
 
  

SAMRÅDSHANDLING 
 

 
 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gällivare kommun 
Norrbottens län 

 

 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
DETALJPLAN FÖR DEL AV  

KOSKULLSKULLE 2:70 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 
  
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 2 

HANDLINGAR 
I planen ingår följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser  

 Planbeskrivning  
 
Övriga handlingar: 

 Grundkarta 

 Orienteringskarta 

 Fastighetsförteckning 
 
Bilagor:  
Områdesbeskrivning, utkast kulturmiljöanalys, februari 2016 
Illustrationsskiss, februari 2016 
 
Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har 
juridisk verkan. Planen har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
som standardförfarande.  
 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
På grund av gruvans expansion kommer kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
tillsammans med stora delar av samhället i Malmberget att avvecklas. Det 
huvudsakliga syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra ny placering för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som ska kunna användas för bostadsändamål. 
Syftet med planen är att en del av västra Malmbergets bebyggelse som försvinner ska 
behållas för efterlevande generationer och fortsatt ha en funktion på ny plats i 
samhället.   
 
Detaljplaneförslaget medger plats för kulturhistoriskt värdefulla byggnader med 
kompletterande bebyggelse i form av uthus, garage, förråd, soprum och andra 
liknande gårdsbyggnader. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som 
möjliggörs inom planområdet representerar olika karaktärer utifrån tidsepoker, 
funktioner och sammanhang. Planen syftar till att bibehålla byggnadernas olika 
karaktärer samt byggnadernas förhållanden till varandra utifrån placering. 
Ambitionen med detaljplanen är också att säkerställa betydelsefulla beståndsdelar 
som utgör värdebärare/värden. Dessa är byggnadernas orientering i förhållande till 
väderstreck och vägstruktur samt byggnadernas olika karaktärer vad gäller volym och 
färgsättning.   
 
Till grund för detaljplanens utformning upprättas en kulturmiljöanalys som också 
kommer utgöra ett stöd vid tolkning av planens bestämmelser. I detta skede (samråd) 
är kulturmiljöanalysen inte färdigställd, varför planen kan komma att kompletteras 
efter samråd.  Trafikbuller från intilliggande vägar och industribuller från Vitåfors 
samt närheten till led för transporter av farligt gods är ytterligare aspekter att ta 
hänsyn till och utreds i planarbetet. Framtagande av en riskanalys och en 
bullerutredning pågår och kan komma att förändra planförslagets utformning i nästa 
skede (granskning).  
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Marken inom planområdet är till viss del oexploaterat och domineras av gräsbevuxen 
mark och en del barr- och lövträd. Planområdet utgörs i dagsläget av ett parkområde 
på ca 9 hektar. Ambitionen i planen är att stärka kopplingen till närliggande 
naturstråk och att befintlig vegetation ska sparas så gott det går. Bebyggelsen i 
området kräver avstånd mellan varandra vilket möjliggör för natursläpp som kan 
nyttjas för rekreation och spontan lek.  
 
Planförslaget ligger i linje med den rekommenderade markanvändningen i gällande 
FÖP som anger bostadsbebyggelse. Intentionerna för utveckling av Koskullskulle är 
dock att plats för enstaka kulturhistoriska byggnader från västra Malmberget ska 
beaktas i Koskullskulle samt att bostadsbebyggelse får tillkomma i Koskullskulle 
genom förtätning med 100 bostäder. 
 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

 

KAPITEL 3, MILJÖBALKEN 
Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten 
och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt 
Miljöbalken 3 kap. 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Området omfattas även av 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. Detaljplanens utformning och 
genomförande förväntas inte medföra en negativ påverkan på berörda riksintressen.  
 

KAPITEL 4, MILJÖBALKEN 
Miljöbalken kapitel 4 innehåller särskilda bestämmelser för områden av riksintresse 
för t ex natur- och kultur, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Enligt 4 kap. 8 § MB klassas 
även alla områden som ingår i EU:s nätverk Natura 2000 som riksintressen. 
 
Det finns inga Natura 2000 områden inom eller i närheten av planområdet. Plan-
förslaget bedöms därmed inte innebära någon påverkan på områdesvisa 
riksintressen.  
 

KAPITEL 5, MILJÖBALKEN 
Det femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet, miljökvalitetsnormer, för 
buller, luft och vattendrag. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för 
flertalet ämnen, t ex kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och 
ozon. För vattendrag finns klassificeringar i olika statusklasser som inte får 
försämras. 
 
I nära anslutning till planområdet passerar Kullevägen som är en utpekad led för 
farligt gods. En bullerutredning parallellt med en riskanalys utförs under 
planprocessen. Detaljplanen medger inte sådan verksamhet som medför 
bullerstörning eller luftförorening. Vitåfors gruvverksamhet bedöms inte föreligga 
någon risk att överskrida miljökvalitetsnorm för luft eller buller. (Se bilaga 
Behovsbedömning område Norra)  
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Detaljplanens genomförande anses inte medföra negativ påverkan på berörda 
riksintressen. Föreslagen markanvändning bedöms inte riskera att miljökvalitets-
normerna överskrids.  
 

PLANDATA 
LÄGESBESTÄMNING 

Planområdet ligger i västra Koskullskulle, ungefär 2 km från Malmberget och ca 7 km 
från centrala Gällivare. Området avgränsas av Kullevägen och Malmberget i väster, 
Apatitvägen och AIF:s fotbollsplan i öster, Genvägen och stora naturområden i söder. 
Norrut gränsar planområdet till ytterligare naturområde och befintlig gruv- och  
industriverksamhet, Vitåfors som ligger ca 300 meter från planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Planområdets ungefärliga omfattning illustreras med den röda ringen.  
 

