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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
Eftersom detaljplanen för naturum Laponia Stora Sjöfallet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan har denna miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Miljökonsekvensbeskrivningen
behandlar följande sju huvudpunkter som bedömts som extra viktiga att utreda samtidigt som planen
tas fram:
1. Landskapsbilden bedömdes som viktig att utreda. En ny byggnad uppförs i en nationalpark.
Byggnaden placeras på det öppna strandområdet som är väl exponerat från flera håll. Planen
reglerar placering, utseende, byggnadshöjd och tillåten markanvändning i området.
Kvalitetsstyrningen sker främst vid projektering och upphandling av byggprojektet. En
gångbro kommer också att uppföras parallellt med befintlig vägbro. Gångbron ligger i väl
exponerat läge och den kommer att påverka landskapsbilden.
2. I området finns flertalet fornlämningar. I detaljplanen redovisas ett skyddsområde.
Planbestämmelserna anger att alla markingrepp skall föregås av avgränsande arkeologiska
utredningar.
3. Området ligger i Stora Sjöfallets nationalpark. Mycket höga naturvärden med fjällnära urskog
som aldrig har varit påverkat av skogsbruk. Byggnaden placeras inom strandområdet. Inga
unika naturvärden har funnits inom strandområdet vid den naturinventering som genomfördes
sommaren 2010. Höga naturvärden förekommer däremot inom skogsområdet med urskog och
en rik förekomst av död ved. Djurlivet är inte inventerat. Planen reglerar var byggnaden får
placeras. Platsen har varit föremål för noggranna analyser och utstakad på marken vid
okulärbesiktningar av området.
4. Naturum Laponia kommer att anslutas till Vattenfalls avloppsreningsverk. Vattenkvalitén i
Langas kommer inte att påverkas av etableringen. Vatten och avloppsledning skall läggas i
Langas. Markområdet inom nationalparken kommer att påverkas mellan byggnaden och
stranden. Block och hällmarker dominerar området. Svårt att förlägga va-ledning i jord utan
att påverka markytan negativt. Ledningarna kan dock ganska nära markytan och förses med
värmekabel för att förhindra frysning. Graven blir då inte så djup vilket innebär mindre
påverkan på markytan. Markytan kommer till stor del att förses med ett trädäck närmast
byggnaden för att minimera markslitaget. Ledningsgraven kommer till största delen att hamna
under trädäcket.
5. Marken är idag lite påverkad av mänskliga aktiviteter. Endast en mindre del av området
kommer att påverkas. Detta regleras i detaljplanen. Utformningen av platsen och anläggningen
kommer att få en öppen och inbjudande karaktär. Lokalt kan det rörliga friluftslivet påverkas
negativt när en offentlig lokal uppförs i det orörda området. Syftet med naturum att informera
om Laponia och den samiska kulturen. Det kan inspirera fler människor att ge sig ut i
fjällvärlden. Betraktat i ett vidare perspektiv så kan anläggningen få positiva effekter på det
rörliga friluftslivet.
6. Konsekvenserna för rennäringen bedöms bli måttliga. Fler människor kommer att besöka
området främst under perioden juni-september. Under den perioden vistas renarna vanligtvis
högre upp i fjällvärlden. Sörkatiums sameby har varit delaktiga i projektet. Den valda platsen
för naturum Laponia är också bra för rennäringen, eftersom renarna främst vistas i
skogsområdet.
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7. Påverkan på riksintressen och natura 2000 områden bedöms bli måttliga. Detaljplanen medger
byggande i ett område med starka restriktioner, bla inom nationalpark, tillika natura 2000
område. Byggprojektet kommer att utföras med största omsorg om miljön. Detaljplanen styr
var byggnaden får placeras samt utformning och utseende. Vägen fram till byggnaden har
inventerats på plats för att minimera skadorna på naturmiljön och områdets karaktär. Inga träd
behöver fällas vid byggande av transportvägen. Endast ett fåtal björkar måste fällas vid
uppförande av huvudbyggnaden. Arbetsplatsområdet, dvs det område där byggentreprenören
för disponera under byggtiden styrs vid projektering och upphandling av projektet.

