PLANBESKRIVNING
2020-07-02

Vårt Dnr: 2020 - 00044

Detaljplan för

RENEN 2, hotell m.m.
Kiruna kommun
Norrbottens län

Upprättad juli 2020
Plan- och bygglagen (PBL) 2010.900, SFS 2019:949.

LAGA KRAFT

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

Organisationsnr: 21 20 00-2783

Telefon: 0980-70 000

E-post: kommun@kiruna.se

Besöksadress: Stadshustorget 1, 981 30 Kiruna

Webb: www.kiruna.se

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. PLANHANDLINGAR

3

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

3

3. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP. MILJÖBALKEN

4

4. PLANDATA
4.1 Lägesbestämning och areal
4.2 Markägoförhållanden

5
5
6

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
5.1 Översiktliga planer
5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden, skydd
5.3 Kommunala beslut i övrigt
5.4 Undersökning för risk av BMP och miljökonsekvensbeskrivning

6
6
6
7
8

6. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
6.1 Natur
6.2 Miljöförhållande
6.3 Risk och säkerhet
6.4 Bebyggelseområden
6.5 Friytor
6.6 Fornlämningar
6.7 Vattenområde
6.8 Strandskydd
6.9 Gator och trafik
6.10 Teknisk försörjning
6.11 Sociala frågor

8
8
9
10
11
14
15
15
15
15
18
19

7. GENOMFÖRANDE
7.1 Organisatoriska frågor
7.2 Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
7.3 Ekonomiska frågor
7.4 Tekniska frågor

19
19
19
20
20

8. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

20

9. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

21

3

PLANBESKRIVNING
INLEDNING
Detaljplanen upprättas enligt Plan och Bygglagen (PBL) 2010:900, SFS 2019:949.
UTÖKAT FÖRFARANDE
En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden ska
användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.
Planarbetet påbörjas med att en behovsbedömning görs. I behovsbedömningen utreds planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även en miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att behovsbedömningen tas fram påbörjas även arbetet med
planhandlingarna.
När en första version av planhandlingarna finns färdig godkänns de av kommunstyrelsen och
skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen, sakägare samt andra
berörda i minst tre veckor. Under denna period ges det möjlighet att komma in med skriftliga
synpunkter på planen till kommunstyrelsen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.
Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst tre veckor
på samma sätt som under samrådet. De yttranden som inkommer under granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande med kommentarer från kommunen. Planhandlingarna
bearbetas vid behov.
Detaljplanen godkänns av kommunstyrelsen och antas sedan av kommunfullmäktige.
Berörda sakägare som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga detaljplanen inom tre veckor från att antagandebeslutet
anslagits på kommunens anslagstavla. Om ingen överklagar eller länsstyrelsen överprövar
kommunens beslut vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan
man söka bygglov i enlighet med planen.

1. PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser och illustration
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Landskapsanalys
- Granskningsutlåtande

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Malmfältens folkhögskola ansökte 2019-11-15 om planbesked för fastighet Renen 2 avseende
nybyggnation av hotell som innebär att man önskar bygga en större sammanhållen hotellbyggnad än vad som tidigare planerats samt ändra användningen.
För fastigheten Renen 2 finns en gällande detaljplan som vann laga kraft 2014-10-01 och med
en genomförandetid på 10 år.
Den gällande detaljplanen tillåter hotellbyggnader om maximal bruttoarea (BTA) om 250
kvm, men man önskar nu bygga en större sammanhållen hotellbyggnad om 7000 kvm. Detta
innebär att den gällande detaljplan behöver ändras.
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Då området redan är ianspråktaget och planlagt för ytterligare bebyggelse beslutade kommunstyrelsen 2019-12-09 § 358 att ge positivt planbesked för utvecklingsområde. Malmfältens folkhögskola planerar att uppföra hotellbyggnad/vandrarhem i anslutning till befintlig bebyggelsen på fastigheten Renen 2. I gällande detaljplan (Renen 1) är området redovisat
för skola, bostäder, kontor, kultur och fritid (inkluderar även hotell och vandrarhem).
Syftet med en ny detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning,
utökad byggnadsrätt och byggnadshöjd. Planbeteckningen O innebär att man får använda
byggnaden för vandrarhem/hotell med tillhörande servicefunktioner, såsom matsal, bar,
kiosk, servicekontor, klädbutik, skidbod/serviceverkstad, konferenslokal m.m.
Planförslaget kommer att hanteras med utökat planförfarande.

Här är planprocessen nu

Området omfattas i dagsläget av detaljplan med genomförandetid kvar (ca 4 år). Genomförandetiden innebär att man garanteras att utföra planenliga åtgärder under den här tiden.
Det är också ett sätt för övriga berörda att kunna se vad som är tänkt att ske under den här
tidsrymden.
Renen 2 omfattas av riksintresseområde för kulturmiljövård, totalförsvaret (hindersfrihet)
och värdefulla ämnen och mineraler. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa riksintressen i en
framtida planläggning även om området sedan tidigare är detaljplanerat.

3. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap i Miljöbalken.

MILJÖBALKEN KAP.3
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden
I 3 kap. anges att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål som är
mest lämpade. Användningen som medför en ur allmän synpunkt god hushållning ska ges
företräde. Riksintresseområden skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön,
försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av sådana anläggningar. Hela Kiruna centralort ligger inom riksintresse för kulturmiljövård för dess stadsmiljö och industrilandskap.
Eftersom planområdet delvis är bebyggt och fastighetens närområde inte innehar sådana
kulturinslag som ska värnas bedöms riksintresset inte påverkas negativt i och med ändringen
görs i gällande detaljplan.
Planen ligger även inom riksintresseområde för fyndigheter av ämnen eller material. Inom
det föreslagna detaljplaneområdet har LKAB ett undersökningstillstånd enligt minerallagen
(Lappmalmen nr 2, giltig till 2022-01-15). Enligt minerallag (1991:45) 3 kap. 7 § 5 punkten
får undersökningsarbete inte utan medgivande av bergmästaren äga rum inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planområdet
omfattas idag av gällande detaljplan från 2014. Enligt 4 kap. 2 § 5 stycket får en koncession
inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Lag (2004:600).
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I 4 kap. anges vissa områden i landet där särskild stor hänsyn måste tas. Planen berör inte
något sådant område.

4. PLANDATA

4.1 LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Allmänt om Kirunas flytt – nya Kiruna.
De senaste 10 åren har varit en av de mer omvälvande perioderna i Kirunas historia. För att
kunna hantera situationen i Kiruna centralort gjordes en fördjupad översiktsplan (FÖP) som
antogs i januari 2014.
Olika omständigheter har medfört att avtalet mellan Kiruna kommun och LKAB revideras
vilket innebär att inte alla byggnader innefattas i avtalet av gruvbrytningen.
Våren 2017 startades därför ett arbete mellan Länsstyrelsen, LKAB och Kiruna kommun för
att se över vilka byggnader med kulturhistoriskt värde, som påverkas av utbrytningen av huvudnivån KUJ 1365, som har sådana värden att en flytt rekommenderas. Val av byggnader
utgår från kulturhistoriskt värde, byggnadens skick, framtida brukare, framtida placering och
när i tid de påverkas.
Planområdet ligger längs med Campingvägen, norr om fastigheten Renen 1, och cirka 800
meter nordöst om nuvarande Kiruna centrum. Vidare ligger området norr om Högalidskolan,
väster om utomhusbad, sydöst om Matojärvi idrottsplats och ishall samt söder om skid- och
motionsspår.
Startskottet för stadsomvandlingen skedde 2004 då LKAB meddelar i ett brev till Kiruna
kommun att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen inom en åskådlig framtid.
Prognosen som presenterades visar hur gruvbrytningen kommer att påverka staden vid fortsatt produktion av järnmalm, då deformationerna påverkar Kiruna centrum. Kiruna kommun förklarar sig beredd att flytta delar av staden då gruvbrytningen är en viktig näring.
Beslutet blir att stadskärnan flyttas ca 3 km österut.
Den 19 september 2011 beslutade kommunfullmäktige i Kiruna att Kirunas nya stadskärna
ska placeras tre kilometer öster om stadens centrum. År 2014 antogs Utvecklingsplanen för
Kirunas nya stadskärna av kommunfullmäktige.
Delar av staden har nu flyttats.

Figur 1. Översiktskarta
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4.2 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Renen 2 ägs av Malmfältens folkhögskola.
Areal
Planområdet har en areal på cirka 6 000 kvm.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
5.1 ÖVERSIKTLIGA PLANER
Översiktsplan för Kiruna kommun, 2018
I Översiktsplan för Kiruna kommun, 2018 är planområdet redovisat som område för
helårsboende med utbyggnadsområden, område B10 Kiruna. Detaljplanens syfte
överensstämmer med Översiktsplanens intentioner.
Fördjupad översiktsplan för Kiruna centrum, 2014
Enligt Fördjupad översiktsplan för Kiruna C är området redovisat som idrott, friluftsområde.
Den nu aktuella planen redovisar hotell/vandrahemsverksamhet vilket strider mot
Fördjupad översiktsplan för Kiruna C, 2014.

Figur 2. FÖP 2014 - Aktuellt planområde markerat med blå ring. Källa: Kiruna
kommun.

