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HANDLINGAR 

 

I planen ingår följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Planbeskrivning 

Bilagor: 

• Illustrationskarta 

• MKB 

• Geoteknisk undersökning 

• Miljöteknisk markundersökning 

• Trafikutredning 

• Bullerutredning 

I planen ingår även grundkarta och fastighetsförteckning. 

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har 
juridisk verkan. Planen har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
med utökat förfarande.  

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
På grund av gruvans fortsatta utveckling och expansion kommer stora delar av 
samhället i Malmberget att avvecklas. Nya områden för bostäder måste planläggas för 
att möjliggöra uppbyggnaden av ersättningsbostäder för det som avvecklas i 
Malmberget.  

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna av att bebygga 
planområdet med bostäder, se Figur 1. Planområdet ligger på norra sidan om 
Vassaraträsk i nära anslutning till Gällivare tätort och uppgår till en areal på ca 62 ha. 

 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 

KAPITEL 3, MILJÖBALKEN (MB) 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Området ligger inom försvarsmaktens utpekade lågflygningsområde med 
särskilt behov av hinderfrihet, enligt 3 kap 9 § MB. 

Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. Området är 
väl lämpat att exploatera med bostäder med tanke på bristen av bostäder och närheten 
till tätorten och all den service den kan bidra med.  
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KAPITEL 4, MILJÖBALKEN 

I direkt anslutning till planområdet ligger Vassaraträsk som är ett biflöde till Kalix 
älvsystem samt ett Natura 2000 - område. Natura 2000 är ett nätverk av Europas allra 
värdefullaste naturområden. Områdena kan vara mycket olika men gemensamt för 
dem alla är att de är ett exklusivt urval av den värdefullaste naturen i Sverige och 
Europa. Alla områden som ingår i EU:s nätverk Natura 2000 klassas som 
riksintressen.  

Kommunen bedömer att planens genomförande inte innebär en påtaglig skada på 
riksintresset och att planförslaget är förenligt med miljöbalkens 4 kap.  

 

KAPITEL 5, MILJÖBALKEN  

Detaljplanen bedöms inte heller medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 
miljöbalken 5 kap överskrids. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för 
flertalet ämnen, t ex kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och 
ozon. För vattendrag finns klassificeringar i olika statusklasser som inte får försämras. 
Anledningen är att plangenomförandet inte ska vålla skada eller olägenheter på miljön 
eller människors hälsa. 

Exploateringen leder inte till några förhöjda halter av ämnen som bidrar till att 
miljökvalitetsnormen för luft inte kan tillgodoses.  

Kommunalt vatten- och avloppssystem m.m. ger förbättrade förutsättningar för 
vattenförekomstens framtida vattenkvalitet. Omhändertagandet av dagvatten i 
området föreslås ske på ett säkert sätt för att inte påverka vattenförekomsten negativt. 
Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte inverkar negativt på de 
uppsatta miljökvalitetsmålen för vatten i någon omfattning som går att mäta eller på 
annat sätt går att konstatera. 
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PLANDATA 

 

LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet ligger på norra sidan av Vassaraträsk, ca 2 km från Gällivare centrum. 
Området avgränsas i söder av Vassaraträsk, i norr av kraftledningsgatan, i väster av 
befintligt område med fritidshusbebyggelse samt i öster avgränsas planområdet av 
vattenverkets område.  

 
Figur 1:Översiktskarta där planområdet är markerat med en röd cirkel. 

 

AREAL 
Planområdets area är ungefär 62 hektar. 

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Gällivare 16:99 och fastigheten Gällivare 9:70 som 
ägs av Gällivare kommun samt Gällivare 16:23 och Gällivare 9:7 som ägs av LKAB. 
Planområdet omfattar även en viss del av Gällivare s:63 som i planen föreslås som 
öppet vattenområde, gc-väg samt natur.  

 

 



 5 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Enligt gällande fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget, Koskullskulle som 
antogs i maj 2014, är markanvändningen för aktuellt planområde utpekat som område 
bostäder (B) samt strategiskt område (se Figur 2). Enligt FÖPen är en förtätning med 
cirka 300 bostäder, möjlig vid Vassaraträsk. Ny bebyggelse i utpekade områden i 
Vassara ska utgöras av en variation av flerbostadshus, radhus och friliggande villor 
med olika höjd och volym. Tillkommande bebyggelse ska placeras nära vattnet och 
definiera vattenrummet utan att hindra möjligheterna till rekreation i området.  

Detaljplanens syfte bedöms följa den fördjupade översiktsplanens intentioner och 
planförslaget är därmed förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

 

Figur 2: Utsnitt från Fördjupad översiktsplan 2014–2032 (FÖP 2014-2032). Planområdet inom röd ring 

  

GRÖN-, BLÅ-, och VITSTRUKTURPLAN 

Gällivare har en Grön-, blå- och vitstrukturplan med syfte att förankra en gemensam 
syn inom kommunen rörande användning, hantering och utformning av snö, vatten, 
grönska och vägar. Målet är att hitta lösningar som svarar mot hållbarhetsmålen och 
Gällivares vision om att vara ”En arktisk småstad i världsklass”. 
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Tabell 1: Kommunens grön-, blå- och vitstrukturplan. 

    
Gråstrukturen är den struktur 
som byggs upp av gator och 

vägar. Den kopplar samman 

viktiga målpunkter som 
centrum, skola och aktiviteter 

med bostadsområden och ska 

vara väl utformad för gående, 
cyklister och bilar. Inom 

Gällivare och mellan olika 

områden är det viktigt att det 
finns tydliga stråk, god 

orienterbarhet och att 

prioriterade sträckor känns 
säkra och trygga genom till 

exempel god belysning. 

Planområdet knyts samman 
med viktiga målpunkter genom 

den planerade gång- och 

cykelvägen i området.  

Gällivare omges av stora 

grönområden som delvis har  

höga naturvärden. Inne i staden 

är grönstrukturen mer sällsynt 
och de bebyggda områdena kan 

utgöra barriärer för växt- och 

djurliv att röra sig mellan de 
större grönområdena. 

Vinterlederna ska utformas med 

gröna inslag i form av träd, gräs 
och planteringar som främjar 

rörelsen för växt- och djurliv 

genom staden under 
barmarksperioden. 

Grönstrukturen har en viktig 

funktion kopplad till snölagring 
och dagvattenhantering som 

fungerar i synergi.  

 

Genom Gällivare rinner 

Vassara älv, i öster ligger sjön  

Nuolajärvi och i väster Vassara 

träsk. Vattenområden är ofta en 
kvalitet i staden både estetiskt, 

funktionellt och för rekreation. 

Strukturplanen främjar 
kopplingar mellan staden och 

vattenområdena för att 

tillgängliggöra dem som 
rekreationsområden. Älven och 

sjöarna fungerar även som 

recipienter för det dagvatten 
som finns inne i staden. 

Vinterlederna ska utformas 

med dagvattenstråk i de gröna 
strukturerna som samlar upp, 

leder och renar vattnet på dess 

väg mot utsläppspunkterna.  

När snön faller på vintern 
plogas gatorna och den gröna 

strukturen i staden täcks av 

snövallar som fungerar som 
snöupplag i längsgående stråk. 

Snöupplagen pistas och 

används som skid- och 
skoterspår som kopplar ihop 

målpunkter, bostadsområden 

och friluftsstråk och platser 
utanför staden. Även större 

snöupplag skapas på utvalda 

platser, som förses med god 
infiltrationsförmåga genom 

permeabla markmaterial, och  

kan användas för lek och 

aktivitet både vinter- och  

sommartid. Då de vita 

strukturerna samordnas med de  

gröna och blå kan smältvatten 

tas omhand och mindre mängd 

snö behöver transporteras ut 
från staden, vilket sparar både 

underhåll och miljö. 
 

I NATUREN OCH CENTRUM 

Utvecklingsplan för Vassara – Sandviken antagen av kommunfullmäktige 2017-04-
10.  

Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken vilar på en önskan om ett boende som är 
både i naturen och i centrum. Läget är givet på en av Gällivares vackraste platser, där 
avståndet mellan centrum och Vassaraträsk på många ställen är som kortast. Planen 
utgår från naturens förutsättningar och användning av området, där myrmarker, 
våtmarker och översvämningar, sandstränder och skogsbryn ska bevaras. Men dessa 
kvaliteter ska också förstärkas. 

