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HANDLINGAR 

Detaljplanen består av följande handlingar: 

- Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 i A3 pappersformat 

- Illustrationskarta 

- Planbeskrivning (denna handling) 

 

Övriga handlingar tillhörande planen: 

- Fastighetsförteckning 

- Grundkarta 

- Samrådsredogörelse (efter samråd) 

- Granskningsutlåtande (efter granskning) 

- Behovsbedömning 

 

Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att ändra tidigare markanvändning till bostadsändamål inom 

fastigheten Riksgränsen 1:21, vilken ligger söder om malmbanan i det lilla stationssamhället 

Vassijaure. Den befintliga byggnaden inom planområdet är byggd i slutet på 1950-talet av 

Vassijaure Folkets Husförening. Till för några år sedan har byggnaden använts för hantverk- 

och utställningsverksamhet.   

 

Förutom ändrad användning avser planen att tillåta en utökad byggrätt. Befintlig 

huvudbyggnad får byggas ut och en större byggrätt för uthus medges. Syftet med planen är 

också att fastigheten ska kunna avstyckas till två tomter som möjliggör ytterligare en bostad 

med tillhörande uthus.   

 
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3, 4, 5 kap. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att denna planläggning inte innebär 

betydande miljöpåverkan enligt 4 och 5 §§ MKB‐förordningen och att det inte behöver 

utföras en miljöbedömning för detaljplanen. Den föreslagna markanvändningen 

överensstämmer med bedömd lämplig användning enligt kommunens översiktsplan. Aktuellt 

område är riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken kap 3 § 5, riksintresse för naturvård 

och kulturmiljövård enligt miljöbalken kap 3 § 6 samt riksintresse för det rörliga friluftslivet 

enligt miljöbalken kap 4 § 2. Hänsyn till den värdefulla miljö och riksintresset för 

kulturmiljövård ska tas, vilket regleras i detaljplanen genom bestämmelser om bebyggelsens 

utformning, utförande samt fasadernas kulör och materialval. Malmbanan som ligger i nära 

anslutning är av riksintressen enligt miljöbalken kap 3 § 8.   

 

Planen medför en ur allmän synpunkt god resurshushållning. Planförslaget har därför ansetts 

förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 

3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken. 
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Behovsbedömning 
Enligt PBL 4:34 ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för de detaljplaner där 

genomförandet kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den 

analys som ligger till grund för ställningstagandet om betydande miljöpåverkan och om en 

MKB krävs eller inte.  

 

Förslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt upprättad 

behovsbedömning. En miljöbedömning med MKB behöver därmed inte upprättas. 

 

PLANDATA 

Planområdet ligger i Vassijaure söder om malmbanan, ca 6 km från Riksgränsen och 130 km 

från Kiruna.  Planområdet omfattar 2400 kvadratmeter kvartersmark.  

 

Större delen av marken inom planområdet ägs av enskilda fastighetsägare.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta över Vassijaure stationssamhälle. Röd streckad linje markerar aktuellt planområde. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Enligt kommunens gällande översiktsplan utgör bebyggelsen i Vassijaure en del av den 

kulturellt värdefulla miljön längs malmbanan och riksintresse för kulturmiljövård enligt 

miljöbalken. I samrådshandlingen för den nya fördjupade översiktsplanen för Torneträsk – 

Riksgränsen (upprättad 2010, men är inte antagen ännu) anges att områdets karaktär bör 

präglas av det rörliga friluftslivet och rennäringen. Det är också viktigt att bevara och stärka 

områdets kulturarv.  

E10 

Infart 
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Detaljplaner 
För aktuellt område gäller idag: 

 Detaljplan för del av Vassijaure, del av Jukkasjärvi bandel 100:1, Hantverk och 

utställning, lagakraft 1994-11-16. Aktnummer 25-P95/41, kommunens planbeteckning 

S95.  

 

Gällande detaljplan medger hantverk- och utställningsverksamhet, se figur 2 nedan. Tanken är 

också att en mindre caféservering samt personalbostad får anordnas. I planen har byggnaden 

reglerats med skyddsbestämmelser om värdefull byggnad. Byggnadens exteriör, 

fasadmaterial, form och färg ska behållas. Det innebär att träfasad, fönster- och takutformning 

inte får förändras. Byggnaden får heller inte rivas. Ny byggnad med i huvudsak samma 

utformning får endast uppföras om befintlig byggnad till väsentlig del förstörs av våda. 

Byggrätten begränsas till nuvarande storlek och byggnadshöjd (4,9 meter). 

 

 
Figur 2. Gällande detaljplaner (kommunens planbeteckningar S95 respektive S50 ) från år 1994 respektive 1990 

tillåter hantverk- och utställningsverksamhet. 

