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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 

30 april 2018 till och med 22 maj 2018. En underrättelse har anslagits på kommunens digitala 

anslagstavla och funnits tillgänglig under granskningstiden på kommunens hemsida. 

 

Planhandlingarna har varit tillgängliga för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Gällivare, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se/detaljplan. 

 

Granskningshandlingarna och innehållet i underrättelsen har skickats till samtliga kända 

sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter.  

 

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 
Med anledning av inkomna synpunkter under granskningsskedet föreslås följande ändringar 

inför antagande av detaljplan för del av Gällivare 76:1, Bostadsområde vid Norskavägen: 

 

Plankarta: 

- Lydelsen av bestämmelsen f1 ändras till ”endast lamellhus och halvslutna kvarter”. 

- Lydelsen av bestämmelsen n3 ändras till ”dagvattendike ska anordnas”. 

- Planbestämmelsen f2 ändras från ”byggnaden ska utformas med sadeltak och minst 70 

% av väggytan ska kläs med träfasad” till enbart ”byggnaden ska utformas med 

sadeltak”. 

- Planbestämmelsen ” Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd 

vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider Trafikverkets rekommenderade värden vid 

tågpassage” läggs till. 

- Specificering av tillåtna nockhöjder inom planområdet med hänsyn till trafikbuller. 

Nockhöjder i kombination med taklutning styr antal våningar. 

 

Planbeskrivning: 

- Tabell över konsekvenser, sid 11, har uppdaterats 

- Identifiering och bedömning av industribuller kompletteras planhandlingarna. 

- Skrivelse i avsnitt Trafikbuller uppdateras och kompletteras med bland annat 

resonemang kring utformning av bebyggelsen för att klara riktvärden. 

- Kompletterande information om pågående verksamheter vid bangården samt att krav 

kan ställas på framtida verksamhetsutövare om verksamheten förändras. 

- Kompletterande information om ny, antagen parkeringsnorm för Gällivare kommun. 

- Information om att det finns kollektivtrafik till Aitik är borttaget då det inte längre är 

aktuellt. 

- Ny illustration på volymstudie läggs till utifrån de nya reglerade nockhöjderna. 

- Begreppet funktionsnedsättning byts ut mot ”personer med funktionsvariationer” 

- Information om närmaste allmänna idrottsplats läggs till. 

- Information om tänkta åtgärder för gång- och cykelöverfarter och -stråk samt vikten 

av att säkerställa att barn kan ta sig från södra delen av planområdet till norra delen på 

ett tryggt och säkert sätt har lagts till. 

- Avsnitt Förorenad mark kompletteras efter ytterligare utförda undersökningar 

Kompletterande markundersökning avseende flyktiga kolväten Norskavägen samt 

Inledande förenklad åtgärdsutredning. 
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- Avsnitten Trafikbuller, Industribuller och Vibrationer kompletteras efter uppdatering 

av Trafikbullerutredning och ytterligare utförd undersökning Kompletterande 

vibrationsmätning. 

 

Handlingar till detaljplanen, Miljökonsekvensbeskrivning och Trafikbullerutredning, är 

uppdaterade och kompletterade med aktuella uppgifter. Övriga ändringar i planhandlingarna 

är enbart av redaktionell karaktär. 

 

YTTRANDEN 
Följande yttranden har inkommit under granskningstiden:  

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, 2018-05-21 

o Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen (BUoK), 2018-05-21 

o Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 2018-05-17 

o Rådet för funktionshinderfrågor, 2018-05-18 

o Trafikverket, 2018-05-22 

o Sverigedemokraterna Gällivare, 2018-05-23 

 

Följande yttrande har inkommit efter granskningstiden: 

o Lantmäteriet, 2018-06-04 

 

Följande yttranden har inkommit vid granskning efter kompletterande utredningar: 

o Trafikverket, 2019-02-21 och 2019-06-28 

o Länsstyrelsen, 2019-07-02 

 

 

Nedanstående är ett sammandrag av inkomna yttranden som följs av kommentarer. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i sin helhet. Övriga yttraden finns tillgängligt i 

sin helhet hos kommunen, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

 

Med anledning av inkomna synpunkter från Länsstyrelsen och Trafikverket har 

planhandlingarna kompletterats och ny granskning med Länsstyrelsen och Trafikverket har 

skett efter den ordinarie granskningstiden. Nya yttranden har då inkommit från Länsstyrelsen 

och Trafikverket vilket redovisas efter respektive, ursprungliga granskningsyttrande. 

 

Länsstyrelsen Norrbottens län, enligt skrivelse 2018-05-21 

Bakgrund 

Gällivare kommun ställer under perioden 30 april till och med den 22 maj 2018 för 

granskning ut, förslag till detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen.  

 

Planområdet ligger mellan järnvägen och Norskavägen i centrala delen av Gällivare. Planens 

syfte att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde för drygt 220 nya bostadslägenheter 

upp till 5 våningar. Marken har tidigare använts till industri.  

 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.  

 

Länsstyrelsen har yttrat sig över planförslaget i samrådsskedet 2017-12-12.   
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Länsstyrelsens synpunkter 

Förorenad mark 

Kompletterande mark- och grundvattenundersökningar ner till berg och med avseende på 

flyktiga föroreningar behöver göras, då pålning planeras och flyktiga föroreningar har 

identifierats i området. Det finns en identifierad källa klorerade kolväten nordost om 

planområdet. Det finns en risk att de påträffade klorerade kolvätena härstammar från denna 

källa. Eventuell länshållning av schakt kan medföra att denna förorening sprids mot befintliga 

bostadsområden, planområdet och Vassaraträsk. Mark- och grundvattenundersökning behöver 

även kompletteras av denna anledning. Vassaraträsk är skyddad enligt Natura 2000 till följd 

av dess höga naturvärden. Vattenområdet är även en vattenförekomst med fastställda 

miljökvalitetsnormer som inte får överskridas. 

