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SAMMANFATTNING 
I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling där stora delar av Malmberget 

avvecklas på grund av den pågående gruvverksamheten. Avvecklingen innebär att 

andra delar av samhället behöver utvecklas för att skapa områden för både bostäder 

och offentliga lokaler innan år 2032.  

I den fördjupade översiktsplanen Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014–

2032, har områdets markanvändning utpekats som aktuell för dels bostäder, dels 

markanvändning strategiskt område. Att området utpekats som strategiskt 

utvecklingsområde innebär att markanvändningen inte är preciserad och kan, 

beroende på utvecklingen, användas till det som anses strategiskt bra för staden. 

Gällivare kommun arbetar mot visionen ”En arktisk småstad i världsklass” med 

målsättning att skapa ett attraktivare Gällivare. Detaljplanen ska säkerställa tillgång 

till planerad mark för att uppfylla bostadsbehovet inom kommunen, då 

samhällsomvandlingen i dagsläget medför en brist på byggbar mark för småhus.  

Planområdet utgörs idag av skogsmark och våtmarksområden där lägre liggande delar 

regelbundet översvämmas och föroreningar finns identifierade i området. Konceptet 

för planområdet bygger på att skapa ett samspel mellan bebyggelse och natur och på 

så sätt låta staden växa och samtidigt undvika negativa konsekvenser i 

bostadsområden på grund av översvämningar. I utvecklingsplanen för Vassara-

Sandviken har området delats in i etapper. I detta dokument behandlas ett område 

motsvarande etapperna 4, 5, 6 och 7, se figur 1. Planområdet är lokaliserat väster om 

Gällivare tätort vid Vassaraträsket och planeras att bebyggas med 119 fastigheter. 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att utreda och redovisa de 

miljökonsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra. De 

miljöaspekter som behandlas i denna MKB är naturmiljö, kulturmiljö, mark och 

vatten, förorenad mark, riksintressen, rennäring, landskapsbild, människors hälsa 

och säkerhet samt klimatrelaterade frågor. Bedömning av konsekvenser har gjorts för 

planförslag, alternativ utformning och nollalternativ med horisontår 2031. Trafik och 

buller jämförs mot år 2040. Gällande klimatrelaterade frågor har horisontåret varit 

2100. 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 

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. 
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Figur 1. Översikt planområde. 
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INLEDNING 

År 2014 antogs den fördjupade översiktsplanen Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle 2014–2032. I denna har markanvändningen för området Vassara-

Sandviken utpekats som aktuell för dels bostäder med en förtätning på 300 bostäder, 

dels markanvändning strategiskt område. Att området utpekats som strategiskt 

utvecklingsområde innebär att markanvändningen inte är preciserad och kan, 

beroende på utvecklingen, användas till det som anses strategiskt bra för staden. 

Gällivare kommun arbetar mot visionen ”En arktisk småstad i världsklass” med 

målsättning att skapa ett attraktivare Gällivare. Detaljplanen ska säkerställa tillgång 

till planerad mark för att uppfylla bostadsbehovet inom kommunen, då 

samhällsomvandlingen i dagsläget medför en brist på byggbar mark för småhus.  

 I utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken anges att områdets utformning ska sträva 

efter att uppnå de övergripande projektmålen: 

• ett hållbart sätt att se på naturen och dess resurser 

• medvetet hantera risker och genomförande 

• underlätta för omvänd trafikprioritering 

• öka attraktivitet, aktivitet och närhet till centrum och vatten 

• främja en gestaltning som möter både egna och allmänna intressen, och 

• främja social mångfald, trygghet och tillgänglighet 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för 

bostadsbebyggelse i området Vassara-Sandviken norr om Vassaraträsket och omfattar 

fastigheterna Gällivare 9:70, Gällivare 9:7 och Gällivare 16:23. Detta motsvarar 

etapperna 4, 5, 6 och 7 i Utvecklingsplan Vassara-Sandviken, se figur 1. Etapperna 1,2 

och 3 ligger öster om det aktuella området och planeras bestå av lägenheter, radhus 

och villor samt möjligheter till en förskola.  

Inga permanent boende finns inom planområdet. Behovet av nya bostadsområden på 

grund av gruvans utbredning är stort, vilket innebär att om nya bostäder inte byggs i 

området Vassara-Sandviken måste dessa sannolikt byggas på annan plats. Det 

huvudsakliga syftet med detaljplaneläggningen är att utreda förutsättningarna för ny 

bostadsbebyggelse för 119 fastigheter med huvudgata, lokalgata, och separat gång- och 

cykelväg. Fastigheterna består av tre flerfamiljshus och resterande friliggande villor. 

Vidare ska bebyggelse och vägar säkras mot översvämningar. 

SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 6 kap 3§ miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras för en plan 

om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det 

övergripande syftet är att främja en långsiktigt hållbar utveckling. MKB:n ska 

identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som detaljplanen kan 

antas ge upphov till.  
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En undersökning har utförts för att utreda om detaljplanen kan förväntas medföra 

betydande miljöpåverkan samt vilka aspekter som planen kan tänkas påverka. 

Gällivare kommun bedömde att planförslagets genomförande kan antas ha en 

betydande miljöpåverkan och att en särskild miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behöver genomföras. Undersökningen har 

samråtts med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2019-07-03 delar kommunens 

bedömning om betydande miljöpåverkan. 

Gällivare kommun har genomfört en undersökning och kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen för Vassara-Sandviken medför en betydande 

miljöpåverkan, varför denna MKB tagits fram. 

GENOMFÖRANDE 

BERÖRDA MILJÖMÅL 

Följande nationella miljömål har vid undersökningen bedömts beröras av 

planförslaget: 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt djur- och växtliv 

AVGRÄNSNING 

Avgränsning av miljöaspekter har gjorts i samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens 

län. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning avseende frågeställningar men 

tillägger att även att det är väsentligt att säkerställa att Vassaraträsket, som ingår i 

Natura 2000, inte påverkas negativt. Vidare att tillgänglighet till området utreds och 

konsekvensbedöms med hänsyn till järnvägen som delar av området och centrum. 

Länsstyrelsen anser även att klimatrelaterade frågor behöver belysas. 

Kommunen bedömer utifrån undersökningen samt länsstyrelsens yttrande att 

miljöbedömningen kan avgränsas till att utreda och beskriva konsekvenserna för: 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Mark och vatten 

• Riksintressen  

• Rennäring 

• Landskapsbild 

• Förorenad mark 

• Människors hälsa och säkerhet 

• Klimatrelaterade frågor 

 

Gränsen för planområdet sammanfaller med miljöbedömningens geografiska 

avgränsning, se figur 2. Nollalternativ, planförslaget och den alternativa 
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utformningen ska jämföras utifrån samma tidshorisont. Detaljplanens 

genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft. Planen bedöms vara 

genomförd år 2031 vilket är horisontår för miljöbedömningen. För klimatrelaterade 

frågor så som risk för översvämning används år 2100 som horisontår. 

 

Figur 2. Geografisk avgränsning sammanfaller med planområdets gräns 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den 

planerade åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig 

skala; positiv konsekvens, ingen konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig 

negativ konsekvens och stor negativ konsekvens. Bedömningen görs i förhållande till 

nollalternativet, se tabell 1.  

 Tabell 1, konsekvensbeskrivning av ingreppet eller störningens omfattning.  
Positiv 

konsekvens 

 

Verksamheten medför en 

förbättring för 

människans hälsa 

och/eller miljö. 

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med 

förbättring i området. 

Ingen 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

inte medföra någon 

effekt, varken positiv 

eller negativ, på 

värdet/aspekten. 

- Inga relevanta objekt i området som kan 

påverkas. 

- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt. 

Liten 

negativ 

Verksamheten bedöms 

endast medföra negativ 
- Påverkan på vanligt förekommande värden som 

tål viss påverkan. 
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konsekvens påverkan av mindre art 

och omfattning som inte 

innebär någon betydande 

försämring eller skada av 

värdet/aspekten. 

- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk 

och rekommendationer. 

Måttlig 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av 

måttlig art och 

omfattning som innebär 

en försämring av eller 

skada på 

värdet/aspekten. 

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga 

värden. 

- Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i 

förhållande till miljönyttan med föreslagen 

verksamhet eller i förhållande till en åtgärd som 

vidtas för att mildra konsekvensen så kan 

konsekvensen ändå anses vara 

acceptabel/begriplig. 

Stor 

negativ 

konsekvens 

Verksamheten bedöms 

medföra påverkan av 

större art och omfattning 

som innebär en allvarlig 

försämring av eller skada 

på värdet/aspekten. 

- Påverkan på ett unikt värde. 
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ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING 
PLANFÖRHÅLLANDEN 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle 2014 - 2032 antogs av Kommunfullmäktige 2014-05-19. I FÖP 

anges att Vassara, Repisvaara och Andra Sidan är prioriterade områden för 

exploatering med bostäder. Området som utgör Vassara-Sandviken är utpekat 

dels för bostäder, dels som ett strategiskt område för utveckling inom 

tätortsområdet. Enligt den fördjupade översiktsplanen är en förtätning på 

Vassaraträsk på upp till 300 bostäder möjlig.  

Gällivare kommun har tagit fram en utvecklingsplan för Vassara-Sandviken, 

antagen av Kommunfullmäktige 2017-04-10. Utvecklingsplanen redovisar 

inriktningen för utvecklingen i området. Detaljplanen ska förverkliga 

intentionen om ett naturnära boende nära centrum där det finns ett tydligt 

samspel mellan natur och människa. 

Planområdet omfattas av områdesbestämmelser för Vassaraträsk, laga kraft 

1999-03-25 samt ändring av områdesbestämmelser för Vassaraträsk, laga 

kraft 2003-04-22. Syftet med områdesbestämmelserna för Vassaraträsk 1999 

var att förhindra en omvandling av fritidsbostäder till helårsbostäder, vilket 

inte var önskvärt. Syftet var vidare att underlätta hantering av bygglov då 

storlek på sammanlagd byggnadsarea begränsades till 100 m2/tomt och 

minsta tomtstorlek angavs till 1500 m2. Vidare angavs att markinfiltration av 

spillvatten ej får ske och att gällande strandskydd vid Vassaraträsket kvarstod. 

Syftet med ändring av områdesbestämmelser för Vassaraträsk 2003 var att 

möjliggöra bästa tekniska lösning för omhändertagande av spillvatten. 

Planområdet gränsar till gällande plan/planer: 

• Stadsplan 25-P78/72 Flyganläggning vid Vassaraträsket 

(Sandvikenområdet) beslutsdatum 1978-10-05.  

• Ändring av detaljplan, Gällivare 9:16 del av m.fl. vid Vassaraträsket 

2523-P08/22 laga kraft 2008-06-24  
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RIKSINTRESSEN 

Natura 2000  

Natura 2000 kommer från EG:s habitat- och fågeldirektiv och 

bestämmelserna om detta finns i svensk lagstiftning i 7 kap 28 a-29 §§ MB. 

Ett av dessa områden är Vassaraträsk vilket ingår i Torne och Kalix älvsystem 

som utnämnts som Natura 2000, se figur 3. Älvsystemet är ett av Europas 

största älvsystem som inte exploaterats för vattenkraft. Här finns viktiga 

reproduktionsområden för utter, lax och öring och i älvarna hittas ofta 

flodpärlmussla. Älvarna är även viktiga migrationsvägar för flyttfåglar. Endast 

vattendragen utgör Natura 2000, och områdets avgränsning definieras som 

vattenytan vid medelhögvattenföring.  

 

Figur 3. Natura 2000 och planområdets gräns vid Vassaraträsk  
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Riksintresse rennäring 

Hela planområdet ingår i riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5§ MB, vilket 

innebär att områden av betydelse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra rennäringens bedrivande. Planområdet är 

lokaliserat inom den fastställda samebygränsen för samebyn Unna tjerusj och 

inom strategiskt område utpekat som en svår passage, se figur 4. 

 
Figur 4. Planområdets gränser och riksintresse rennäring. 

Riksintresse för kommunikationer 

Malmbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer se figur 5. 

Enligt 3 kap 8§ andra stycket ska områden som är av riksintresse för 

kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar nyttjandet av 

riksintresset.  

Stora delar av Gällivare kommun ligger inom försvarsmaktens 

lågflygningsområde med särskilt behov av hinderfrihet, enligt 3 kap 9§ MB. 