INLEDNING
BAKGRUND
Detaljplanen för naturum, Laponia har föregåtts av ett planprogram där planförutsättningarna har
redovisats. När planprogrammet upprättades, beslöts att detaljplanen skulle miljöbedömas för att
utreda graden av miljöpåverkan och förslå åtgärder.
Detta samrådsförslag till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en sammanfattning av de utredningar
och miljöaspekter som framkommit inom miljöbedömningsprocessen, fram till samrådsskedet av
detaljplanen för naturum, Laponia Stora Sjöfallet.
Miljöbedömningsprocessen pågår parallellt med framtagandet av övriga planhandlingar. Processen
kommer att pågå fram till antagande av detaljplanen.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt 5 kap. 18 § plan och bygglagen (PBL) skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som
följer bestämmelserna i 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken, om genomförandet av planen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 4 § Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivning.
Detaljplanen för naturum Laponia har av Miljö- och Byggnämnden Gällivare i samråd med
Länsstyrelsen, bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan såsom anges ovan. Denna
miljökonsekvensbeskrivning har därför arbetats fram för att dokumentera och beskriva hur
miljöbedömningsprocessen har fortlöpt under planarbetet.

SYFTE
Syftet med miljöbedömningen är enligt 6 kap 11 § Miljöbalken att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling kan främjas. Under miljöbedömningsprocessen skall den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra, identifieras, beskrivas och bedömas.
Miljökonsekvensbeskrivningen är dokumentet som redovisar de negativa och positiva miljöeffekter
som planen kan antas medföra.
Detaljplanen syfte är att skapa förutsättningar för att kunna bygga ett naturum för Laponia vid Stora
Sjöfallet. Naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket, där tydliga riktlinjer finns
hur naturum skall bedrivas i Sverige samt vad som skall gälla för de anläggningar som efter
Naturvårdsverkets tillstånd får kallas Naturum och använda dess logotyp.
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Naturum består av en byggnad med utställningar, ateljéer och café nere vid strandkanten. I naturum
Laponia ingår också omkringliggande anläggningar med spångade stråk, för att komma till
utsiktsplatser, vindskydd med eldstäder och utomhusutställningar.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Figur 1. Detaljplaneområdet med dess influensområde.

Miljökonsekvensbeskrivning omfattar dels detaljplaneområdet samt detaljplanens influensområde.
Naturum Laponia skall anslutas till närbeläget avloppsreningsverk och en gångförbindelse skall
anordnas mellan planerat besökscentra och Stora Sjöfallets fjällanläggning. En gångbro skall uppföras
över Vietasätno.

NIVÅAVGRÄNSNING OCH OMFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig i första hand på de miljökonsekvenser som planen kan
antas medföra på lokal nivå. Aspekter som rör regional och nationell nivå behandlas och redovisas
under stycket miljömål. Där beskrivs planens konsekvenser utifrån relevanta miljömål. Innehållet i en
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MKB regleras i 6 kap 12 § Miljöbalken. Enligt Miljöbalkens 6 kap 13 § skall en MKB innehålla de
uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
2. Planens innehåll och detaljeringsgrad
3. Allmänhetens intresse
4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i andra skeden, till exempel vid byggprojektering,
tillståndsprövning av verksamheter eller åtgärder.

ÄMNESAVGRÄNSNING
Efter samråd med länsstyrelsen har kommunen gjort ställningstagandet att miljöbedömningen ska
beskriva konsekvenserna för:
1. Landskapsbild. Planen medger byggrätt för uppförande av byggnad nära vattnet.
Byggnadsområdet ligget på blockrik mark utanför skogszonen. Området ligger öppet och
väl exponerat i flera riktningar.
2. Kulturmiljö Marken har nyttjats av samerna i alla tider. Det finns ett flertal forn- och
kulturlämningar i området
3. Naturmiljö, växt- och djurliv Området ligger i Stora Sjöfallets nationalpark. Mycket höga
naturvärden med urskog som aldrig har varit påverkat av skogsbruk.
4. Mark och vatten Planen medger att byggnader får uppföras, en väg får dras fram till
byggnaden, tekniska anläggningar ansluts till byggnaden. Fler människor i området kan
även ge ökat markslitage. En gångbro planeras över till Sjöfallets camping.
5. Friluftsliv Marken är idag orörd och opåverkad. Området bär spår av tidigare mänskliga
aktiviteter och var förmodligen mer välbesökt innan Stora sjöfallet påverkades av
vattenregleringar. Det rörliga friluftlivet kan i mindre grad påverkas efter planens
genomförande. Utformningen av platsen och anläggningen kommer att få en öppen och
inbjudande karaktär.
6. Rennäring Marken används av Sörkaitums sameby. Fler människor och hundar i området
kan störa rennäringen.
7. Påverkan på riksintressen och natura 2000 områden Planområdet är av riksintresse
enligt Miljöbalkens 4 kapitel1§ och 2§ för friluftsliv och höga natur och kulturmiljövärden.
Området är också av riksintresse enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken, riksintresse friluftsliv och
rennäring trivselområde, respektive svår passage. Området angränsar till riksintresse
fritidsfiske. Området berör natura 2000 område och nationalpark.
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MILJÖMÅL
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.
Norrbotten har tagit fram regionala miljömål. De regionala miljömålen är en anpassning av de
nationella delmålen till Norrbotten med utgångspunkt från miljötillståndet i regionen och behovet av
åtgärder. I tabellen nedan presenteras för planen relevanta miljömål och hur de kan komma att
påverkas vid planens genomförande.