5.2 DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER,
FÖRORDNANDEN, SKYDD
Detaljplaner
Området omfattas i dagsläget av detaljplan för Renen 1 med genomförandetid kvar (ca
4 år).
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Riksintressen
Ett riksintresse innebär att ett område eller anläggning har särskilt höga värden och därför är
av särskild betydelse för länet, landet och/eller i ett internationellt perspektiv. Riksintressen
och andra allmänna intressen för hushållning av mark- och vattenområden regleras av miljöbalkens (MB) 3:e och 4:e kapitel och det primära syftet är att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god
livsmiljö.
Riksintressen enligt 3 kapitlet MB ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande, utvinning, tillkomst, utnyttjande eller som kan motverka eller skada
deras värden. Riksintressen enligt 4 kapitlet MB regleras geografiskt genom särskilt utpekade
områden direkt i lagtexten.

Figur 3. Översiktskarta Kiruna kommun
Planområdet berörs av följande riksintressen:
- Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material
Fortsatt brytning i Kiirunavaaragruvan innebär att det område som berörs av markdeformation kommer att utvidgas. LKAB har tagit fram deformationsprognoser för gruvans utbredning med huvudnivån på 1365 meters djup. Fastighetsägaren har gjort bedömningen att
hotell/vandrarhemsverksamheten är ekonomiskt försvarbar fram till 2050.

- Riksintresse kulturmiljövård

Hela Kiruna C, inklusive planområdet, är med i Norrbottens Kulturmiljöprogram men
planförslaget bedöms inte påverka detta.
- Hindersfrihet
Försvarsmakten har stora riksintressen i Kiruna kommun. Kalixfors skjutfält med influensområde, stoppområde för höga objekt samt område med särskilt behov av hinderfrihet som
sträcker sig över stora delar av södra och östra kommundelen.

5.3 KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-09 § 358 att ge positivt planbesked för ändring av del
av detaljplanen för Renen 1 för att kunna utveckla fastigheten Renen 2 till vandrarhem/hotell.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-24 § 60 att detaljplanen fick skickas ut på samråd.
Samrådet genomfördes under tiden 26 februari – 18 mars.
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5.4 UNDERSÖKNING FÖR RISK AV BMP OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En undersökning för risk av betydande miljöpåverkan ”BMP” enligt Plan- och bygglagen och
MKB-förordningen har gjorts av Stadsbyggnadsförvaltningen, Kiruna kommun.
Bedömningen är att detaljplanen för Renen 2 inte leder till betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har delat bedömningen om att genomförande av föreslagen detaljplan
inte innebär sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.

6. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
6.1 NATUR
Mark, vegetation och djurliv
Norr och öster om planområdet finns ett natur- och närrekreationsområde som till största
del består av björkskog.
Landskap
I norra och östra delen finns oexploaterad mark som består av fjällbjörkskog.
Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har genomförts i nordöstra delen av planområdet. Marken inom
det aktuella området består av från 0,1 till 0,8 meter sandig siltig morän ovan berg. I några av
de undersökta punkterna består marken bitvis av rösberg från 0,1 till 1,0 meter under
moränen.

Figur 4. Geoteknisk analys. Källa: Tyréns
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6.2 MILJÖFÖRHÅLLANDEN
Gruvverksamhet/Samhällsomvandlingen
Förändringarna som kommunen nu genomgår påverkar inte bara de kommunala verksamheterna utan också många företag och organisationer. Kommunen är nu på väg in i ett skede
där man på allvar kan se nya byggnader tas i bruk medan äldre kulturbyggnader får nya placeringar i det som kommer att bli den nya stadskärnan.
Fortsatt brytning i Kiirunavaaragruvan innebär att det område som berörs av markdeformation kommer att utvidgas. LKAB har tagit fram deformationsprognoser för gruvans utbredning med huvudnivån på 1365 meters djup, se bild nedan. Planområdet ligger i ett område
som bedöms påverkas av gruvdriften fram till ca år 2050.
LKAB har tagit fram deformationsprognoser över framtida brytning av fyndigheten Lappmalmen skulle kunna påverka markytan, se figur nedan.