AREAL 
Planområdets totala area är ca 9 hektar. 
 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Detaljplanen omfattar del av Koskullskulle 2:70, som ägs av Gällivare kommun.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Gällivare, Malmberget, Koskullskulle som 
antogs 2014-05-19, är markanvändningen för det aktuella området utpekat som 
förtätnings- och utvecklingsområde (figur 2.). Detta planförslag överensstämmer 
med den rekommenderade markanvändningen från gällande FÖP.  
 
Ny bebyggelse i Koskullskulle ska utgöras av en variation av rad- eller parhus, villor 
och mindre flerbostadshus. Tillkommande bebyggelse ska inordnas i den befintliga 
kvartersstrukturen. Plats för enstaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 
västra Malmberget ska beaktas vid planering och byggande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Den fördjupade översiktsplanen för Gällivare tätort redovisar bostäder inom 
planområdet.  
 

PROGRAM 

Enligt Plan- och bygglagen ska en detaljplan grundas på ett program som anger 
utgångspunkter och mål för planen, om det inte anses onödigt. (PBL 5 kap 10-11 §§)  
För planområdet saknas planprogram.  
 
Gällivare kommun antog 1985 en bevarandeplan som omfattar en kartläggning och 
värdering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle. Planområdet ligger innanför bevarandeplanens gräns. 
Hänsyn skall tas till bevarandeplanen.    
 
Det tas fram en kulturmiljöanalys parallellt med detaljplanen. Den bedöms som 
tillräckligt underlag för särskild hantering av de värden som bedöms mest 
nödvändiga att hantera och kan säkerställas för kulturmiljön. 
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Figur 3. Visar bevarandeplanen för Koskullskulle (1985) 
 
DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 
Planområdet omfattas av gällande stadsplan som fastställdes 1987-09-30 av 
Länsstyrelsen (Koskullskulle (Malmberget 1:5 m.fl.), se nedan. Detaljplanen omfattar 
den del som idag är utpekad som park och idrottsanläggning vilket medför ändring av 
allmänt ändamål till (B), bostadsbebyggelse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Redovisar till vänster, gällande stadsplan (lagakraft 1987) där aktuellt område är 
planlagt som (Ri) idrottsområde (specialområde) samt Park (allmän plats). Planområdet 
Till höger visas gällande detaljplan (Koskullskulle 2:70), sydost om planområdet.  
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KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-18 § 21 att uppdra åt samhällsbyggnads-
förvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för etapp 1 för utpekat område i västra 
Koskullskulle.   
 

RIKSINTRESSEN 
Området berör riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. När det gäller 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler sträcker det sig från Koskullskulle 
genom Malmberget och till de västra delarna av Gällivare. Detta betyder att en stor 
del av tätorten ligger inom det berörda riksintresset. Riksintressena bedöms inte 
påverkas negativt av förändringar inom planområdet.  
 
Delar av Koskullskulle är riksintresse för kulturmiljövård. Koskullskulle är ett 
gruvsamhälle med karaktäristiskt och tidstypisk bebyggelse som väl speglar 
konjunkturförändringar och socialskiktning från och med 1800-talets slut.  
 
Riksintresse för kommunikation/malmbana ligger intill aktuellt område men bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget. Riksintresse för naturvård, rekreation eller 
friluftsliv berörs inte. 
 

BEHOVSBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att 
kommunen ska ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. I de fall planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan genomförs en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås i planen är inte av 
sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan 
befaras eller att den medger verksamheter som kräver skydd och tillstånd enligt 
miljöbalkens bestämmelser. 
 
Kommunen har därför tagit ställning till att en förtätning enligt planförslaget inte 
kommer medföra betydande miljöpåverkan eftersom störningar på omgivande miljö 
bedöms begränsade. De störningar som dock kan uppstå inom planområdet och för 
omkringliggande fastigheter ska hanteras särskilt i planarbetet. Ett parallellt arbete 
med riskanalys, bullerutredning och kulturmiljöanalys pågår parallellt med 
planprocessen. Behovsbedömningen om betydande miljöpåverkan är på samråd hos 
Länsstyrelsen vilket innebär att behovsbedömningen utförs parallellt med 
detaljplanen.    
 
I behovsbedömningen identifierades följande miljöaspekter som ska beaktas:   

 Bullerutredning för trafik  

 Riskanalys utreder transporter av farligt gods  

 Anslutningspunkter och nyttjande av befintlig infrastruktur  

 Bibehållande av grönområden inom planområdet  

 Kulturmiljöns särskilda kvaliteter och krav på dess placering och utformning  
berörs. En kulturmiljöanalys pågår parallellt med planarbetet för att fastställa 
dessa förutsättningar.   
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 Tillgängligheten i området  

 Sammanlänkning med övriga områden   

 Planekonomiska frågor  

 Damning, vibrationer och markdeformationer (gruvområdet) 
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

 

LIVS- OCH UTOMHUSMILJÖER 
 
Mark och vegetation 
Planområdet norr om Genvägen omfattas av naturmark. Marken inom fastigheten är 
till stor del gräsbevuxet. Resterande vegetation består av barr- och lövträd. 
Marknivån i området är lägre än intilliggande vägar vilket innebär risk för 
vattensamling. För att möjliggöra ny placering för tillkommande bebyggelse kan det 
krävas fyllning och återplantering kan även bli nödvändigt i detta område. 
 
Planområdet söder om Genvägen är relativt kuperat och domineras av tallskog. Vid 
ett genomförande av föreslagen detaljplan kommer stora delar av befintlig vegetation 
att avverkas. Kulturbyggnaderna som ska flyttas till området kräver ytor vid flytt och 
anläggning. För att låta de flyttade byggnaderna även i framtiden upplevas på ett 
likartat sätt de gör idag bör miljön runt byggnaderna ha liknande karaktär som idag. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Visar befintlig vegetation och markanvändning inom aktuellt planområde.  
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Figur 6. Visar befintlig vegetation och markanvändning inom aktuellt planområde.  
 