 

 

Planer som ligger i nära anslutning, men som inte berörs är följande planer: 

 Byggnadsplan för Vassijaure, Bostäder, väg, kulturreservat, fastställd 1986-10-10. 

Aktnummer 25-P86/49, kommunens planbeteckning R302. Anmärkning: Särskild 

miljöhänsyn. 

 Detaljplan för del av Vassijaure, laga kraft 1990-12-07. Aktnummer 25-P91/28, 

kommunens planbeteckning S50. Ändamål: bostäder, turistrum. 

 Områdesbestämmelser för Jukkasjärvi bandel 1:1, Kalixfors-Riksgränsen, SJ-

bebyggelse, fastställd 1963-06-03, Aktnummer 25-P93/108, kommunens 

planbeteckning S85  

 

Vassijaure stationsområde är av stort kulturhistoriskt värde. Vassijaure transformatorstation, 

med bevarad transformator, uppfördes mellan åren 1912 till 1914 i samband med 

elektrifieringen av banan. Stationen har ett värdefullt teknikhistoriskt värde tillsammans med 

Abisko Östra och Torneträsk stationer. 

 

S50 

S50 

S95 
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Figur 3. Vassijaure stationshus som har ett högt värdefullt teknikhistorisk värde. 

Bild: Wikipedia, 2011-11-16 

 

Riksintressen  
Aktuellt område är av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård enligt miljöbalken kap 3 

§ 6 samt av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken kap 4 § 2. Området är 

också riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken kap 3 § 5. 

 

Området är sedan tidigare exploaterat och har nyttjats för en mer turistiskt inriktad 

verksamhet. Ändrad användning till bostad från tidigare tillåtna verksamheter bedöms ge 

mindre påverkan på de berörda riksintressena för naturvård, rörligt friluftsliv och rennäring. 

Planerad bostadsbebyggelse bedöms inte längre utgöra en målpunkt för besökare och turister, 

varför trafik till området bedöms minskas. Möjligheter till annan turistisk verksamhet i 

fjällområdet med koppling till tidigare tillåten turistisk verksamhet försvinner. Turistisk 

verksamhet i fjällen kan i större utsträckning innebära störningar för natur, rörligt friluftsliv 

och rennäring, jämfört med vad boende i området som inte tillåts bedriva verksamhet inom 

området. Området för exploatering sker inom redan befintlig bebyggelseområde. Ny mark tas 

inte i anspråk. Tillgängligheten till intilliggande natur- och fjällområden bibehålls.      

 

Planen tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård genom att styra utformning och 

utförande för ny bebyggelse. Den planerade bebyggelsens utformning och utseende anpassas 

till den särskilda kulturhistoriskt värdefulla miljön.   

 

Malmbanan som är av riksintresse enligt miljöbalken kap 3 § 8, ligger i nära anslutning till 

planområdet. Buller från järnvägstrafiken överskrider de fastställda riktvärdena för bostäders 

inomhus- och utomhusmiljö vid nybyggnation. För att inte överskrida bullernivåernas 

riktvärden kräver detaljplanen att bullerreducerande åtgärder ska vidtas både för inomhus- och 

utomhusmiljön. På så sätt säkerställs riksintresset. En befintlig tunnel under järnvägen för 

gångpassage förbinder entrén till stationssamhället norr om järnvägen samt planerad 

bebyggelse söder om järnvägen.  

 

Vattenskyddsområden 
Större delen av bebyggelsen i Vassijaure ligger inom primärt vattenskyddsområde. Brunnen 

som utgör den kommunala vattentäkten i Vassijaure ligger ungefär 70 meter från 

planområdet, vid sjön söder om järnvägen. Idag gäller ett interimistiskt förbud enligt 7 kap 24 
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§ miljöbalken. Det interimistiska förbudet är beslutat av länsstyrelsen och gäller tre år fram 

till juni 2012. Arbetet med en förlängning av förbudet pågår.  

 

Inom primärt skyddsområde krävs tillstånd från Kiruna kommuns miljö- och byggnämnd eller 

länsstyrelsen beroende på vilken åtgärd som avses att göra. Åtgärder som kräver tillstånd är 

bland annat att utföra infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten. Men då fastigheten 

befinner sig inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten innebär det att 

enskilda anläggningar såsom infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten inte är aktuellt.  

För att utföra anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg eller 

jord krävs miljö- och byggnämndens tillstånd. Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten 

eller återfyllning med massor som kan medföra risk för förorening av yt- eller grundvatten 

kräver tillstånd av länsstyrelsen.  