 

Undersökningsmetod behöver väljas så att undersökning ner till berg är möjligt. 

 

Länsstyrelsen håller inte med om en rad antaganden i riskbedömningen (bilaga 12) bl.a. att 

Vassaraträsk antas vara en sjö, det sänkta skyddet av markmiljö och att grundvatten inte alls 

bedöms skyddsvärt. Detta bör revideras i riskbedömningen tillsammans med data från de 

kompletterande undersökningarna. 

 

Länsstyrelsen noterar att kommunen har på plankartan en bestämmelse "a1 Markföroreningen 

ska vara avhjälpt innan startbesked får lämnas" men anser att markens lämplighet ska vara 

tillräckligt utredd och säkerställd innan planen kan antas. 

 

Buller och vibrationer 

Trafikverket har uppmärksammat Länsstyrelsen under granskningen om att det inte kan 

uteslutas att riktvärden för industribuller ska tillämpas. En beskrivning och utredning av 

verksamheten på bangården behöver tas fram för att kunna bedöma om det är industribuller 

eller inte, och hur det kan påverka planens genomförande. 

 

Bestämmelsen ”f1 Endast lamellhus eller halvslutna kvarter" avses som Länsstyrelsen förstår 

lyda "Endast lamellhus och halvslutna kvarter". 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör reglera med planbestämmelser de åtgärderna som 

krävs för att klara av det rekommenderade riktvärdet (0,4 mm/s vägd RMS) för vibrationer 

och för att minska risken för störande vibrationer för kommande bostäder. 

 

Länsstyrelsen har inga övriga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

Under förutsättning att planförslaget säkerställer att frågor kring förorenad mark och 

eventuellt industribuller är tillräckligt utredda och hanterade har Länsstyrelsen inte några 

invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen 

behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. 

 

Kommentar: 

Kompletterade undersökningar har utförts, Kompletterande markundersökning avseende 

flyktiga kolväten Norskavägen, ÅF, 2018-12-12 samt Inledande förenklad åtgärdsutredning, 

ÅF 2019-01-02. Planbeskrivningen har kompletterats med resultat från dessa undersökningar 

under avsnittet Förorenad mark. Undersökningarna har bland annat utrett djup till berg samt 
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visat att det inte finns någon påverkan av klorerade lösningsmedel i grundvattnet på 

fastigheten.  

 

WSP har 2018-06-07 bemött Länsstyrelsens yttrande angående skydd av ytvatten, skydd av  

grundvatten samt markmiljö i ”PM Bemötande angående riskbedömning detaljplan Norska  

vägen, del av Gällivare 76:1”. Sammanfattningsvis anser WSP att riskbedömningen kan  

kvarstå utan revideringar då de förslag/synpunkter som Länsstyrelsen framfört inte påverkar  

slutsatser om risker från förorenad mark inom detaljplan. De delytor som riskbedömningen  

lyfter med behov av riskreducering kvarstår. Däremot kan de synpunkter som framförs  

påverka omfattning av sanering då nya mätbara mål ska appliceras. I bemötandet  

sammanfattas de mätbara åtgärdsmål som ska gälla om Länsstyrelsens synpunkter beaktas.  

Värdena presenteras i en tabell som sammanfattar skillnader mellan riktvärden framtagna  

inom ramen för riskbedömningen samt de riktvärden som Länsstyrelsen förordat och som kan  

användas som mätbara åtgärdsmål. Bemötandet finns att läsa i sin helhet hos kommunen, 

samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

 

Kommunen anser att markens lämplighet är tillräckligt utredd och säkerställd med de 

kompletterande undersökningarna som utförts och att planen därför kan antas. Bestämmelsen 

”a1- Markföroreningen ska vara avhjälpt innan startbesked får lämnas" kvarstår och 

säkerställer att marken blir lämplig för bostadsbebyggelse.  

 

Ytterligare information har inhämtats från befintliga verksamhetsutövare vid bangården. 

Ingen rangering eller tomgångskörning sker idag eller förväntas ske i framtiden. På 

bangården sker enbart växling, vilket bedöms som trafikbuller. Det bedöms inte heller finnas 

någon befintlig eller planerad verksamhet eller bullerkälla som kan medföra lågfrekvent 

buller En vidare utredning av industribuller och lågfrekvent buller bedöms därför inte 

nödvändig. Planbeskrivningen samt trafikbullerutredningen kompletteras med denna 

information.  

 

Lydelsen av bestämmelsen f1 ändras till ”endast lamellhus och halvslutna kvarter”. 

 

Syftet med en detaljplan är att den ska vara aktuell och användbar under en lång tid 

framöver. Kommunen anser därför inte att riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS ska regleras på 

plankartan. Detta då det enbart är ett rekommenderat värde, men även då det är ett värde 

som kan förändras i framtiden och då medföra att bestämmelsen blir inaktuell. 