Figur 5. Deformationsprognos för Kiirunavaara (till vänster) och Lappmalmen, augusti
2012 respektive november 2012. Källa: Svenska Grafikbyrån/LKAB
Risk för skred/översvämning
Översvämningar i Kiruna kan ske både längs vattendragen och i urbana områden. Att flöden
och nederbörd ökar indikerar att även översvämningsrisken kan öka, men klimatscenarierna
visar att 100-årsflödena i kommunens både små och stora vattendrag långsiktigt kommer att
minska. Beräkningarna av framtida dimensionerande flöden i vattendragen indikerar att
nivåerna minskar.
Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar sedan 2009 med det av Riksdagen beslutade uppdraget anpassning till ett förändrat klimat. Riskområden kompletteras enligt nuvarande
kunskaper. Den senaste rapporten inne håller nya klimatanalyser och text från SMHI
Klimatologi nr. 32, 2015 Framtidsklimat i Norrbotten, redovisar inga påtagliga risker för den
nu aktuella detaljplanen.
Det finns i dagsläget ingen risk för skred/översvämning i området.
Nederbörd och temperatur
För varje grads ökning i medeltemperaturen flyttar sig temperaturklimatet också uppåt längs
fjällsluttningar med någonstans mellan hundra och hundrafemtio meter.
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Den aktuella verksamheten kommer att kunna vara i bruk ca 30 år. Därefter måste den
avvecklas p.g.a. befintlig gruvverksamhet. Uppskattningsvis kan temperaturen möjligen
öka 1 – 2 grader under verksamhetsperioden, dvs. fram till ca 2055.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets
kartdatabas ”fornsök”.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Inga specifika föroreningar
har redovisats för det aktuella området.
Förorenad mark
Ingen förorenad mark finns i området.
Radon
Planområdet ligger inom område där lokala förekomster av radon kan förekomma. I
Miljöplan 2008 (Kiruna kommun) beskrivs planområdet ligga inom högriskområde för
radon. På plankartan finns därför en bestämmelse som reglerar det byggnadstekniska
utförandet så att inomhusmiljö blir radonsäker.
Störningar (buller, lukt, luftföroreningar)
Inga störningar bedöms finnas inom området.

6.3 RISK OCH SÄKERHET
Buller/Avgaser/Lukt
Väg E10 har nu fått en ny dragning. Vandrarhemmet/hotellet kommer i och med detta bli
mer tillgängligt från väg E10. Då det är ca 500 meter till europavägen E10 bedöms inte buller,
avgaser och/eller luft påverka planområdet i någon större omfattning.
Räddningstjänst
Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon ska tillfredsställas inom området enligt
Kiruna kommuns Räddningstjänst. Ansvar för framkomlighet för räddningstjänstens fordon
inom och till tomtmark åligger fastighetsägaren.
Brandvattenförsörjning ska tillfredsställas enligt PM för Brandvattenförsörjning som Kiruna
Räddningstjänst utarbetat. Det finns 3 markbrandposter vid Matojärvigatan (tvärgata till
Campingvägen). Det finns tre väggbrandposter inom fastigheten Renen 1.
Räddningstjänstens insatstider till olika delar inom kommunen varierar kraftigt beroende på
organisation, riskobjekt och deras belägenhet. Insatstiden för s.k. grupp 1-objekt (hotell,
vårdanläggningar, samlingslokaler, större industrier, företag, skolor och bostadshus) bör
vara högst 10 min. Om insatstiden överstiger 20 minuter kan det vara nödvändigt att kräva
särskilda åtgärder för byggnader eller verksamheter, exempelvis utvändig stege om vind i
tredje våningen inreds för boende.
Om anslutning till sprinklersystem sker förutsätts att det sker i enlighet med Kiruna kommuns ”Policy för hantering och installation av sprinkleranslutningar”. Samtliga sprinklerinstallationer ska ansökas hos och godkännas av VA-huvudmannen via Tekniska Verken i
Kiruna AB (TVAB).
Byggnaderna i planområdet ska uppfylla de brandtekniska krav som ställs.
Beredskap
Ur beredskapssynpunkt är det viktigt hur olika verksamheter förläggs i förhållande till varandra.
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Samhället ska så långt som möjligt också fungera under krigstid, varför förläggningen av livsviktiga funktioner i förhållande till varandra och till andra krigsmål är viktigt att ta hänsyn
till i planeringen. Detta bör framförallt beaktas i kommande detaljplaner och fördjupningar
av översiktsplaner i Kiruna centralort med omgivningar. Om försvarsmakten, vid samråd
inom sådana intresseområden för totalförsvaret som av sekretesskäl inte redovisas i översiktsplanens kartmaterial, finner att plan- eller lovärendet strider mot försvarsintresset ska
inriktningen vara att inte fatta beslut som påtagligt kan motverka eller försvåra detta
intresse.

6 .4 BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
Gränsande till planområdet ligger elev- och personalbostäder samt folkhögskola.
Cirka 100 till 300 meter norr, väster och söder om planområdet finns nuvarande centrumnära villakvarter med bostäder.
Planförslaget innebär att mark inom planområdet kan bebyggas med ett vandrarhem/hotell.
Arbetsplatser
På intilliggande fastigheter finns konferensgård, gymnasieskola och idrottsplats.