Förslaget innebär att den mänskliga påverkan vid byggandet ska vara i harmoni med 
naturen, det vill säga att respektavstånd ska ges till både natur och djur, där de nya 
bostäderna anläggs på öar, slänter och kanter mot naturen på samma sätt som idag 
sker vid höga vattenflöden. Och där naturen tillåts att ta plats, oavsett om det gäller 
skog, snö, myr, vatten eller strand. I alla lägen förväntas området helt enkelt ha 
mycket god integration mellan naturliga och mänskliga behov. Området som nu är 
aktuellt för planläggning omfattar etapp 4, 5, 6 och 7 i utvecklingsplanen. 
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För området har även en förprojektering gjorts Strandnära byggande i kallt klimat 
av Urbio och Warm in the winter 2018. Projektet syfte var att utveckla en detaljerad 

planering och gestaltning av de två bostadsområdena Vassara och Sandviken utifrån 
ett systemintegrerat perspektiv på vatten, avlopp, transporter, bostadsutformning 
och naturmiljö. 

 

PROGRAM 

Inget program tas fram för planområdet. 

 

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 

Planområdet omfattas av områdesbestämmelser för Vassaraträsket, laga kraft 

1999 samt ändring av områdesbestämmelser för Vassaraträsket, laga kraft 2003. 
Områdesbestämmelsernas syfte var att förhindra en icke önskvärd omvandling av 
fritidsbostäder till helårsbostäder, genom att bland annat reglera den sammanlagda 
byggnadsarean till 100 kvm per tomt. 

 
Figur 3: gällande områdesbestämmelser för Vassaraträsket. 

 

En mindre del av den västra sidan av planområdet omfattas av byggnadsplan för 
fritidshusbebyggelse över del av fastigheten Gällivare 9:17 m.fl. vid Vassaraträsket, 
laga kraft 1972, tillsammans med ändring av denna som vann laga kraft 2008. 
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Figur 4: en mindre del av aktuellt planområde omfattas av byggandplanen ovan. 

 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Beslut om att påbörja arbetet med föreslagen detaljplan togs i Kommunstyrelsen (KS) 
2018-11-08 § 145. 

 

RIKSINTRESSEN 
Vassaraträsk utgör ett natura 2000 - område och är även ett riksintresse. I övrigt gör 
inga riksintressen anspråk på den mark som planområdet omfattar. Planområdet 
ligger inom riksintresset för rennäring och järnvägen är av riksintresse för 
kommunikationer. 

 

UNDERSÖKNING OCH STRATEGISK MILJBEDÖMNING 
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner undersökas om det finns behov av en strategisk 
miljöbedömning. Det innebär att kommunen ska ta ställning till om ett genomförande 
av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen skall även 
samråda med länsstyrelsen i frågan.  

Kommunen gör den sammanvägande bedömningen att den aktuella detaljplanen kan 
innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande grundar sig på 
nedanstående bedömningsgrunder.  

Ett genomförande av planen: 
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• bedöms innebära en risk för att negativt påverka möjligheterna att uppfylla 
nationella och regionala miljömål  

• bedöms innebära en risk av upphov till en miljöpåverkan på landskap, 
friluftsliv, vatten, växt- och djurliv etc.  

• bedöms innebära en risk för påverkan på områden eller natur som har erkänd 
nationell eller internationell skyddsstatus, t ex Natura 2000 och riksintressen  

• bedöms innebära risk för människors hälsa och säkerhet 

 

Samråd har ägt rum med länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
att ett genomförande av planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan.  

Kommunen har även samrått med länsstyrelsen om en avgränsning av MKB. 
Länsstyrelsen delar i huvudsak kommunens förslag till avgränsning när det gäller vilka 
frågor som behöver hanteras i MKB;n för detaljplanen.  

 

Vassaraträsk är del av Natura 2000-området Torne- och Kalixälvsystem och man 
behöver i MKB beskriva den planerade bebyggelsens påverkan på sjön, dels enskilt, 
dels den kumulativa påverkan tillsammans med andra bebyggelseområden, befintliga 
och eventuellt planerade runt sjön. 

Det finns beslutade miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status för 
vattenförekomsten Vassaraträsket. I MKBn behöver det finnas en beskrivning av vilka 
åtgärder som planeras vidtas så att miljökvalitetsnormerna kan följas och att en 
försämring av status inte riskerar att ske. Det behöver framkomma vilket underlag 
påverkansbedömningen baseras på. Vassaraträsket bedöms i nuläget ha hög ekologisk 
status baserat på en sammanvägning av det biologiska, vattenkemiska och fysiska 
miljötillståndet. 

Kommunen har i undersökningen konstaterat att bl.a. förorenade områden bör 
utredas vidare i MKB. På fastigheten Gällivare 16:23 har tidigare bedrivits flera olika 
typer av verksamheter (kraftverk, bilverkstad, koppar- och plåtslageri, 
djuruppfödning) som kan ha gett upphov till markförorening.  

Enligt vad som framkommit i den MIFO1 inventering som utfördes 2004 har 
bilverkstaden destruerat spillolja genom förbränning i bränngropar och direkt 
infiltration i marken. Vid inventeringen framkom att på platsen har deponering skett 
av bl.a. oljefilter, sönderslagna bilbatterier, diverse järn- och plåtskrot. 
Djuruppfödningen gav upphov till mycket stora mängder ammoniakrik gödsel, hur den 
togs omhand är oklart. Tegel och trärester från tidigare kraftstationsbyggnaden har vid 
rivningen mejats ned i marken och övertäckts. Även kolrester, kolstubsupplag och 
någon typ av restsmälta sågs vid platsbesök. 

Föroreningssituationen behöver utredas för att säkerställa att planförslaget inte ger 
upphov till risker för människors hälsa och miljö eller medför att föroreningar sprids. 
En screeninganalys bör göras utifrån de uppgifter som framkommit i MIFO-
inventeringen och den information som i övrigt är känd på området för att gå vidare 
med eventuellt ytterligare undersökning och vid behov avhjälpandeåtgärder för 
området. MIFO-inventeringen fås på begäran hos länsstyrelsen.  

Området har i MIFO-inventeringen bedömts ha stora spridningsförutsättningar. 
Spridningsförutsättningarna till Vassaraträsk bedöms som mycket stora eftersom sjön 
står i direkt förbindelse med området via en gammal kylvattenkulvert. Detta är 
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väsentligt att utreda vidare då Vassaraträsk ingår i Natura2000 och utgör en 
vattenförekomst med MKN. Det måste säkerställas att Vassaraträsk inte påverkas 
negativt av planförslaget. 

Länsstyrelsen anser att påverkan på kulturmiljön också behöver behandlas i MKB:n.  

Inga kända fornlämningar finns dock inom det föreslagna planområdet. Däremot finns 
ett område med förhistoriska boplatslämningar vid Sandviken, sydöst om 
planområdet. Boplatsen indikerar att ytterligare fornlämningar kan finnas runt 
Vassaraträsket. Fornlämningar finns även väster om sjön. 

Utifrån topografi och fornlämningsbild bedömer Länsstyrelsen att en arkeologisk 
utredning behöver utföras inom föreslaget planområde. Utredningen bör göras tidigt i 
planprocessen.  

Det är angeläget att tillgängligheten till området utreds och konsekvensbedöms, med 
hänsyn till planområdets lokalisering på andra sidan järnvägen i förhållande till 
centrum. Malmbanan är av trafikverket utpekad som riksintresse för 
kommunikationer i enlighet med miljöbalken 3 kap. 8§. Bebyggelseutveckling i den 
omfattning som planförslaget förespår innebär att behovet av att korsa järnvägen torde 
öka markant, vilket utöver påverkan på trafiksäkerheten, kan medföra begräsningar 
för järnvägens utveckling och därmed påverka riksintresset negativt. Länsstyrelsen 
anser vidare att klimatrelaterade frågor behöver belysas bl.a. när det gäller risk för 
översvämning.  

Inom planområdet finns mycket våtmarksområden och kommande MKB ska redogöra 
för om avvattnande diken krävs för att kunna genomföra planen och om man i så fall 
planerar att ansöka om tillstånd för markavvattning. 

Påverkan på rennäring, utöver påverkan på riksintresset behöver utredas och 
bedömas. Samråd behöver äga rum med aktuell sameby. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

LIVS- OCH UTOMHUSMILJÖER 
 

Mark och vegetation 

En naturvärdesinventering genomfördes den 5:e respektive 17:e september 2017.  

Även de mer naturliga miljöerna är så belägna i landskapet att de också påverkats 
mycket genom historien (skogsbruk, dikningar av bäckar och våtmarker, 
vägbyggnationer mm) varför inga helt naturliga eller opåverkade miljöer finns inom 
inventeringsområdet. Delarna med skogsmark är till största delen intensivt brukad, 
med hyggen samt tall- och granplanteringar. Naturvärdet bedöms vara ringa i området 
som helhet men i västra delen finns några objekt som inte är lika intensivt brukade och 
där finns det en del naturvärdeskvaliteter kvar i några objekt.  