 

 
Figur 4. Karta över Vassijaure som redovisar primärt och sekundärt skyddsområde. 

Karta: Tekniska Verken i Kiruna 2007 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planerad bostadsbebyggelse 
Planen gör det möjligt att nyttja befintlig byggnad för bostad. Planen medger en utökad 

byggrätt för bostadsbebyggelse samt att fastigheten kan avstyckas till två tomter. Byggrätten 

medger att högst 280 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) samt 140 kvadratmeter BYA får 

bebyggas på respektive tomt. Fastigheten Riksgränsen 1:22 är idag totalt 1890 kvadratmeter. 

Minsta fastighetsstorlek får vara 1200 kvadratmeter respektive 600 kvadratmeter. En minsta 

fastighetsstorlek regleras för att inte riskera att fastigheten styckas av till fler än två tomter.  

 

Befintlig huvudbyggnad får byggas ut i söder, vilket betyder att utbyggnaden inte blir synbar 

från omgivande bebyggelse. Den befintliga byggnaden får bebyggas i två våningar med 7,0 

meter som högsta byggnadshöjd. Detta innebär att byggnaden kan byggas högre än sin 

ursprungliga byggnadshöjd. Genom att höja taket blir byggnaden mer proportionerlig i sin 

utformning med hänsyn till husliv och de befintliga fönstrens placeringar, se figur 5 nedan. 

Huset bedöms också få en större anpassning till omgivande bebyggelse. Figur 5 nedan 

illustrerar aktuell byggnad där högsta fönsterraden ligger ovanför takfoten (se röd streckad 

linje) till skillnad från omgivande bebyggelse där högsta fönsterraden ligger nedanför 

takfoten. 
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Figur 5. Befintligt hus som tillåter att byggnadshöjden utökas. Aktuell byggnad inom planområdet syns i 

förgrunden. Exempel på byggnad i omgivande bebyggelsemiljö syns i bakgrunden.  

Bild: Ramböll Sverige AB, 2011-08-21 

 

Högsta byggnadsarea för enskild komplementbyggnad såsom uthus, förråd och garage får 

vara högst 70 kvadratmeter. Byggnadshöjden för dessa får inte överstiga 3,2 meter. Uthusens 

placering och utformning ska anpassas till omgivande miljö och ska därför placeras med 

långsida parallellt med järnvägen, såsom den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i 

Vassijaure i övrigt är orienterade.  

 

Den nya planerade tomten får bebyggas med totalt 140 kvadratmeter BYA. Byggnaden får 

byggas i en våning med högsta tillåtna byggnadshöjd på 4,0 meter. Högsta byggnadsarea för 

enskild komplementbyggnad får vara högst 50 kvadratmeter och byggnadshöjden får inte 

överstiga 3,2 meter. Placeringen av byggnader ska vara överensstämmande med den övriga 

bebyggelsen, det vill säga med långsida parallellt med järnvägen.   

 

Uthus placeras lämpligen närmast järnväg för att på så sätt reducera buller från 

järnvägstrafiken mot bostadshusen. Uteplatser ska lämpligen placeras i söderläge och bakom 

byggnaderna. Om det är svårt att inrymma uteplats bakom byggnad ska en bullerskärm för 

uteplats invid fasadlivet anordnas för att reducera överskridande bullernivåer från 

Malmbanan. Mer om buller, se avsnittet nedan Störningar och Risker. 

 

För att anpassa all ny bebyggelse till omgivande SJ-bebyggelse ska byggnadernas fasader 

utgöras av trä och målas i röd slamfärg.  

 

Landskapsbild 
Landskapsbilden för Vassijaure bedöms bli i stort sett oförändrad. Den ökade byggnadshöjden 

kommer inte påverka landskapsbilden då huset ligger skymt från bebyggelse närmast 

järnvägen. En utbyggnad av takhöjden innebär att ungefär samma byggnadshöjd uppnås som 

för befintliga byggnader i närområdet. Från stationshuset kommer planerad tillbyggnad på 

befintlig byggnad endast att skymtas bakom bebyggelsen närmast järnvägen, se figur 6 nedan.  

 

Den nya avstyckade tomten med tillåten byggrätt för ny bebyggelse kommer inte bli störande 

för landskapsbilden då bebyggelsen tillåts vara betydligt mindre än övrig bebyggelse i 

området. Byggnadshöjden för huvudbyggnaden hålls ner till 4,0 meter. Större delen av 

stationshuset karaktäristiska profil kommer vara väl synlig söderifrån, endast en mindre del av 

stationshuset kommer att skymmas bakom planerad ny bebyggelse. se figur 7 nedan. 

 

Byggnaden kan byggas 
högre. 