Figur 6. Folkhögskolans huvudbyggnad, vy från söder. Källa: Tyréns AB
Till folkhögskolan hör undervisningslokaler, administration, matsal, garage och förråd.
Skolans matsal för personal och elever är även till för gäster/allmänheten vid frukost och
lunch.
Rymdgymnasiet bedriver även verksamhet i området.
Planförslaget
De föreslagna planbestämmelserna gäller för hela planområdet.
Ett genomförande av planförslaget innebär att planområdets ändamål övergår från att vara
avsett för skola, bostäder, kontor, kultur och fritid [SBKR] till bestämmelsen O; tillfällig vistelse; PBL 4 kap 5 § p. 3.
Planbestämmelsen O som innefattar användningen tillfällig vistelse för områden med alla
typer av tillfällig övernattning t.ex. hotell och vandrarhem, lägenhetshotell, service av olika
slag kopplat till verksamheterna samt konferenslokaler.
Största bruttoarea som medges i planen för hotellverksamhet är 7 000 m2 för huvudbyggnad
varav max 1 700 m2 får vara för serviceändamål avsett för hotellverksamheten. Det föreslagna
vandrarhemmet/hotellet får uppta maximalt 1 700 m2 byggnadsarea (BYA).
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Figur 7. Bilderna visar skillnaden mellan bruttoarea och byggnadsarea
Planförslaget redovisar också en möjlighet att tillämpa tredimensionell fastighetsindelning.
Det kan vara lämpligt om man eventuellt vill göra entrévåningen – servicefunktiondelen till
en egen verksamhet och då bilda en egen fastighet för denna.
Framtaget förslag för nya vandrarhem/hotellbyggnaden innebär att byggnaden får uppföras i
4 våningar med en högsta höjd till + 585 meter över nollplanet. Planen medger även möjlighet att uppföra komplementbyggnader. Största tillåtna byggnadsarea för enstaka komplementbyggnad är 30 m2. Den sammanlagda största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 200 m2.
Landskapsanalys
Vegetationen på tomten och omkringliggande naturmark består av lågväxande björkskog
med fjällkaraktär. En landskapsanalys har genomförts (Bilaga 1).

Figur 8. Inblick mot området
Från väster, norr, öster och sydost ligger tomten med den rundade höjden fritt synligt liksom
från de lägre punkterna i närområdena, men även på långa betraktelseavstånd. Från söder
och sydväst skyms den av Malmfältens folkhögskola.
Från tomten, och i ännu högre grad från ev. högre höjd i den nya byggnaden, är det en vidsträckt utsikt i alla väderstreck.
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I norr dominerar Luossavaara och i dalgången mellan ligger Matojärvis spårområden. Mot
nordväst och väster dominerar utsikten mot fjällvärlden. I väster, sydväst ser man ut över
staden och mot det för staden karaktäristiska gruvområdet. Förutom spårområdena fortsätter utblicken mot öster i oändliga skogsvyer.
Från tomten ser man ner på och har nära visuell kontakt med Matojärvis idrottsplats, Camp
Ripans faciliteter och Malmfältens folkhögskola.
Tomten ligger på en högpunkt med svaga sluttningar åt alla håll. På ”toppen” finns ingen
större helt plan yta. För att nyttja och förstärka tomtens höga fina läge bör en eventuell
nybyggnad anpassas till högpunkten och ansluta till befintlig mark med exempelvis stödmurar för att spara omkringliggande naturmark i så hög grad som möjligt.
Eftersom den nya byggnadens tänkta placering medvetet är förlagd till områdets högsta
punkt kommer den att synas från samtliga sidor. Tillfartsvägen ligger relativt lågt och den
nya byggnaden kommer från entré- och angöringssidan på nära håll till stor del skymmas av
folkhögskolans byggnader.
Från Högalidskolan, sydväst om planområdet, som ligger ungefär på samma nivå som
folkhögskolan, så kommer byggnaden att synas tydligast. Från spårområdena runt höjden
kommer byggnaden att upplevas på olika sätt beroende var man befinner sig, men den
kommer hela tiden finnas med visuellt.
Landskapsbilden, befintliga byggnader och verksamheter styr angöringspunkten för trafik,
till tomtens södra sida på östra sidan av Malmfältens folkhögskola.
Där finns redan en befintlig struktur och logistik för detta.
Tomten ansluter direkt mot Matojärvis spårområden och får en naturlig kontakt på norra
sidan till generösa idrotts- och rekreationsområdet.
På längre avstånd, exempelvis från andra sidan Matojärvis idrottsplats i nordväst eller Gruvvägen i sydost kommer också byggnaden att synas. Byggnadens placering gör att de övre
våningarna från samtliga håll mer eller mindre kommer att upplevas som en siluett, en form
mot fri himmel.
Byggnadens tänkta placering ställer stora krav på utformning, materialval och färgsättning.
Om detta görs på ett medvetet sätt kan byggnaden bli en intressant del av och förstärka höjdens nu relativt anonyma karaktär.