NATIONELLA MILJÖMÅL

PLANENS KONSEKVENSER

Begränsad klimatpåverkan

Små konsekvenser.

Frisk luft

Små konsekvenser

Levande sjöar och vattendrag

Små konsekvenser om avloppsreningen fungerar

Ett rikt växt- och djurliv

Måttliga konsekvenser. Området ligger i en nationalpark
Stor hänsyn kommer att tas vid utformning av området.

God bebyggd miljö

Positivt. Byggnaden bidrar till att försköna platsen

En storslagen fjällmiljö

Små konsekvenser. Syftet med byggnaden är att informera
om den storslagna fjällmiljön

ALTERNATIVREDOVISNING
NOLLALTERNATIV
Syftet med nollalternativet är ge en likvärdig bas för jämförelser mellan olika alternativ.
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som beskriver den troliga utvecklingen vid Stora Sjöfallet
om området inte planläggs till friluftsområde med rätt att uppföra naturum Laponia.
Den troligaste utvecklingen innebär att pågående markanvändning sannolikt fortgår. Det vill säga att
naturområdet förblir opåverkat. Nollalternativet beskrivs för att visa på de konsekvenser som med
tiden bedöms uppstå. Under rubrikerna ”effekter och konsekvenser” jämförs noll- och planalternativet.

LOKALISERINGSALTERNATIV
Arbetsgruppen för Platsbunden Information i Laponia (PIL) med representanter från Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket, Jokkmokk och Gällivare kommun samt Miljá ednam har valt lokaliseringen för
naturum Laponia. Planområdet ligger i Stora Sjöfallet, Gällivare kommun, ca 140 km nordväst om
Gällivare tätort. Planområdet är lokaliserat till Sjöfallsudden, söder om Vietasätno och Stora Sjöfallets
fjällanläggning, väster om Vägen Västerut, på Langas östra strand.

PLANALTERNATIV
En arkitekttävling har utlyst där de tävlande arkitektföretagen själva fick föreslå plats för den nya
informationsbyggnaden inom ett avgränsat markområde enligt tävlingsprogrammet. Det vinnande
arkitektföretaget valde en plats nära vattnet som är starkt utsatt för vindar och snödrev. Senare har
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byggplatsen modifierats, byggrätten har flyttats längre bort från stranden. Den arkitektoniska
utformningen har anpassats efter platsens speciella förutsättningar. Fasaderna har utformats så att
byggnaden kan kläs in i snö. Naturens olika årstider skall samspela med byggnaden. Innergården kläs
in vintertid och täcks med snö. Det blir en byggnad som speglar årstiderna alla skiftningar.

Figur 2. Illustration av tävlingsförslaget till naturum Laponia i landskapet. Wingårds Arkitektkontor AB.
Under projektets gång har placeringen av byggnaden flyttats ca 35 från stranden.

MKB-PROCESSEN EFTER PLANSAMRÅD OCH UTSTÄLLNING –
FÖRÄNDRINGAR I MKB:
Innehållet i detta förslag till miljökonsekvensbeskrivning har vuxit fram under ett processarbete inom
ramen för det tidiga detaljplanearbetet. Under planprocessen är det inte uteslutet att nya frågor kan
behöva utredas och läggas till i takt med att kunskapen kring respektive område kommer att öka.
Sådana förändringar i MKB:ns innehåll kommer att redovisas i detta stycke.
Under samrådet har inga yttranden eller omarbetningar av planförslaget skett som lett till att
miljökonsekvensbeskrivningen ändrats mer än redaktionellt.