En cirkel med radie på 55 km från Gällivare flygplats omfattas av riksintresse 

flyg, MSA-område (Minimum Sector Altitude) enligt 3 kap 8 § MB. 

Planområdet ingår i MSA-området för Gällivare flygplats. Byggnader och 

andra föremål högre än 20 m kan komma att påverka flygtrafik. 

Väg E45 går söder om Vassaraträsk och bedöms inte beröras av planområdet. 
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Figur 5. Riksintresse kommunikationer och planområdets gräns 

Riksintresse för mineralfyndigheter   

Hela planområdet ligger inom riksintresse för mineralfyndigheter, se figur 6. 

Enligt 3 kap, 7§ andra stycket MB, framgår att områden med mineral av 

riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utvinningen av dessa. 
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Figur 6. Riksintresse mineral och planområdets gräns 

 

MILJÖKVALITETSNORMER   

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes 

med miljöbalken 1999. Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda 

miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. En 

miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som 

miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.  

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för flertalet ämnen, t.ex. 

kvävedioxider, kväveoxider, partiklar och bly. Exploateringen bidrar inte med 

halter av ämnen som påverkar miljökvalitetsnormer för luft, detaljplanen 

medger inte verksamhet som innebär bullerstörning eller luftförorening. 

Möjlighet till fjärrvärme såväl som solceller minskar utsläpp som kan 

uppkomma vid uppvärmning med ved. 

För områden som ingår i Natura 2000 gäller att gynnsam bevarandestatus ska 

uppnås, 7 kap 27§ miljöbalken. Övergripande beskrivning av innebörden av 

kvalitetskravet anges i områdesskyddsförordningen SFS 1998:1252 16, 17 §§. 

Bevarandeplanen för Torne och Kalix älvsystem SE0820430 anger de 

specifika kraven för att nå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-

område. 
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Statusklassning för vattenförekomster är en bedömning av vattenkvaliteten. 

God eller hög status eftersträvas och får inte försämras. Vassaraträsket ingår 

i Natura 2000 och har klassats med god ekologisk status. Sjön anges som 

avloppskänsligt vatten särskilt gällande fosfor. 

I planområdet ska, enligt Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken (I naturen 

och centrum), dagvatten hanteras genom en naturanpassad systemlösning 

som ger en finmaskig och diffus spridning av vattnet. Strategin medför att 

behovet av dagvattenledningar i största mån reduceras bort. 

Kommunalt vatten- och avloppssystem anläggs vilket medför förbättrade 

förutsättningar för vattenförekomstens framtida vattenkvalitet. Ett 

genomförande av detaljplanen innebär att förorenade områden som planeras 

för känslig markanvändning saneras. Detaljplanen bedöms mot bakgrund av 

detta inte medföra att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 

överskrids.  

OMRÅDESSKYDD 

Området omfattas av strandskydd 100 m från strandlinjen vilket regleras i 

miljöbalkens 7 kapitel. Strandskyddet kommer att upphävas vid detaljplanens 

antagande genom en administrativ bestämmelse för de delar av 

kvartersområdet som berörs samt för vattenområden som tillåter bryggor, 

gatumark och gång- och cykelväg som ligger närmare än 100 meter från 

strandlinjen. 

ALTERNATIVREDOVISNING 

PLANFÖRSLAG 
 

Detaljplanens förslag till struktur i området grundar sig på Gällivare 

kommuns vision om ”En arktisk småstad i världsklass” och konceptet för 

Vassara-Sandviken bygger på ett samspel mellan bostäder och natur. 

Utvecklingsplanen Vassara-Sandviken eftersträvar ett område för 

småhusbebyggelse, men där naturens förutsättningar bevaras och stärks. 

Planområdet har stor översvämningsrisk och efter de förutsättningarna som 

ges ska bebyggelsen anpassas och en buffertzon mellan träsket och staden 

skapas.  

Planförslaget, se figur 7, har utarbetats efter de förutsättningar som finns i 

området samt efter de mål och visioner som utarbetats i Utvecklingsplanen 

för Vassara-Sandviken. 

Väster om planområdet finns ett område med ett antal fastigheter längs 

Vassaraträsk. Norr om planområdet passerar Malmbanan och i öster ansluter 

Gällivare tätort. 
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Områdets utbredning har utökats jämfört med det ursprungliga alternativet i 

utvecklingsplanen. I planförslaget flyttas huvudvägen och vattenverkets 

verksamhet vilket frigör ytor för exploatering. I del av området har tidigare 

funnits verksamheter som kan efterlämna föroreningar i området. De 

markföroreningar som konstaterats inom området har bidragit till att 

områdets utformning och utbredning ändrats. Planområdet har även utökats 

i öster för att knyta ihop gång- och cykelväg med befintlig lokalgata. 

 

Figur 7: Planförslag 

Planförslaget innefattar ett område som årligen översvämmas vid högre 

flöden. Utformningen av planförslaget har styrts av de förutsättningar som 

finns i området att möjliggöra för bostäder och samtidigt tillvarata områdets 

översvämningsområden. Planområdets närhet till Natura 2000-området 

Torne och Kalix älvsystem har varit en styrande förutsättning då Vassaraträsk 

inte får påverkas negativt av exploateringen. Placering av bostäder och vägar 

i området har utformats med syfte att främja en omvänd trafikprioritering och 

för att minska genomfartstrafik i området. 

Inom detaljplanen eftersträvas kontakt med naturen genom att införliva 

bostäder och natur i nära möte. Byggnadernas placering på mark ligger 

ovanför översvämningsområden vid 100-årsregn där lägsta höjd för 

golvbjälklag är +357,8. 

Detaljplanen omfattar 119 fastigheter varav tre är flerbostadshus och 
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resterande är friliggande villor där fastigheternas storlek är varierande mellan 

1100–1700 m2. Flerbostadshusen har en maximal nockhöjd på 15 m och 9 m 

för enfamiljshus. Inom kvartersmarken för bostäder (B) får byggnaderna 

uppföras som friliggande villor med en byggnadsarea som uppgår till max 25 

procent av fastighetsarean (e1). Huvudbyggnad ska placeras minst 5 meter 

från fastighetsgräns. Se plankarta. 

ALTERNATIV UTFORMNING 

Ett rimligt alternativ med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska 

räckvidd ska redovisas i MKB:n och jämföras med planförslaget. Alternativ 

placering för planerad bebyggelse har utretts i tidigare skede och utreds 

därmed inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Den alternativa utformningen motsvarar det förslag på placering inom etapp 

4, 5, 6 och 7 som anges i utvecklingsplanen, se figur 8, och har liksom 

planförslaget utarbetats efter de förutsättningar som finns i området samt 

efter de mål och visioner som utarbetats i Utvecklingsplanen för Vassara-

Sandviken. Dock skiljer sig utformningen på området från planförslaget vad 

gäller placering av vägar, gång- och cykelvägar samt placering av och antal 

fastigheter. 

Bilväg anläggs genom hela området och bostäder placerade längs vägen med 

utfart direkt mot genomfartsvägen. Befintlig väg går delvis norr om 

bostadsområdet. Bebyggelsen består av 116 villor, 66 lägenheter och 15 

radhus. Byggnadernas placering på mark ligger ovanför 

översvämningsområden vid 100-årsregn där lägsta höjd för golvbjälklag är 

+357,8. 
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Figur 8  Alternativ utformning enligt Utvecklingsplan för Vassara-Sandviken (sid 59)  

NOLLALTERNATIV 

Enligt 6 kap. 11§ punkt 3 MB ska uppgifter om områdets miljöförhållanden 

och sannolika utveckling om planen inte genomförs beskrivas, det s.k. 

nollalternativet. Syftet med redovisningen av nollalternativet är att ge ett 

underlag för att kunna värdera vilken förändring detaljplanen medför ur 

miljösynpunkt. Nollalternativet innebär således att platsen för detaljplanen 

genomgår en annan utveckling än vad som skulle vara fallet om den ansökta 

detaljplanen blev av. 

Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan innebär, i det här fallet, 

att redan antagna områdesbestämmelser genomförs i sin helhet.  

Området omfattas av områdesbestämmelser och är utpekat i gällande FÖP 

med markanvändning bostäder och delvis med markanvändning strategiskt 

område. Den sannolika utvecklingen i området bedöms i nollalternativet vara 

att området delvis även i fortsättningen används för skogsbruk, och att viss 

bebyggelse av fritidshus finns. 

Gällande områdesbestämmelser: 

• Områdesbestämmelser för Vassaraträsk, laga kraft 1999. Akt nr: 25-

P99/57 Syftet med områdesbestämmelserna var att förhindra en 

omvandling av fritidsbostäder till helårsbostäder, samt att underlätta 

hantering av bygglov genom bestämmelser om storlek på fritidshus 
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samt utformning av byggnader. För att förhindra förtätning på 

naturliga grönytor inom befintliga grupper av fritidshus infördes 

bestämmelser om minsta tomtstorlek. 

• Ändring av områdesbestämmelser för Vassaraträsk, laga kraft 2003. 

Akt nr: 25-P03/134. Syftet med ändring av områdesbestämmelserna 

var att möjliggöra bästa tekniska lösning för omhändertagande av 

spillvatten. 

Området fortsätter översvämmas i samband med snösmältning/islossning. 

Ett område som identifierats som förorenat markområde i den centrala delen 

av området angränsar beräknad översvämmad yta vid 100-årsflöde. I det fall 

översvämningar överskrider den beräknade ytan kan det innebära risk för 

urlakning av förorening. Risk för spridning finns även via den f.d. 

kraftstationens kylvattensystem vilken har förbindelse med Vassaraträsket.  

Föroreningar i området är metall (kobolt) och oljekolprodukter. 

Inga permanent boende finns inom planområdet. Behovet av nya 

bostadsområden på grund av gruvans utbredning är stort, vilket innebär att 

om nya bostäder inte byggs i området Vassara-Sandviken måste dessa 

sannolikt byggas på annan plats. Nollalternativet innebär således påverkan på 

andra platser i kommunen som kan vara aktuella för bostadsbebyggelse. I 

gällande FÖP redovisas Centrum, Vassara älv och Andra sidan som områden 

som prioriteras för förtätning och utbyggnad. Vassaraträsk redovisas som 

strategiskt område för utökad bebyggelse. 
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KONSEKVENSBEDÖMNING 

NATURMILJÖ 

Förutsättningar – Natura 2000 och naturvärden 

Natura 2000 är ett nätverk av Europas allra mest värdefulla naturområden. 

Vid planområdet ligger Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem.  

Syftet med Natura 2000-området är att upprätthålla gynnsam 

bevarandestatus, vilket innebär att de utpekade naturtyperna ska finnas kvar 

långsiktigt. 

Vassaraträsk är en del av Torne och Kalix älvsystem, ett av Europas största 

älvsystem som inte är exploaterat för vattenkraft. Älvarna är viktiga för många 

flyttfåglar och öar i älvarna är viktiga häckningsområden för fågellivet. 

Älvarna utgör även viktiga parningsområden för lax, öring och utter. Andra 

arter som förekommer inom det aktuella Natura 2000-området är 

flodpärlmussla, venhavre, stensimpa och grön flodtrollslända. Förekomst av 

utter i omgivningarna har rapporterats i Artportalen under perioden 2000–

2020. Natura 2000-området utgörs endast av de olika vattendragen men inte 

älvstranden. 

För Vassaraträsk finns beslutade miljökvalitetsnormer med statuskrav om 

god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Statusen bedöms i VISS 

(Vatten Informations System Sverige) som god ekologisk status men uppnår 

inte god kemisk status. Länsstyrelsen anger att den sammantagna ekologiska 

statusen för Vassaraträsket bedöms i nuläget som hög baserat på en 

sammanvägning av det fysiska, biologiska och vattenkemiska miljötillståndet. 

De föroreningar som framkommit i en MIFO 1 inventering 2004 bedömdes 

ha stora spridningsförutsättningar då kraftverkets gamla 

kylvattenledningssystem står i direkt förbindelse med Vassaraträsket. Av fyra 

riskklasser (riskklass 1 - mycket stor risk och riskklass 4 – liten risk) gav den 

samlade bedömningen riskklass 2. En markteknisk undersökning har utförts 

i området, se rubrik Förorenad mark under avsnitt Mark och vatten. 

Naturvärdesinventering  

En naturvärdesinventering har gjorts 2017 av området, se figur 9, med syfte 

att redovisa värdefulla naturmiljöer och arter. 