Figur 9. Vy från Matojärvi
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Figur 10. Vy från Gruvvägen
Gestaltning
Den nya vandrarhem/hotellbyggnaden anpassar sig avseende placering och utbredning på
tomten till folkhögskolan. Tydliga längor i nordsydlig riktning och samordning med entréer,
infarter och parkeringar. Däremot föreslås byggnaden få en egen karaktär och bli en profilbyggnad för höjden och området.
Ett böljande tak tar upp och förstärker den mjuka höjdens rundning och det omkringliggande
landskapet med Luossavaara och fjällen i fonden. Den nya byggnaden kommer att anpassas
till den befintliga miljön. Även om den nya byggnaden ligger på en platå bakom folkhögskolan kommer folkhögskolan vara en del av fonden och byggnaderna kommer tillsammans att
skapa en helhet. Detta betyder inte att den nya byggnaden ska kopiera befintlig bebyggelse,
utan definiera sin egen karaktär.
Offentlig och kommersiell service
Som beskrivet ovan gränsar Malmfältens folkhögskola med tillhörande verksamheter till
planområdet. Söder om planområdet ligger Högalidskolan (grundskola). Sydöst om planområdet finns Camp Ripan med hotell - konferensverksamhet samt restaurang. Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 300 meter från planområdet.
Byggnadskultur och gestaltning
Malmfältens folkhögskola invigdes 1960.
Byggnaderna har ett tydligt formspråk med genomarbetade proportioner; röda tegelmurar,
mörka träpaneler och indelade glaspartier. Den befintliga bebyggelsen är orienterad i nordvästlig riktning.
Kvalitén i den befintliga öppenheten mot söder och väster i den nuvarande byggnadsplaceringen är viktig att ta hänsyn till. Högsta tillåten nockhöjd är 16,0 meter för huvudbyggnad.
Området för de tilltänkta byggnaderna ligger på en platå där en egen prägel kan sättas. Här
medges därför en större frihet i bebyggelsen med avseende på placering.

6.5 FRIYTOR
Lek och rekreation
I dagsläget är den nordöstra delen av planområdet obebyggd och här finns några strövstråk.
Delar av denna yta kommer att tas i anspråk för vandrarhem/hotellet.
Matojärvi ishall och idrottsplats ligger nordväst om planområdet. Här finns skidstadion,
grusfotbollsplan, friidrottsbanor, omklädningsbyggnad och ishall.
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Tillgänglighet
Tillgänglighet för rörelsehindrade ska tillgodoses.
Elljusspår
Detaljplanen avser att exploatera den norra delen av fastigheten Renen 2, vilket påverkar
Matojärvis elljusspår. En mindre omläggning och justering av elljusspåret erfordras för att
möjliggöra exploateringen. Överenskommelse om genomförande av denna omläggning
undertecknades av kommunen och Malmfältens folkhögskola 1998-03-03.
Omläggningen måste uppfylla vissa krav som bland annat oförändrad spårlängd och spårprofil. Den planerade omläggningen av skidspåret kommer utarbetats tillsammans med
kommunen. Ett nytt spår för rullskidor kan komma att anläggas i nära anslutning till befintligt skidspår.

Figur 11. Elljusspåret inom planområdet. Elevbostäder till vänster i bild, vy från öst. Källa:
Tyréns AB
6.6 FORNLÄMNINGAR
Kända fornlämningar finns inte inom eller i anslutning till fastigheten.
6. 7 VATTENOMRÅDE
Inom fastigheten eller i anslutning finns några vattenområden.
6.8 STRANDSKYDD
Inom fastigheten eller i anslutning finns några vattenområden.
6.9 GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång, cykel- och mopedtrafik
Folkhögskolans tillfart från Campingvägen kommer att användas av
vandrarhemmet/hotellet. Ett särskilt avtal om drift och underhåll av ett gemensamt
tillfartsområde kommer att upprättas och lämplig avgränsning av ett eller flera servitut
kommer att hanteras av lantmäterimyndigheten.
Gång- och cykeltrafik är inte separerad från övrig trafik inom planområdet. Längs med Campingvägen söder om planområdet finns en separerad gång- och cykelbana. Gångstråk finns i
dagsläget i planområdets östra, obebyggda del.
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Kollektivtrafik
De närmsta busshållplatserna för lokaltrafik finns mellan ca 400 och 500 meter från planområdet på Adolf Hedinvägen och Norrmalm. I dagsläget är det röd, gul och lila linje som
trafikerar dagtid på vardagar ca 2 gånger i timmen. Kiruna busstation för regionaltrafik ligger
i centrala Kiruna ca 1 km sydväst om planområdet. Från och med december 2013 går även
flygbussar från busstationen och hållplats ”Ripan” till flygplatsen. Kirunas tillfälliga tågstation ligger idag 1,6 km (fågelvägen) från planområdet. Den slutgiltiga placeringen av tåg- och
busstation i och med samhällsomvandlingen är inte bestämd i dagsläget.
Parkering
Då planförslaget medger många olika möjliga utformningar ska sökanden redovisa parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm i samband med bygglov.
Kiruna kommun har utarbetat en parkeringspolicy daterad 2016-05-16. Policyn antogs av
Kommunfullmäktige 2016-05-30, § 51. Policyn reviderades sedan 2019-02-18 § 8.
Parkeringsbehovet har då angetts till 0,1 cykel och 0,3 bilar per besökare för hotell. Uppskattningsvis är bilplatsbehovet ca 45 platser (0.3 platser/besökare, vilket betyder ca 150 gäster
samtidigt). I den nu gällande detaljplanen för Renen 1 har p-behovet för den då redovisade
hotell/vandrarhemsverksamheten till 27 platser. Mellanskillnaden innebär att det finns ett
behov av ytterligare cirka 20 platser. Detta bedöms kunna rymmas inom befintligtomt.
Minst 5 % av parkeringsplatserna ska vara reserverade för rörelsehindrade med speciellt
tillstånd.
I policyn anges också att lägre minimum kan godkännas om samutnyttjande kan motiveras.
Detta ska då regleras efter särskild utredning och parkeringsavtal. Detta kan bli aktuellt att
diskutera med Malmfältens folkhögskola.
Illustrationen till plankartan redovisar att det finns utrymme för nödvändiga parkeringar,
rundkörning vid i- och urlastning m.m.
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Figur 12. Parkering m.m.