ANALYS AV MILJÖASPEKTER
LANDSKAPSBILD
Nulägesbeskrivning
Planområdet ligger i Stora Sjöfallet, Gällivare kommun, ca 140 km nordväst om Gällivare tätort.
Planområdet är lokaliserat till Sjöfallsudden, söder om Vietas och Stora Sjöfallets fjällanläggning,
väster om Vägen Västerut, på Langas östra strand. Området närmast väg 97, ” Vägen Västerut” är
påverkat av tidigare exploateringsföretag. Marken består av en kal grusyta som används som en
parkeringsplats. Resterande område är opåverkat. Vid passage Vietasätno öppnar sig landskapet med
utblickar mot vattendraget och omgivande fjällvärd.
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Stigar finns genom skogen mot Langas vattendrag. Området närmast Langas består av relativt kala
block och hällmarken med mindre träd och buskar som lyckats slå rot i sprickor mellan blocken.
Området närmast vattnet är öppet och väl exponerat från omgivande bergshöjder.
Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Planområdet byggs inte och området förblir då opåverkat. De kala fula grusytorna närmast vägen
förblir då inte heller åtgärdade.

Planalternativ
En parkeringsplats anläggs närmast vägen. Området får en tydligare avgränsning och funktion. Planen
redovisar en byggrätt vid parkeringsplatsen för en mindre servicebyggnad. Byggrätten är begränsad i
omfång om en eventuell servicebyggnad kommer inte att påverka landskapsbilden negativt. En ny väg
anläggs genom skogen. Den smala vägen slingrar sig fram genom skogen och anpassas till naturmiljön
och topografin. Vägen förväntas inte påverka landskapsbilden. Naturum Laponia placeras på en öppen
och väl synlig plats som påverkar landskapsbilden sommartid. Det storskaliga fjällandskapet är dock
ganska tåligt för nya inslag, särskilt byggnader av måttlig skala och färgsättning. Fasaden utformning
är dock med sin naturanpassade runda form och liggande träbjälkar i naturell furu väl anpassad till
miljön och platsens förutsättningar. Även taket utformas med ofärgad naturell furu, allt för att smälta
in. Med tiden grånar träet och byggnaden underordnar sig den natursköna fjällandskapet.
Byggnaden anpassas till naturmiljön och förväntas ge ett positivt tillskott till miljön. Det vinnande
bidraget benämns ”Snöfällan”. Vintertid kommer byggnaden att kläs in i snö. Byggnaden kommer
därför att få en liten påverkan på landskapsbilden under vinterhalvåret.
En ny gångbro kommer att anläggas parallellt med vägbron över Vietasätno. Vattendraget är ca 130
meter brett där bron skall byggas. Det krävs ganska höga brofundament för att bära upp en hängbro
eftersom frigången är relativt bred. Landskapsbilden kommer att påverkas. Det är synnerligen viktigt
att rätt brotyp väljs som kan bidra till att försköna platsen och därmed förädla landskapet.
Åtgärdsförslag
I detaljplanen regleras byggnadens placering i landskapet i höjd och storlek. Planbestämmelser anger
att byggnadens fasad och tak skall bestå av ofärgad furu.
Då projekteringen av byggnaden har föregåtts av en arkitekttävling och exploatören har höga
ambitioner avseende både gestaltning och miljöpåverkan så har få utformningsbestämmelser ansetts
nödvändiga. Byggnaden regleras till 11 meters totalhöjd räknat från markens medelnivå. Detaljplanen
har begränsade möjligheter att styra gestaltningen av byggnaden. Kvalitetsstyrningen sker främst vid
projektering och upphandlingen av byggnaden.

KULTURMILJÖ
Nulägesbeskrivning
Ajtté, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk har utfört en arkeologisk dokumentation i ett större
område omkring Stora Sjöfallet under sommarmånaderna 2008. Inom planområdet finns flertalet
forn- och kulturlämningar. Det finns några fornlämningar på udden, främst i skogens östra del, nära
skogsbrynet. Exempel på lämningar är härdar, barktäkter (gott om), skärvsten samt en boplats utan
synlig avgränsning. Fornlämningarna härstammar troligen från dels aktiviteter i samband med
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renskötsel, dels från turister då udden troligen varit en perfekt utsiktsplats mot Stora Sjöfallet (själva
fallet) innan vattenkraftsutbyggnaden och turismen har funnits på platsen under en lång tid.