Det inventerade området är ca 100 ha och utgörs av både naturliga miljöer 

och ganska påverkade miljöer som bebyggts eller används av andra 

verksamheter. Inga helt naturliga miljöer finns i området då det påverkats 

historiskt av skogsbruk, vägbyggnationer, dikning av våtmark och bäckar 

m.m. Skogsmarken i området är till största delen intensivt brukad med 

planteringar av tall och gran, samt hyggen. Naturvärden i området bedömdes 
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vara ringa, undantaget några objekt i västra delen där en del 

naturvärdeskvaliteter finns i några objekt. Inga generella biotopskydd 

identifierades i inventeringsområdet. 

 
Figur 9. Översiktsbild från utförd naturvärdesinventering och identifierade naturvärdesklasser 0, 3 

och 4. Objekt i naturvärdesklass 1 och 2 saknas helt. 

Skog och våtmark 

I inventeringsområdets västra del finns barrdominerade skogsobjekt och mer 

naturliga och mindre påverkade våtmarker. Här fanns även en del bebyggelse 

närmast Vassaraträsket, medan områdena längre upp från stranden inte 

exploaterats så hårt.  

Den centrala delen av inventeringsområdet hade barrskogsdominerad mark 

som till stora delar omvandlats till hyggesmark vilket medför låga 

naturvärden. Området är till stor del hydrologiskt påverkat av dikning för 

vägar, i våtmarker och skogsmark. Kraftledningsgatan som löper genom 

inventeringsområdet har sedan lång tid omvandlats från barrskog till odlad 

mark och vidare till buskmarker, fuktängar och lövskog, miljöer med potential 

att bidra till en ökad biologisk mångfald. 

Naturvärdesinventeringen anger att de flesta vattenmiljöerna i området är 

dikade eller kanaliserade. En större trädklätt fattigkärr finns centralt i 

planområdet. Våtmarken genomkorsas av en kraftledningsgata samt av väg 
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och diken. Även en varierad våtmark med sträng-flarkkaraktär som till stora 

delar är naturlig finns i området. Våtmarken avgränsas av en bilväg med 

medföljande diken, enligt utförd naturvärdesinventering är påverkan av 

vägen relativt begränsad och verkar inte ha större hydrologisk effekt.  

Vatten 

Nästan alla områdets vattenmiljöer är dikade eller kanaliserade. Lägre 
liggande delar är nära vattnet och låglänta. Två bäckar och flertalet diken är 
rätade och utgrävda.  

Naturvärde 

Vid utförd naturvärdesinventering har naturvärden identifierats som klass 3 

(påtagligt naturvärde), klass 4 (visst naturvärde) samt objekt som ej uppnår 

högre naturvärde. Motivering för angivna naturvärden klass 3 är hög 

biodiversitet av arter (A) och skog som börjar anta naturlig karaktär samt 

fridlysta arter (G).  

Skyddade och fridlysta arter 

Vid inventeringen utfördes ingen särskild inventering av fåglar men 

observerade arter noterades. Två arter observerades vilka omfattas av 

Artskyddsförordningens bilaga 1, spillkråkaNT1 (en i västra delen samt 

hackspår i västra delen) och tretåig hackspettNT (färska hackmärken i objekt 

G i västra delen). Även videsparvVU2, som omfattas av skydd enligt 

Artskyddsförordningens 4§ observerades (hördes i västra delen, överflygande 

vid objekt G).  

Tre arter observerades vilka omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 2 och 

omfattas av skydd enligt §8. De observerade arterna var knärotNT (objekt G 

väster om vägen), spindelblomster (objekt G flera lokaler) och revlummer 

(allmän i flera av skogsobjekten i inventeringsområdet). Knärot bedöms vara 

nära hotad medan revlummer och spindelblomster bedöms livskraftiga. 

För att möjliggöra bebyggelse i området kommer dispens kommer att sökas 

hos Länsstyrelsen för observerade fridlysta arter. 

Konsekvenser 

Planförslag 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att oexploaterad mark, mestadels 

medelålders/äldre skogsområden men även delar med trädklädd myr, tas i 

anspråk. Det innebär även att mark som tas i anspråk innefattar ett område 

med observationer av arter som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1 

eller omfattas av skydd enligt §4 (spillkråkaNT, tretåig hackspettNT och 

videsparvVU). I området har arter påträffats vilka omfattas av 

 
1 Rödlistningskategori Nära hotad (NT) 
2 Rödlistningskategori Sårbar (VU) 
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Artskyddsförordningens bilaga 2 och omfattas av skydd enligt §8 (knärotNT, 

revlummer och spindelblomster). Habitat för nämnda arter kan vid ett 

genomförande av planförslaget påverkas negativt. 

Då området för den f.d. kraftstationen och en del av ett skogsområde har 

behov av sanering för planerad markanvändning bedöms planförslagets 

genomförande minska risken för spridning av föroreningar i mark till 

Vassaraträsket och därmed minskar risken för påverkan på 

miljökvalitetsnormer.  Detta i enlighet med projektmålet att medvetet hantera 

risker och genomförande genom att säkerställa att marken är fri från 

föroreningar och säker för ny bebyggelse. 

Planförslaget innefattar två områden benämnda W1 i plankartan som tillåter 

bryggor. Planförslaget inkräktar därmed på riksintresse Natura 2000 men 

bedöms inte medföra påtaglig skada.  

Alternativ utformning 

Även den alternativa placeringens påverkan innebär att mark som tas i 

anspråk innefattar ett område med observationer av arter som omfattas av 

artskyddsförordningens bilaga 1 eller omfattas av skydd enligt §4 

(spillkråkaNT, tretåig hackspettNT och videsparvVU). I området har arter 

påträffats vilka omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 2 och omfattas av 

skydd enligt §8 (knärotNT, revlummer och spindelblomster). Värdet av habitat 

för nämnda arter kan vid ett genomförande av planförslaget påverkas 

negativt.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att området utvecklas enligt gällande 

områdesbestämmelser.  Det innebär att naturmark i området bevaras och inte 

påverkas av exploatering. Påverkan på våtmarker kommer sannolikt vara 

betydligt mindre än påverkan från både planförslag och alternativ placering, 

då förslagen innebär fler hårdgjorda ytor än i nollalternativet. 

Föroreningsrisken för Vassaraträsket kvarstår sannolikt. 

Åtgärdsförslag 

I Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken betonas att naturvärdena i 

området är centrala. För att minimera de negativa konsekvenserna av 

planförslaget ska mötet mellan människa och natur utgöras av lösningar vilka 

förstärker de naturtyper som bidrar med de reglerande ekosystemtjänster 

som möjliggör ett skydd mot skador vid höga flöden. Dessa åtgärder ska bidra 

till att området har naturliga parker och grönområden. Spridningskorridorer 

för både växter och djur planeras in i området med syfte att stärka områdets 

naturmark. 

I naturvärdesinventeringen för de berörda objekten anges som förslag på 
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åtgärder att förbättra hydrologin i området, gynna lövträd i vissa områden 

samt undvika igenväxning för att gynna biologisk mångfald. Vidare anges 

förslag med potential för ökad biologisk mångfald genom att vid avverkning 

för bebyggelse placera död ved i områden som ej ska avverkas vid etablering, 

förstärka växtarter med bär, till exempel rönn som kan utgöra föda för fåglar. 

Bedömning 

Konsekvenserna på naturmiljön bedöms sammantaget bli måttligt negativa 

vid ett genomförande av planförslaget. Bedömningen grundar sig i att 

markområden med vissa och påtagliga naturvärden tas i anspråk och att där 

förekommer fridlysta arter. Kommunen önskar Länsstyrelsens bedömning 

om åtgärden är dispenspliktig med avseende på aktuella skyddade arter 

(spillkråka, tretåig hackspett, videsparv, revlummer, spindelblomster och 

knärot). Om dispens anses nödvändig kommer ansökan ske för berörda arter. 

Vår bedömning är att en dispens är möjlig grundat på observationer och 

bedömd förekomst i Artfakta från Artdatabanken. De fridlysta arterna är så 

pass vanliga i regionen att planområdet inte bedöms försvåra 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus av arternas bestånd. 

Strategin för avvattning i planområdet bedöms vara till fördel gällande 

miljökvalitetsnormer för Vassaraträsk jämfört med nollägets förutsättningar 

med rätade bäckar och diken. Ett genomförande av planförslaget medför en 

sanering av förorenade områden inom planens genomförandetid vilket 

bedöms medföra en positiv konsekvens vad gäller risk för spridning av 

föroreningar till sjön.  

Kumulativa effekter av ett genomförande av etapperna 1,2 och 3 innebär att 

strategin för avvattning genomförs även där och torde bidra till att 

miljökvalitetsnormerna inte påverkas negativt. Genom att stärka reglerande 

ekosystemtjänster ökar möjligheterna att hantera negativa konsekvenser av 

ett förändrat klimat.  

KULTURMILJÖ 

Förutsättningar – Kulturmiljö 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård eller av 

Norrbottens kulturmiljöprogram.  

En känd fornlämning finns i omgivningarna direkt nordöst om planområdet 

vid Sandviken. Fornlämningen (L1994:6705) är en boplats vilken ej är synlig 

ovan mark där delar av boplatsen är kraftigt skadade av markarbeten. Se figur 

10 för fornlämningens placering i förhållande till planområdet. 

En arkeologisk undersökning kommer att utföras inom föreslaget planområde 

inför planförslagets granskningsskede. 
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Figur 10. Översikt kultur 

Konsekvenser  

Planförslag 

Planområdet berör inte identifierad fornlämning vid Sandviken. Planförslaget 

innebär att planerad gång- och cykelväg ansluter till befintlig lokalgata. Det 

innebär sannolikt en ökning av gång- och cykeltrafik i närområdet. Ingen 

konsekvens bedöms ske på kulturmiljö vid ett genomförande av 

planförslaget.  

Alternativ utformning 

Den alternativa utformningen bedöms inte beröra fornminnet. Ingen 

konsekvens bedöms ske på kulturmiljön vid ett genomförande av den 

alternativa utformningen. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att ingen gång-, cykelväg anläggs i anslutning till 

befintlig lokalgata och ingen påverkan sker på fornminnet. 

Åtgärdsförslag 

Arkeologisk undersökning ska utföras under barmarksperiod 2020 i området 

för att säkerställa att inga oupptäckta fornlämningar skadas vid en 

exploatering. Eventuella justeringar av planområdets utformning kan ske 
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beroende av resultat av kommande arkeologisk undersökning. 

Bedömning  

Vid ett genomförande av planförslaget bedöms inga konsekvenser 

uppkomma gällande kultur då planförslaget inte har någon påverkan på 

angränsande fornlämning. 

MARK OCH VATTEN  

Förutsättningar – Mark 

På uppdrag av Gällivare kommun har WSP Sverige AB i november 2019 utfört 

en geoteknisk undersökning inför upprättande av detaljplan för området 

Vassara-Sandviken. Undersökningen utgör underlag för projektering och 

byggande i området.  

Det undersökta området består i huvudsak av skogsmark och myrmark. 

Marknivån inom det undersökta området har en sluttning från nordost mot 

sydväst med varierande marknivåer mellan ca +369,5 och +356,1 meter.  

Geotekniska förhållanden 

De naturliga jordlagren, se figur 11, består i områdets norra del av morän, i 

södra delen finns isälvssediment och torv.  

 

Figur 11. SGU:s jordartskarta 1:25 000 - 1:100 000 med planområdet (röd), torv (brun), 
isälvssediment (grön), morän (blå), och drumlin (lila). 



27 

 

 

Norra och östra delen av området består av moränmark. På den norra delen 

av området består jorden av ett tunt, 0 till 0,3 m tjockt lager av organiskt 

material, som ligger direkt ovan morän, som finns på nivå mellan + 354, 9 och 

+369,5. Moränen är lös till medelfast på djup mellan 0 m och 3 m och fast 

lagrad djupare. Typen av morän varierar 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 jorddjupen mellan 

10 och 30 m. 5 borrpunkter i den nordliga områdena har slutat på relativt 

grunt djup trots flera försök. Dessa stopp kan bero på block men kan också 

potentiellt indikera att 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.  

Södra delen av området består av myrmark med torv mellan 0,1 och 1,6 m 

mäktigt. Under torven 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. Den underliggande fasta moränen är 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 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. 