Varumottagning, utfarter
In- och utfart sker i dagsläget via Campingvägen vilket även planeras för i framtiden. Till
byggnaden planeras in- och utfart att ske via parkeringen i planområdets sydöstra del.
Antalet transporter – varumottagning bedöms vara av begränsad omfattning. Projektets
utformning får anpassas till befintliga utfartsmöjligheter.
Snöröjning
Fastighetsägaren sköter snöröjning inom den egna fastigheten.
Störningar
Några problem med elektromagnetiska fält, vibrationer, besvärande lukt eller damning
bedöms inte uppkomma från aktuellt detaljplaneområde eller omkringliggande områden.
Inte heller några barriäreffekter bedöms uppkomma.
Då avståndet till E10 är relativt stort, bedöms inte några störningar avseende buller
och/eller avgaser påverka bebyggelsen.

18

6.10 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Ökad nederbörd och fler skyfall ställer stora krav på avloppssystemens kapacitet att avleda vatten både i dagsläget och i det framtida klimatet. I kombinerade avloppssystem
transporteras spillvatten och dagvatten i samma ledningssystem vilket bör uppmärksammas vid dimensioneringen så att inte man skapar förutsättning för översvämningsrisk.
Vatten och spillvatten
Då Renen 2 är en egen fastighet bör om möjligt en ny anslutningspunkt för fastigheten
upprättas.
Förbindelsepunkt till kommunalt vatten och spillvatten finns i kvarteret Renen 1:s västra
gräns. Byggnaden föreslås dock anslutas till det befintliga systemet. Befintlig kapacitet i vatten- och spillvattensystemet bedöms vara tillräckligt för den förändring som detaljplanen
medför.
Om det inte är möjligt att ansluta Renen 2 via en egen anslutningspunkt kan en gemensamhetsanläggning (GA) för ledningarna som används gemensamt från de planerade byggnaderna fram till kommunens anslutningspunkt upprättas. Om förändring av befintliga och
tillkommande ledningsområden behöver göras, så inrättas på sedvanligt sätt lämpliga gemensamhetsanläggningar.
Sker anslutning via en ny anslutningspunkt kommer anläggningsavgift för tillkommande
servis och förbindelsepunkt att debiteras enligt gällande taxa när bygglovs beviljats. Upprättas en GA blir det en tillkommande anläggningsavgift för de planerade byggnaderna.
Fastighetsägaren är ansvarig för VA-ledningar på egen fastighet.
El
Ledningsägare av elledningar inom området är Vattenfall. Huvudbyggnaden ansluts till
befintligt elnät.
Värme
Vandrarhemmet/hotellet och övriga byggnader föreslås kunna anslutas till fjärrvärme eller
till andra ur miljösynpunkt godtagbara energiformer. Solceller kan bli aktuellt. En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre än gällande föreskrifter enligt BBR bör eftersträvas.
Avfall
Avfall hanteras i dagsläget i östra delen av planområdet, bakom huvudbyggnaden, vilket det
även planeras för framöver med tillkommande verksamhet.
Avfall ska kunna tas omhand via källsortering och kompostering av köks- och trädgårdsavfall.
Avfallshanteringen inom Kiruna kommun regleras via ”Renhållningsföreskrifter för Kiruna
kommun” (reviderad av KF 2019-06-10). Riktlinjer för transportvägar, hämtningsplatser etc.
tillämpas utifrån Avfall Sveriges rapport ”Handbok för avfallsutrymmen (2018)”. Bland annat föreskrivs att transportvägar ska vara framkomliga (bärighet, bredd, höjd och lutning),
snöröjda och halkfria, och vändmöjligheter utan backning ska eftersträvas m.m.
Tele
Opto-/teleledningar finns i området. Kiruna kommun och Skanova är ledningsägare. Det
finns nu möjlighet att ansluta till utbyggt fibernät.
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6.11 SOCIALA FRÅGOR
Tillgänglighet
Verksamheten på fastigheten Renen 2 ska till alla delar uppfylla tillgänglighetskraven, såväl
för ute- som inomhusmiljö.
Barnperspektivet
Det är särskilt angeläget att man beaktar barnperspektivet vid planeringen av verksamheten
så att olycksrisker minimeras när anläggningen kommer i drift.

