kan klassas som. Alla andra 

verksamheter söder om Malmvägen ligger på ett längre avstånd än 200 meter från detalj-

planegränsen för stadshuset.  

Enbart planens genomförande bedöms inte påverka luftkvaliteten. Då asfaltverket kommer 

att försvinna efter säsongen 2015, innebär den nya centrumkärnan snarare förbättrad luft-

kvalitet i området. Ny dragning av E10 och den ökade trafik som kan alstras till området vid 

ett genomförande av detaljplanen bedöms ha marginell påverkan på luftkvaliteten. 

Åtgärdsförslag 
I fortsatt detaljplanearbete gällande nya Kiruna centrum (som även innefattar bostäder) 

kommer en riskutredning gällande samtliga verksamheter i närliggande arbetsområden att 

göras.  

I fortsatt planarbete med Kirunas nya stadskärna kommer spridningsberäkningar att utföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

4. MILJÖMÅL 
Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresur-

ser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Norrbotten har i sin tur tagit fram miljömål som 

är en anpassning av de nationella miljömålen efter regionens miljötillstånd och behov av åt-

gärder. I tabellen nedan presenteras för planen relevanta miljömål och hur de kan komma att 

påverkas vid planens genomförande. 

Relevanta miljömål för detaljplanen Detaljplanens konsekvenser 

Begränsad klimatpåverkan Positiv inverkan. Ny bebyggelse kan 

under byggskedet öka belastningen på 

miljön. Däremot kan dagens byggtek-

nik göra att bebyggelsen under sin livs-

längd kräver mindre energi än sin äldre 

föregångare i Kiruna nuvarande cent-

rum. Detta kan bidra till en begränsad 

klimatpåverkan.  

Frisk luft Viss ökad trafikalstring kan ske till om-

rådet. I stort bedöms påverkan på luft 

från industrier och trafik inte förändras 

nämnvärt.  

 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö Positiv inverkan på miljön eftersom 

marken saneras om gifter påträffas. 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet Grundvattennivån i området är relativt 

hög och kommer att sänkas då ett nytt 

centrum byggs. Mycket hårdgjorda ytor 

förhindrar dagvattnet att infiltrera ner 

till grundvattnet, vilket sänker grund-

vatten nivån.  

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 
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Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö Positiv inverkan. Kirunas nya stadshus 

bildar navet i stadens nya centrum. 

Runt detta ska staden sedan växa fram.  

Det bör dock inte ta alltför länge mel-

lan stadshuset och resterande bebyg-

gelses framväxt. Risken är annars att 

stadshuset blir en ensam byggnad utan 

god anknytning till övrig bebyggelse.  

Ett rikt växt- och djurliv 

 

5. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 
Kvalitetsstyrningen i projektet måste främst ske vid projektering och upphandling av pro-

jektet.  Vid upprättande av entreprenadavtal kan också styrning ske t ex utförande, byggar-

betsplatsens utbredning, återställande och avstädning av markområdet när av byggprojektet 

är färdigt. 
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