Sticksondering gjordes längs den tänkta nya vägsträckan för gång- och 

cykelväg i våtmarksområdet. Sonderingen visar en relativt små djup till fast 

mark (mellan 0 och 1,6 m djup) över hela sträckan. 

Markradon 

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

Markradonundersökningar har utförts men utan tillförlitliga resultat, 

mätningarna ska kompletteras. 

Hydrogeologi  

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. Den mesta 

grundvattenbildningen sker i samband med snösmältning under våren, 

minskar sommartid och ökar något igen under hösten för att åter sjunka 

vintertid. Området utgörs idag av skog och myrmark vilket innebär att en stor 

del av nederbörden infiltrerar marken och bidrar till grundvattenbildning. 
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Förorenad mark 

Inom planområdet har tidigare funnits verksamheter vilka kan ha bidragit till 

att föroreningar finns i området, se figur 12. En brandövningsplats har 

tidigare funnits i området som avgränsas av genomfartsvägen, 

vattenreningsverket och nedfartsväg mot Vassaraträsk. Väster om 

nedfartsvägen har kolstubb lagrats och norr om genomfartsvägen har en f.d. 

kraftstation funnits med kolhus och koltipp.  

Resultat från miljötekniska markundersökningar genomförda inom 

planarbetet visar att det finns förorenad jord inom området. 

Sammansättningen av föroreningarna indikerar påverkan från de 

verksamheter som tidigare funnits inom planområdet. Föroreningarna 

innefattar tungmetall (kobolt) och oljekolvatten (PAH, alifater och aromater), 

se mätpunkter i figur 13. Huvudföroreningskälla är byggnaden för f.d. 

kraftstationen, dess första användning och senare verksamheter (bilverkstad, 

svin- och nötuppfödning).  

Föroreningsnivåerna har jämförts mot Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark för känslig markanvändning. För de flesta 

provtagningspunkterna är klassningen <MRR (mindre än ringa risk) men två 

punkter ges klassning >KM (känslig markanvändning) och en punkt klassas 

>MKM (mindre känslig markanvändning). 

Föroreningssituationen har utretts och riskbedömningen visar att 

huvuddelen av området uppfyller skyddsnivån avseende känslig 

markanvändning, KM. Dock visar resultatet att inom området för den f.d. 

kraftstationen och en del av ett skogsområde finns det behov av sanering för 

planerad markanvändning, se figur 13. Skattningen av förorenad yta för 

skogsområdet har utgått från kemiska analyser av oljekolprodukter och 

metaller (kobolt). Det finns i skogsområdet inga fältindikationer av en stor 

utbredning. För området för kraftstationen finns representativa halter av PAH 

och bly, föroreningskälla antas vara specifik från tidigare verksamhet på plats. 

Föroreningssituationen behöver utredas vidare innan dessa områden kan 

rekommenderas för bebyggelse. 
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Figur 12 visar tidigare verksamheter inom planområdet. 

 

Figur 13. Föroreningssituation inom undersökningsområdet. 
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Figur 14. Områden med behov av sanering för planerad markanvändning i förhållande till 
planområdets gräns. Områdena är inte avgränsade utan har skattats från historik såväl som 
provpunkter med förorening. 

Förutsättningar – Vatten  

Vassaraträskets huvudavrinningsområde är Kalixälven SE4000, 

delavrinningsområde Utloppet av Vassaraträsket (SE45690-170903) – 

SE745690-170903. För Vassaraträsk finns beslutade miljökvalitetsnormer för 

ekologisk och kemisk status. Den ekologiska statusen bedöms vara god men 

god kemisk status uppnås ej. Vattendragets svämplan bedöms ha god 

funktion och struktur.  Före detta Gällivare kraftstation har bedömts vara en 

påverkanskälla med betydande påverkan, där förorenade områden utgör risk 

för miljötillståndet. 

Området översvämmas delvis i samband med stigande vattennivåer vid 

snösmältning på våren. Översvämning har även inträffat efter längre perioder 

av intensivt regn. En utredning av vattennivån i Vassaraträsk 2013, visade att 

byggnader i området behöver placeras med en lägsta höjd för golvbjälklag 

+357,8 för att klara 100-årsflöden. 
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Figur 15. Bäck sett från Kraftstationsvägen i riktning mot Vassaraträsk. 

Dagvatten 

I dagsläget infiltreras dagvatten i marken då inget kommunalt ledningsnät för 

dagvatten finns. Nämnd åtgärd i VISS, för att minska belastning av 

näringsämnen och förorenade ämnen i avrinningsområdet är förbättrad 

dagvattenhantering. 

En dagvattenutredning ska utföras under 2020 inför granskningsskedet av 

detaljplan för området. Utredningen kommer utgöra underlag för 

projektering samt behov av eventuell anmälan eller ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. 

Konsekvenser 

Planförslag 

Ett genomförande av planförslaget innebär att den naturliga infiltrationen 

förändras då naturmark omvandlas till bostadsområde. Planförslaget innebär 

att området tillförs hårdgjorda ytor samt en ökad trafikrörelse vilket torde ge 

en högre belastning av föroreningar i området. Belastningen av partiklar i 

dagvattnet torde öka under byggnadstiden men minska då området är 

färdigbyggt. Planförslaget innebär att, enligt Utvecklingsplanen för Vassara-

Sandviken (I naturen och centrum), avvattningen ändras från raka diken och 

kanaler till en finmaskig och diffus spridning av vattnet med renande 
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växtbäddar och sedimentationsfällor. Reglerande ekosystemtjänster som 

rening och reglering av vatten blir centrala för strategin för hantering av 

smält- och dagvatten genom att skapa en finmaskig och diffus spridning av 

vattnet med naturanpassade systemlösningar. Strategin är i linje med 

utvecklingsplanens projektmål om ett hållbart sätt att se på naturen och dess 

resurser genom att planera för att minska utsläpp i Vassaraträsk och bidra till 

förbättrad vattenkvalitet. 

Området omfattas av moränmark, isälvssediment och torv. Inom områden 

med torv är olämpligt att bygga med hänsyn till rådande 

grundvattensituation, bärighet och risk för sättningar. För bebyggelse 

planerad på torvområden erfordras geotekniska åtgärder, exempelvis 

utgrävning av torv ned till fast lagrad jord. För anläggning av hårdgjorda ytor 

borttages all torv, vegetation och mulljord. Grundvattennivån är generellt hög 

inom området och ytlig jord är genomsläpplig, speciellt i den södra delen av 

området. Schaktning för VA-ledningar kan vara mycket besvärligt på grund 

av sediment av silt och sand och att moränen är flytbenägen i kombination 

med den höga grundvattenytan och den direkta närheten till myr- och 

våtmark. För att undvika problem med grundvatten kan grundvattennivån 

sänkas innan schaktning. I djupare schakter och vid schakt i låglänt terräng 

och myrområden bedöms tillfälliga stödkonstruktioner, exempelvis olika 

typer av spontlösningar som erforderligt. Vid schaktning i siltig jord finns risk 

för ytuppmjukning och utflytning av slänter vid vattenmättad. Höga 

vattenstånd medför risk för ras och skred vid schaktning. För att säkerställa 

och förhindra framtida erosion rekommenderas att schakter utförs med flacka 

slänter och erosionsskyddas mot ytvattenflöde. 

Utredningen av markföroreningar visar på ett behov av sanering för planerad 

bebyggelse, en åtgärd som även minskar risk för spridning av befintlig 

förorening till Vassaraträsk. 

Alternativ utformning 

Den alternativa placeringen innebär precis som planförslaget en ökad 

belastning av föroreningar till följd av tillförda hårdgjorda ytor och ökade 

trafikrörelser. Den alternativa placeringen avser att hantera områdets 

avvattning som föreslås i planförslaget. Konsekvenser av ett genomförande av 

den alternativa utformningen skiljer sig inte från planförslaget. 

Nollalternativ 

Vid ett nollalternativ sker inga förändringar gällande hantering av dagvatten 

i dagsläget, bäckarna fortsätter vara rätade och det finns ett flertal diken i 

området. Området för den före detta kraftstationen och del av skogsområde 

fortsätter vara en påverkanskälla av betydande art. 



33 

 

 

Åtgärdsförslag 

Naturvärdesinventeringen visar att det finns två rätade och utgrävda bäckar 

och många diken i området där det vore fördelaktigt att återskapa 

vattenmiljöer till mer naturlig sträckning. Pluggning och igenläggning av 

diken är en föreslagen åtgärd i naturvärdesinventeringen. Detta med syfte att 

förstärka den påverkade hydrologin.  

För att minska belastning av föroreningar till följd av exploatering bör val av 

byggnadsmaterial med negativ påverkan på naturmiljön, som exempelvis 

koppar och zink, undvikas. Detta är särskilt av betydelse för Vassaraträsk som 

del av Natura 2000. 

Bedömning 

Konsekvenserna på mark och vatten bedöms bli liten negativ konsekvens 

med motiveringen att trots att bebyggelsen med dess hårdgjorda ytor innebär 

en högre belastning av föroreningar i området bidrar ett genomförande till 

förbättringar gällande avvattningen och hantering av kända föroreningar. 

Kommande dagvattenutredning kan påverka bedömningen av konsekvenser 
på vatten. 

RENNÄRING  
Förutsättningar - Rennäring och riksintresse för rennäring 

Fjällsamebyn Unna tjerusj med en areal på 4763 km2 har åretruntmarker i 

Gällivare kommun. I området finns vinterland (januari-mars) och 

vårvinterland (mars-april). Vinterbetesmarker är områden känsliga för 

ingrepp och störningar där tillgänglighet till sammanhängande lavmarker är 

avgörande. Flertalet skoterleder samt skidspår finns i dagsläget i området för 

Vassaraträsk. Öster om Vassaraträsk finns Siekvare, ett kärnområde under 

vinterhalvåret av riksintresse. Vinterbetesmöjligheterna anses mycket goda i 

området Siekvares lavrika barrskogar. 

Området är till stora delar påverkat av skogsbruk och skogsbestånden är i 

ålder äldre till medelålders. Norr om detaljplaneområdet finns renstängsel 

som avser förhindra att renarna att blandas mellan exempelvis olika 

samebyar. Infrastruktur som järnvägar och vägar skapar barriärer i 

landskapet, se figur 16. 

Gällivare kommun har genomfört ett tidigt samrådsmöte med ordföranden 

för samebyn Unna tjerusj (2020-01-13). Samebyn anger att området nyttjas 

för rennäring under vinterhalvåret, kring november till mars. Samebyn anser 

att en exploatering kommer påverka rennäringen negativt då det påverkar 

betesmark längs järnvägen samt att en exploatering kommer att leda till ökad 

skotertrafik i området. Rennäringen bedriver ingen verksamhet inom 

planområdet men följderna av ökad skotertrafik skulle ge mycket negativ 
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påverkan. Samebyn godkände bebyggelse på Repisvaara då området ej 

används som betesmark, men påpekar att exploateringen genererat ökad 

skotertrafik, även utanför skoterleder, vilket påverkat verksamheten negativt. 

Unna Tjerusj styrelse har lämnat yttrande på planförslaget (daterat 2020-02-

05) att avslå ansökan på grund av störning av renskötseln. Motiveringen till 

yttrandet är att man anser att det kommer att innebära betydande olägenheter 

för samebyns renskötsel. Samebyn har problem med skotertrafik i området 

vilket påverkar nyttjande av vinterbetesområdet negativt. Problem med 

skotertrafik har uppmärksammats i flertalet samrådsmöten men problem 

med störning från skotertrafik beskrivs ha förvärrats. I och med ny bebyggelse 

av Repisvaara ser man en markant ökning av skotertrafiken vilket medfört 

problem och försvårat renskötseln för samebyn. Betydelsen av området som 

kärnområde av riksintresse och svår passage, samt vikten av betesro för 

renarna för att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn poängteras. 

Förutom störning från skoterkörning medför det även merarbete då renarna 

följer skoterspåren. Samebyn har de senaste åren sett effekter av 

klimatförändring vilket har   medfört svårigheter vid bete, och ser att betesro 

och tillgång till bra bete får än större vikt. Samebyn meddelar i yttrandet att 

man inte kan tillåta ytterligare störningar på renskötseln i området. Samebyn 

har inte ytterligare vinterbetesmark att tillgå p.g.a. exploateringar, 

bebyggelse, gruvnäring och skogsavverkning. Tillgången på 

vinterbetesmarker är av vikt för att förse samebyns renar med vinterbete.  