De inventerade objekten når inte upp till Natura 2000 naturtyp, dvs inget av objekten 
i någon av naturmiljöerna/naturtyperna är så naturligt eller opåverkat att det kan 
klassas som Natura 2000 naturtyp. 

Enligt metodiken ska generella biotopskydd identifieras och kartläggas. Inga objekt 
hittades dock inom inventeringsområdet. 

 
Figur 5: Översiktsbild som visar vegetationen, naturvärdesklasser 0, 3 och 4. Objekt i naturvärdesklass 1 och 2 
saknas helt. 
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Figur 6: Äldre granskog i område G, som redovisas i figur 3, i västra delen av inventeringsområdet. Skogen är 
flerskiktad och uppblandad med lövträd. Enstaka torrakor och liggande död ved förekommer. Skogen är 
avverkad sedan lång tid tillbaka men de senaste 4–5 decennierna har inga gallringar eller större avverkningar 
skett varför skogen börjar inta en mer naturlig och orörd skepnad. Flera naturvårdsarter förekommer också 
inom objektet liksom i några angränsande mindre objekt av samma karaktär. 

 

I samband med naturvärdesinventeringen observerades tre arter som omfattas av 
Artskyddsförordningens bilaga 1. Arterna omfattas av skydd enligt §4.  

De observerade arterna är spillkråka NT, tretåig hackspett NT och videsparv VU. Alla 
dessa tre arter förekommer i den västra delen av inventeringsområdet men 
kärnområdet är beläget i och runt objekt G, se kartan i Figur 5. 

Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 hittades knärot, 
spindelblomster och revlummer. Om inventeringen hade genomförts på våren är det 
möjligt att något grod- eller kräldjur som vanlig groda, vanlig padda eller skogsödla 
hade observerats. Groddjuren i bilaga 2 omfattas av skydd enligt § 6 medan 
kärlväxterna i samma bilaga skyddas enligt § 8. 

 

Geotekniska förhållanden 

Marknivån inom undersökningsområdet har en sluttning från nordost mot sydväst, 
med varierande marknivåer mellan ca +369,5 och +356,1 meter. Enligt SGU:s 
jordartskarta består de naturliga jordlagren i områdets norra del av morän, i södra 
delen finns isälvssediment och torv (se karta på 7).  
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Figur 7: SGUs jordarts karta 1:25000-1:100000 (från SGU.se). 

 

Norra och östra delen av området - Moränmark 

På den norra delen av området består jorden av ett tunn 0 till 0,3 m tjockt lager av 
organiskt material, som ligger direkt ovan morän, som finns på nivå mellan + 354, 9 
(punkt 19W134) och +369,5 (punkt 19W111). Den moränen är lös till medelfast på 
djup mellan 0 m och 3 m och fast lagrad djupare. Morän variera mellan siltmorän, 
siltig sand morän eller sandig siltmorän. 

Jord-bergsondering har ej utförts för att kontrolleras berg djup i området, men enligt 
SGU:s jorddjupskarta är jorddjup mellan 10 och 30 m. 

5 borrpunkter i de nordliga områdena har slutat på relativt grunt djup trots flera 
försök. Dessa stopp kan bero på block men kan också potentiellt indikera berg 
förekommit. Slagsondering i andra punkter av den delen av området visade på 
bergfritt djup från 3,1 till mer än 7,5 m under markytan. Sonderingsstopp med 
viktsonderingar erhölls i den fasta jorden på mellan 0,3-3,2 m djup. 
Skruvprovtagning utfördes till mellan 1,5 och 3,0 m djup. 

 

Södra området – Låg mark 

I denna del av området finns myrmark med torv djup påvisat med sticksondering, 
mellan 0,1 och 1,6 m mäktigt. Under torven i den delen av området består jorden i 
huvudsak av ett 0 till 5,5 m tjockt skikt av mellan lös siltig sand eller sandig silt  

ovan fast morän som finns på djup mellan 1 m djup och ca 6 m djup (i punkt  

19W127). Den underliggande fasta moränen är siltig sand morän eller sandig 
siltmorän (M4A, T3).  

Jord-bergsondering har ej utförts för att kontrolleras berg djup i området, men enligt 
SGU:s jorddjupskarta är jorddjup mellan 10 och 20 m. 

Slagsondering i andra punkter i delar av nordvästra området visade på bergfritt djup 
från 3,5 till mer än 7,5 m under markytan. Sonderingsstopp med viktsonderingar 
erhölls i den fasta jorden på mellan 1,5-6 m djup. Skruvprovtagning utfördes till 
mellan 2 och 6,5 m djup. 
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GC-väg – Längs med Vassaraträsk norra strandlinje 

Sticksondering gjordes längs den tänkta nya GC vägsträckan, i våtmarksområdet. 
Sonderingen visar relativt små djup till fast mark (mellan 0 och 1,6 m djup) över hela 
sträckan. 

 

Grundvatten 

Installerade grundvattenrör visar på en fri grundvattenyta 0,6 -1,4 m under markytan 
på den södra delen av området och 1,2 -2,3 m under markytan på den norra delen, 
vilket motsvarar nivån mellan ca +355,8 och +366. Grundvattennivån varierar med 
årstid och nederbörd. 

 

Förorenad mark 

I området har det utförts en miljöteknisk undersökning och riskbedömning för 
området. Provtagning har skett i områden där historisk inventering visar förekomst 
av miljöstörande verksamhet. En lägre provpunktstäthet förekommer i södra delen 
(se Figur 8) vilket beror på att historiska inventeringen inte visat några potentiella 
källor till förorening. 

 

Figur 8: Provpunkter och föroreningssituationen inom utredningsområdet. 

 

Resultat från miljötekniska markundersökningen visar att det finns förorenad jord 
inom området. Föroreningen innefattar tungmetall (kobolt) och oljekolvatten (PAH, 
alifater, aromater). Resultat indikerar att förorening är kopplad till tidigare 
verksamheter. Föroreningarna är inte i sin helhet avgränsade i djup och plan.  
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Tabell 2: Verksamheter som funnits i området. 

Anläggning Produkt/Aktivitet Förorening 

Kraftstation Stenkol anlände till 
kraftstationen via tåg 
och tippades på ett 
kolupplag. Transport 
via bandtransportörer 
till kolhus och 
kolkross. Gick efter 
krossning in till 
förbränning 

Metall från stenkol 

Bilverkstad Bilvård Petroleumprodukter 

Plåtslageri Kopparplåtslageri Metall 

Svin- och 
nötuppfödning 

Djuruppfödning Eldningsolja, kvicksilver, 
ammoniak 

Brandkårens f.d. 
övningsplats 

Brandövningsplats PFAS, PFOS 

 

 

Figur 9: Illustration över områden där verksamheter som bedrivits funnits. 

 

Föroreningsnivåer är jämförda mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark, för känslig markanvändning.  
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Känslig Markanvändning (KM) Markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. 
Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna används till 
dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever 
inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. 
Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 

 

Riskbedömning har utgått från följande förslag till övergripande åtgärdsmål:  

• Förorening i mark skall inte innebära en risk för boende eller besökande inom 
området vid en framtida förändrad markanvändning  

• Förorening i mark skall inte begränsa markekosystemets möjlighet att 
upprätthålla grundläggande funktioner  

• Spridning av förorening från detaljplaneområdet skall inte innebära ett 
betydande bidrag till belastning eller omöjliggöra att miljökvalitetsnormer i 
recipient uppnås 
 

Riskbedömningen visar att huvuddelen av området uppfyller skyddsnivån avseende 
KM. Dock visar resultat att det inom området för den fd. kraftstationen och en del av 
skogsområdet söder om Kraftstationsvägen, (se Figur 10) finns ett behov av 
riskreduktion, dvs sanering, för planerad markanvändning.  

Skogsområdet behöver saneras innan det är möjligt att bebygga området. Detta 
regleras i detaljplanen genom att en administrativbestämmelse läggs till i plankartan 
som säger att bygglov inte får ges för bostäder förrän marken sanerats, a2.  

Området vid kraftstationen är utpekat som naturområde i detaljplanen och inga 
bostäder kommer att byggas där.  

 

Figur 10: Skattat föroreningsområde enligt kemiska analyser utförda på laboratorium.  
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Skogsområde Skattning av förorenad yta och halter har utgått från kemiska 
analyser av oljekolprodukter och metaller (kobolt). Det finns inga fältindikationer av 
en stor utbredning.  