Planbestämmelsen ” b1 – Grundläggning endast på pålar till fast botten alternativt stomme 

av betong” läggs till på plankartan. En geofysisk undersökning har utförts på delar av 

planområdet för att ta reda på djup till berg (Kompletterande markundersökning avseende 

flyktiga kolväten Norskavägen, ÅF 2018). Exakta bergdjup inom hela planområdet är inte 

fastställt men en tolkning har gjorts utifrån utförda mätpunkter. På grund av osäkerheten 

kring exakt bergdjup föreslås både pålning och stomme av betong som 

grundläggningsmetoder inom planområdet. En bedömning är dock att båda 

grundläggningsmetoderna kan tillämpas som planbestämmelse för att mininera risk för 

vibrationer för ny bebyggelse.  

 

Med föreslagna ändringar och kompletteringar bedöms Länsstyrelsen tillgodoses. 

 

Länsstyrelsen Norrbottens län, enligt skrivelse 2019-07-02 

Gällivare kommun ställer under perioden 30 april till och med den 22 maj 2018 för 

granskning ut, förslag till detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen.  
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Planområdet ligger mellan järnvägen och Norskavägen i centrala delen av Gällivare. Planens 

syfte att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde för drygt 220 nya bostadslägenheter 

upp till 5 våningar. Marken har tidigare använts till industri.  

 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.  

 

Länsstyrelsen har yttrat sig över planförslaget i samrådsskedet 2017-12-12 och över 

granskningsskedet 2018-05-16.   

 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen skrev i sitt granskningsyttrande 2018-05-16 att under förutsättning att 

planförslaget säkerställer att frågor kring förorenad mark och eventuellt industribuller är 

tillräckligt utredda och hanterade har Länsstyrelsen inte några invändningar mot planförslaget 

som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas. Kommunen har 

efter plangranskningen tagit fram kompletterande utredningar avseende både förorenad mark 

och industribuller. 

 

Förorenad mark 

Sedan Länsstyrelsens tidigare granskningsyttrande daterat 2018-05-16 har två kompletterande 

utredningar delgivits Länsstyrelsen. 

 

- Åtgärdsutredning, Norskavägen Gällivare, daterad 2019-01-14 

- Kompletterande markundersökning avseende flyktiga kolväten, Norskavägen, daterat 

2018-12-12 

 

Baserat på de kompletterande utredningarna anser Länsstyrelsen att frågan om klorerade 

kolväten är utrett i den utsträckning som är nödvändigt för att en plan ska kunna antas. 

 

Länsstyrelsens andra kommentar om förorenad mark gällde de antaganden som gjorts 

gällande Vassara träsk i beräkningsverktyget. Länsstyrelsen förutsätter att de slutliga 

åtgärdsmål som antas är grundade i de platsspecifika riktvärden som beräknats utifrån 

rådande, kända förutsättningar inför efterbehandlingen. 

 

Industribuller 

Länsstyrelsen anser att bullerutredningen kompletterats på ett tillfredsställande sätt avseende 

de frågor som tidigare inte ansågs vara tillräckligt behandlade. 

 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

Efter att kommunen tagit fram kompletterande utredningar, har Länsstyrelsen inte några 

invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen 

behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. 

 

Kommentar:  

Synpunkterna har noterats och föranleder inte några ändringar i planhandlingarna. Inför 

antagande har reglering för att uppfylla komfortnivå för vibrationer ändrats från att reglera 

grundläggningsmetod till bestämmelsen ”Byggnader ska grundläggas och utformas så att 

komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider Trafikverkets rekommenderade 

värden vid tågpassage”. Motivering till detta kan läsas under kommentar till Trafikverkets 

yttrande 2018-06-28. 
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Trafikverket, enligt skrivelse 2018-05-22 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingen och har följande synpunkter. 

 

Buller 

Trafikverket anser att bullerutredningen inte visar att det kan uteslutas att riktvärden för 

industribuller ska tillämpas. 

 

Verksamheten på bangården invid planerad bebyggelse måste beskrivas för att bedömning om 

det utgör industribuller ska kunna göras.  Inte minst avseende verksamhet som genererar 

lågfrekvent buller – står lok på tomgång under längre tider? Kommer den framtida ökade 

trafiken generera mer verksamhet och oönskade ljud på bangården som inte kan hänföras till 

trafikbuller? Rangering, etc? Detta måste utredas så att inte Trafikverkets verksamhet blir 

lidande eller drabbas av kostnader. 

 

Bullerproblematiken föreslås lösas genom tillämpning av ljuddämpad innergård till gällande 

riktvärden och att samma byggnadshöjder används inom respektive kvarter. För att undersöka 

om detta är möjligt hänvisas i granskningshandlingen till nya bullerberäkningar. Trafikverket 

anser att man bör utreda och säkerställa planens genomförande avseende buller innan planen 

fastställs. Planen reglerar dock att hälften av bostadsrummen ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida vilket Trafikverket anser är acceptabelt.  

 

Vibrationer från järnvägen 
En vibrationsanalys har genomförts efter samrådsskedet. Utredningen visar att det finns risk 

för överskridanden av rekommenderade värden. För att minska risken för störande vibrationer 

föreslås att hänsyn tas vid konstruktion av byggnaderna. För att säkerställa detta anser 

Trafikverket att det ska finnas en planbestämmelse om att 0,4 mm/s vägd RMS inte får 

överskridas. 

 

Övrigt 

Lösningar har hittats till de svårigheter kopplade till önskat markförvärv som Trafikverket 

framförde i samrådsskedet.  

 

Kommentar:  

Synpunkter angående industribuller, se kommentarer till Länsstyrelsens synpunkter ovan. 

 

För att säkerställa att bullernivåer inte överskrids revideras planförslaget med reglering av 

nockhöjder inom området. Bedömningen görs att högre nockhöjder närmast bullerkällorna 

(väg respektive järnväg) minimerar risk för att buller når de lägre byggnaderna inåt gården. 