7. GENOMFÖRANDE
7.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. När detaljplanen vunnit laga kraft kan
arbetet med att iordningställa marken påbörjas. Nedanstående tidplan för planarbetet avses i
huvudsak kunna följas:
- Samråd februari/mars 2020
- Granskning mars/april 2020
- Antagande juni 2020
- Laga kraft juli 2020
Genomförandetid
Planens genomförandetid upphör att gälla 10 (tio) år efter det datum då planen vunnit laga
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet
med detaljplan. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan
då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan ställa anspråk på ersättning eller för
förlorad byggrätt.
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap
Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet.
Avtal
Det befintliga elljusspåret (kommunalt huvudansvar) som idag löper genom norra delen av
fastigheten Renen 2 kommer att dras om och förläggas utanför fastigheten Renen 2.
Ett avtal om spåromläggning med mera har upprättats 1998-03-03. Kommunen har för
avsikt att upprätta ett nytt avtal med exploatören med det nu gällande avtalet som underlag.

7. 2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, m.m.
Detaljplanen berör fastigheten Renen 2 och ägs av Malmfältens folkhögskola. Ledningar vars
rätt inte redan är tryggad kommer att skyddas genom ledningsrätt.
En reglering av fastighetens gränser kan bli aktuell. Kommunen och Malmfältens folkhögskola tecknade ett genomförandeavtal 1998-03-03. För att klarlägga gemensamma intressen
kan ett motsvarande avtal tecknas i enlighet med lantmäteriets synpunkter.
Ansökan om avstyckning samt bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller
servitut hanteras av Lantmäteriet och det är fastighetsägarens ansvar att ansöka om samt
bekosta detta.
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7.3 EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planavtal har tecknats med ägarna till Renen 2, Malmfältens folkhögskola. Exploatören bekostar samtliga planläggningskostnader genom tecknat planavtal med kommunen.
Kostnader för eventuella ledningsflyttningar samt flytt av övriga tekniska anläggningar inom
planområdet ska bekostas av exploatören och sker i samråd med ledningsägare.
Sker anslutning via en ny anslutningspunkt kommer anläggningsavgift för tillkommande
servis och förbindelsepunkt att debiteras enligt gällande taxa när bygglovs beviljats.
Upprättas en GA blir det en tillkommande anläggningsavgift för de planerade byggnaderna. Anläggningsavgiften skall vara erlagd innan anslutning tillåts.
7.4 TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Samordning angående dragningar och eventuella omläggningar av markförlagda ledningar
måste ske mellan ledningsägare och byggherrar under projekteringsskedet inför anläggningsarbetet.
Dokumentation och kontroll
Sedvanlig dokumentation och kontroll vid genomförande av projektet förutsätts ske
genom byggherrens försorg.
8. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Ett genomförande av det aktuella planförslaget bedöms bland annat ge följande konsekvenser:
- Markanvändningen blir hotell/vandrarhem och inkluderar viss serviceverksamhet
kopplad till anläggningen, såsom parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym
och lekplats. Även de personalutrymmen som behövs ingår.
- Möjlighet att utöka hotellverksamheten/vandrarhemmet.
- Utbyggnaden innebär att befintligt allmänt elljusspår måste dras om.
- Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård samt fyndigheter av
ämnen eller material samt totalförsvaret.
- Huvudbyggnadens höjd föreslås högre i förhållande till omgivningen och då marken
ligger lite högre upp kommer stadsbilden att påverkas.
- Folkhögskolans kommande byggnad är väsentlig för upplevelsen i närlandskapet
och det gjordes en landskapsanalys inför prövningen av den byggnaden.
- Området för de tilltänkta byggnaderna ligger på en platå där en egen prägel kan
sättas. Här medges därför en större frihet i bebyggelsen med avseende på placering.
- Byggnadens tänkta placering ställer stora krav på utformning, materialval och färgsättning. Om detta görs på ett medvetet sätt kan byggnaden bli en intressant del av
och förstärka höjdens nu relativt anonyma karaktär.
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9. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Plankartan har ritats av Fanny Cederlund, Tirsén & Aili arkitekter HB. Luleå.
Landskapsanalysen är framtagen av Bengt Aili Arkitekt SAR/MSA Tirsen & Aili
Arkitekter
Förutom undertecknade, har kommunens tjänstemän, Lantmäteriet medverkat vid
framtagandet av planen.

Kommunala tjänstemän och konsulter som medverkat i planarbetet.
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Bilaga 1 – landskapsanalys