 

Kraftstationen Här finns representativa halter av PAH och bly. Föroreningskälla 
antas vara specifik från tidigare verksamhet på plats.  

Ytvatten Vassaraträsket uppnår ej god kemisk status vad gäller kvicksilver och 
kvicksilverföreningar enligt VISS. Enligt denna undersökning finns ej höga 
kvicksilverhalter i närheten av undersökningsområdet. I Vassaraträsket finns dock 
halter av koppar, krom och vanadium som är över regionala bakgrundshalter för 
sjöar i norra Sverige.  

För att få en mer komplett bild av föroreningsutbredning och minska kostnader till 
en eventuell åtgärd rekommenderas en kompletterande provtagning för att avgränsa 
förorening i plan och djup.  

Halter i ytvatten behöver ingen åtgärd, dock under och efter sanering är en 
övervakning av de kemiska egenskaperna i grund- och recipientvatten (Vassaraträsk) 
aktuellt.  

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 
ett område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och om föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rapporten till fullo kommer skickas med 
som bilaga till planen vid samråd med myndigheter.  

 

Sjöflygets område 

Sydöst om vattenverket ligger en sjöflygplats. Flygplatsen är registrerad i EBH-stödet 
som ett potentiellt förorenat område med riskklass 3, dvs måttlig risk. Flygplatsen 
används sporadiskt men det kan ändå finnas risk för spillning av olja i området. 
Användning av avisningsmedel verkar vara försumbar. Sjöflygplatsen ligger vid 
Vassaraträsket och potentiell spridning av olja i närheten skulle transporteras direkt 
till sjön, med liten till någon risk för det planerade bostadsområdet. Eftersom 
flygplatsen endast används sporadiskt bedöms biltrafik till och från området vara 
försumbar. 

Flygplatsen bedöms, utifrån ett miljöperspektiv (jord, grund- och ytvatten), inte 
påverka planområdet. 

 

Radon 

Normalrisk för markradon enligt Sveriges Geologiska AB:s ”Markradonutredning för 
Gällivare kommun” daterad 1990-03-12, i Gällivare-Malmberget-Koskullskulle gäller 
för området generellt. 

 

På mark med normal risk för markradon bör byggande ske med radonskyddade 
konstruktioner (god cirkulation i krypgrunden och att bottenplattan i grunden är tät) 
enligt Boverkets rekommendationer.  
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Markradonmättning har utförts i punkterna 19W114, 19W122, 19W128 och 19W135. 
Tillförlitliga resultat har ej kunnat utvärderas och därför redovisas inga resultat. 
Mätningar behöver kompletteras. 

 

Lek, rekreation och mötesplatser 

Längs Vassaraträsk finns ett sammanhängande naturområde. Det finns en mindre 
badplats precis öster om sjöflygs verksamhetsområde (vid Vattenverket) och det finns 
en lite större sandstrand ytterligare en liten bit österut från planområdet.  

Ett område för gång- och cykelväg har säkrats i planen via bestämmelse NATUR och 
GC-VÄG för att allmänheten ska kunna röra sig efter strandkanten. Bebyggelsen har 
också till största mån dragits upp från vattnet dels för att undvika 
översvämningsrisker men också för att ge plats för allmänheten närmast vattnet.  

Utvecklingen av området ger även förutsättningar till ytterligare platser för lek, 
rekreation och möten.  

Ett område har utpekats där en lekplats, grillplats eller liknande får upprättas. Detta 
område har bestämmelsen LEK i plankartan.  

Från planområdet kan man vintertid lätt ta sig ut på träsket och omgivningen för 
vidare färd till de iordningställda skoter- och skidlederna i närområdet. Ny 
sträckning för skoterleden som passerar området är under utredning hos kommunen. 

Genom planområdets södra del finns skidspåret ”kommunrundan”. Skidspåret ska 
fortsättningsvis gå igenom området, dock kommer sträckningen justeras, se 
planillustration. Några hundra meter nedströms från planområdet tar 
”Dundretspåret” skidåkarna upp till Dundrets skidanläggning.  
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Figur 11: Skidspårskarta över Gällivare. 

 

Vattenområden  

Vassaraträsket ingår i Kalixälvens avrinningssystem och sorterar under Torne och  
Kalix älvars vattenvårdsförbund. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för Vassaraträskets 
vatten i närheten av planområdet är enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige, 
www.viss.lansstyrelsen.se, 2015) god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus 
2015. I det senaste arbetsmaterialet från september 2015 ges förslag till samma 
miljökvalitetsnormer, men med undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för 
kvicksilver och bromerad difenyleter. Anledningen är att dessa ämnen till största del 
kommer från atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter, vilket i praktiken gör 
det omöjligt att minska tillförseln av dessa ämnen till träsket.  

Enligt arbetsmaterial till riskbedömning (augusti 2015) finns ingen risk att den 
ekologiska statusen/potentialen inte uppnås till 2021. Det finns dock risk att den 
kemiska statusen inte uppnås till 2021 p.g.a. att vattenförekomsten idag inte gör det.  

Kommunalt vatten- och avloppssystem m.m. ger förbättrade förutsättningar för 
vattenförekomstens framtida vattenkvalitet. Omhändertagandet av dagvatten i 
området föreslås ske på ett säkert sätt för att inte påverka vattenförekomsten 
negativt. Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte inverkar negativt 
på de uppsatta miljökvalitetsmålen för vatten i någon omfattning som går att mäta 
eller på annat sätt går att konstatera. 
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Strandskydd 

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla 
kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från 
strandkanten, både på land och i vattenområdet. För området finns ett skydd för 
strandområdet för att trygga allmänhetens tillgänglighet samt för att bevara 
livsmiljön för växt och djurlivet.  

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny 
detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att 
detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften. De särskilda skäl enligt 
7 kap. 18 c–d § miljöbalken som gäller för att upphäva strandskyddet är: 

• är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

• är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 

• behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området, 

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

• behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 

• behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Planområdet omfattas av det generella strandskyddet och upphävande krävs för 
genomförandet av planen. Kommunen anser att särskilt skäl om upphävande inom 
vissa delar av planområdet föreligger då området behöver användas för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

 

Behov för småhustomter är stort i Gällivare i och med avvecklingen av Malmberget. I 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen (föp) för Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle 2014 – 2032 utreddes alternativa lokaliseringar av bostadsområden 
som skulle kunna ersätta bebyggelse som ska avvecklas i Malmberget. Enligt 
rekommendationerna i föpen ska planering och byggande koncentreras till områdena 
centrum, Repisvaara, Vassara och Andra Sidan. 

Repisvaara anses vara färdigbyggt, då det byggs fler bostäder där än vad den 
fördjupade översiktsplanen rekommenderar. Andra sidan har även planlagts för nya 
bostadsområden, dock äger kommunen ingen mark inom området vilket försvårar 
planläggningen av fler. I centrum planläggs främst flerfamiljsbebyggelse. Det 
området som planläggs nu är enligt föpen delvis ett strategiskt utvecklingsområde. 
Detta på grund av risk för bullerstörning från helkopterplatsen. Dock har en del 
förutsättningar förändras sedan föpen togs fram 2014. Stor del av 
helikopterverksamheten har flyttat, vilket gör att området inte längre är lika utsatt för 
bullerstörningar. En utvecklingsplan har tagits fram för Vassara-Sandviken vilken 
visat att området är lämpligt att bebygga med bostäder. Vassara är därmed det 
område som anses vara mest fördelaktigt för att tillgodose behovet av småhustomter 
inom kommunen av de områdena som prioriteras för bebyggande i den fördjupade 
översiktsplanen.  
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Kommunen har ett behov av tätortsutveckling för att tillgodose det behov av bostäder 
som föreligger i kommunen. Kommunen bedömer att det utgör ett allmänt intresse 
att skapa förutsättningar för att bygga bostäder i attraktiva områden med närhet 
samhällsservice och friluftsliv. Vassara är ett område där kommunen äger ett större 
markområde där en större volym av bostäder kan tillskapas i en attraktiv miljö med 
såväl närhet till samhällsservices som friluftsliv och är svårt att tillgodose på annan 
plats.  

 

Syftet med gång- och cykelvägen längs stranden är att göra strandområdet mer 
tillgängligt för allmänheten och även för personer med funktionsnedsättning att få 
tillgång till strandnära friluftsliv. Den planerade gång- och cykelvägen inom 
planområdet utgör en förlängning av gång- och cykelstråket till centrum via 
friluftsområdet Sandviken. 