Viktiga karaktärer som identifierats och tas hänsyn till vid detaljprojektering är: 
 

 Relativt enkla ytor av gräs och hårdgjorda partier. 

 Mellan de olika grupperna av hus och mellan husen bör finnas trädvegetation. 

 Till en början kan det nya områdets befintliga trädvegetation vara kvar för att 
kompletteras och eftersom ersättas av mer lövträd. 

 Alléer och trädrader kan planteras för att skapa karaktär och fungera som 
vindfångare på liknande sätt som i befintligt område. 

 Plats för odling kan finnas mellan husen. 
 
Norr om planområdet ligger en del av Malmbergets gruv- och industriområde, 
Vitåfors. Här återfinns ytterligare naturområden som domineras av tallskog.  
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken i och omkring planområdet generellt av 
morän. Markundersökning utfördes 1959 i samband med att byggnadsplanen 
upprättades. 
 
Följande är slutsatserna av den marktekniska undersökningsrapport som gjordes av 
WSP 2015-02-02 för projektet Solbacken (direkt söder om planområdet), VA och 
gator. Undersökningar visar att jorden i området i huvudsak består av morän, som i 
fält okulärt klassats som siltig sandig morän. Marken innehåller även rikligt med sten 
och block. Sonderingar har avbrutits på 2,7 till 4,3 meters djup med stopp mot sten, 
block eller berg. I tre punkter har sonderingar avbrutits utan erhållet stopp.  
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Siktanalyser i tre av punkterna visar att jorden består av siltmorän och grusig sandig 
siltmorän i två av punkterna. Enligt ovan beskrivning bedöms marken vara lämplig 
för byggande.  
 
De geotekniska förutsättningarna utifrån ovanstående information är goda för de 
tillkommande bostäderna. I nästa skede (granskning) studeras detta ytterligare.  
 

Förorenad mark 
I samarbete med landets länsstyrelser genomförde Naturvårdsverket 1992-1994 den 
s.k. Branschkartläggning (BKL) med syfte att kartlägga ett 60-tal industribranscher 
och verksamheter där man förmodade att det fanns ett efterbehandlingsbehov. 
 
I BKL gjordes en riskklassning av objekten utgående från hur allvarliga effekter på 
hälsa och miljö som ett objekt bedömdes kunna ge upphov till och beroende på hur 
stor sannolikheten var att denna situation skulle kunna uppkomma. Branscherna och 
objekten delades in i någon av fyra riskklasser, 1-4 som motsvarar 1 mycket liten risk 
till 4 mycket stor risk. Den modell som utvecklats för inventeringarna den s.k. MIFO-
modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) har använts och ska 
bidra till att kunna utföra kvalificerade bedömningar av miljökvaliteten. Denna 
modell och branschklassning 1-4 är presenterad i den fördjupade översiktsplanen 
från 2014. (NV Metodik för inventering av förorenade områden, 1999) 
 
Aktuellt planområde är utpekat för branschklass 3 i den fördjupade översiktsplanen 
(2014) och innebär måttlig risk enligt denna riskklassning. Inga kända föroreningar 
finns inom området enligt Miljö- och byggförvaltningen. Om föroreningar skulle 
påträffas i området ska detta snarast anmälas till miljö- och byggförvaltningen som 
då tar ställning till lämpliga åtgärder.  
 

Radon 
Enligt ’’Markradonutredning för Gällivare kommun’’ 1990-03-12, råder normalrisk 
för markradon i Gällivare-Malmberget-Koskullskulle området. Markradonprover tas i 
samband med geoteknisk undersökning om det blir aktuellt.  
 

Lek, rekreation och mötesplatser 
Det finns ingen särskilt utpekad lekplats inom planområdet, men det finns en 
ishockeyrink som vintertid används för aktivitet. Denna kommer i närtid att flyttas 
öster om planområdet där det finns en befintlig fotbollsplan (se figur 4.). Inom 
planområdet finns det en anlagd park. Denna brukas inte idag och ligger dessutom i 
en lågpunkt där det ansamlas vatten, främst under våren. I planarbetet utreds det 
vidare ifall fyllning behövs som åtgärd.  
 
Planområdet har goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna då 
det finns en variation av offentliga platser i planområdets närhet. Detta i form av 
grönstråk, park- och naturområden och på kort gångavstånd ligger fotbollsplan med 
planerad ny placering av ishockeyrink och skidspår. 1 km från planområdet vid 
Myranskolan ligger det en lekplats och fler ytor för rekreation.  
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Figur 7. Redovisar med röda ringar lokalisering av befintliga idrottsanläggningar 
(ishockey och fotboll) i närheten av planområdet. 
 

Jämställdhet och trygghet 
Den bebyggelse som planförslaget medger skapar förutsättning för ett ökat antal 
människor som vistas i området vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett 
bostadsområde där människor upplever trygghet.    
  
För att kunna uppnå jämställdhet behövs dessutom god tillgång till mötesplatser.   
Inom planområdet utgörs mötesplatserna av sparade naturstråk och ytor mellan  
bostadsbebyggelsen för spontana aktiviteter, samvaro och möten. Koskullskulle blir  
mer attraktivt i samband med avvecklingen av Malmberget och det är ett område som 
är lämpligt för förtätning och utveckling.   
  
Planförslaget innebär goda förutsättningar för att nyttja andra färdmedel än bil.  
Planen underlättar för gång- och cykeltrafik året runt, samt spark på vintern.  
Dessutom skapas förutsättningar för tydliga kopplingar mellan olika områden, vilket  
i sin tur leder till ökad jämställdhet, jämlikhet, bättre miljö och förbättrad folkhälsa.    
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BOSTÄDER OCH LOKALER 
 

Bostäder 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård och Koskullskulle beskrivs som  
ett gruvsamhälle med karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse som väl speglar  
konjunkturförändringar och social skiktning från och med 1800-talets slut.  Inom 
aktuellt planområde finns det inte någon bostadsbebyggelse. I öster, direkt i 
anslutning till planområdet finns det nio stycken befintliga bostadshus längs med 
Apatitvägen.  
 