Varierade nockhöjder inom området eftersträvas för områdets attraktion och gestaltning. 

Detta kan nu säkerställas samtidigt som riktvärdena för buller säkerställs. En ny illustration 

på volymstudie kompletteras till planbeskrivningen och reglering av våningsantal säkerställs 

på plankartan. 

 

Synpunkter angående vibrationer från järnvägen, se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande 

ovan. 
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Trafikverket, enligt skrivelse 2019-02-21 

Trafikverkets yttrande efter kompletterade granskningshandlingar. 

 

Buller 

Trafikverket saknar resonemang bland annat kring tidsperiod, utförligare underlag kring ljudnivåer 

samt risker med lågfrekvent buller i redovisningen som finns i handlingarna. Därför efterfrågade vi 

underlaget till bullerutredningen för industribuller.  

 

Tidsperiod för industribuller riktvärden  

I en bullerutredning bör det göras en tolkning utifrån Boverkets vägledning kring industribuller, se 

nedan Fakta riktvärden för externt industribuller. En viktigt del är då att titta på vilken tidsperiod 

man bedömer utifrån. När tidsperioden har bestämts kan (om mätningar eller beräkningar finns) man 

se om överskridanden av industribuller sker. Detta utgör sedan grund för att bedöma åtgärdsbehovet. 

Trafikverket tolkar vägledningen som att åtgärdsbehovet bör utredas och övervägas då det finns 

regelbundna överskridanden. I vägledningen finns det inte en koppling till ett visst antal händelser. I 

planbeskrivningen redovisas att verksamheten sker regelbundet. 

 

Framtida risker kring för buller 

Det förs ett resonemang kring buller från verksamheten utifrån nuvarande trafik men det är väldigt 

begränsat resonemang kring buller från verksamheten utifrån prognos 2040. 

 

Vid uppställning kan riktvärden för industribuller tillämpas 

I planbeskrivningen står: ”Green Cargo rangerar inga vagnar idag, utan använder spårområdet 

dagligen för uppställning av diesel- och ellok. Elloken kommer från Aitik vid kl.02.00 och går 

tillbaka vid kl.09.00. Diesellok går mot Aitik vid kl.05.00 och återkommer vid kl.12.00. ” 

I vägledningen för industribuller finns följande beskrivning under rubriken avgränsning av 

tillämpningsområdet.  

 

Buller från fordon på tomgång, fordonsservice och liknande på uppställningsplatser eller depåer för 

till exempel bussar, tåg och lastbilar bör bedömas som industribuller. Med uppställningsplats avses 

här en särskild iordningställd plats där fordonen för en kortare eller längre tidsperiod är placerade på 

tomgång eller med tekniska system, till exempel fläktar, i drift. Enligt uppgifter i det kompletterade 

materialet till planen sker det begränsad rangering vid Gällivare bangård men dock finns enligt 

bullerutredningen i planbeskrivningen uppställningsplatser. I vilken omfattning denna verksamhet 

sker och vilka bullernivåer som uppstår framgår dock inte för att det ska kunna göras en bedömning 

kopplat till industribuller. 

 

Ljudnivåer från lok som fläktar och motorer 

I planbeskrivningen står: ”Ljudnivåer från själva loken, såsom fläktar och motorer, bedöms inte 

heller vara av sådan karaktär att det klassas som industribuller. ” 

Trafikverket håller inte med om ovan skrivning från planbeskrivningen. Uppställning innebär ofta 

att fordon står på tomgång, i samband med klargöring eller avvaktan på signal för att köra. 

Trafikverket har noterat att det inte är ovanligt att just diesellok har ljudnivåer som gör att riktvärden 

för industribuller tangeras eller överskrids vid bebyggelse nära verksamheten.  

 

Lågfrekvent buller 

Trafikverket anser att man behöver analysera vilka risker det finns kopplat till lågfrekventa ljud från 

verksamheten på bangården. Exempelvis är det, inte ovanligt med stillastående fordon vintertid 

vilket kan innebära lågfrekventa ljud.  Planbeskrivningen ger en redovisning för att verksamheten 

sker regelbundet men det framgår inte omfattningen av lok som står på tomgång.  
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Det är mycket svårt att i efterhand göra åtgärder på grund av lågfrekvent ljud. Därför är det väldigt 

viktigt när nya bostäder ska byggas att man utreder om det kan finnas risk för lågfrekvent ljud från 

bullerkällor utomhus eller inomhus. 

 

Pågående bullerärenden och tillsynsärenden för bostäder i befintlig infrastruktur nära bangårdar 

och andra uppställningsplatser 

Klagomål från boende nära bangårdar är regelbundet förekommande. Trafikverket har ett antal 

pågående tillsynsärenden kopplat till bostadshus i befintlig infrastruktur som störs av buller från 

bangårdar och andra uppställningsplatser. Det finns idag väldigt begränsade åtgärder för att klara 

industribuller och eller buller från lågfrekvent ljud vid befintlig infrastruktur. Med detta som grund 

ser Trafikverket att vid nybyggnation av bostäder är det särskilt viktigt att risker med buller utreds så 

att bostäder byggs med bra förutsättningar för en god hälsa. Riktlinjer för buller ska uppfyllas i 

detaljplan - framgå av plankartan - och Trafikverket accepterar inte att bedömning av nödvändiga 

åtgärder lämnas till efterföljande bygglovsskede. 