 

Upphävande av strandskydd sker genom en administrativ bestämmelse (a1) och 
avgränsas med en administrativ gräns för de delar av kvartersmarken för bostäder, 
lokalgator samt gång och cykelvägar som berör strandskyddat område. Upphävande 
sker också i de lägen av vattenområdet W1 som tillåter bryggor. 

 

Jämställdhet och trygghet 

Förutsättningarna på platsen ger inte en upplevelse av trygghet inom alla delar av 
planområdet, platsen är tät och mörk på kvällar.  

Den bebyggelse som planförslaget medger skapar förutsättningar för ett ökat antal 
människor att vistas i området, vilket i sin tur kan ge ett bostadsområde där 
människor upplever trygghet. Nya bostäder och öppna ytor samt belysta vägar skapar 
en trygg miljö att vistas i. Närheten till centrum och utvecklingen av gång- och 
cykelstråk skapar förutsättningar att nyttja alternativa transportslag till bilen, nya 
rörelsemönster och ger även en ökad tillgänglighet mellan andra områden.  

 

För att sträva mot jämställdhet behövs dessutom god tillgång till mötesplatser. Inom 
planområdet utgörs mötesplatserna av sparade naturstråk och ytor mellan bostads-
bebyggelsen för spontana aktiviteter, samvaro och möten.  

 

BOSTÄDER OCH LOKALER 

 

Bostäder 

Inga permanent boende finns idag inom planområdet. Bebyggelsen som ligger intill 
planområdets västra sida är en blandning av fritidshus och permanenta bostäder. 

Det finns även ett fritidshus inom planområdet på LKABs fastighet 16:23 (norr om 
vattenverket), detta måste rivas för att den östra delen av planen ska gå att 
genomföra. 
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Föreslagen detaljplan ger planmässiga förutsättningar för att bygga enfamiljshus, 
planen möjliggör även flerbostadshus på tomten längst österut inom planområdet.  

 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Inga arbetsplatser finns eller planeras för inom området. Planområdet ligger i nära 
anslutning till Gällivare centrum med ett gott utbud av arbetsplatser.  

 

EXPLOATERING 

 

Byggnadskultur, platsens karaktär, attraktivitet och gestaltning 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är pröva förutsättningarna av att bebygga 
nedan redovisat planområdet med bostäder.  

 

Rekommendationer för grundläggning, schaktning och fyllning 

Innan grundläggning påbörjas ska all organisk jord och vegetation avlägsnas. 

Grundläggning ska utföras tjälsäkert, frostfritt samt väldränerat. Generellt för 
grundläggning av planerade byggnader (bostadshus) föreslås platta på mark, plintar 
ovan packad fyllning av icke tjälaktivt friktionsmaterial och ovan fast lagrad sandig 
silt / siltig sand eller morän. Eventuellt tyngre byggnader kan behöva grundläggas 
med pålar i området med lösa sediment. 

Inom områden med torv är det olämpligt att bygga både med hänsyn till bärighet och 
risk för stora sättningar samt rådande grundvattensituation. Där bebyggelse planeras 
på torvområden erfordras geotekniska åtgärder till exempel urgrävning av torv ned 
till fast lagrad jord. 

Höjdsättning och utformning av området för planerade byggnader är avgörande och 
ska därför utföras med hänsyn till höjdskillnaderna och rådande 
grundvattensituation i området. Grundläggning skall ske till en lägsta 
grundläggningsnivå för färdigt golv på +357,8 m över angivet nollplan(RH2000). 
Plankartan reglerar detta med bestämmelsen b2. 

Inom vissa delar av planområdet regleras bebyggelsens utförande med att källare inte 
får finnas. (b1) 

Terrassering av schaktbotten för byggnader och hårdgjorda ytor rekommenderas 
utföras i torrhet. Schaktning för VA–ledningar kan vara mycket besvärligt på grund 
av att sediment av silt och sand samt även moränen är flytbenägen i kombination  

med den höga grundvattenytan och direkt närhet till myr- och våtmark. Vid 
schaktning under grundvattenytan finns risk för erosion och bottenuppluckring 
eftersom att grundvatten strömmar in mot schakten. För att undvika problem med 
grundvatten kan grundvattennivån sänkas innan schaktning. 

Förorenade schaktmassor som uppstår i samband med rekommenderad åtgärd eller i 
form av överskottsmassor i samband med anläggningsarbeten kräver särskild 
hantering. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske 
måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om 
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miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor 
innan arbetena startar. Inför schaktarbetena bör även en kontrollplan som beskriver 
tillvägagångssätt för klassificering av förorenade massor och omgivningskontroll 
utarbetas. 

 

Landskapsbild 

Stora delar av den mark som skall exploateras är idag grönområden. Exploateringen 
innebär att området blir mer öppet och utblickar mot Vassaraträsk tillkommer för de 
som färdas efter Kraftstationsvägen. Likaså kommer upplevelsen av landskapsbilden 
från vattnet sett bli förändrad med ny bebyggelse en bit upp från strandlinjen.  

Med en exploatering som föreslås i planen försvinner en liten del av de värden som 
finns med ett oexploaterat naturområde. Landskapsbilden kommer väsentligt 
förändras med en ny bebyggelse på platsen, området angränsar dock till redan 
exploaterade områden vilken ger förändringen en mindre negativ inverkan.  

 

Tillgänglighet 

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till att människor i alla åldrar 
och med olika typer av funktionsnedsättningar kan bli fullt delaktiga i samhällslivet. 
Detta ska alltid beaktas fullt ut vid kommande bygglovsprövningar 

 

Målet med ny bebyggelse och friytor är alltid att tillgänglighetsanpassa inomhus- och 
utomhusmiljön så gott det går. Alla ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara 
för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och 
psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som 
kan orsaka allergier som gör det svårt för vissa människor att vistas i miljön eller 
sådant som kan orsaka känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller 
skötsel. 

Marken i området är relativt plan och utgör inget hinder för tillgängligheten.  

 

Parkering, utfarter 

Planen ger förutsättningar för småhusbebyggelse med parkering på den egna 
fastigheten med kommunens fastställda parkeringsnorm som grund för antalet 
parkeringar som anses vara nödvändiga. Utnyttjandegraden är reglerad till högst 25% 
byggandsarea per fastighetsarea, vilket säkerställer friytor för grönytor och 
parkeringar. 

På tomten som ligger längst österut tillåts flerbostadshus med en högsta 
utnyttjandegrad på 40%. Friytor för grönytor och parkeringar säkerställs även på 
denna tomt. 

För samtliga bostadskvarter inom området regleras en 5 meter bred remsa längs med 
alla gator som inte får förses med byggnad. 
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Offentlig service 

Ingen offentlig service finns eller planeras i området. De skolor som ligger närmast 
planområdet är Maria skolan, Sjöparksskolan, Hedskolan och Malmens friskola. 
Maria skolan och Hedskolan är skola och förskola för årskurs F-6, Sjöparksskolan är 
en skola för årskurs 7-9. På friskolan finns årskurserna 4 - 9. Kunskapshuset som 
planeras vara färdigt till hösten 2020 blir den nya kommunala gymnasieskolan. 

Övrig offentlig service som badhus, bibliotek m.m. finns i centrum. 

 

Kommersiell service 

Ingen kommersiell service finns i området. 

 

Fornlämningar 

Kommunen ska till granskningsskedet ha genomfört en arkeologisk undersökning 
och redovisat och beaktat eventuella påträffade fynd. 

 

Risk för skred och översvämningar 

Ett förändrat klimat skapar risk för skador och olyckor i form av översvämningar, ras 
och skred. Vid planering och byggande i strandnära lägen ska hänsyn tas till dessa 
risker, framförallt i områden där klimatberäkningar tyder på att dagens 100-årsflöde 
kan uppstå oftare.  

Figur 12, kartbilden visar tvärsektioner med vattenstånd för 100-årsflödet med större 
siffror och vattenstånd vid medelvattenföring med mindre siffror. Höjdangivelser är i 
RH2000. Beräknade nivåer bedöms ha en precision på +/- 0,2 m. Den 
översvämmade ytan vid 100-årsflödet visas med ett lila fält. 

 
Figur 12: Översvämningskartering av vattenstånd för 100-årsflödet inom planområde. 
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I nuläget kommer stora delar av planområdet att översvämmas. En möjlig hantering 
av detta kan vara att fylla ut marken för att skapa ny landyta, alternativt arbeta med 
en skyddsvall. I utvecklingsplanen föreslås istället att skapa en symbios mellan 
vattnets och människornas väg. Där promenader, vägar och bostäder istället utgör 
vallar mellan vilka översvämningar kan finnas. 