 
Figur 8. Översiktsbild över Koskullskulle. Planområdet är markerat.  

 
De västra delarna av Koskullskulle har bedömts lämpliga lokaliseringsmässigt då det 
finns en stark fysisk koppling till gruvområdet, på samma sätt som i befintlig miljö i 
Malmberget, det vill säga det nära avståndet till gruvområdet. Tidsaspekten har en 
viktig betydelse för flytt av byggnaderna. Nytt stängsel uppförs 2018, därefter blir 
åtkomsten till byggnaderna omöjlig.  
 
Marken inom utredningsområdet ägs av LKAB och ligger lättillgänglig för 
framkomlighet av flyttfordonen. Markägoförhållanden underlättar planering och 
genomförandet då processen kring ett eventuellt markförvärv uteblir. Området kan 
också förstärka entrén till Koskullskulle, vilket har en positiv inverkan på 
landskapsbilden/stadsbilden.   
 
En kulturmiljöanalys genomförs för de 30 berörda kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna (etapp 1). Sex stycken av dessa 30 byggnader från Västra Malmberget 
har tidigare nedmonterats. Dessa ska också ingå i kulturmiljöanalysen (etapp 2) där 
förhållandet om dessa kan utgöra solitärer och flyttas till befintliga bebyggelse-
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områden i Gällivare eller om dessa ska ingå tillsammans med de andra värdefulla 
byggnaderna i Koskullskulle. I västra Koskullskulle har totalt fyra utrednings-
områden identifierats. För tre av dessa områden ska ny detaljplan upprättas. Aktuellt 
planförslag berör ett av dessa utredningsområden, det norra området.  
 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
I Koskullskulle, öster om järnvägen finns det ett asfaltverk, grustäkt, reningsverk, 
skjutbana och Sarkasvaara vattentäkt. Myranskolans verksamhet utgörs av 
grundskola årskurs 1-9 samt en förskola. 
 
Tre av Gällivares största arbetsplatser är LKAB Vitåfors gruvområde, strax norr om 
aktuellt planområde, sjukhuset i centrala Gällivare, ca 8 km från planområdet samt 
Aitikgruvan, ca 2 mil sydost om Koskullskulle.  
   
Ca 6 km från planområdet ligger Malmheden, ett externt handelsområde. 
Närliggande handel i Malmberget kommer på sikt att försvinna.   
 

EXPLOATERING 
Byggnadskultur, platsens karaktär, attraktivitet och gestaltning 

De tillkommande kulturbyggnaderna möjliggörs för användning (B), 
bostadsändamål.  
 
Inom planområdet ges utrymme för ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
från västra Malmberget. I detta skede regleras inte antalet byggnader i planförslaget, 
utan det är flera olika aspekter som avgör hur många byggnader som inryms i 
området. För att husens placering fortsatt ska upplevas på ett liknande sätt som de 
gör idag bör miljön kring byggnaderna utgöras av relativt enkla ytor med gräs och 
hårdgjorda partier. Mellan de olika husgrupperna och mellan byggnaderna bör det 
finnas trädvegetation. Området bör vara luftigt med större avstånd mellan 
byggnaderna än vad som är brukligt i modern planering. Ambitionen är att de stora 
avstånden mellan byggnaderna ska finnas kvar upplevelsemässigt. Inom de 
kulturhistoriska områdena i Malmberget fanns till viss del plats för odling mellan 
husen. Föreslagen detaljplan säkerställer inte detta, men begränsar heller inte 
möjligheterna för det.  
 
Alléer och trädrader bör planteras för att skapa karaktär och fungera som 
vindfångare på liknande sätt som i befintligt område i Malmberget. Dessa aspekter 
regleras inte i detaljplaneförslaget men bör studeras vidare i detaljprojekteringen av 
området.  
 
Byggnaderna bör placeras gruppvis så den befintliga strukturen i olika 
grupper/funktioner och årsringar kan förstås. Detta regleras i detaljplan med 
bestämmelse p1. Med karaktär menas här grupper och funktioner, såsom 
bolagsbyggnad, tjänstemannabostad, arbetarbostad, samt samhälls-och 
föreningsfunktioner i Malmberget. Komplementbyggnader bör placeras med tydlig 
tillhörighet till huvudbyggnaden, vilket regleras i detaljplan med bestämmelse p2.  
 
Byggnaders placering mot väderstreck och vägstruktur ska följa den gamla 
placeringen, vilket regleras i detaljplan med bestämmelse entréer. En liten variation 
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kan tillåtas om något annat karaktäristiskt kan motivera det, t ex en paradfasad som 
är lämplig att exponeras.  
 
Placering av komplementbyggnader bör anpassas till den tidstypiska strukturen. 
Volym och färgsättning är viktiga aspekter, men kan tillåtas avvika när det gäller 
formspråket. Detta för att dels markera nya funktioner som inte finns i området idag, 
dels för att behålla helhetskaraktären. På plankartan regleras det med 
egenskapsbestämmelsen f2. För att säkerställa att huvudbyggnader anpassas till 
omkringliggande tidstypiska karaktär reglerar detaljplanen även bestämmelse 
avseende att ny huvudbyggnad bör efterlikna den på platsen ersatta byggnaden i 
volym och färgsättning. Detta för att vid eventuell brand säkerställa karaktären i 
området. Detta regleras i detaljplan med bestämmelse f1. 
 
Stor hänsyn vid grundläggning ska tas då de flesta äldre byggnaderna idag har hög 
sockel av huggen granit.  Detta regleras inte i detaljplanen. Stor hänsyn till detta bör 
dock tas i detaljprojektering.  
 