 

Figur 16: Riksintresse rennäring med planområdets gräns 
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Konsekvenser 

Planförslag 

Ett genomförande av planförslaget innebär att en del av området av 

riksintresse för rennäring tas i anspråk. Planförslaget ligger i utkant av 

område som anges som svår passage, vilket innebär att renarnas flytt kan 

påverkas även av mindre störningar. Planförslaget medför störningar för 

rennäringen då området förändras från naturmark till bostadsområde med 

ökad trafikrörelse i området. 

Samebyn har inte någon verksamhet inom det område som tas i direkt 

anspråk vid ett genomförande av planförslaget. Området tillhör Unna 

tjerusjs vinterland och vårvinterland och området används från november 

till mars. Norr om planområdet går gränsen för samebyn vilken även 

sammanfaller med Malmbanan. Här finns även renstängsel för att förhindra 

att renar från olika samebyar sammanblandas. Området som tas i anspråk 

sträcker sig ca 500–700 m söder om befintliga renstängsel. Exploatering av 

området innebär fler störningar för rennäringen då området förändras från 

naturmark till bostadsområde. Tillgången till renbete längs järnvägen 

påverkas indirekt och varaktigt av planförslaget då naturmark omvandlas till 

bostadsområde vilket orsakar en störning för renarna. Planförslaget har 

utökat bebyggelsen i västra delen av planområdet och minskat bebyggelse i 

den östra delen jämfört med den alternativa utformningen. Bebyggelse i den 

östra delen togs bort på grund av markföroreningar i området. En effekt av 

det är att en något större yta mellan bebyggelse och renstängsel uppstår där 

passage kan vara möjlig för rennäringen.  

Alternativ utformning 

Den alternativa utformningen har vid ett genomförande ytterligare påverkan 

på betesmark längs järnvägen då det tar ett större område i anspråk i den östra 

delen av området då flertalet fastigheter förlagts mellan Kraftstationsvägen 

och renstängslet. I övrigt ses samma påverkan på och konsekvenser för 

rennäringen som planförslaget då det tar liknade ytor inom samma 

betesområde i anspråk.  

Nollalternativ 

Området är i nuläget glest bebyggt men till stora delar påverkat av skogsbruk. 

Nollalternativet innebär färre antal boende i området än planalternativet och 

den alternativa utformningen, vilket leder till färre störningar för rennäringen 

i området. Vinteraktiviteter som skoteråkning och skidåkning fortsätter ske i 

området. 

Åtgärdsförslag 

Planförslagets område ingår i ett område som används av rennäringen 
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november till mars vilket medför ett behov av anpassning av skoterleder och 

andra vinteraktiviteter i området så dessa inte inverkar negativt på 

rennäringen. Samebyn bör delta i planeringen av dessa.  

Bedömning 

Konsekvenserna för riksintresse för rennäringen bedöms bli måttligt 

negativ konsekvens. Riksintressets värden finns kvar men minskas 

generellt då angränsande område vid den svåra passagen kommer att 

exploateras ytterligare. Planförslaget påverkar rennäringens tillgänglighet till 

området som anges som svår passage. 

Gällande kumulativa effekter på rennäringen som riksintresse så kommer en 

framtida utbyggnad av området Vassara-Sandvikens etapper 1, 2 och 3 ta 

ytterligare mark i anspråk som ingår i riksintresse för rennäringen och 

benämns svår passage. 

Konsekvenserna för rennäringen och samebyn Unna tjerusj bedöms bli 

måttligt negativ konsekvens om föreslagen åtgärd vidtas. Tillgången till 

betesmark längs järnvägen påverkas då en exploatering innebär ökade 

störningar för renar i området. 

Väntade klimatrelaterade förändringar vid slutet av århundradet är bland 

annat kortare vintrar med tidigare vårtopp för höga flöden. Det torde innebära 

att planområdet översvämmas tidigare på våren än i nuläget och innebär i sin 

tur att området tidigare under året blir svårframkomligt. Påverkan från ett 

förändrat klimat ökar risken för svagare isar vilket försvårar förflyttningar av 

renar. Ett förändrat klimat bidrar även till en ökad frekvens av låst bete på 

grund av skare som bildas vid nollgenomgångar. Påverkan från ett förändrat 

klimat bedöms att i slutet av århundradet försvåra möjligheten att bedriva en 

effektiv rennäring i aktuellt område. Mark som direkt och indirekt tas i 

anspråk för planförslaget torde därför i ett längre perspektiv vara mark där 

rennäringen väntas få ytterligare svårigheter att vistas under vårvintern 

(mars-april). 

TRAFIK 
Kapitlet är en beskrivning av nuvarande trafiksituation och trafiksituationen 
vid ett genomförande av planförslaget. 

Förutsättningar  

Kraftstationsvägen är en 5 m bred grusväg som är enskild. Kraftstationsvägen 

är områdets huvudgata och korsar järnvägen i plan vid Härkvägen och är enda 

bilvägen in i planområdet vilket gör det till en kritisk passage. 

Vägsamfällighetsföreningen har uppgett att ÅDT (årsmedeldygntrafik) är 

cirka 400 fordon/dygn.   
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Figur 17. Plankorsning Kraftstationsvägen-Härkvägen 

Konsekvenser  

Planförslag 

WSP Sverige har genomfört en trafikutredning för planförslaget. 

Trafikalstringen har beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstrings-

verktyg (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 persontransporter beroende på lokalisering 

och markanvändning. 

Resultatet av trafikalstringen framgår av figur 18. 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. 
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Figur 18. Uppskattade trafikflöden i detaljplaneområdet. På Kraftstationsvägen avser den 
prognostiserade trafikmängderna år 2040. 

Snabbaste vägarna till respektive skola för bil och för gång och cykel framgår 

av Figur 19. 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.  
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Figur 19. Snabbaste vägarna till respektive skola för bil och för gång och cykel (GC). 

RIKSINTRESSEN 

Förutsättningar 

Riksintresse för mineralfyndigheter 

Planförslagets område innefattas av riksintresse för mineralfyndigheter. 

Enligt 3 kap, 7§ andra stycket MB, framgår att områden med mineral av 

riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utvinningen av dessa. 

Konsekvenser 

Planförslag 

Planförslaget innebär att mark som innefattar riksintresse för 

mineralfyndighet tas i anspråk.  

Alternativ utformning 

Den alternativa utformningen innebär att mark som innefattar riksintresse 

för mineralfyndighet tas i anspråk.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att mark som innefattar riksintresse för 

mineralfyndighet fortsätter vara tillgängligt för exploatering. 

Åtgärdsförslag  

Inga åtgärdsförslag. 

Bedömning  
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Enligt den fördjupade översiktsplanen 2014–2032 saknas prognos om när i 

tid en brytning kan bli aktuellt vid Vassaraträsk. Om planförslaget genomförs 

bedöms effekten på riksintresset innebära liten negativ konsekvens och 

ingen skada bedöms ske på riksintresset.  

Riksintresse för kommunikationer 

Malmbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer i enlighet med 

3 kap 8§ miljöbalken och har betydelse för gods- och persontrafik. Enligt 3 

kap 8§ andra stycket ska områden som är av riksintresse för 

kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar nyttjandet av 

riksintresset.  

Planområdet innefattas av försvarsmaktens lågflygningsområde, samt av 

riksintresse för flyg, MSA-område där byggnader eller andra föremål högre än 

20 m kan påverka flygtrafik. 

Konsekvenser 
Planförslag 

Bebyggelse i den omfattning som planförslaget föreslår innebär att behovet 

att korsa järnvägen ökar. WSP Sverige har på uppdrag av Gällivare kommun 

genomfört en trafikutredning för planförslaget. Genomförande av 

planförslaget ger utökade trafikflöden inom och till området. Högst ökning ses 

vid den östra delen av Kraftstationsvägen där ökningen av trafikflödet år 2040 

beräknas bli 1111 ÅDT. 

Inga byggnader inom planförslaget har högre tillåten höjd än 15 m och 

bedöms inte påverka lågflygningsområde för flygtrafik. 

Alternativ utformning 

Den alternativa utformningen innebär samma konsekvenser gällande ett ökat 

behov för bilburen trafik att korsa järnvägen och har utformats med 

målsättning att skapa goda möjligheter för en omvänd trafikprioritering. Den 

alternativa placeringen innebär dock ett större antal bostäder än planförslaget 

och kan därmed antas medföra en högre trafikalstring. 

Nollalternativ 

Området är i nuläget glest bebyggt och nollalternativet innebär färre antal 

boende i området än planalternativet och den alternativa utformningen. I 

nollalternativet motsvarar trafikflödet 551 ÅDT år 2040. Detta leder till ett 

mindre behov av att korsa Malmbanan och ingen förändring gällande 

allmänhetens behov att korsa järnvägen. 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsförslag.  
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Bedömning  

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra någon 

konsekvens för riksintresse kommunikation. 

Kumulativa effekter kan uppstå om etapp 1, 2 och 3 genomförs då det torde 

innebära ytterligare trafikrörelser. 

LANDSKAPSBILD  

Förutsättningar 

Landskapet består i dagsläget av våtmark, brukad skog och ett mindre antal 

fastigheter samt Vattenverkets fastighet. Kraftstationsvägen kantas mestadels 

av skog och till viss del utsikt mot Dundret. Utblick finns även vid 

kraftledningsgatan som genomkorsar området. 

Landskapet översvämmas regelbundet i samband med stigande vattennivåer 

i Vassaraträsk. 

Bilder i figur 20–24 nedan från platsbesök 2019-09-18. 

  

Figur 20. Våtmark 
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Figur 21. Vy från Kraftstationsvägen ner mot Vassaraträsk i riktning mot Dundret. 

  

Figur 22 (vänster sida) Utblick från Kraftstationsvägen mot Dundret. 

Figur 23 (höger sida) Avverkad skog längs Kraftstationsvägen. 
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Figur 24. Rätad kanal vid Vassaraträsk 

 

Figur 25. Översvämning av del av planområdet 2013. Foto från Gällivare kommun. 

Konsekvenser 

Planförslag 

Planförslaget innebär att landskapsbilden förändras då skogsmark i 

planområdet minskar men det större våtmarksområdet bevaras, se figur 7. 
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Exploateringen innebär att området från Kraftstationsvägen sett blir mer 

öppet med utblickar mot Vassaraträsk. Planförslaget innebär byggnader i 

form av 116 friliggande villor samt tre flerfamiljshus vilket ger en förändrad 

landskapsbild från vattnet. Planområdet knyter an till Gällivare tätort i öster 

vilket innebär att tätorten tar en större plats i landskapet. 

Översvämningsprocesserna planeras vara en integrerad del av området och 

ge möjlighet till närhet till naturupplevelser för innevånare och besökare. 

Upplevelsen av landskapet blir således en viktig del av utformningen där 

mötet mellan människa och natur är central och naturens värden ska lyftas. 

Utformningen får ett pedagogiskt värde förenligt med områdets projektmål 

om ett hållbart sätt att se på naturen och dess resurser.  

Alternativ utformning 

Den alternativa placeringen innebär en liknande förändring av 

landskapsbilden men innebär en etablering av fler fastigheter och fler större 

byggnader då alternativet förutom 116 friliggande villor innebär 66 lägenheter 

och 15 radhus i den östra delen av planområdet. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär ingen förändring av landskapsbilden. 

Åtgärdsförslag 

I utformningen av området föreslås bevarande av naturmark och träd i största 

möjliga mån, som skydd mot våtmark samt bevarande av områdets karaktär. 

Utformningen av områdets struktur anpassas till det naturnära boendet, 

genom att plankartan säkerställer att det sparas sammanhängande gröna 

stråk och våtmarker som skapar områdets karaktär. På så sätt anpassas 

aktuellt planområde till övergripande mål för området.    

Bedömning 

Planförslaget påverkar landskapsbilden men bedöms medföra en positiv 

konsekvens. Planförslaget lyfter fram och tillgängliggör områdets 

ekosystemtjänster för boende och besökare från omgivande områden. 

Planområdet ligger relativt nära Gällivare centrum och är redan i nuläget 

påverkat av skogsbruk vilket innebär att det inte är ett helt oexploaterat 

område som tas i anspråk i avseende landskapsbild.  

MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET 

Förutsättningar 

Järnvägen passerar planområdet i norr, och sjöflyget har verksamhet vid 

Vassaraträsk. Ingen utbyggnad av järnväg eller vägnät i övrigt planeras i 

området.  
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Kraftstationsvägen är områdets huvudgata och korsar järnvägen i plan vid 

Härkvägen. Det är enda bilvägen in i planområdet vilket gör det till en kritisk 

passage. Vägsamfällighetsföreningen har uppgett att ÅDT 

(årsmedeldygntrafik) är cirka 400 fordon/dygn. 

Järnvägsövergången för Kraftstationsvägen är bevakad och försedd med 

bommar och kräver inga åtgärder enligt Trafikverket. Plankorsningar innebär 

dock alltid en säkerhetsrisk. I höjd med Gällivare station finns en gångbro 

över järnvägsspåren som förbinder området med centrala Gällivare. 

Konsekvenser 

Planförslag 

Planförslaget har även utformats med målsättning att skapa goda möjligheter 

för en omvänd trafikprioritering där gång- och cykeltrafik ska upplevas 

fördelaktigare än biltrafik. Den gång- och cykelväg som anläggs i planförslaget 

knyter an till befintlig lokalgata, Sandviksvägen, som sträcker sig via gångbro 

över järnvägen in till centrala Gällivare.  

WSP Sverige har på uppdrag av Gällivare kommun genomfört en 

trafikutredning för planförslaget. Genomförande av planförslaget ger utökade 

trafikflöden inom och till området. Högst ökning ses vid den östra delen av 

Kraftstationsvägen där ökningen av trafikflödet år 2040 beräknas bli 1111 

ÅDT. I planförslaget är gator för biltrafik planerade för att minska trafik inom 

området. Antalet fastigheter med utfart direkt mot gata för genompasserande 

har begränsats genom vald placering.  

Malmbanan korsar bilväg för utfart/infart från planområdet i öster. 

Planförslaget innebär ökad passering över plankorsningen och därmed en 

högre risk för olyckor. Korsningen och trafiklösningen vid järnvägsöverfarten 

kan innebära en risk för olyckor. 

WSP Sverige har även genomfört en bullerutredning 2020-01-23 för 

planförslaget på uppdrag av Gällivare kommun. 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. Befintliga 

bebyggelser nära den tillkommande exploateringen påverkas inte i det mån 

som kan ge upphov till dåliga hälsoeffekter.  

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå beräknas uppfyllas vid samtliga 

fasader. Det betyder att det inte finns några hinder för att uppföra bostäder. 

Byggnadernas planlösning begränsas inte av bullret. Maximal ljudnivå på 

fasad överskrider 70 dBA på ett antal fasader i östra delen av planområdet, 
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som högst 74 dBA. Det kommer att bli dimensionerande för att uppfylla 

riktvärden inomhus. Ekvivalent ljudnivå överskrider riktvärde för uteplatser 

vid delar av fasad för flerbostadshusen och ett antal villor med fasad mot 

Kraftstationsvägen, se figur 26. Alternativa bulleråtgärder behöver utredas 

exempelvis bullerskärm mot järnväg. 

 

Figur 26. Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark. De gröna, turkos och grå områdena avser ytor med 
ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA, vilket är riktvärde för uteplatser. Delar av fasader i de inringade 
ytorna överskrider ekvivalent ljudnivå vid uteplatser. 

Planförslagets samspel mellan natur och människa tillgängliggör flera 

kulturella ekosystemtjänster som bidrar till fysisk hälsa, mental hälsa, social 

interaktion, kunskap, inspiration och kulturarv. 

Alternativ utformning 

I den alternativa utformningen finns möjlighet att med bil passera utanför 

kvartersområden men även genom området där fastigheterna är placerade 

med utfart direkt mot gata. Den alternativa placeringen innebär ett större 

antal fastigheter med utfart direkt mot genomfartsväg än planförslaget vilket 

bedöms öka risken för olyckor inom området.  

I den alternativa utformningen placeras ett större antal fastigheter i den östra 

delen av planområdet där bullerutredningen visar högre maximal ljudnivå än 

i övriga delar av planområdet. Det torde innebära att fler byggnader än i 

planförslaget vid fasad skulle överskrida riktvärden för maximal ljudnivå, 

samt att fler uteplatser överskrider riktvärden för ekvivalent ljudnivå.  

Även den alternativa utformningen tillgängliggör flera kulturella 

ekosystemtjänster som bidrar till fysisk hälsa, mental hälsa, social interaktion, 

kunskap, inspiration och kulturarv. 

Nollalternativ 

I nollalternativet motsvarar trafikflödet 551 ÅDT år 2040. Området och en del 
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vägar fortsätter översvämmas vid perioder av snösmältning och höga flöden. 

Vid ett nollalternativ finns motsvarande ekosystemtjänster i området, men 

med lägre tillgänglighet för boende i närheten av området.  

Åtgärdsförslag 

Vägskyltning för att leda förbipasserande trafik utanför kvartersområdet och 

minska genomfart av trafik.   

Bullerskyddsåtgärder för att minska ekvivalent och maximal ljudnivå på 

uteplatser för bostäder där riktvärden överskrids. 

För att minska sårbarheten av att det bara finns en bilväg till planområdet bör 

en alternativ utryckningsväg finnas. I utvecklingsplanen visas en möjlig 

förlängning av Kraftstationsvägen som möjliggör en alternativ utryckningsväg 

om den norra infarten är otillgänglig (figur 27). Denna ingår dock inte i 

etapperna 4, 5, 6 och 7 vilka utgör planförslaget.  

 

Figur 27. Översiktskarta över den bärande infrastrukturen från rapporten Strandnära byggande i 
kallt klimat (bilaga 8 Vinterbro). Rapporten togs fram som en del i arbetet med Utvecklingsplan 
Vassara-Sandviken. 

Bedömning 

Planförslaget bedöms ge liten negativ konsekvens för hälsa och säkerhet 
gällande trafik och buller inom området jämfört med nollalternativet. 
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KLIMATRELATERADE FRÅGOR 

Förutsättningar 

För en hållbar utveckling behöver klimatrelaterade förändringar inkluderas 

vid exploatering. De osäkerheter som finns i framtidsscenarier över hur 

klimatet utvecklas visar på ett behov av en flexibel anpassningsstrategi för att 

undvika felaktiga eller onödiga anpassningsåtgärder. För klimatrelaterade 

frågor så som risk för översvämning används enligt avgränsningen år 2100 

som horisontår. Beräknade scenarier för RCP 4.5 och RCP 8.5 för tidsperioden 

2069–2098 jämfört med observerade data från tidsperioden 1961–1990 har 

använts för att illustrera möjliga framtidsscenarier. 

Vid ett scenario enligt RCP 4.5 väntas årsmedeltemperaturen för Norrbottens 

län öka från -1,5 till ca 2°C. Årstidsvis ses en ökning av medeltemperatur för 

alla årstider, med störst skillnad under vintern. Vintertid beräknas 

medeltemperaturen öka från -13,6°C till -8°C. Vegetationsperioden väntas 

längden öka från 124 dagar till ca 154 dagar. Årsmedelnederbörden väntas öka 

mest i området nordväst om Gällivare. I länet beräknas en ökning med ca 20% 

från observerade värdet 660 mm/år. Nederbörd med stora regnmängder som 

kan leda till översvämningar beräknas i området för Gällivare utökas med 

ytterligare 6 dagar per år från observerade 13–16 dagar per år.  

Vid ett scenario enligt RCP 8.5 ses större förändringar än vid RCP 4.5 för 

samtliga parametrar.  Årsmedeltemperaturen för Norrbottens län väntas då 

öka från -1,5 till ca 5°C. Årstidsvis ses en ökning av medeltemperatur för alla 

årstider, med störst skillnad under vintern. Vintertid beräknas 

medeltemperaturen öka från -13,6°C till -6°C. Sett till vegetationsperiod 

väntas längden öka från 124 dagar till ca 174 dagar. Årsmedelnederbörden 

väntas öka med ca 40% från observerade värdet 660 mm/år. Nederbörd med 

stora regnmängder som kan leda till översvämningar beräknas i området för 

Gällivare utökas med ytterligare 10 dagar per år från observerade 13–16 dagar 

per år. 

Sammanfattningsvis tyder de två olika scenarierna på att det vid slutet av 

århundradet blir mildare och kortare vintrar, där våren kommer tidigare och 

vegetationsperioden blir längre. Att vänta är även en ökad årsmedelnederbörd 

och större risk för nederbörd med stora regnmängder som kan leda till 

översvämningar. Vid scenario RCP 8.5 beräknas skillnaderna bli större än vid 

RCP 4.5. 

En utredning av vattennivån i Vassaraträsk 2013, visade att byggnader i 

området behöver placeras med en lägsta höjd för golvbjälklag +357,8 för att 

klara 100-årsflöden. 

Total medeltillrinning, vilket motsvarar ackumulerat flödesbidrag från alla 
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avrinningsområden uppströms, är av intresse vid planering av 

markanvändning. Vassaraträskets huvudavrinningsområde är Kalixälven 

(SE4000).  Beräkningar för Kalixälven avseende total årsmedeltillrinning 

visar i höjd med Kalix på en ökning motsvarande 20% (RCP 4.5) och 30% 

(RCP 8.5), med störst förändring vintertid. Förändringar i total 10-

årstillrinning för Kalixälven visar jämfört med dagsläget en minskning av 

relativt vanliga högflöden i slutet av århundradet för båda scenarierna. 

Årsdynamiken i tillrinningen för 2069–2098 visar, jämfört med 

referensperioden 1963–1992, en ökning i vattenföring vintertid och tidigare 

vårtopp där vattenföringen är högre i RCP 4.5.  

Konsekvenser 

Planförslag 

Vid planering och byggande i strandnära lägen ska hänsyn tas till risk för 

översvämning. Byggnader och gator skall placeras på en angiven höjd över 

nollplanet för att klara översvämningar vid ett hundraårsflöde. Vägar och 

bostäder utgör vallar mellan vilka översvämningar kan ta plats och hanteras 

med hjälp av naturmarken. Strategin för hantering av dagvatten bedöms ge 

bättre förutsättning för områdets funktion att hantera högre belastning av 

ökade nederbördsmängder och ökad medeltillrinning. Planförslaget bedöms 

hantera behovet av anpassning till ett förändrat klimat. 

Alternativ utformning 

Konsekvenserna från ett genomförande av den alternativa utformningen är 

samma som i planförslaget. 

Nollalternativ 

Området har vid slutet av århundradet samma typ av bebyggelse som i 

dagsläget. Det mesta av bebyggelsen är placerad ovan 358 m kurvan. 

Skogsmark har under åren avverkats och åldern på beståndet antas därför 

vara varierande i ålder. Området översvämmas som tidigare men med tidigare 

vårflod. En ökad medeltemperatur ökar avdunstningen från våtmarken, men 

ökad nederbörd kan eventuellt kompensera avdunstningen. 

Lågt liggande områden översvämmas vid höga nederbördsmängder, vilket 

sker oftare och i större mängder vid slutet av århundradet. De två bäckarna 

som är utgrävda och rätade för att snabba på avrinningen utsätts för större 

belastning av ökade nederbördsmängder och ökad medeltillrinning. 

Åtgärdsförslag 

Mot slutet av århundradet väntas en längre växtperiod vilket ger en ökad 

förutsättning att använda sig av grönstruktur för att ta hand om den ökade 
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risken för översvämningar och skyfall. Ökande årsmedeltemperaturer ökar 

avdunstningen vilket kan bidra till att våtmarker torkar. Uttorkade våtmarker 

förlorar sina funktioner att bland annat rena vatten och riskerar att bli en källa 

till ökade koldioxidutsläpp. Det är därför av vikt att hantera 

våtmarksområden så dess funktioner bibehålls. Nuvarande rätade bäckar och 

flertalet diken motverkar kvarhållande av vatten i området varför det bedöms 

fördelaktigt att återskapa vattendrag till mer naturliga förhållanden vilket 

även är strategin för planförslaget. 

Lägsta höjd för golvbjälklag ska regleras i detaljplan. 

De valda scenarierna RCP 8.5 och RCP 4.5 uppvisar skillnader i utvecklingen 

som i sin tur medför att valda strategier för att motverka negativa 

konsekvenser av ett förändrat klimat bör ha en hög flexibilitet. En 

kombination av infrastrukturlösningar som vallar och ekosystembaserade 

lösningar som gröna strukturer har visat sig medföra en högre grad av 

flexibilitet. 