 

  
Figur 13: Illustration som redovisar gatustrukturen, med nya och befintliga gator. 

Vid ett 100-års flöde ligger vattenståndet på +357,58 och vid medelvattenföring på 
+355,44 precis nedströms planområdet. Därför införs en planbestämmelse b2 som 
säger att lägsta nivå för färdigt golv ska vara 357,8m över nollplanet (RH2000).  

 

Ledningsrätter 

Det finns en ledningsrätt tvärs igenom planområdet från öst till väst, se bilaga med 
grundkarta. I denna korridor låg en ledning men den är idag raserad och ersatt med 
jordkabel längs Kraftstationsvägen. Ledningsrätten regleras därför inte i plankartan. 

Vattenledningen norr om Vattenverket regleras i plankartan.  

 

TRANSPORTER 

 

Gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- och skotertrafik 

Inom planområdet ges det förutsättningar till nya lokalgator som ansluter till en ny 
dragning av Kraftstationsvägen, se illustration i Figur 14 där svart dragning redovisar 
ny lokalisering av Kraftstationsvägen. Delar av Kraftstationsvägen samt små lokala 
tillfartsvägar blir kvar och fungerar även som lokalgator till de nya bostäderna.  
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Inom planområdet regleras en enklare gång- och cykelväg i söder som följer 
Vassarträsk. Den knyter an till befintlig väg vid badstranden i Sandviken. 

 
Figur 14: Illustration som redovisar gatustrukturen, med nya och befintliga gator. 

Kraftstationsvägen är idag en 5 meter bred grusväg som är enskild. 
Vägsamfällighetsföreningen har uppgett att ÅDT är cirka 400 fordon/dygn1. Det finns 
enbart en väg in till planområdet från Gällivare centrum och det är via 
Stallarvägen/Härkvägen som går över järnvägen med en plankorsning, se Figur 17. 
För gång- och cykeltrafik kommer det även att vara möjligt att nå planområdet via 
Sandviksvägen och den nya gång- och cykelvägen. Sandviksvägen är en kommunal 
väg som är asfalterad och cirka 5-6 meter bred. 

 

Trafikalstring och prognos 

Trafikalstringen har beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
(Trafikverket, 2020). Trafikalstringsverktyget är ett planeringsstöd utformat för att 
underlätta skattning av trafikalstring i samband med planering av nya eller befintliga 
områden. Verktyget bygger på den kunskap som finns idag kring alstring av person-
transporter beroende på lokalisering och markanvändning. 

Resultatet av trafikalstringen framgår av Figur 15. Befintlig trafik är inte medräknad 
utan enbart den trafik som beräknas tillkomma av de nya bostäderna. En prognos har 
gjorts för Kraftstationsvägen för år 2040. Trafiken är då uppräknad med 1 % per år. 

                                                 
1 Uppgift hämtad från rapporten VA-system vid Vassaraträsk 2017-10-19. 
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Figur 15. Uppskattade trafikflöden i detaljplaneområdet. På Kraftstationsvägen avser den prognostiserade 
trafikmängderna år 2040. 

 

En skoterled passerar området, denna måste delvis omlokaliseras, ny dragning för 
denna är under utredning. Figur 16 visar skoterlederna kring och igenom området. 

 
Figur 16: Skoterled i närheten och inom planområdet.  

 

Kollektivtrafik 

Ingen kollektivtrafik finns i direkta närheten till planområdet för att den ska kunna 
fungera som ett alternativ att välja bort bilen. Full utbyggnad i området kan det ge 
förutsättningar till ett framtida kollektivtrafikstråk. Möjligheten för kollektivtrafik i 
området ses i dagsläget över. 
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Skolvägar från detaljplaneområdet 

Ingen offentlig service finns eller planeras i området. De skolor som ligger närmast 
planområdet är Maria skolan, Sjöparksskolan, Hedskolan och Malmens friskola. 
Maria skolan och Hedskolan är skola och förskola för årskurs F-6, Sjöparksskolan är 
en skola för årskurs 7-9. På friskolan finns årskurserna 4 - 9. Kunskapshuset som 
planeras vara färdigt till hösten 2020 blir den nya kommunala gymnasieskolan. 

 

Snabbaste vägarna till respektive skola för bil och för gång och cykel framgår av Figur 
17. Avstånden är så pass stora att det är rimligt att anta att inga barn kommer att gå 
till skolan. Cykel kan vara ett alternativ för de lite större barnen. Att cykla via 
Kraftstationsvägen eller den nya gång- och cykelvägen in till centrum kommer att 
vara ungefär lika långt. Plankorsningen över järnvägen vid Stallarvägen är bevakad 
och försedd med bommar. Den är bra och kräver inga åtgärder enligt Trafikverket. 
Plankorsningar innebär dock alltid en säkerhetsrisk. 

Befintliga gator öster om järnvägen förutsätts vara goda skolvägar då dessa redan 
fyller den funktionen. Kraftstationsvägen alternativt Sandviksvägen och nya gång- 
och cykelvägen, samt de nya lokalgatorna måste dock utformas på ett sådant sätt att 
de blir lämpliga skolvägar. Den nya gång- och cykelvägen längs Vassaraträsk kan få 
ett för lågt flöde för att upplevas som trygg och det bör därför finnas en belyst gång- 
och cykelbana i anslutning till Kraftstationsvägen. Passager ska vara 
hastighetssäkrade till max 30 km/tim. För att avgöra behov av och lämpliga åtgärder 
behöver en närmare analys göras, till exempel i form av en barnkonsekvensanalys 
längs skolvägen.  

 

Figur 17. Snabbaste vägarna till respektive skola för bil och för gång och cykel (GC).  
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ENERGI-, VATTEN-, AVLOPPS- och ÅTERVINNINGSSYSTEM 

 

Vatten och avlopp 

I närheten av planområdet finns kommunalt vatten och avlopp men 
huvudledningarna når inte ända fram till planområdet. Vid en exploatering behöver 
ledningsnätet byggas ut och verksamhetsområdet för kommunalt va föreslås att 
utökas för att omfatta hela planområdet. 

 

Dagvatten, snöhantering 

Inget kommunalt dagvattenledningsnät finns i området, dagvattnet infiltreras idag 
naturligt i marken.  

Fördröjningsvolymen kan också reduceras genom att man minskar andelen 
hårdgjorda ytor. Detta kan exempelvis ske med hjälp av genomsläppliga beläggningar 
och gröna tak. 

Den nya markanvändningen torde innebära en ökad föroreningsbelastning. 
Detaljplaneområdet omvandlas från ett grönt område med mycket låga 
föroreningshalter till ett mer hårdgjort bostadsområde med t.ex. takytor som kan 
generera en ökad halt av olika metaller och parkeringsytor vilka genererar en högre 
föroreningsbelastning av diverse ämnen, bland annat olja. 

Den nya markanvändningen kan innebära en ökning av metaller som kadmium, 
koppar och zink, som framförallt kommer från hustaken. Valet av takmaterial är 
därför viktigt. Generellt sett bör koppar- och zinktak undvikas med anledning till att 
dessa metaller är skadliga för vattenlevande organismer. Om koppar- och zinktak 
används bör takavvattning anslutas till t.ex. torvfilterbrunnar för rening. I detta fall 
kan en enkel dagvattenrening via t.ex. infiltration i omkringliggande naturmark, 
avledning via ett svackdike eller översilningssyta rekommenderas innan utsläpp till 
recipient.  

Svackdikena ska inrymmas inom området för GATA. 

Möjlighet för snöupplag skapas på utvalda platser inom planområdet.  

 

Kommunen avser att ta fram en kompletterande dagvattenutredning till kommande 
granskningsskede. 

 

Energi och elförsörjning  

Uppvärmning av ny bebyggelse sker med enskilda uppvärmningskällor.  

Elnätet är utbyggt i närområdet och föreslagen bebyggelse kopplas på befintligt elnät.  

Vattenfall har tittat på elektrifiering av planområdet och har gjort en kartskiss på det. 
I skissen finns det fyra förslag på E-områden (10 x 10 meter) baserat på nuvarande 
eller snarlik utformning, se bilden nedan. Dessa förslag är inlagda i plankartan.  
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Figur 18: Vattenfalls skiss med förslag på E-områden. 

 

Tele och opto 

Det finns fiberkanalisation och ”stamfiber” längs den befintliga vägen, från 
Vattenverket ända till bortre änden av träsket. Förstärkning med mer fiber behövs för 
att kunna ansluta hela det planerade området, men befintlig kanalisation/rör finns 
färdigt. 