 
Vibrationer från järnvägen 

En vibrationsanalys har genomförts efter samrådsskedet. Utredningen visar att det finns risk för 

överskridanden av rekommenderade värden. För att minska risken för störande vibrationer föreslås 

att hänsyn tas vid konstruktion av byggnaderna. Vibrationsutredningen som tagits fram är alltför 

grov och generell för att kunna säkerställa att området kan bebyggas, ej heller redovisas vilka 

konstruktionsåtgärder som avses. 

 

Trafikverket har tidigare krävt och vidhåller att riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte får överskridas 

och att detta ska regleras i plankartan.  

 

Kommentar: 

Bullerutredning har kompletterats i enlighet med Trafikverkets tidigare yttrande. Synpunkter 

angående industribuller och lågfrekvent buller, se kommentarer till Länsstyrelsens synpunkter 

ovan. 

 

En kompletterande vibrationsmätning har utförts under maj 2019. Genomförd mätning visar 

på markvibrationer från tågtrafiken/järnvägen utomhus kring 0,1-0,8 mm/s samt inomhus 

kring 0,02-0,04 mm/s. Samtliga uppmätta värden är under nivån för komfortstörande 

vibrationer (över 1 mm/s). Dock finns risk för överskridande av rekommenderade värden vid 

nyproduktion (över 0,4 mm/s). Ytterligare resonemang avseende vibrationer, se kommentar 

till Trafikverkets skrivelse 2019-06-28 på sida 10.    

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2019-06-28 

Trafikverkets yttrande efter komplettering i trafikbullerutredningen och utförd vibrationsmätning. 

 

Buller 

Trafikverket anser att bullerutredningen kompletterats på ett tillfredsställande sätt avseende de 

frågor vi tidigare inte ansåg vara behandlade. Vi anser dock att det bör förtydligas att riktvärden för 

uteplatser även omfattar balkonger, om sådana avses byggas.  

 

Vibrationer från järnvägen 

Vibrationsutredningen lämnar fortfarande flera frågor obesvarade då mätningarna visar på mycket 

stora skillnader i uppmätta markvibrationer mellan mätplatserna. 
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Vid MP 1, som ligger ca 65 m från banan, så har den maximala vibrationsnivån i marken uppgått till 

0,8 mm/s. Vid MP 2, som endast ligger ca 35 m från banan, så har den maximala vibrationsnivån i 

marken uppgått till 0,1 mm/s. Om mätresultaten stämmer så är det väldigt stor skillnad på 

vibrationsnivåerna mellan mätpunkterna vilket är ovanligt men alls inte omöjligt. Detta innebär i sin 

tur att det blir svårt att bedöma hur höga vibrationsnivåer som förkommer för de planerade 

bostäderna som inte täcks in av MP 1 och MP 2.  

I rapporten saknas även redovisning av dominerande frekvenser och kurvförlopp vilket gör det svårt 

att analysera risken för komfortstörningar och förslag på åtgärder. En signal- och frekvensanalys 

hade också kunnat säkerställa att uppmätta vibrationsnivåer i MP 1 härrör från tågtrafik. Om så är 

fallet så behövs ytterligare mätningar utföras i marken för att täcka in de tre bostadsbyggnader som 

planeras att ligga närmast banan. 

 

Plankartan reglerar att grundläggning ska utföras endast på pålar till fast botten alternativt stomme 

av betong. Trafikverket ser inte hur vibrationsutredningen ligger till grund för valet av åtgärder i 

planen. 

 

Sammantaget så anser Trafikverket att kommunen bör säkerställa tillförlitliga mätresultat för att 

utesluta att planerade bostäder utsätts för höga komfortstörningar och för att klarlägga vilka åtgärder 

som eventuellt behövs. Detta också för att undanröja att kostsamma åtgärder mot komfortstörningar 

vidtas i onödan.  

 

Trafikverket anser att kommunen ansvarar för eventuella vibrationsstörningar i framtiden och 

kommer att överväga skadestånd om vibrationsstörningar uppstår. 
 

Kommentar:  

I planbeskrivningen avsnitt Trafikbuller, sid 37, framgår det sedan tidigare att balkonger 

ingår i begreppet uteplatser. 

 

Planbeskrivningen har kompletterats under avsnitt Vibrationer efter genomförd 

vibrationsmätning. Avseende vibrationsmätningen har mätresultaten visat att vid några 

enstaka tillfällen har varit vibrationsnivåerna över 0,2 mm/s och vid ett enstaka tillfälle 0,8 

mm/s. Medelvärdet för högsta uppmätta värdena inom 3-timmarsintervallen är ca 0,17 mm/s 

för Mätpunkt 1 och något lägre för Mätpunkt 2 där medelvärde ligger kring 0,7 mm/s.  

Högsta värde har alltså varit 0,8 mm/s på båda mätplatserna utomhus.  

 

Mätplats 2 installerades med jordspett som var 12,5 cm, och syftade endast till att ge en 

ungefärlig bild av vibrationsnivåer från tågtrafiken för att välja ett triggvärde åt mätpunkt 1. 

Mätpunkt 1 installerades med jordspett som var 50 cm och som drevs ned ca 0,35 m. 

Mätdjupet påverkar i viss mån mätresultatet. Marken invid mätpunkt 2 (närmre spår) var 

packad/hård och bestod i överytan av stora stenar och grus. Detta kan påverka resultatet. 

Mätpunkt 1 var placerad på gräsyta i lösare undergrund. Mätpunkt 2 har placerats på 

fastigheten Gällivare 76:1, område för nya byggnader täcks därmed in av mätpunkterna och 

kan bedömas. 