Aktuell byggnad inom planområdet. 
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Ett bullerplank får uppföras inom fastigheten för att reducera buller från malmbanan. Denna 

ska anpassas till omgivande bebyggelsemiljö. Planket ska vara 2,5 meter högt och ska utföras 

i trä och målas i röd slamfärg. Planket kan upplevas som störande för landskapsbilden, varför 

det är särskilt viktigt att utseende och placering utförs på ett sådant sätt att det smälter in i 

landskapet och bebyggelsemiljön.    

 

 
Figur 6. Befintlig byggnad inom planområdet ligger skymd bakom byggnaden närmast järnvägen. Bilden är 

tagen från stationshuset norr om järnvägen.  

Bild: Voitas AB 

 

 
Figur 7. Vy över Vassijaure söderifrån med befintlig byggnad respektive platsen för  

planerad ny huvudbyggnad inom planområdet. 

Bild: Voitas AB 

 

Mellan de föreslagna tomterna lämnas ett släpp där marken inte får bebyggas. På så vis 

säkerställs ett fritt siktstråk i båda riktningarna för stationsområdet i norr och fjällandskapet i 

söder. Detta illustreras i figur 8 nedan.  
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Figur 8. Fritt siktstråk säkerställs i planen med mark som inte får bebyggas. 

Mark och vegetation 
Marken är sedan tidigare exploaterad. Markens ytskikt består av naturlig vegetation med gräs 

och inslag av mindre buskar och ris. Inom området saknas träd. Intill planområdet finns 

enstaka fjällbjörkar.     

 

Lek och rekreation 
Planområdet ligger inom en vacker belägen plats vid Vassitjokkas fot. Området ligger i en 

fjällmiljö där det finns stora utrymmen för lek och rekreation samt naturliga naturområden att 

vistas i.  

 

Geotekniska förhållanden 
Planområdet ligger inom område där lokala förekomster av högradonmark kan förekomma. 

Detaljplanen reglerar inte radonsäkert utförande, utan det regleras i annan lagstiftning vid 

bygglovsförfarandet (BBR). 

 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Bedömningen är att risken för skred och höga vattenstånd är liten.  

 

Vattenområden 
Det finns tre mindre sjöar i områdets närhet, mellan 150-400 meter från planområdet.    

 

Förorenad mark 
Det finns inga skäl till att marken inom området skulle vara förorenad.  

 

Fornlämningar 
Nära planområdet går Rallarvägen (Jukkasjärvi 2167), vilket är en materialväg som användes 

för byggandet av malmbanan under åren 1898 till 1903. Vägen kallas Rallarvägen och 

sträcker sig från Rombakksbotn i Norge till Abisko. Merparten av materialet fraktades längs 

vägen med hjälp av häst och vagn eller släde. Längs vägen anlades flera små samhällen där 

rallarna bodde. När järnvägen var klar 1902 revs bebyggelsen längs vägen. En stor del av 
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materialvägen är bevarad och nyttjas idag bl. a. som vandringsled och idag kan man, efter 

hela vägsträckan, se husgrunder efter enstaka eller större grupper av hus.1 

 

Rallarvägen bedöms inte påverkas av planerad bebyggelse. 

 

Befintlig bebyggelse 
Området för planerad bostadsbebyggelse ingår i en väl sammanhållen kulturellt värdefull 

miljö, SJ-bebyggelsen utefter malmbanan, där särskild miljöhänsyn ska tas. Husen har 

sadeltak och är orienterade med långsida parallellt med järnvägen och dominerande 

vindriktning. Bebyggelsen i Vassijaure består av en- och tvåplanshus med träfasader målade i 

faluröd slamfärg.  

 

Befintlig byggnad inom planområdet är byggd i en senare tidsepok än SJ-bebyggelsen. Den 

byggdes i slutet på 1950-talet av Vassijaure Folkets husförening, för föreningsverksamhet och 

som möteslokal. Detta har påverkat husets karaktär med t ex stora höga fönster runt 

samlingslokalen, entré från framsidan och nödutgång mot baksidan.  

 

Offentlig och kommersiell service 
Förutom tågstationen och befintlig camping saknas offentlig och kommersiell service i 

Vassijaure. Närmaste ort är Abisko, 32 km söder om Vassijaure. Där finns skola, badhus, 

bensinstation och livsmedelsbutik. En livsmedelsbutik finns också i Katterjåkk, 5,5 km 

nordväst om Vassijaure.  

 

Arbetsplatser 
I Vassijaure finns ingen direkt arbetsmarknad förutom fastighetsskötsel, drift och underhåll av 

väg, järnväg och parkeringar. Turism är en näring som utvecklas alltmer i de närliggande 

byarna, Abisko, Björkliden, Riksgränsen och även Katterjåkk.  