 

Avfall, återvinning 

Kommunen ansvarar idag för sophämtningen i närområdet. Gällivare 
renhållningsordning anger att; ”Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid 
fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. 
I annat fall skall fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att 
avfallet samlas in och hämtas vid någon annan plats.  

 

RISKER OCH STÖRNINGAR 

 

Buller 

WSP akustik har på uppdrag av Gällivare kommun utfört en trafikbullerutredning 
inför planläggning av området Vassara Sandviken. I planprocessen planeras för flera 
nya bostadshus vid kringliggande områden för Vassara Sandviken. 

Syftet är att kartlägga ljudnivåer från trafikbuller och bedöma dessa mot gällande 
bedömningsgrunder. Detta används sedan som underlag för detaljplan. 

Möjligheterna till uppförande av bostäder har bedömts efter riktvärdena i 
Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359. 
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Ljudnivå före och efter utbyggnad 

Skillnaden i ljudnivå mellan före utbyggnad och efter utbyggnad har bedömts enligt 
Naturvårdsverkets dokument ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid 
befintliga bostäder”. Beräkningarna visar att skillnaden mellan före utbyggnad och 
efter utbyggnad medför en ökning av ljudnivåerna från Kraftstationsvägen med 2 
dBA för ekvivalent ljudnivå och ingen ökning för maximal ljudnivå. Ökning av 
ekvivalent ljudnivå är främst på grund av tillkommande trafik till och från det 
planerade området och normal trafikökning. Ökning av trafik i den västliga delen av 
området är liten vilket gör att förutsättningar för goda ljudmiljöer är kvarstående. 
Befintlig bebyggelse nära den tillkommande exploateringen påverkas inte i det mån 
som kan ge upphov till dåliga hälsoeffekter. 

 

Ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå beräknas uppfyllas vid samtliga fasader. Det 
betyder att det inte finns några hinder för att uppföra bostäder. 

 

Ekvivalent och maximal ljudnivå på uteplats 

Ekvivalent ljudnivå överskrider 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA på några 
fasader för små villor och samtliga flerbostadshus i östra delen av planområdet. För 
små villor kan exempelvis en gemensam uteplats anordnas på markplan, alternativt 
kan altan glasas in. För flerbostadshus i den östra delen av planområden överskrids 
riktvärdena för större delen ytan kopplad till flerbostadshusen. Balkonger i dessa 
lägen överskrider då riktvärden för uteplats enligt 3§ i trafikbullerförordningen. Det 
finns inga ytor i markplan i närheten av dessa lägenheter där riktvärdena uppfylls 
som skulle kunna möjliggöra för att anordna gemensamma uteplatser i markplan. 
Alternativa bullerskyddsåtgärder behöver utredas exempelvis att bygga bullerskärm 
åtminstone mot järnväg. 

Maximal ljudnivå överskrider 70 dBA vid några fasader mot Kraftstationsvägen, upp 
emot 74 dBA. Detta gäller speciellt för flerbostadshusen där större delar av fasaderna 
både mot järnvägssidan och Kraftstationsvägen överskrider riktvärdet. En del av 
dessa kan troligen uppfylla avsteget med högst fem överskridanden per timme kl 
06.22, dock inte alla. Dessutom kan en del av dessa uppfylla riktvärdet för uteplats 
med detta avsteg för villatomterna. En kompletterande beräkning av ljudnivåer på 
uteplatser bör utföras enligt avsteget som nämns ovan.  

Maximal ljudnivå kommer att vara dimensionerande för att uppfylla riktvärdet enligt 
BBRs krav för ljudnivå inomhus från yttre ljudkällor och är styrande vid val av 
fasadkonstruktion, tilluftsdon och val av fönster. 

 

Buller från flygverksamheter 

På norra sidan av Vassaraträsket har Gällivare Flygsällskap en landningsplats vid 
Vassara sjöflyghamn. Det finns även en helikopterplats vid Sandviken. Enligt 
information från ägaren av helikopterhangaren, har ambulansflyget flyttat från 
Sandviken och endast polisen och sjöflyget använder landningsbanan. 

Flygverksamheten på dessa två platser är begränsad och buller från dem beräknas 
vara försumbar. 
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Kraftledningar 

De två kraftledningar som går norr om det planerade planområdet har en spänning 
om 132kV och förser hela Gällivareområdet med el men påverkar hela malmfälten. 

Vattenfall har tittat på den föreslagna planen och kan konstatera att utifrån 
försiktighetsprincipen bör det hållas ett minsta avstånd mellan närmaste fasledare på 
kraftledningen och byggnader där människor stadigvarande vistas om 50 meter. 

Utifrån ett perspektiv där det i framtiden skulle behövas förstärkning av matningen 
till Gällivare bör kommunen ta höjd även för det. 

 

Farligt gods 

Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods utgår från ett så kallat 
riskhanteringsområde inom vilket bedömning av risker och behov av 
säkerhetshöjande åtgärder behöver göras. Enligt de riktlinjer som presenteras i 
Länsstyrelsens riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods bör ett 
riskhanteringsavstånd från transportled för farligt gods på 150 m tillämpas. I 
ovannämnda riktlinjer redovisas rekommenderade skyddsavstånd, se Figur 19. 

 
Figur 19: Skyddsavstånd vid transport av farligt gods. 

Den närmaste rekommenderade vägen för farligt gods är E45. Området ligger på ett 
sådant avstånd från vägen att det inte anses påverkas av rekommenderade vägar för 
farligt gods. 

 

Inlandsbanan ligger norr om planområdet. Avståndet från spårmitt till planerade 
tomtgränser är runt eller över 90 m. Några tomter är således inom 
riskhanteringsområdet på 150 m. Allmänt är aktuellt skyddsavstånd för länet vid 
transport av farligt gods på järnväg 65 m, se Figur 19.  

I vissa fall kan det bli aktuellt att justera skyddsavstånden t.ex. beroende på topografi 
och landskapstyp. Inlandsbanan är belägen på en högre höjd än bebyggelseområdet. 
Det innebär att ett fordon som medför farligt gods vid en eventuell olycka kan komma 
att hamna närmre bebyggelsen än om förhållandena är det motsatta.  
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Eftersom avståndet från spårmitt är runt 90 m och trafiken på banan är begränsad 
anser kommunen att en riskanalys inte behövs för planområdet. Kommunen önskar 
dock Länsstyrelsens bedömning av behov för riskanalys. 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 

Kommunens hållbarhetsmål och strategier 

Visionen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle och för den stadsomvandlingen 
som sker är ”En arktisk småstad i världsklass”. För att nå denna vision har 
hållbarhetsmål tagits fram. Dessa utgör den samlade viljeriktningen och utgörs av 
social-, ekologisk-, samt ekonomisk hållbarhet. Utifrån dessa mål har kommunen 
tagit fram fyra strategier. Konsekvenserna av planens genomförande i förhållande till 
dessa strategier redogörs nedan under respektive rubrik.  

Planförslaget möjliggör bostäder och bidrar till Gällivares fortsatta bostadsutveckling, 
sett ur ett övergripande perspektiv. Avvecklingen av Malmberget innebär att bostäder 
försvinner samtidigt som planområdet ersätter en del av dessa bostadsområden i 
Malmberget. Detta planförslag bidrar därmed till att bostadsmarknaden kan 
upprätthållas i Gällivare.  

Planen utgör en del av kommunens planberedskap för bostadsbyggande under 
perioden 2014 - 2022 som kommunen bör ha per år för att möta efterfrågan på nya 
bostäder. Efterfrågan är beräknad utifrån försvinnande bostäder vid avvecklingen av 
Malmberget samt den förväntade inflyttningen till följd av fler arbetstillfällen i 
kommunen. 

Planen bidrar till visionen om en arktisk småstad i världsklass genom att främja 
kommunens hållbarhetsmål.  

 

Hållbara livsmiljöer och klimatanpassad och levande utomhusmiljö 

Föreslagen utveckling av gång- och cykelvägen längs med vattnet bryter av 
bostadsbebyggelsen från den närmsta stranden och minskar den barriäreffekt ny 
bebyggelse annars kan ge intill strandnära lägen. För den sociala hållbarheten blir 
detta stråk oerhört viktigt. Boende kan tryggt och enkelt ta sig till de större gång- och 
cykelvägarna/skidspåret som leder mot centrum och mot Dundret.  