 

Kommunen anser att synpunkter kring ytterligare behov av en signal- och frekvensanalys 

kommer in i ett så sent skede av planprocessen att det inte är rimligt att utreda vidare.   

 

Mätobjektet på Norskavägen 3B och mätpunkterna (MP_1 och MP_3) har mätt respons från 

tågtrafiken på stomme av betong. Mätobjektet anses vara ett representativt mätobjekt, dock 
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65 meter från tågspår. Komfortmätning fodrar inomhusmätning vilket inte varit möjligt då 

tidigare bebyggelse har rivits. 

 

Inför antagande har reglering för att uppfylla komfortnivå för vibrationer ändrats till 

”Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej 

överskrider Trafikverkets rekommenderade värden vid tågpassage”. Detta för att inte 

begränsa val av grundläggnings/konstruktionsteknik och metod. Eftersom riktvärden kan 

ändras regleras inte värdet på plankarta då det kan medföra att bestämmelsen blir inaktuell. 

 

Med föreslagna ändringar och kompletteringar bedöms Trafikverket i huvudsak tillgodoses. 

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2018-06-04 

Vid genomgång av planförslagets har följande noterats: För plangenomförandet viktiga frågor 

där planen behöver ses över. 

 

När kommunen väljer att sätta utnyttjandegraden till ett visst antal kvadratmeter så får det 

tolkas vara inom angiven egenskapsgräns för den bestämmelsen. Om man då skulle dela 

egenskapsområdet i två fastigheter skulle det kunna bli så att all byggrätt utnyttjas på den 

enda fastigheten och inget blir kvar till den andra. Lantmäteriet vill därför avråda kommunen 

från att reglera utnyttjandegraden på detta sätt när fastigheten kan komma att delas upp i flera. 

 

Kommentarer: Detaljplanen ger inte möjligheter att bebygga området på så många sätt med 

tanke på bullersituationen. Det är kommunen som har rådighet över marken och bör därför 

sörja för att fastigheten förvärvas så som det är tänkt, en fastighetsägare per kvarter eller en 

och samma fastighetsägare för alla kvarter. När sedan området är bebyggt kan området delas 

upp i ytterligare fastigheter. Då borde inte Lantmäteriets riskscenario uppstå. Bestämmelse 

om utnyttjandegrad, e, har dock tagits bort. Bestämmelsen n4 kvarstår och reglerar maximal 

hårdgjord yta inom egenskapsområdet. 

 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, enligt skrivelse 2018-05-21 

Barn- och ungdomsperspektiv 

Under rubriken Förutsättningar, förändringar och konsekvenser, Livs- och utomhusmiljöer - 

Lek, rekreationer och mötesplatser nämns behovet av säkra vägar och stråk för fotgängare och 

cyklister. Särskilt viktigt att beakta planering av dessa stråk är barnperspektivet samt 

perspektivet hos personer med funktionsnedsättningar. Barn-, utbildning- och 

kulturförvaltningen anser att det är bra att det tydliggörs med ett barnperspektiv i planering av 

säkra vägar och stråk. Barn är impulsiva och ser ofta enkla lösningar när de exempelvis ska 

passera en väg eller dylikt. 

 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen vill påtala begreppsanvändningen personer med 

funktionsnedsättningar och istället föreslå förändrad begreppsanvändning till personer med 

funktionsvariationer. Ordet funktionsvariation används för att beskriva den fysiska, psykiska 

eller kognitiva variation som finns hos människor utan att värdera denna variation i antingen 

nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk. En funktionsvariation är alltså något alla människor 

har. Därför är det inte en synonym till ordet funktionsnedsättning. Skillnaden är att 

funktionsnedsättning används som något som vissa människor har och andra inte har. Att 

syfta på att någon har en nedsättning av en funktion tydliggör även att det finns en norm om 

vad som är önskad funktion. Personer kan ha varierande funktionsgrad, vilket kan medföra att 

en person med en funktionsvariation inte upplever en situation på samma sätt som en annan 

med en liknande funktionsvariation. 
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Under samma rubriksättning nämns att närmaste idrottsplan är Mariaskolan. Mariaskolans 

skolgård är under skoltid (dagtid vardagar utöver skollov) avsedd för grundskolans behov och 

undervisning, och är under dessa tider inte möjlig för allmän användning. Detta bör 

tydliggöras med kompletterande information om vart närmaste allmänna idrottsplan finns 

lokaliserad. 

 

Under rubriksättningen Jämställdhet och trygghet i samma kapitel, tydliggörs att nya 

övergångsställen behöver anläggas mot de nya stråken inom planområdet. Dessa 

övergångsställen behöver vara säkra och anpassas ur ett barnperspektiv då det med stor 

sannolikhet kommer passera barn till och från grund- och förskolan i närområdet (detta 

synliggörs även i figur 18 under kapitlet om Transporter: gatunät, skidspår, gång-, cykel-, 

moped- och skotertrafik). 

 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen anser att det är särskilt viktigt att trygga säkra 

gång- och cykelvägar samt övergångar i planområdets norra del där del av lokalgatan/ny infart 

från Norskavägen kommer användas av befintliga företag i angränsande område. Förekomsten 

av arbetsfordon och tung trafik vid den infarten kan vara något högre än i södra delen av 

planområdet. Korsningen ligger i direkt anslutning till Pumparegatan, vilken leder till 

Mariaskolan och Maria förskola. I dagsläget finns en hastighetsbegränsning norr om 

korsningen Pumparegatan/Norskavägen. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen föreslår 

att denna ska flyttas söder ut längs med Norskavägen så att den nya korsningen säkras med 

lägre hastighet, samt eventuellt en mindre cirkulationsplats. Ett säkert övergångsställe, 

kompletterat med blinkande skyltar för övergångsställe, bör placeras inom sträckan med 

hastighetsbegränsning 30 km/h och förläggas över Norskavägen så att barn ej behöver passera 

både en lokalgata samt Norskavägen. 