Avsikten är att detaljplanen ska säkerställa övergripande aspekter som är viktiga ur 
kulturmiljösynpunkt både för områdets disposition och byggnadernas utformning 
och placering. I detta skede (samråd) har inte kulturmiljöanalysen färdigställts. 
Tanken är att denna ska ge ytterligare vägledning i beskrivning av bestämmelsernas 
innebörd samt att till vissa delar kompletteras i detta dokument (planbeskrivning). 
Tanken är att kulturmiljöanalysen kompletteras som bilaga till planhandlingarna. Vid 
samråd om aktuellt planförslag önskas ytterligare synpunkter om hur detaljplanen 
bör hantera reglering av bebyggelsen.   
 
De bestämmelser som föreslagen detaljplan omfattar gällande bebyggelsen är 
följande: 
p1 Huvudbyggnader bör placeras gruppvis efter karaktär så att den 

tidstypiska strukturen i olika grupper/funktioner kan förstås. (PBL 4 kap 
16 § punkt 1)  

p2 Komplementbyggnad bör placeras med tydlig tillhörighet till 
huvudbyggnaden. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)  

entréer Entréer på huvudbyggnader bör vara placerade i enlighet med den 
tidstypiska orienteringen med hänsyn till väderstreck och vägstruktur. 
(PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

f1 Ny huvudbyggnad bör efterlikna den på platsen ersatta byggnaden i 
volym och färgsättning (PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

f2 Komplementbyggnader bör anpassas efter den tidstypiska strukturen i 
volym och färgsättning. (PBL 4 kap 16 § punkt 1) 

 

Tillgänglighet 
Bebyggelse och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla vilket bland 
annat ställer krav på att entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra 
hinder. Även utomhusfunktioner såsom uteplats, lekplats m.m. ska beaktas och 
tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsnedsättning.  
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Parkering, utfarter 
Parkering för den tillkommande bebyggelsen sker i anslutning till varje bostad. För 
att säkerställa in- och utfartsmöjligheter till planområdet ingår två befintliga gator i 
detaljplanen. Den ena gatan är södra infart från Genvägen till planområdet. Den 
andra är infartsgatan från Kullevägen väster om planområdet där det redan finns en 
befintlig infart.  
 

Offentlig- och kommersiell service 
Det finns ingen offentlig- eller kommersiell service inom planområdet. I östra 
Koskullskulle, ca 1 kilometer från planområdet ligger Myranskolan som har både 
förskola och grundskola upp till årskurs 9. Diskussioner i kommunen pågår om att 
flytta högstadiet till centralorten för att därmed ge mer plats till de mindre 
årskurserna. En sådan lösning innebär att befintlig skola/förskola har tillräcklig 
kapacitet för att klara det planerade bostadsområdet.  
 
Äldreboenden och vårdcentral ligger i centrala Gällivare, ca 8 km från planområdet. 
 
Öster om planområdet finns idag en kiosk som kommer att ersättas med ett minilivs 
på ny plats. Idag antas att de som bor i Koskullskulle kör bil för att uträtta matinköp 
samt annan service som post, apotek etc. på extern handelsområdet Malmheden. I 
Gällivare centrum finns ytterligare handelsverksamhet, arbetsplatser etc. I takt med 
att Malmberget avvecklas och Koskullskulle expanderas kan det på sikt ge underlag 
för livsmedelsbutik och annan prioriterad service i Koskullskulle.  
 

Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet enligt uppgift från 
riksantikvarieämbetet.  
 

TRANSPORTER 
Gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- och skotertrafik 
Tanken är att angöring till planområdet kan göras från två håll, dels via Genvägen, 
dels via Kullevägen. Infart från Genvägen knyter an detta område med södra området 
där större delen av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen planeras att flytta. 
Dessa två områden hör ihop och att stärka kopplingen mellan dessa är viktigt.  
 
Inom planområdet är det fortfarande oklart vilka och hur många byggnader som ska 
ges plats. När detta klargörs kan planens påverkan på biltrafiken bedömas. Det kan 
antas att varje hushåll utgör ca 7 rörelser/dygn. Området är dock litet, vilket innebär 
att planens genomförande endast bedöms medföra en marginell påverkan.  
 

Kollektivtrafik 
Lokaltrafiken trafikerar Koskullskulle med 3 stycken busslinjer, linje 10, 20 och 
Gällivare Tjautas.  Det finns två busshållplatser efter Kullegatan utanför 
Myranskolan, två efter Genvägen och en längs Kullevägen/järnvägsövergången. 
Avståndet från planområdet till dessa busshållplatser är ca 400 meter respektive ca 
1,1 kilometer. 
 
Hållplatslägen och linjesträckningar kommer i dagsläget inte förändras i och med 
utbyggnaden av bostäder i västra Koskullskulle. Däremot bör turtätheten för 
busslinjer genom Koskullskulleområdet beaktas och utredas vidare. 
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ENERGI-, VATTEN-, AVLOPPS- och ÅTERVINNINGSSYSTEM 
 

Vatten och avlopp 
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till det kommunala nätet för vatten och  
avlopp som finns på västra sidan om Kullevägen respektive norra sidan om  
Genvägen. Kapaciteten för vatten- och avloppssystemet har utretts av Gällivare 
kommun och bedöms ha tillräcklig kapacitet för att ansluta de planerade bostäderna.  
  
Vid flytt av VA-ledningen längs Genvägen ska befintlig ledningsrätt beaktas och 
bekostas av exploatören. 
 

Dagvatten, snöhantering 
Marknivån i området är lägre än intilliggande vägar vilket innebär risk för 
vattensamling. Dagvatten bör omhändertas och fördröjas inom fastigheten innan det 
avleds till det kommunala nätet alternativt i öppna diken. 
 