Området är idag i princip helt oexploaterat. Nya bostäder och öppna ytor samt 
belysta vägar skapar en trygg miljö att vistas i. Närheten till centrum och 
utvecklingen av gång- och cykelstråk skapar förutsättningar att nyttja alternativa 
transportslag till bilen och ger en även ökad tillgänglighet. Med ett fullt utbyggt 
område ges bättre förutsättningar till en framtida kollektivtrafikutbyggnad.  

För att sträva mot jämställdhet behövs dessutom god tillgång till mötesplatser. Inom 
planområdet utgörs mötesplatserna av sparade naturstråk och ytor mellan bostads-
bebyggelsen för spontana aktiviteter, samvaro och möten.  

Det är viktigt med rekreationsområden i eller i närheten till ny exploatering. Goda 
förutsättningar finns för de som bosätter sig i området, att nyttja de närliggande 
rekreationsområdena. 
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En öppenhet med mycket grönska och natur eftersträvas i området. Särskilt viktigt är 
att strandområdet är tillgängligt för alla och skyddas från privatisering.  

Det centrumnära läget ger goda förutsättningar att nyttja centrums alla områden för 
idrott, kultur och rekreation. 

 

Hållbara bostäder och lokaler 

De planmässiga förutsättningarna med flerbostadshus samt enfamiljshus i 
planområdet ger till viss del en blandad bebyggelsekaraktär.  

 

Hållbar exploatering 

Exploatering och byggandet av bostäder sker enligt prioriteringsordningen, där 
Vassara älv är prioriterat. Infrastrukturen till området är delvis utbyggd och 
kommersiell och officiell service finns i nära anslutning till området. 

 

Hållbara transporter 

Föreslagen utveckling av gång- och cykelväg i området ger förutsättningar att 
använda alternativa transportslag. Möjlighet till kollektivtrafik saknas idag, men kan 
bli möjligt i och med en utbyggnad av detta område. 

 

Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvinningssystem  

Inom naturområden finns avsatta platser för lokal snöhantering. Plats för dike, 
främst för smältvatten och kraftiga regn, finns vid vägkanterna.  

Nya byggnader på fastigheten ska uppfylla dagens lagkrav samt andra krav och 
riktlinjer för hållbart byggande. 

Nya vatten- och avloppsanslutningar ska kopplas till det kommunala nätet och 
sophanteringen ska följa kommunens riktlinjer. 

 

Allmänna och enskilda intressen  

Enligt PBL ska planläggning av ett markområde syfta till att bl.a. markområden 
används för det ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning av 
markområden som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  

Planläggning av Vassara bidrar till kommunens bostadsförsörjning. Placeringen intill 
befintliga bostadsområden bidrar även till god hushållning av mark och en långsiktig 
hållbar utveckling då befintlig infrastruktur kan nyttjas.  

 

Planförslagets genomförande bedöms bidra med positiva konsekvenser för 
klimatrelaterade frågor som översvämningsrisk. Positiva konsekvenser ses även för 
landskapsbilden då området tillgängliggörs och dess ekosystemtjänster synliggörs. 
Ingen konsekvens bedöms ske gällande riksintresse kommunikation. En kommande 
arkeologisk utredning får utvisa omfattningen av påverkan på kulturmiljön. Med 
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nuvarande kunskapsunderlag bedöms dock ingen konsekvens ske för kulturmiljön. 
Konsekvenserna på mark och vatten bedöms bli liten negativ, kommande 
dagvattenutredning kan dock påverka bedömningen. Konsekvenserna på riksintresse 
för mineralfyndighet samt människors hälsa och säkerhet bedöms blir liten negativ. 
Konsekvenserna för riksintresse rennäring såväl som rennäringen bedöms bli 
måttligt negativa då område som är svår passage exploateras och medför ökade 
störningar i området. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms vid ett genomförande 
bli måttligt negativa då fridlysta arter berörs. 

 

De enskilda intressen som berörs av planläggningen är främst boendemiljön kring 
planområdet. Planläggningen av Vassara innebär ökade trafikflöden inom och till 
området, vilket bedöms ge en liten negativ konsekvens för människors hälsa och 
säkerhet i avseende på ökad trafik och buller. I övrigt gör kommunen bedömningen 
att det inte utifrån föreliggande underlag finns andra enskilda intressen som gör sig 
gällande än de som har redogjorts för ovan. 

 

Kommunens samlade bedömning är att det allmänna intresset att tillgodose 
bostadsförsörjningen i kommunen ska ges företräde i detta fall. 

 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Tidplan 

Planen handläggs med ett utökat förfarande och en preliminär tidplan är: 

Samråd mars 2020 

Granskning september/oktober 2020 

Antagande december 2020 

 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 10 år från det att planen vinner laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. 

 

Genomförandeavtal 

Gällivare kommun och LKAB äger marken inom det tilltänkta planområdet förutom 
viss del av marken där GC-väg planeras. Kraftstationsvägen är en enskild väg där ett 
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genomförande av detaljplanen förutsätter att gemensamhetsanläggningen upphävs 
inom planområdet. Överenskommelse och samråd med vägföreningen kommer att 
inledas under planprocessen.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Gällivare 16:99 och fastigheten Gällivare 9:70 som 
ägs av Gällivare kommun samt Gällivare 16:23 och Gällivare 9:7 som ägs av LKAB. 
Planområdet omfattar även en viss del av Gällivare s:63 som i planen föreslås som 
öppet vattenområde, gc-väg samt natur.  

I samband med genomförandet av detaljplanen skapas det ca 120 stycken nya 
bostadsfastigheter genom avstyckning från Gällivare 9:70, Gällivare 9:7 och Gällivare 
16:23. 

Genom fastighetsregleringen får dessa delar av planområdet nya 
fastighetsbeteckningar.  

Allmän plats VÄG, GATA och GÅNG/CYKEL samt NATUR inom planområdet avser 
Gällivare kommun att förvalta. Fastighetsreglering för dessa områden krävs. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska utredningar 

Buller- och geoteknisk utredning samt miljöteknisk markundersökning för 
detaljplanen har upprättats och utgör underlag för detaljplanen. Delar av dessa 
utredningar har inarbetats i planbeskrivningen och biläggs i sin helhet till 
planhandlingen.  

 

En dagvattenutredning och förprojektering ska utföras under våren och sommaren 
2020 inför granskningsskedet av detaljplan för området. Utredningarna kommer 
utgöra underlag för projektering samt eventuell anmälan eller ansökan om tillstånd 
11 kap miljöbalken. 

 

Samläggning av infrastruktur 

Utbyggnaden av ledningar ska samordnas med övrig infrastruktur inom och i 
anslutning till planområdet. Innan exploatering av området påbörjas ska en plan tas 
fram för hur hantering av massor ska ske under byggskedet. Det är viktigt att de kan 
nyttjas på ett effektivt sätt, till exempel genom att ta tillvara massor som grävs ut och 
använda dem för utfyllnad. Genom god planering kan miljövinster och ekonomiska 
vinster göras.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 

 

Avtal 

Vid ett genomförande av detaljplanen uppkommer bl.a. kostnader för anläggande av 
ny infrastruktur såväl som för förstärkningsåtgärder av befintlig. Kostnaderna för de 
åtgärder som föranleds av ett plangenomförande avses fördelas mellan kommunen 
och LKAB genom tecknande av ett exploateringsavtal. Även kostnaderna för 
upprättande av planförslag kommer att fördelas mellan LKAB och Gällivare kommun 
genom upprättat planavtal. 

 

MEDVERKANDE 

 

Tjänstemän  

I samband med planarbetet har följande tjänstemän deltagit från kommunens sida: 
Sofie Rynbäck, plansamordnare och Marcus Zetterqvist, planeringschef, Mikael 
Eliasson och Magnus Mathiasson från Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Konsulter  

Uppdragsledare och ansvarig planarkitekt är Joakim Lundbäck, WSP Sverige AB. 
Kristveig Sigurdardottir, WSP Sverige AB tog över som uppdragsledare i januari 
2020. Planförfattare är Joakim Lundbäck samt Moujan Memar, planarkitekter, WSP 
Sverige AB. Geoteknisk undersökning har utförts av Emilie Guegan och Göran Pyyny, 
WSP Sverige AB. Bullerutredning har gjorts av Mohammad Rasouli, WSP Sverige AB. 
MKB har tagits fram av Jenny Boltemo Edholm, WSP Sverige AB. MMU har tagits 
fram av Nathalie Kampmann, WSP Sverige AB. Trafikutredning har tagits fram av 
Melissa Melin, WSP Sverige AB. 

 

 

Upprättad 2020-02-14 

 

 

 

Lennart Johansson    Annika Lindgren  

Förvaltningschef    Avdelningschef Norrbotten 

Gällivare kommun    WSP Sverige AB 