 

I dagsläget finns möjlighet att gå längs med Norskavägen på en separerad gång- och 

cykelbana (vilket nämns i kapitlet om Transporter: gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- 

och skotertrafik). Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen vill påtala betydelsen av att även 

säkerställa att barn kan ta sig från södra delen av planområdet (Malmbergsvägen) till norra 

delen (korsning Norskavägen/ny lokalgata) utan att trafikfarliga situationer ska kunna uppstå. 

Mitt i planområdet finns en lokalgata in till parkeringsområdet. Denna bör kunna förses med 

ett obevakat övergångsställe för att säkerställa trygg övergång och uppmuntra barn till aktiva, 

säkra val i trafiken. 

 

Kultur- och historieperspektiv 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ser positivt på bevarandet av det äldre bostadshuset 

(Stadsägan 62) i planområdets sydöstra del. Positivt är även skrivningen som tillkommit efter 

Länsstyrelsen yttrande: ”tillägget av egenskapsbestämmelse q - Byggnadens exteriör får inte 

förvanskas. Vid ombyggnad ska hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden och 

därmed ska fönstersättning, takutformning, fasadmaterial och färgsättning bibehållas likt 

ursprungligt. Tillbyggnad ej tillåten”. 

 

Däremot anser barn-, utbildning- och kulturförvaltningen i likhet med Länsstyrelsens 

skrivelse 2017-12-12, att Godsmagasinet, som i planförslaget ersätts med parkeringsyta, bör 

stå kvar och stärka områdets identitet samt kulturhistoriska prägel. Istället för att helt utplåna 

de historiska referensvärden som finns kvar i området, anser barn-, utbildning- och 

kulturförvaltningen att området bör stärkas av dess historiska karaktär. Genom att bevara 

Godsmagasinet och att gatunamnen i området hänvisar till områdets historia, kan det ge 

området en unik karaktär med tydliga kopplingar mellan historien, nutid och framtid. 
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Godsmagasinet finns upptaget i 1985 års bevarandeplan, beslutad av kommunfullmäktige. 

Om detaljplanen inte har för avsikt att följa fullmäktiges beslut, bör ett nytt beslut om 

bevarandeplanen fattas av kommunfullmäktige, innan detaljplanearbetet kan drivas vidare. 

 

I övrigt har barn-, utbildning- och kulturförvaltningen inget att tillföra. 

 

Kommentar:  

Begreppet funktionsnedsättning ersätts med ”personer med funktionsvariationer”. 

 

Information om närmaste allmänna idrottsplats läggs till i planbeskrivningen. Den tidigare 

informationen om Mariaskolans skolgård kompletteras med att denna inte är tillgänglig för 

allmänheten under vardagar under skoltid.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med information om tänkta åtgärder för stråk samt gång- 

och cykelöverfarter. Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen delar uppfattningen om 

vikten av att säkerställa att barn kan ta sig från södra delen av planområdet till norra delen 

på ett tryggt och säkert sätt. Detta tydliggörs i planbeskrivningen. Synpunkterna föranleder 

dock inga ändringar av planförslaget.  

 

När planen initierades gjordes en bedömning att behovet av personal- och boendeparkering 

är av större vikt än bevarandet av godsmagasinet på sin nuvarande plats. Denna bedömning 

kvarstår. Planen medger dock att bevarande av godsmagasinet kan ske vid en flytt till ny 

plats. Synpunkten tillgodoses inte då godsmagasinets nuvarande placering inte bedöms som 

lämplig. 

 
Miljö- bygg- och räddningsnämnden, enligt skrivelse 2018-05-17 

Efter granskning av handlingarna lämnas följande synpunkter: 

 

- Att informera att synpunkter om de framtagna platsspecifika riktvärdena kommer att 

hanteras när anmälan om avhjälpandeåtgärd inkommer till MBR-förvaltningen. 

- Att upplysa om att kompletterande provtagning på dioxin behöver göras om det finns 

misstanke att föroreningen finns på platsen. 

- Det har påträffats klorerade lösningsmedel i grundvattnet och ursprunget till dessa 

föroreningar är oklar. Vid länshållning av vatten bör det finnas rutiner för provtagning 

av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter samt en plan på hur 

eventuellt förorenat vatten ska omhändertas. 

- Att m område bör även regleras med en högsta höjd. 

- Bullerutredningen ger inte en tydlig rekommendation hur bebyggelsen ska utformas 

för att klara samhällets bullerkrav. 

 

Kommentar:  

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen noterar MBR-förvaltningens åtagande gällande 

platsspecifika riktvärden. Övriga synpunkter angående markföroreningar och klorerade 

lösningsmedel i grundvatten, se kommentarer till Länsstyrelsens synpunkter ovan.   

 

Inom område ”m” är en minsta höjd reglerad (två meter) för att ge effekt på buller. Det finns 

inget behov av att reglera en högsta höjd, då det är osannolikt att en orimlig höjd på 

carportar/bullerplank anordnas. Synpunkten leder inte till några ändringar i 

planhandlingarna. 
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Synpunkter angående buller, se kommentarer till Trafikverkets yttrande ovan. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor, enligt skrivelse 2018-05-18 

- Positivt med armerat gräs och stenmjöl istället för asfalt. 