 

Renskötsel bedrivs i omkringliggande fjällområden.  

 

Tillgänglighet 
Planerad bostadsbebyggelse ligger söder om järnvägen. Järnvägen utgör en barriär mellan 

infarten till Vassijaure och bebyggelsen söder om järnvägen. En planskild gångtunnel finns 

för passage under järnvägen. Denna bör ses som bristande tillgänglighetsmässigt. Risk för så 

kallat spårspring är uppenbart både sommar och vintertid. Några åtgärder för att reducera 

olycksrisken samt öka tillgängligheten också för rörelsehindrade är inte planerat i Vassijaure. 

Ett förslag för att minska riskerna med spårspring kan tydligare skyltning anordnas vid 

järnvägsområdet och bebyggelsen med vägvisning och orientering samt information om 

riskerna om spårspring. Idag är skyltning i Vassijaure bristfällig.   

  

Infart till Vassijaure sker från väg E10. Både E10 och malmbanan med dess station ligger i 

nära anslutning till planområdet.  

 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon är bristfällig då det under vintertid saknas 

farbar väg fram till fastigheten.  

 

                                                 
1 RAÄ dnr 326-898-2008 
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Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Planområdet är idag tillgängligt under barmarkstid via en enkel grusväg som korsar 

järnvägen, planskilt i samhällets östra del. Vägen snöröjs inte och är därför inte möjlig att 

använda vintertid.  

 

En gångtunnel för passage under järnvägen finns i anslutning till stationshuset. Denna är 

möjlig att nyttja både sommar- och vintertid. 

 

Parkering, angöring 
All bostadsparkering hänvisas till parkeringsytor i anslutning till stationshuset norr om 

järnvägen. Dels en parkeringsyta som ligger norr om stationshuset, dels ett antal 

parkeringsplatser vid stationshuset. Besökare hänvisas till parkeringsplatser som finns i 

anslutning till den närliggande campinganläggningen.  

 

Idag råder en brist på parkeringsplatser för boende och besökare. Kommunen har för avsikt att 

ge förutsättningar att utöka parkeringsplatser i Vassijaure inom en snar framtid.  

 

Om åtgärder görs i framtiden på grusvägen söder om järnvägen förutsätts parkeringsplatser 

inom kvartersmark anordnas.  

Störningar och risker 
Buller  
Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop 

1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Riktvärdena bör normalt inte 

överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 

ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
 

 Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA 

 Maximalnivå inomhus nattetid 45 dBA 

 Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA 

 Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 

 

Med anledningar av närhet till malmbanan har en översiktlig bullerberäkning 

genomförts med hjälp av Trivectors program Buller TÅG.  

 

Trafikverket har redovisat trafikmängder som passerar malmbanan norr om 

Kiruna både för dagens situation (se tabell 1) samt prognoser för år 2020 (se 

tabell 2). Prognoserna visar på en kraftig ökning av tåg, både för gods, men även 

för passagerartåg. Tåglängden kommer också att öka för malmtågen. 

Bullerberäkningen baseras på 2020 års prognoser.  

   
Tågtyp Antal tåg  

per dygn 
Tåglängd Hastighet km/h 

Malmtåg lastade och 

tomma 
25 650 60 (70 för tomma) 

Godståg dieseldrivna 

lok 
3 500 100 

Passagerartåg 2 200 100 
Tabell 1. Tågmängder, tåglängder och maxhastigheter för de olika tågen som trafikerar malmbanan enligt 2009 

års trafikuppgifter.   
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Trafikverket har ställt prognos för tågmängder för år 2020 på malmbanan norr om Kiruna 

enligt tabell 2 nedan. Denna prognos har utgjort underlag för bullerberäkningen.   

 

Tågtyp Antal tåg per 

dygn 
Tåglängd Hastighet km/h 

Malmtåg tomma 

och lastade 
42 750 70 

Godståg övriga 10 500 100 
Persontåg 6 200 100 
Tabell 2. Tågmängder, tåglängder och maxhastigheter för de olika tågen som trafikerar malmbanan enligt 

prognos för år 2020.   

 

Uppgifter från Trafikverket visar att prognosen för tågmängden för 2020 på 

Malmbanan innebär 58 tåg dagligen i snitt, varav 42 är tomma och lastade 

malmtåg, 10 är övriga godståg samt 6 tåg är persontåg. 

 

Beräkningen av buller från tågtrafiken utgår från Trafikverkets uppgifter att 

maxhastigheten är 100 km/h utmed banan och att den maximala tåglängden är 

750 meter. 