Dagvattenmängden bedöms påverkas i viss utsträckning då en del skogsmark övergår 
till belagd mark och/eller takytor. Avrinningen bedöms inte medföra någon ökad 
belastning på recipienten för dagvatten från området. 
 

Avfall, återvinning 
I Koskullskulle finns det två stycken återvinningsstationer. Den ena återfinns i 
korsningen Dennewitzvägen – Genvägen och används till förpacknings- och 
tidningsinsamling. Den ligger ca 350 meter från aktuellt planområde. Den andra 
återvinningsstationen finns längs i korsningen Bangatan – Jägargatan.  
 
Avfallshantering för tillkommande bebyggelse ska ske enligt kommunens avfallsplan. 
Kommunen ansvarar för avfallshämtning från området. Uppförande av byggnader 
med soprum och förråd kan eventuellt behöva kompletteras. Detta utreds vidare i 
planarbetet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Redovisar 
lokalisering av 
återvinningsstationer i 
Gällivare tätort. 
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Energi och elförsörjning  
Befintligt fjärrvärmenät finns längs Genvägen. Hur området ska försörjas med energi 
och el är ej beslutat och är under utredning.  
 

Tele och opto 

Längs med Genvägen sträcker sig opto- och telekabel och anslutning kan ske till 
dessa.  
 

 

RISKER OCH STÖRNINGAR 
Trafik och farligt gods 
Lämpligheten i användning av mark ska enligt PBL bedömas med hänsyn till bland  
annat människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att förebygga luftföroreningar  
och bullerstörningar samt risken för olyckor, men även med hänsyn till att främja en 
god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens samt möjligheten att skapa 
ändamålsenliga strukturer mm. 
 
Olycksrisker med hänsyn till transporter av så kallat farligt gods (ADR-transporter) 
ska analyseras vid bedömning av om den planerade markanvändningen är lämplig. 
Det är emellertid extremt sällsynt att människor skadas vid transport av farligt gods 
vilket beror på att samhället tidigt infört regler för hur farligt gods skall 
transporteras, hur märkning, förpackning och samlastning skall ske mm.  
Transporterna sker idag i enlighet med ett internationellt regelverk (ADR). Reglerna 
ska säkerställa att transporterna kan ske på ett så säkert sätt som möjligt, vare sig de 
sker på väg, på järnväg, i luften eller till sjöss. Den höga transportsäkerheten har 
inneburit att dessa transporter till stora delar får färdas fritt på det svenska vägnätet. 
Ytterst få områden har belagts med restriktioner för transport av farligt gods. 
 
Förutsatt att transporterna sker i enlighet med ADR-regelverket är de mest 
signifikanta riskpåverkande faktorerna vägstandard och skyltad hastighet. 
Trafiksäkerheten har en avgörande betydelse för både sannolikheten för olycka och 
konsekvenserna i händelse av olycka. Det är med andra ord genom att förebygga att 
en olycka inträffar som man bäst hanterar risker med farligt gods. Skadebegränsande 
åtgärder är i de flesta riskanalyser det aktuella slaget av underordnad betydelse.    
För det aktuella planområdet är trafikflödena stabila, regelbundna och väl kända till 
antal och innehåll. Även kännedom om det fraktade godsets egenskaper och hur det 
skall hanteras är mycket goda. Redan tidigt i processen har projektet identifierat att 
det är åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i anslutning till planområdet som 
signifikant kan påverka säkerheten, även med hänsyn till transporter av farligt gods. 
 
Det pågående riskanalysarbetet indikerar att risker relaterat till transporter av farligt 
gods inte kommer att utgöra något hinder för planens förverkligande. Vid det ett 
inledandande samrådet med Länsstyrelsen i riskfrågan har kommunen, LKAB och 
länsstyrelsen kommit överens om att om att riskanalys för området lämpligast görs 
med en analytisk metod och att riskvärderingen görs med ett helhetsperspektiv med 
beaktande av MSB:S förordade acceptanskriterier (definierade av DNV) i Handbok 
för riskanalys från 2003. Planförslaget avviker från Länsstyrelsens 
rekommendationer gällande säkerhetsavstånd mellan bostad och led för farligt gods.   
  
Se även planens konsekvensbeskrivning på sidan 18.   
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Trafikbuller 
Bullerutredning för Koskullskulle pågår parallellt med planarbetet och görs med syfte 
att kartlägga befintliga och framtida bullerförhållanden inom planområdet. Utifrån 
resultaten kan lämpliga och olämpliga platser pekas ut, ur ett bullerperspektiv, för 
flytten av byggnader till planområdet.   
   
Bullernivåer i planområdet kartläggs genom beräkning i programmet SoundPLAN. I  
programmet byggs en 3D-modell upp med terrängförhållande och befintliga 
trafikuppgifter för att ge en verklighetstrogen bild av bullersituationen.  
Rekommendationer ges för de platser där ljudnivån vid bostäderna beräknas 
underskrida gällande riktvärden för ljudnivå vid nybyggnad av bostad.   
  
De trafikuppgifter som används i modellen är trafikmängd, andel tung trafik och 
hastighetsgräns på de vägar som ligger i utredningsområdet. Ytterligare information 
om vägen såsom vägbredd och lutning förs även in i modellen. För att ge en bild av  
framtida trafikmängder räknas de befintliga upp med hjälp av Trafikverkets  
uppräkningstal.   
  
Järnvägstrafiken tas även med i modellen. Förutom antalet tåg som dagligen passerar  
sträckan så tas hänsyn till tågtyp och längd på tåget, både medel- och maximallängd.   
 

Industribuller 
Beräkningarna från genomförd bullerutredning för LKABs gruvområde Vitåfors  
utfördes 2015-08-24 av Tyréns. En av mätpunkterna i underökningen var placerad på  
Kullegatan ca 1 km öster om planområdet. Mätningen utfördes dagtid, kvällstid och  
nattetid. Där ligger ljudnivåerna från verksamheten mellan 42 och 50 dBA.  
  