Åtgärder för att minska exploateringens klimatpåverkan är att ny bebyggelse 

i området bör ha hög energiprestanda och om möjligt ges goda förutsättningar 

för förnybara energislag. Ytterligare en åtgärd för att minska samhällets 

klimatpåverkan är att underlätta för en omvänd trafikprioritering. 

Bedömning 

Planförslaget bedöms ha en positiv konsekvens gällande anpassning till ett 

förändrat klimat och klimatpåverkan. Kombinationen av 

infrastrukturlösningar som vallar tillsammans med naturens funktioner att 

reglera höga flöden skapar en potential för en flexibel lösning inför framtida 

klimatrelaterade förändringar. Genom att använda ekosystemtjänster i 

anpassningsåtgärder skapas multifunktionella åtgärder som även i frånvaro 

av ett förändrat klimat ger fördelar som exempelvis ökad biologisk mångfald 

och möjlighet till rekreation. 

Exploatering av samhällets södra delar samtidigt som nordligare delar 

avvecklas medför en förändring av bland annat trafikflöden inom samhället. 

Det bedöms dock inte medföra någon betydande förändring av utsläpp från 

trafik regionalt eller globalt. Genom att underlätta för omvänd 

trafikprioritering bedöms det finnas möjlighet att minska klimatpåverkan 

från trafik i området. 
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MILJÖMÅL 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål och 

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna miljökvalitetsmålen regionalt. 

Regionala och nationella miljömål som planen berörs av och riksdagens 

definition av miljömålen redovisas nedan.   

   

 God bebyggd miljö 

“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 

sätt och så att en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Placeringen av området i nära anslutning till centrum skapar möjligheter för 

människor att bosätta sig nära den service som finns i staden och samtidigt 

ha tillgång till rekreationsområde i direkt närhet. Omgivande natur bidrar till 

goda förutsättningar för kulturella ekosystemtjänster som möjlighet till 

återhämtning och fritidsaktiviteter. Vintertid finns närhet till skid-och 

skoterstråk. Sommartid bidrar naturen i området till goda 

rekreationsmöjligheter med närhet till strövområden och motionsstråk. 

Planförslaget eftersträvar en god infrastruktur för gång och cykeltrafik till 

centrala Gällivare. Den valda strategin att kombinera vallar och grönstruktur 

för att hantera höga flöden i Vassaraträsk synliggör värdet av reglerande 

ekosystemtjänster i den byggda miljön.  

Exploatering av samhällets södra delar samtidigt som nordligare delar 

avvecklas medför en förändring av bland annat trafikflöden inom samhället. 

Det bedöms dock inte medföra någon betydande förändring av utsläpp från 

trafik regionalt eller globalt. Exploateringen bedöms bidra till måluppfyllnad. 
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Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och 

nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer 

och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva 

i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska 

ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund    för 

hälsa, livskvalitet och välfärd”. 

 
Området utgörs av både naturliga miljöer och ganska påverkade miljöer som 

bebyggts eller används av andra verksamheter. Inga helt naturliga miljöer då 

det påverkats av mänskliga aktiviteter så som skogsbruk, vägar, dikning av 

våtmarker. Naturvärden i området bedöms vara ringa undantaget några objekt 

i västra delen där naturvärdeskvaliteter finns. Dessa naturvärden påverkas av 

en exploatering av området, och vissa delområden har ett påtagligt naturvärde 

(klass 3). De fridlysta arterna spindelblomster, knärot och revlummer som 

påträffats i området är så pass vanliga arter i regionen att aktuellt planområdet 

ej bedöms ha en avgörande betydelse för arternas bevarandestatus nationellt 

eller regionalt sett. Dagvattnet ska renas inom planområdet genom 

fördröjningsdammar och diken innan det rinner vidare mot recipienten 

Vassaraträsk. dessa miljöer kan även fungera som livsmiljöer för exempelvis 

fåglar och grodor. Påverkan på miljömålet är marginell och exploateringen 

bedöms inte motverka målet.  

Levande sjöar och vattendrag 

“Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 

hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 

ska bevaras.                 Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets 

ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar 

för friluftsliv värnas.” 

 

 

Vassara-Sandviken ligger inom avrinningsområde till Vassara älv som ingår 

i Torne och Kalix älvsystem, klassad som Natura 2000. Vassara älv har en 

god ekologisk status. I planområdet ska dagvatten hanteras genom naturlig 

fördröjning och rening i naturmark, dagvattendamm och diken inom 

området. Kommunalt vatten- och avloppssystem anläggs i området och ger 
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förbättrade förutsättningar för vattenförekomstens framtida vattenkvalitet. 

Påverkan på miljömålet är positiv och exploateringen bedöms inte motverka 

målet. 

SAMLAD BEDÖMNING 

I tabell 2 nedan finns en samlad bedömning av planförslagets och 

nollalternativets konsekvenser samt vilka åtgärder som föreslås. 

Bedömningsgrunderna finns beskrivet i tabell 1 under rubriken 

Genomförande. 

Tabell 2: samlad bedömning av planförslagets, planalternativets och nollalternativets konsekvenser samt 

föreslagna åtgärder.   

Positiv konsekvens 
Ingen 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Bedömd konsekvens Sammanfattning bedömning 

Naturmiljö 

 

Planförslag 

Konsekvenserna på naturmiljön bedöms vid ett genomförande bli 

måttligt negativa. Markområden med vissa och påtagliga 

naturvärden tas i anspråk. De fridlysta arterna är så pass vanliga i 

området att planområdet ej bedöms ha en avgörande betydelse för 

arternas bevarandestatus. 

Strategin för avvattning i planområdet bedöms vara till fördel gällande 

miljökvalitetsnormer för Vassaraträsk jämfört med nollägets 

förutsättningar med rätade bäckar och diken. 

Alternativ utformning 

Påverkan på naturmiljön från ett genomförande av den alternativa 

utformningen bedöms inte skilja sig från planförslaget. 

Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att naturmark i området bevaras och inte 

påverkas av exploatering. Påverkan på våtmarker kommer sannolikt 

vara betydligt mindre än påverkan från både planförslag och alternativ 

placering, då förslagen innebär fler hårdgjorda ytor än i 

nollalternativet. Föroreningsrisken för Vassaraträsket kvarstår 

sannolikt. 

Åtgärdsförslag 

För att minimera de negativa konsekvenserna av planförslaget ska mötet 

mellan människa och natur utgöras av lösningar vilka förstärker de 

naturtyper som bidrar med de reglerande ekosystemtjänster som 

möjliggör ett skydd mot skador vid höga flöden. Dessa åtgärder ska 

bidra till att området har naturliga parker och grönområden. 

Spridningskorridorer för både växter och djur planeras in i området med 

syfte att stärka områdets naturmark. 

I naturvärdesinventeringen för de berörda objekten anges som förslag 

på åtgärder att förbättra hydrologin i området, gynna lövträd i vissa 
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områden samt undvika igenväxning för att gynna biologisk mångfald. 

Vidare anges förslag med potential för ökad biologisk mångfald genom 

att vid avverkning för bebyggelse placera död ved i områden som ej ska 

avverkas vid etablering, förstärka växtarter med bär, till exempel rönn 

som kan utgöra föda för fåglar. 

Kulturmiljö  

 
 
 
 
 
 

Planförslag 

Planområdet med berör inte identifierad fornlämning vid Sandviken. 

Planförslaget innebär att planerad gång- och cykelväg ansluter till 

befintlig lokalgata i fornlämningens närhet. Det innebär sannolikt en 

ökning av gång- och cykeltrafik i området. Ingen konsekvens för 

kulturmiljön bedöms följa ett genomförande av planförslaget. 

Alternativ utformning 

Påverkan på naturmiljön från ett genomförande av den alternativa 
utformningen bedöms inte skilja sig från planförslaget. 

Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att ingen gång-, cykelväg anläggs i anslutning 

till befintlig lokalgata och ingen påverkan sker på fornminnet. 

Åtgärdsförslag 

Arkeologisk undersökning ska utföras under barmarksperiod 2020 i 

området för att säkerställa att inga oupptäckta fornlämningar skadas 

vid en exploatering.  

Mark och vatten 

Planförslag 

Konsekvenserna på mark och vatten bedöms bli liten negativ 

konsekvens med motivationen att trots att bebyggelsen med dess 

hårdgjorda ytor innebär en högre belastning av föroreningar i området 

bidrar ett genomförande till förbättringar gällande avvattningen och 

hantering av kända föroreningar. 

Kommande dagvattenutredning kan påverka bedömningen av 

konsekvenser på vatten. 

Alternativ utformning 

Konsekvenser av ett genomförande av den alternativa utformningen 

skiljer sig inte från planförslaget. 

Nollalternativ  

Vid ett nollalternativ sker inga förändringar gällande hantering av 

dagvatten i dagsläget, bäckarna fortsätter vara rätade och det finns ett 

flertal diken i området. Området för den före detta kraftstationen och 

del av skogsområde fortsätter vara en påverkanskälla av betydande art. 

Åtgärdsförslag 

Naturvärdesinventeringen visar att det finns två rätade och utgrävda 

bäckar och många diken i området där det vore fördelaktigt att återskapa 

vattenmiljöer till mer naturlig sträckning. Pluggning och igenläggning 

av diken är en föreslagen åtgärd i naturvärdesinventeringen. Detta med 

syfte att förstärka den påverkade hydrologin.  

För att minska belastning av föroreningar till följd av exploatering bör 

val av byggnadsmaterial med negativ påverkan på naturmiljön, som 
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exempelvis koppar och zink, undvikas. Detta är särskilt av betydelse för 

Vassaraträsk som del av Natura 2000. 

Riksintresse för 

rennäring 

 

Rennäring  

Planförslag 

Konsekvenserna för riksintresse för rennäringen bedöms bli måttligt 

negativ konsekvens Riksintressets värden finns kvar men minskas 

generellt då angränsande område vid den svåra passagen kommer att 

exploateras ytterligare. Planförslaget påverkar rennäringens 

tillgänglighet till området som anges som svår passage. 

Gällande kumulativa effekter på rennäringen som riksintresse så 

kommer en framtida utbyggnad av området Vassara-Sandvikens 

etapper 1,2 och 3 ta ytterligare mark i anspråk som ingår i riksintresse 

för rennäringen och benämns svår passage. 

Konsekvenserna för rennäringen och samebyn Unna tjerusj bedöms bli 

måttligt negativ konsekvens om föreslagen åtgärd vidtas. 

Tillgången till betesmark längs järnvägen påverkas då en exploatering 

innebär ökade störningar för renar i området. 

Väntade klimatrelaterade förändringar vid slutet av århundradet är 

bland annat kortare vintrar med tidigare vårtopp för höga flöden. Det 

torde innebära att planområdet översvämmas tidigare på våren än i 

nuläget och innebär i sin tur att området blir svårframkomligt. Påverkan 

från ett förändrat klimat ökar risken för svagare isar vilket försvårar 

förflyttningar av renar. Ett förändrat klimat bidrar även till en ökad 

frekvens av låst bete på grund av skare som bildas vid nollgenomgångar. 

Påverkan från ett förändrat klimat bedöms att i slutet av århundradet 

försvåra vistelse för rennäringen i aktuellt område. Mark som direkt och 

indirekt tas i anspråk för exploatering torde därför i ett längre perspektiv 

vara mark där rennäringen väntas få ytterligare svårigheter att vistas 

under vårvintern (mars-april). 

Alternativ utformning 

Ett genomförande av den alternativa utformningen har ytterligare 

påverkan på betesmark längs järnvägen då det tar ett större område i 

anspråk i den östra delen av området då flertalet fastigheter förlagts 

mellan Kraftstationsvägen och renstängslet. I övrigt ses samma 

påverkan på och konsekvenser för rennäringen som planförslaget då det 

tar liknade ytor inom samma betesområde i anspråk.  

Nollalternativ  

Området är i nuläget glest bebyggt men till stora delar påverkat av 

skogsbruk. Nollalternativet innebär färre antal boende i området än 

planalternativet och den alternativa utformningen, vilket leder till färre 

störningar för rennäringen i området. Vinteraktiviteter som 

skoteråkning och skidåkning fortsätter ske i området. 

Åtgärdsförslag 

Planförslagets område ingår i ett område som används av rennäringen 

november till mars vilket medför ett behov av anpassning av skoterleder 

och andra vinteraktiviteter i området så dessa inte inverkar negativt på 

rennäringen. Samebyn bör delta i planeringen av dessa.  