 

Tabell 3 nedan visar resultatet av den översiktliga beräkningen av ljudnivåer 

orsakade av den passerade tågtrafiken. De av riksdagen fastställda riktvärdena 

anges inom parantes. Beräkningarna är gjorda för den punkt vid den befintliga 

bebyggelsen som utsätts för högst ljudnivåer, se figur 9 nedan.  

 
Permanentbostäder Ekvivalent ljudnivå i dBA 

för vardagsmedeldygn 
Maximal 
ljudnivå i dBA 

Utomhus, vid fasad 64 (60)  
Utomhus, vid uteplats 64 (55) 84 (70) 
Inomhus 34 (30) 54 (45 natt) 
Tabell 3. Beräkning av buller, ekvivalent ljudnivå i dBA samt maximal ljudnivå i dBA.  

De fastställda riktvärdena anges inom parantes.  

 

 
Figur 9. Beräkningspunkt vid den befintliga bebyggelsen som utsätts för högst ljudnivåer.   
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Tabell 4 nedan visar resultatet av den översiktliga beräkningen av ljudnivåer med 

bullerreducerande åtgärder som gör att riktvärdena inte överskrids. Resultatet förutsätter 

därmed att uteplats anordnas i skydd av byggnad samt att sovrum placeras vid tyst sida. 

Ytterligare en bullerreducerande åtgärd som krävs är bullerskärm som anordnas så nära 

bullerkällan som möjligt (fastighetsgränsen närmast järnvägen). För att klara riktvärdet för 

inomhusmiljö måste bullerskärmen vara minst 2,5 meter hög. Om bullerskärm uppförs till en 

höjd av minst 3 meter hög behövs sovrum inte placeras vid tyst sida.  
 

Permanentbostäder Ekvivalent ljudnivå i dBA 
för vardagsmedeldygn 

Maximal 
ljudnivå i dBA 

Utomhus, vid fasad 60 (60)  
Utomhus, vid uteplats 55 (55) 70 (70) 
Inomhus 30 (30) 50 (45 natt) 
Tabell 4. Beräkning av buller, ekvivalent ljudnivå i dBA samt maximal ljudnivå i dBA  

med bulleråtgärder i form av bullerskärm som är 2,5 meter hög, sovrum vid tyst sida samt  

uteplats i skydd av byggnad. De fastställda riktvärdena anges inom parantes. 

 

Resultatet av tabell 3 visar att bullernivåerna ligger i gränsvärdena för vad som är lämpligt för 

bostäder. Bullerberäkningen är översiktlig och mer exakta beräkningar kan göras vid 

byggnation. 

 

För att säkerställa att planerade bostäder inte får överskridande bullernivåer styrs detta med 

planbestämmelser för inomhus- och utomhusmiljö. Plank till en höjd av 2,5 meter ska finnas 

så nära bullerkällan som möjligt, lämpligen vid fastighetsgräns. Minst ett sovrum ska placeras 

vid tyst sida. Uteplats ska placeras i skydd av byggnad eller bullerskärm, som anordnas invid 

fasadliv. Eftersom området har höga kulturmiljövärden och ligger inom ett naturskönt område 

har den lägre höjden på bullerskärm tillämpats tillsammans med att minst ett sovrum ska ligga 

vid tyst sida, istället för enbart bullerskärm till en höjd av 3 meter. Planen styr också 

bullerskärmens utseende för att anpassa till områdets värdefulla bebyggelsemiljö. 

 

Farligt gods     

Järnvägen som går mellan Kiruna och Narvik är en led för farligt gods, vilket ställer krav på 

skyddsavstånd, utformning av byggnad och/eller tekniska åtgärder för att säkerställa de 

boendes hälsa samt beakta de miljökonsekvenser som kan ske av en olycka med farligt gods. 

Flera länsstyrelser i landet har gett ut rekommendationer om att risker kring farligt gods på 

järnväg ska bedömas vid exploatering inom 100 meter från järnväg.  

 

En zon på 30 meter från järnvägen bör vara fri från byggnader. Någon utbyggnad av 

bostadsbebyggelse bör inte ske inom 30 meter. Bebyggelse i form av bostäder i högst två plan 

bör inte ligga närmare järnväg än 70 m. Planområdet ligger 60 meter från järnvägen. Mellan 

järnvägen och planerad bostadsbebyggelse finns sedan tidigare bebyggelse. Då planområdet 

ligger 60 meter från järnvägen och bebyggelse finns mellan järnvägen och planerad 

bebyggelse, bedöms att olycksrisken med farligt gods är relativt liten som påverkar 

planområdet.    