- Positivt att beakta att alla ska kunna bli fullt delaktiga i samhället. Att tänka på 

gällande val av växter är att inte välja björkar överallt. 

- Viktigt att tillgodose handikapparkeringar inom området. 

 

Kommentar:  

Synpunkterna har noterats och föranleder inte några ändringar i planhandlingarna. 

 

Sverigedemokraterna Gällivare, enligt skrivelse 2018-05-22 

Det är vår uppfattning att det aktuella området inte lämpar sig för uppförande av bostäder. Vi 

ser med oro på att man i sin iver att producera fler och visserligen välbehövliga bostäder 

väljer att blunda för eller trivialisera de faktorer som gör att Gällivare 76:1 lämpar sig mer för 

bebyggelse med andra funktioner än bostäder. Som skäl för detta vill vi särskilt framhålla 

följande omständigheter: 

 

- Buller och damning har inte tagit nog hänsyn till. Man fokuserar allt för mycket på 

inomhusmiljön, att det går att eliminera dessa problem i bostäderna. Man har då inte 

tagit hänsyn till de som föredrar att ofta ha fönster öppna, vistas på balkonger eller på 

gemensamma gårdar. Plagg som hängs ut på tork/vädring och bilar parkerade i 

området riskerar att bli täckta av damm. 

- Vibrationerna från malmtågen är mycket påtagliga i fastigheterna i området. Även 

vibrationer som man inte upplever som störande kan i medicinsk mening generera 

stress eller sänkt sömnkvalitet. Vibrationer och infraljud är närbesläktade och infraljud 

har en bevisat negativ inverkan på oss människor och på våra husdjur. 

- Under vintertid då kontaktledningarna är tyngda av is och snö genereras ett knastrande 

och effektfullt blixtrande från loket. Detta blinkande kan uppfattas som störande för 

dem som har fönster mot spårområdet. 

- Ett bostadsområde är komplicerat och tidsödande att evakuera i händelse av olycka 

med farligt gods i spårområdet. Äldre, funktionsnedsatta, skiftarbetare som sover med 

öronproppar m.fl. kan vara svåra att snabbt få ut ur sina bostäder i ett akut läge. 

- Beräkningarna är gjorda utifrån beräkningar med dagens trafiksituation på 

järnvägsområdet samtidigt som det finns planer på satsningar på godstrafik på 

inlandsbanan och framtida politiska beslut snarare kommer generera ökad 

godstransport längs järnväg än minskad.  

 

Med dessa synpunkter i beaktande vill vi från Sverigedemokraternas sida framföra att vi 

beklagar att området inte togs i anspråk för uppförandet av de verksamhetslokaler som nu 

skall uppföras på andra platser i kommunen. Gällivare kommun är i skriande behov av 

bostäder som ersättning för de bostäder som rivs eller skall rivas i Malmberget men planerna 

på att producera bostäder på Gällivare 76:1 förefaller oss illa genomtänkta och löper en 

påtaglig risk att resultera i dyra bostäder utan att god boendekvalitet kan garanteras. 

 

Kommentar:  

Bullerberäkningar har utförts både utifrån dagens trafiksituation och en prognos för år 2040. 

För att säkerställa att riktvärden för bullernivåer inte överskrids har nockhöjden inom 

området reglerats på plankartan. Det innebär att högre nockhöjd ska uppföras närmast 
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bullerkällorna (järnväg och väg) och lägre nockhöjd inåt kvarteret. Minst hälften av 

bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida. Se även Trafikverkets yttrande samt 

kommentarer till dessa. 

 

Frågan om hur damning från väg och järnväg påverkar bostadsområdet har i 

behovsbedömningen inte bedömts som en miljöaspekt som särskilt ska utredas, varför denna 

fråga inte har belysts i planhandlingarna. Synpunkten föranleder inte några ändringar i 

planhandlingarna. 

 

För att minska risk med vibrationer för byggnader kompletteras plankartan med 

bestämmelsen ”Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i 

bostadsrum ej överskrider Trafikverkets rekommenderade värden vid tågpassage”. Se vidare 

kommentarer till Trafikverkets granskningsyttrande 2019-06-28 ovan.  

 

En riskanalys har gjorts avseende farligt gods på järnväg. Bebyggelsen hamnar utanför det 

rekommenderade skyddsavståndet och några ytterligare riskreducerande åtgärder bedöms 

därför inte krävas.   

 

Med föreslagna ändringar och kompletteringar av planförslaget, bedöms planen säkerställa 

att en god bebyggd miljö uppnås i området.  

 
NAMNLISTA 
Följande intressenter, som inkommit med namn och adress, har helt eller delvis inte 

fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen (se även yttranden samt kommentarer i 

samrådsredogörelsen utöver detta granskningsutlåtande): 

 

o Trafikverket 

o Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 
o Miljö- bygg- och räddningsnämnden 
o Sverigedemokraterna Gällivare 

 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen bedömer att föreslagna ändringar och kompletterande åtgärder inte ändrar 

intentionen eller syftet med planen, utan snarare säkerställer och tydliggör de aspekter som i 

tidigare planskede inte varit tillräckligt klargjorda. Justeringarna bedöms inte heller vara av 

påtaglig betydelse för sakägare eller andra inom området som berörs av ändringarna. 

 

Detaljplanen tillsammans med granskningsutlåtandet föreslås att antas av kommunstyrelsen. 
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