Den ekvivalenta ljudnivån avser en medelljudnivå under en given tidsperiod. Enligt   
LKAB:s bullervillkor vid Vitåfors får den ekvivalenta ljudnivån högst uppgå till 52  
dBA dagtid, 47 dBA kvällstid och 45 dBA nattetid. Den maximala ljudnivån uppgick 
till 47 dBA och inga ljudnivåer över 55 dBA har kunnat konstateras utifrån 
mätningarna.   
 
Resultatet från mätningarna visar att riktvärdena enligt LKABs bullervillkor för  
buller från LKAB:s verksamhet vid Vitåfors uppfylls. Detta gäller både för den 
ekvivalenta och för den maximala ljudnivån. LKAB ansvarar för att buller från deras 
verksamhet inte överskrider riktvärdena i Koskullskulle.  
 

Risk för skred/ höga vattenstånd 
Utifrån befintliga terränglutningar och andelen skog- och naturmark i aktuellt 
område anses riskerna för höga vattenstånd som låga. Detta då andelen hårdgjord yta 
ökar och det kommer finnas fortsatt goda avrinnings- och infiltrationsmöjligheter i 
området.   
 
Risken för skred bedöms som obetydlig då jordarten i området består av mestadels 
moränmark.  
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Damning från Vitåfors gruvområde 
Gruvområdet Vitåfors ligger ca 300 från aktuellt planområde och damning från 
LKAB:s verksamhet genererar diffus damning. Mätningar utfördes 2015 i 
Koskullskulleområdet och nedan redovisas riktvärden och det senaste resultatet som 
LKAB ständigt eftersträvar. 
 
Tabell 1. Redovisar föreslagna riktvärden för bedömning av stoffnedfall.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tabell 2. Redovisar uppmätt resultat från 2015 för Koskullskulle. Mätpunkten var placerad 
efter Kullevägen. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 

Kommunens hållbarhetsmål och strategier 
Visionen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle och för den stadsomvandling  
som sker är ”En arktisk småstad i världsklass”. För att nå denna vision som baseras  
och utgår ifrån de viljeriktningar som tidigare dialogprocess identifierat har hållbar-
hetsmål tagits fram. Dessa hållbarhetsmål är den samlade viljeriktningen och  
utgörs av social-, ekologisk-, samt ekonomisk hållbarhet. Utifrån dessa har 
kommunen tagit fram fyra strategier. Konsekvenser av planens genomförande i 
förhållande till dessa strategier redogörs för nedan under respektive rubrik.   
 
Hållbara livsmiljöer och klimatanpassad och levande utomhusmiljö 
Två anslutningar till det nya bostadsområdet möjliggörs i planen för att stärka 
kopplingen till befintlig bebyggelse och skapa bättre trafikflöde.   
  
Entrén till Koskullskulle förstärks i samband med lokaliseringen av dessa 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Området är väl exponerat från Kullevägen. 
Ambitionen är att i planområdet skapa en liknande karaktär som den i Malmberget. 
Det innebär bland annat en gles bebyggelsestruktur. Det ger möjligheter för 
rekreation och spontan lek för de boende.  
  
Bebyggelsens placering säkerställs i planen utifrån orientering och förhållandet 
mellan de olika byggnaderna, grupperna och funktionerna. De olika karaktärerna 
säkerställs i planen vad gäller volym och färgsättning. Detta utifrån befintliga 
förhållanden i Malmberget. På så vis bedöms planen bibehålla de värden/värdebärare 
som miljöerna har i Malmberget. Området har också samma terrängförhållande som 
i Malmberget då det ligger i en sydsluttning. 
 
Hållbara bostäder och lokaler 
Syftet med planen är att en del av västra Malmbergets bebyggelse som försvinner ska 
behållas för efterlevande generationer och fortsatt ha en funktion på ny plats i 
samhället. Det i sig uppfyller kommunens strategi om hållbara bostäder och lokaler. 
Planen medger endast att dessa används för bostadsändamål. Det betyder att dessa 
byggnader inte kan användas för annat än boende.   
  
Ambitionen med planen är att säkerställa viktiga värdebärare/värden utifrån 
kulturmiljön i Malmberget. Ambitionen är också att integrera det nya planområdet 
med befintlig bebyggelse för att eftersträva en blandad och levande stad. Ett nytt 
bostadsområde byggs i direkt anslutning till området.   
 
Hållbar exploatering 
Flytt av kulturhistoriska byggnader innebär att dessa tas från sitt tidstypiska 
sammanhang och befintliga närmiljö och omplaceras till en annan miljö med andra 
förutsättningar. Detta kommer i sig att innebära att vissa kulturhistoriska värden 
kommer gå förlorade. För att flytt av byggnaderna ska innebära att de 
kulturhistoriska värdena bibehålls i så stor utsträckning som möjligt på den nya 
platsen samt att de kan förhålla sig till den nya platsen, upprättas en  
kulturmiljöanalys. Denna utförs parallellt med detaljplanearbetet.    
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Kulturmiljöanalysen har fram till samråd av detaljplan övergripande identifierat 
aspekter som bör beaktas för att miljön för de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna fortsatt ska ha likartad karaktär efter flytt. Naturen och vegetationen i 
området pekas här ut som viktiga. Vid ett genomförande av detaljplanen och flytt av 
de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna krävs stora utrymmen och 
markmodellering för placering av byggnaderna. Detta innebär att stora partier av 
befintlig vegetation kan komma att behöva avverkas och markens struktur att 
anpassas. Detta kommer innebära en konsekvens med minskade kulturvärden. 
Kulturmiljöanalysen påpekar att områdets befintliga grönstruktur med tiden kan 
komma att ersättas med ytterligare lövträd.  
 