 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  
Byggnaden inom planområdet är ansluten till kommunens vatten- och avloppssystem. Ny 

bebyggelse ansluts också till kommunalt vatten och spillvatten. Ny bebyggelse på eventuell 
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avstyckad fastighet kan anslutas till kommunalt VA, antingen via upprättande av separat 

anslutningspunkt eller via gemensam förbindelsepunkt med Riksgränsen 1:21. För gemensam 

förbindelsepunkt behöver en gemensamhetsanläggning inrättas. För gemensamhetsanläggning 

krävs lantmäteriförrättning. Anläggningsavgift erläggs enligt taxa. 

 

Dagvatten  
Kommunalt system för dagvatten finns inte i Vassijaure varför dagvattenfrågan hanteras 

lokalt på fastigheten. 

 

Brandvatten  
Brandvattenförsörjningen bedöms vara tillräcklig för att klara planerad bebyggelse. Brandpost 

finns inom fastigheten. Den är dock inte kommunal och inte heller kontrollerad och besiktad 

av kommunen. Kommunal markbrandpost finns vid Fjällgården ca 250 meter längre bort från 

fastigheten. 

 

Kapaciteten för vattentäkten motsvarar inte kapaciteten för brandposten. Det innebär att en 

eventuell släckning via brandpost inte kan ske under någon längre tid innan täktens kapacitet 

begränsar uttaget.  

 

Släckning av brand inom skyddsområde för vattentäkt måste ske med hänsyn till 

föroreningsrisken.  

 

 

El 
Vattenfall AB ombesörjer eldistributionen till området. Vattenfall har elanläggningar inom 

och i närheten av planområdet.  

 
 

Avfall 
Kiruna kommun genom Tekniska Verken i Kiruna AB ansvarar för sophämtning från 

fritidsboende. Container för fritidsboende är placerad vid reningsverket längs infart till 

stationshuset. 

 

PLANENS GENOMFÖRANDE 

För planens genomförande ska enligt PBL kap 4 §§ 31 och 33 samt kap 6 § 1, de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder redovisas som behövs 

för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Det ska 

även redovisas vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Preliminär tidplan 

 Samråd  februari 2012 

 Granskningsperiod  mars/april 2012 

 Antagande  maj 2012 
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Handläggning 
Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL kap 5. Samråd med berörda 

kommunala organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer 

att ske under planprocessen. De som är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen 

detaljplan, ska därför inkomma med skriftliga synpunkter under samrådstiden. Efter samråd 

finns utrymme för ändringar av planförslaget. En utställningshandling upprättas och ställs ut 

för granskning, normalt under fyra veckor. Utställningen kungörs på kommunens hemsida och 

anslagstavla samt i ortstidningarna. Synpunkter får inlämnas skriftligt under hela 

utställningstiden. Om inga erinringar inkommer mot detaljplanen kan den därefter antas. 

Planen vinner normalt laga kraft ca 1 månad efter antagandebeslutet. Om planen överklagas 

fördröjs givetvis handläggningstiden. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planens genomförandetid är tio år från det datum planen vinner laga kraft. 

 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att efter bygglovsansökan få 

bygga i enlighet med planen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 

upphäva planen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för till exempel förlorad 

byggrätt). Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen dock att gälla tills den ändras 

eller upphävs av kommunen. 

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. Fastighetsägaren är ansvarig för all 

exploatering inom den egna fastigheten. Kommunen handlägger planen fram till dess 

antagande.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Tanken är att fastigheten Riksgränsen 1:21 ska avstyckas till två tomter för bostadsändamål. 

Ansökan om lantmäteriförrättning ansöks av fastighetsägaren hos lantmäteriet. I planen har 

infart till de tänkta tomterna säkerställts med bestämmelsen y, dvs att marken ska vara 

tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter. Servitut eller gemensamhetsanläggning kan 

bildas för de berörda fastighetsägarna genom ansökan hos lantmäteriet. Det finns ett befintligt 

servitut för infart till Riksgränsen 1:21 genom 1:9. Servitutet upphävs och flyttas till planerad 

infart (y). Detta görs genom ansökan hos lantmäteriet och bekostas av fastighetsägaren.   

 

Vid en avstyckning av fastigheten Riksgränsen 1:21 finns möjlighet till 

gemensamhetsanläggning för VA.   

 

Parkering för de boende hänvisas idag till parkeringsplatser norr om järnvägen, dels 

parkeringsplatser i anslutning till stationshuset. Marken ägs av Staten genom Trafikverket. 