Riksintresse för 

mineralfyndighet 
Planförslag  
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Om planförslaget genomförs innebär det ett anspråk på mark inom 

riksintresset, dock utan att medföra skada. Ett genomförande bedöms 

ge liten negativ konsekvens.  

Alternativ utformning 
Ett genomförande av den alternativa utformningen skiljer sig inte från 

planförslaget.  

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att mark som innefattar riksintresse för 

mineralfyndighet fortsätter vara tillgängligt för exploatering. 

Åtgärdsförslag  
Inga åtgärdsförslag. 

Riksintresse 

kommunikation 

Planförslag 

Bebyggelse i den omfattning som planförslaget föreslår innebär 

att behovet att korsa järnvägen ökar. Genomförande av 

planförslaget ger utökade trafikflöden inom och till området. Den 

gång- och cykelväg som anläggs i planförslaget knyter an till 

befintlig lokalgata som sträcker sig via gångbro över järnvägen in 

till centrala Gällivare. Högst ökning ses vid den östra delen av 

Kraftstationsvägen där ökningen av trafikflödet år 2040 beräknas 

bli 1111 ÅDT. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte 

medföra någon konsekvens för riksintresse kommunikation. 

Kumulativa effekter kan uppstå om etapp 1, 2 och 3 genomförs då 

det torde innebära ytterligare trafikrörelser. 

Alternativ utformning 

Den alternativa utformningen innebär samma konsekvenser 

gällande ett ökat behov för bilburen trafik att korsa järnvägen och 

har utformats med målsättning att skapa goda möjligheter för en 

omvänd trafikprioritering. Den alternativa placeringen innebär 

dock ett större antal bostäder än planförslaget och kan därmed 

antas medföra en högre trafikalstring. 

Nollalternativ 

Området är i nuläget glest bebyggt och nollalternativet innebär 

färre antal boende i området än planalternativet och den 

alternativa utformningen. I nollalternativet motsvarar 

trafikflödet 551 ÅDT år 2040. Detta leder till ett mindre behov av 

att korsa Malmbanan och ingen förändring gällande 

allmänhetens behov att korsa järnvägen. 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsförslag. 
 

Landskapsbild 

Planförslag 

Ett genomförande av planförslaget påverkar landskapsbilden men 

bedöms medföra en positiv konsekvens. Planförslaget lyfter fram och 

tillgängliggör områdets ekosystemtjänster för boende och besökare från 

omgivande områden. Planområdet ligger relativt nära Gällivare 

centrum och är redan i nuläget påverkat av skogsbruk vilket innebär att 
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det inte är ett helt oexploaterat område som tas i anspråk i avseende 

landskapsbild.  

Alternativ utformning 

Den alternativa placeringen innebär en liknande förändring av 

landskapsbilden men innebär en etablering av fler fastigheter och fler 

större byggnader då alternativet förutom 116 friliggande villor innebär 

66 lägenheter och 15 radhus i den östra delen av planområdet. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär ingen förändring av landskapsbilden. 

Åtgärdsförslag 

I utformningen av området föreslås bevarande av naturmark och träd i 

största möjliga mån, som skydd mot våtmark samt bevarande av 

områdets karaktär. Utformningen av områdets struktur anpassas till det 

naturnära boendet, genom att plankartan säkerställer att det sparas 

sammanhängande gröna stråk och våtmarker som skapar områdets 

karaktär. På så sätt anpassas aktuellt planområde till övergripande mål 

för området. 

Människors hälsa 

och säkerhet 

Planförslag 

Planförslaget bedöms ge liten negativ konsekvens för hälsa 
och säkerhet gällande trafik och buller inom området jämfört med 
nollalternativet. Genomförd trafikutredning visar att ett 
genomförande av planförslaget ger utökade trafikflöden inom och 
till området. Högst ökning ses vid den östra delen av 
Kraftstationsvägen där ökningen av trafikflödet år 2040 beräknas 
bli 1111 ÅDT. I planförslaget är gator för biltrafik planerade för att 
minska trafik inom området. Antalet fastigheter med utfart direkt 
mot gata för genompasserande har begränsats genom vald 
placering. Malmbanan korsar bilväg för utfart/infart från 
planområdet i öster. Planförslaget innebär ökad passering över 
plankorsningen och därmed en högre risk för olyckor. Korsningen 
och trafiklösningen vid järnvägsöverfarten kan innebära en risk 
för olyckor. 

Bullerutredningen 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 trafik i den västliga delen 

av området är liten vilket gör att förutsättningar för goda 

ljudmiljöer är kvarstående. Befintliga bebyggelser nära den 

tillkommande exploateringen påverkas inte i det mån som kan ge 

upphov till dåliga hälsoeffekter. Riktvärdet 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå beräknas uppfyllas vid samtliga fasader. Det betyder att 

det inte finns några hinder för att uppföra bostäder. Maximal 

ljudnivå på fasad överskrider 70 dBA på ett antal fasader i östra 

delen av planområdet, vilket blir dimensionerande för att uppfylla 

riktvärden inomhus. Ekvivalent ljudnivå överskrider riktvärde för 

uteplatser vid delar av fasad för flerbostadshusen och ett antal 

villor med fasad mot Kraftstationsvägen.  

Planförslagets samspel mellan natur och människa tillgängliggör 

flera kulturella ekosystemtjänster som bidrar till fysisk hälsa, 
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mental hälsa, social interaktion, kunskap, inspiration och 

kulturarv. 

Alternativ utformning 

I den alternativa utformningen finns möjlighet att med bil passera 

utanför kvartersområden men även genom området där 

fastigheterna är placerade med utfart direkt mot gata. Den 

alternativa placeringen innebär ett större antal fastigheter med 

utfart direkt mot genomfartsväg än planförslaget vilket bedöms 

öka risken för olyckor inom området.  

I den alternativa utformningen placeras ett större antal 

fastigheter i den östra delen av planområdet där 

bullerutredningen visar högre maximal ljudnivå än i övriga delar 

av planområdet. Det torde innebära att fler byggnader än i 

planförslaget vid fasad skulle överskrida riktvärden för maximal 

ljudnivå, samt att fler uteplatser överskrider riktvärden för 

ekvivalent ljudnivå.  

Även den alternativa utformningen tillgängliggör flera kulturella 

ekosystemtjänster som bidrar till fysisk hälsa, mental hälsa, social 

interaktion, kunskap, inspiration och kulturarv. 

Nollalternativ 

I nollalternativet motsvarar trafikflödet 551 ÅDT år 2040. 

Området och en del vägar fortsätter översvämmas vid perioder av 

snösmältning och höga flöden. 

Vid ett nollalternativ finns motsvarande ekosystemtjänster i 

området, men med lägre tillgänglighet för boende i närheten av 

området.  

Åtgärdsförslag 

Vägskyltning för att leda förbipasserande trafik utanför 

kvartersområdet och minska genomfart av trafik.   

Bullerskyddsåtgärder för att minska ekvivalent och maximal 

ljudnivå på uteplatser för bostäder där riktvärden överskrids. 

För att minska sårbarheten av att det bara finns en bilväg till 

planområdet bör en alternativ utryckningsväg finnas. I 

utvecklingsplanen visas en möjlig förlängning av 

Kraftstationsvägen som möjliggör en alternativ utryckningsväg 

om den norra infarten är otillgänglig. Denna ingår dock inte i 

etapperna 4, 5, 6 och 7 vilka utgör planförslaget. 

Klimatrelaterade 

frågor 

Planförslag 

Planförslaget bedöms ha en positiv konsekvens gällande anpassning 

till ett förändrat klimat och klimatpåverkan. Kombinationen av 

infrastrukturlösningar som vallar tillsammans med naturens funktioner 

att reglera höga flöden skapar en potential för en flexibel lösning inför 

framtida klimatrelaterade förändringar. Genom att använda 
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ekosystemtjänster i anpassningsåtgärder skapas multifunktionella 

åtgärder som även i frånvaro av ett förändrat klimat ger fördelar som 

exempelvis ökad biologisk mångfald och möjlighet till rekreation. 

Exploatering av samhällets södra delar samtidigt som nordligare delar 

avvecklas medför en förändring av bland annat trafikflöden inom 

samhället. Det bedöms dock inte medföra någon betydande förändring 

av utsläpp från trafik regionalt eller globalt. Genom att underlätta för 

omvänd trafikprioritering bedöms det finnas möjlighet att minska 

klimatpåverkan från trafik i området. 

Alternativ utformning 

Konsekvenserna från ett genomförande av den alternativa 

utformningen är samma som i planförslaget. 

Nollalternativ 

Området har vid slutet av århundradet samma typ av bebyggelse som i 

dagsläget. Det mesta av bebyggelsen är placerad ovan 358 m kurvan. 

Skogsmark har under åren avverkats och åldern på beståndet är äldre 

till medelålders. Området översvämmas som tidigare men med tidigare 

vårflod. En ökad medeltemperatur ökar avdunstningen från våtmarken, 

men ökad nederbörd kan eventuellt kompensera avdunstningen. 

Lågt liggande områden översvämmas vid höga nederbördsmängder, 

vilket sker oftare och i större mängder vid slutet av århundradet. De två 

bäckarna som är utgrävda och rätade för att snabba på avrinningen 

utsätts för större belastning av ökade nederbördsmängder och ökad 

medeltillrinning. 

Åtgärdsförslag  

Det är av vikt att hantera våtmarksområden så dess funktioner bibehålls. 

Nuvarande rätade bäckar och flertalet diken motverkar kvarhållande av 

vatten i området varför det bedöms fördelaktigt att återskapa vattendrag 

till mer naturliga förhållanden vilket även är strategin för planförslaget. 

Lägsta höjd för golvbjälklag bör regleras i detaljplan. 

Val av flexibla strategier för att hantera osäkerheter i framtida 

klimatrelaterade förändringar, exempelvis en kombination av 

infrastrukturlösningar som vallar och ekosystembaserade lösningar som 

gröna strukturer.  

Åtgärder för att minska exploateringens klimatpåverkan är att ny 

bebyggelse i området bör ha hög energiprestanda och om möjligt ges 

goda förutsättningar för förnybara energislag. Ytterligare en åtgärd för 

att minska samhällets klimatpåverkan är att underlätta för en omvänd 

trafikprioritering. Gröna strukturer har dessutom en viktig förmåga att 

binda kol. 
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UPPFÖLJNING 
Naturmiljö  

• Funktioner av naturliga parker och grönområden 

• Funktionen av spridningskorridorer för både växter och djur inom 

området. 

• Funktionen av strategin för dagvatten för att förbättra hydrologin i 

området 

Kulturmiljö 

• Resultat av planerad arkeologisk undersökning av området. 

Mark och vatten:  

• Uppföljning av hur vattenkvalitet påverkas av exploateringen. För 

att negativ påverkan ska minimeras måste dagvattnet renas innan 

det når recipient.   

• Inför en exploatering behöver åtgärder vidtas för att förhindra att 

identifierade föroreningar kan orsaka skada på mark och vatten. 

• Inför en exploatering och grundläggning av området ska en 

dagvattenutredning genomföras. 

Rennäring 

• Planering av skoterleder i samråd med rennäringen. 

Klimatrelaterade frågor 

• Uppföljning av förväntade klimatrelaterade förändringar vid uppdatering 

av klimatscenarier. 
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Riksantikvariatet, Fornsök https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/02c1f930-3a1c-

4421-a9b9-cf2bad41e801 2019-12-19 

Skyddad Natur, Naturvårdsverket. https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 2019-10-

02.  

Trafikverket, Skyddsområde runt flygplatser https://www.trafikverket.se/for-dig-i-

https://www.artportalen.se/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ee4481695191439f930e87799fea8787
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https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-

konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-bebyggelse-samt-ovriga-

anordningar/Skyddsomrade-runt-flygplatser/ 2020-01-29 

Unna tjerusj, Sametinget https://www.sametinget.se/8666 2019-10-02 

Vattenmyndigheten: www.viss.lansstyrelsen.se 

VISS Vassaraträsket 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA40024754#pagemodule51 

2019-10-03 

VISS Dagvattenåtgärder för minskad belastning av näringsämnen och förorenande ämnen 

– Kaavajoki och Vassaraälv Gällivare kommun. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASUR

E0337519# 
 

Miljömålsportalen: www.sverigesmiljomal.se  
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