Alléer och trädrader kan planteras för att skapa karaktär och fungera som 
vindfångare på liknande sätt som i befintligt kulturhistoriskt område. Vid detalj-
projektering av flytten bör därmed stor hänsyn tas till denna aspekt så att de 
utpekade värdena kan bibehållas i så stor utsträckning som möjligt.   
  
Byggnadernas placering i landskapet är en viktig aspekt att hantera för att de 
kulturhistoriska värdena inte ska gå förlorade. För att möjliggöra placeringen av 
byggnaderna kan modellering av marken användas för att förstärka kulturhistoriska 
värden som att bevara placering av byggnaderna i förhållande till väderstreck.  
 

Hållbara transporter 
Kommunens mål är att trafikanter som promenerar cyklar och använder spark, 
skidor, skoter eller kollektiva färdmedel ska prioriteras i planering. Till exempel ska 
gång- och cykelvägar samt stråk för oskyddade trafikanter utformas så att de skapar 
säkra miljöer för barn. Tillgänglighet för alla ska eftersträvas. I princip all mark inom 
planområdet är kvartersmark. 
 
Två anslutningar till det nya bostadsområdet möjliggörs i planen. Infart via Genvägen 
bedöms stärka kopplingen till södra området där större delen av de kulturhistoriska 
byggnaderna ska placeras samt till befintlig bebyggelse. Diskussioner pågår i arbetet 
med riskanalys om åtgärder som behöver vidtas för att höja trafiksäkerheten 
avseende olycksrisk för farligt gods. Dessa regleras inte i detaljplanen, utan har stöd i 
annan lagstiftning och lokala trafikföreskrifter. Markhöjder ska regleras i 
detaljplanen. Utredning om terrängförhållande pågår parallellt med planarbetet och 
kommer att kompletteras detaljplanen.   
  
Avstånd med hänsyn till eventuellt överskridande av riktvärden för trafikbuller 
kommer att kompletteras när pågående bullerutredning är klar.  
 
Järnvägen utgör en barriär mellan det planerade bostadsområdet på västra sidan och  
parkområdet, förskola och skola på östra sidan om järnvägen. Trafikverket har 
nyligen utfört åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid passage. Dessa har vid 
planläggningen av närliggande område Solbacken bedömts som tillräckliga.    
 
Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvinningssystem  
Utredning pågår vad gäller anslutning till fjärrvärme.  Något särskilt 
återvinningssystem föreslås inte inom planområdet. Befintliga återvinningsstationer 
har identifierats och finns inom gångavstånd till planområdet.  Kommunens mål är 
att ny bebyggelse ska ske med höga krav på byggteknik och miljöanpassade, lokala 
lösningar. Den tekniska infrastrukturen ska anpassas till ett förändrat klimat. 
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Planförslaget ställer inte krav på tekniska lösningar som särskilt svarar mot 
kommunens mål. Detta beror på att eventuella åtgärder riskerar att förvanska 
värdena i den kulturhistoriska bebyggelsen. 
 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande. 
 
Tidsplanen är preliminär och kan komma att revideras efter att samrådstiden 
avslutas. 
 
Samråd:     februari 2016  
Granskning:  mars 2016  
Antagande:    maj 2016 
 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.   
 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Gällivare kommun är huvudman för allmän platsmark. Kvartersmarken omfattas av 
enskilt huvudmannaskap.   

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Fastighetsbildning 
I samband med genomförandet av detaljplanen skapas en ny fastighet genom 
avstyckning och fastighetsreglering från del av Koskullskulle 2:70. Den nya 
fastigheten kommer omfatta den mark som betecknas som användning av 
kvartersmark B (bostäder). LKAB avser att förvärva denna fastighet.  
 
LKAB fastigheter avser att förvalta tillkommande bostäder inom kvartersmarken. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 

Tekniska utredningar 
En riskanalys upprättas och utgörs som underlag för detaljplanen. Riskanalysen 
belyser riskerna med transporter av farligt gods. En bullerutredning upprättas och 
utgörs som underlag för detaljplanen. Den omfattar väg- och järnvägstrafik.   
  
Dessa utredningar pågår och hänsyn ska tas till dessa vidare i planarbetet. 
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Övriga utredningar  
En kulturmiljöanalys genomförs för 30 kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 
Västra Malmberget. Sex stycken av dessa 30 byggnader har nedmonterats.  
I analysen utreds bland annat förhållandet om de 6 nedmonterade byggnaderna ska 
utgöra solitärer och flyttas till befintliga bebyggelseområden i Gällivare eller om dessa 
ska ingå tillsammans med de andra värdefulla byggnaderna som flyttas till 
Koskullskulle. 
  

EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi 
LKAB bekostar upprättandet samt genomförandet av detaljplanen. 
 
 

MEDVERKANDE  
 

Tjänstemän   
I samband med planarbetet har LKAB och kommunens tjänstemän från   
Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat.  Kommunens planhandläggare är 
planarkitekt Sofie Rynbäck, projektledare är samhällsplanerare Liza Yngström. 
   

Konsulter   
Uppdragsledare och ansvarig planarkitekt är Sandra Viklund, Ramböll. Planförfattare 
är Anneli Jonsson, planarkitekt och Lisa Andersson, planarkitekt, båda Ramböll. 
Medverkat i planarbetet har Peter Ögren, miljöutredare och Lars-Erik Gunnars, 
landskapsarkitekt. Riskfrågor hanteras av Tomas Sandman, Ramböll. 
Bullerutredning utförs av trafikingenjörer Johan Jönsson och Karl Thurén, Ramböll. 
Arkitekt Inger Olsson, Arkitekten AB, upprättar kulturmiljöanalys.  
   
 
 
  
Ulf Hedman                                        Sandra Viklund   
Förvaltningschef                                Ansvarig Planarkitekt, Ramböll  
  
 