Dels av parkeringsplatser norr om stationshuset. Marken ägs av Kiruna kommun. I ett avtal 

mellan Fastighetsägaren för Riksgränsen 1:21 disponerar två parkeringsplatser i anslutning till 

stationshuset genom avtal med Trafikverket. Parkeringsplats kan lösas genom servitut eller 

inrättande av en gemensamhetsanläggning. 
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Markägande 
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av fastighetsförteckningen som hör till 

detaljplanen.  

u-områden 
Inom planområdet finns utlagt u-områden för ledningar i mark. Befintlig teleledning i mark 

som ligger inom fastigheten kommer att flyttas, vilket sker i samråd med ledningsägaren 

Skanova. Åtgärderna bekostas av exploatören. Ny placering av ledning i mark är säkerställd 

med u-område.  

 

Vattenfall har en markförlagd elkabel (0,4 kV) i planområdet inom den korsprickade marken 

avsedd för komplementbyggnader. Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader 

uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen eller driften 

av nätägarens anläggningar.  

 

Eventuell flyttförändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av 

exploatören om inte någon annan överenskommelse finns. För att säkerställa kabelns 

placering måste inmätning ske, vilken beställs av byggherren. Inmätningen bekostas av 

Vattenfall.   

 

Vid anläggningsflytt behövs ett avtal, där kostnader och ansvar regleras mellan nätägaren 

Vattenfall och byggherren. Denna bör finnas upprättad innan detaljplanen antas. Vid eventuell 

anläggningsflytt kontaktar exploatören Vattenfall för upprättande av avtal. 

 

Vid arbete nära Vattenfalls anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten ska 

kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs hos Vattenfalls 

kundtjänst. Om tjänsten görs minst fem arbetsdagar i förväg är tjänsten kostnadsfri.  

 

Servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt 
Planområdet berör ett servitut för infart till Riksgränsen 1:21. Servitutet ska upphävas och 

flyttas till y-område inom planen.   

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Exploatören ansvarar för framtagande av eventuella kompletterande tekniska utredningar för 

planens genomförande.  

 

PLANENS KONSEKVENSER 

Planerad bostadsbebyggelse är förenlig med kommunens intentioner för Vassijaure 

stationssamhälle, enligt kommunens översiktsplan. I likhet med angränsande områden tillåts 

nu marken för aktuellt planområde nyttjas för bostadsändamål. Eventuella störningar för 

omgivande bostadsbebyggelse bedöms minska jämfört med tidigare verksamhet som var mer 

turistiskt inriktad.  

 

Planerad bebyggelse anpassas till den kulturhistorisk värdefulla miljön med bestämmelser 

som styr och säkerställer att den ursprungliga karaktären för befintlig byggnad samt för 

omgivande SJ-bebyggelse bevaras. De förändringar som planen medger för ny bebyggelse är 

tillåtande med hänsyn till att befintlig byggnad har byggts i en annan tidsepok än SJ-
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bebyggelsen. Platsen är belägen bakom omgivande bebyggelse, vilket innebär att planerad 

bebyggelse inte syns vid entrén till stationssamhället samt stationshuset.    

 

Riksintressena som berörs av planen har beaktats. Malmbanan är av riksintresse och för att 

säkerställa denne vidtas bullerreducerande åtgärder för att klara riktvärdena för en god 

boendemiljö. Planen har för ambition att styra utförandet av bullerskärmar så att det på bästa 

sätt smälter in i miljön, med tanke på de höga kulturvärdena samt för den känsliga fjällmiljön. 

Jämfört med tidigare tillåten verksamhet bedöms eventuella risker med spårspring över 

järnvägen minskas, då befintlig byggnad söder om järnvägen inte längre utgör en målpunkt 

för besökare och turister.  

 

Vassijaure lider idag av parkeringsbrist, både för besökare samt för boende, vilket kommunen 

har för avsikt att åtgärda i framtiden. Planerad bostadsbebyggelse bedöms inte generera 

samma efterfrågan på parkeringsplatser som tidigare verksamhet sannolikt skapade. Trafik till 

området borde därmed också tendera till att minska jämfört med tidigare tillåtna verksamhet.  

 

Miljökvalitetsnormer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte leda till att gällande miljökvalitetsnormer 

överskrids. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planen bekostas av exploatören. Om- och tillbyggnader på fastigheten sker också på 

exploatörens bekostnad. Ansökan om lantmäteriförrättning bekostas av fastighetsägaren. 
 

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har utarbetats av Ramböll Sverige AB i samverkan med 

samhällsbyggnadskontoret, Tekniska Verken i Kiruna AB, Miljökontoret och lantmäteriet.   

 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Kiruna den 25 maj 2012 

 

Planhandläggare   Planförfattare 

 

Solveig Heikki   Sandra Minde 

Planarkitekt    Planarkitekt 

Kiruna kommun   Ramböll Sverige AB 