Figur 3. De här två fornlämningarna ligger ca 6 meter från planerad väg. Foto Marie Björklund

Figur 4. Förekomst av fornlämningar.

Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Fornlämningar är skyddade enligt lag. Området ligger inom nationalpark. Marken kommer att förbli
opåverkad. Inget skogsbruk bedrivs i området. Risken för skada på fornlämningar är liten.
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Planalternativ
Planen förutsätter att en mindre grusväg kommer att dras genom området. I planen är vägen reglerad i
omfång och läge. En arkeologisk undersökning är utförd längs den blivande vägen. Inga
fornlämningar påverkas av vägdragningen. Hela fornlämningsområdet är punktprickat, dvs marken får
inte bebyggas. Ett skyddsområde är även utlagt i detaljplanen. Besökare till området kanaliseras till
tydliga gångstråk, närmast byggnaden på spångade leder och trädäck närmast byggnaden. Inga
fornlämningar kommer att påverkas av byggprojektet.
Åtgärdsförslag
I detaljplanen redovisas placeringen av transportvägen ner till naturum Laponia. Inom detta område får
marken påverkas. Utanför vägområdet får inga åtgärder vidtas som skadar naturmiljön. Eftersom
skogen är skyddat genom nationalparkbestämmelser behövs inga ytterligare bestämmelser. Närmast
stranden finns inga fornlämningar.

NATURMILJÖ, VÄXT OCH DJURLIV
Nulägesbeskrivning
En översiktlig naturinventering har genomförts av Marie Björklund, Länsstyrelsen. Naturtyperna
domineras av tallurskog, längst ute på udden finns öppen rished och silikata hällar samt klippbranter.
Lavfloran på klipporna visar upp många arter, även om de inte är särskilt ovanliga eller känsliga.
Naturvärdena på udden är varierande. Tallurskogen uppvisar en enastående urskogsstruktur med
mycket gamla träd och mycket död ved i alla former samtidigt som markskiktet innehåller triviala
risvegetationsarter. Mycket få vedlevande svampar hittades vid fältinventeringen, liksom lavar på
träden.
Tallurskogen beskrivs på följande sätt:
Området bedöms uppfylla N2000 kriterierna för naturtypen 9012, västlig taiga undergrupp tallskog.
Beskrivning enligt N2000 inventeringsblankett för basinventeringen:
Beståndsfakta
Beståndsmedelålder 251-350 år
Enskiktad skog
Hård betning av vilt (älg)
Död-ved-förekomst rikligt (15-40 kubikmeter per hektar)
Grova träd tämligen allmänt (2-10 per hektar)
Gamla träd allmänt till rikligt (mer än 10 per hektar)
Träd med brandljud enstaka (mindre än 2 per hektar)
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Figur 5. Riklig förekomst av död ved i området.

Området där huvudbyggnaden planeras beskrivs på följande sätt: ”Marken är mycket blockig med
stora block. Mellan blocken växer risvegetation samt sly av främst glasbjörk men även olika Salixarter (vide och sälg).”
Naturtypen bedöms inte stämma in på någon N2000 naturtyp. Den närmaste är Ris- och gräshedar
nedanför trädgränsen. Markskiktet är inte hävdpräglat så som efterfrågas i N2000 kriterierna. Arterna
är synnerligen triviala, av de karaktärsarter som tas upp i N2000 kriterierna återfinns kråkbär, blåbär,
lingon och kruståtel. Hävdgynnande arter saknas. Tallplantorna är mycket hårt betade av älg.
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Figur 6. Visar byggplatsen. Utmärkt med träkäppar.

Längst ute på udden går två till tre ”strängar” ut mot stranden med låga klippbranter. De är som högst
4-5 meter höga. Det växer nästan inga kärlväxter i klipporna, men ett stort antal lavar, främst
skorplavar. Arterna är triviala och typiska för silikata bergarter, men mångfalden är påtaglig vilket kan
nyttjas i verksamheten i pedagogiskt syfte. Klipporna bedöms inte vara en N2000 naturtyp. Även om
lavarterna finns där så är branterna för låga för att falla inom kriterierna.

Figur 7. Riklig förekomst av lavar på de stora blocken i strandområdet. Foto Marie Björklund
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Här finns även öppen rished som domineras av kråkris. Låga klipphällar går i dagen vid några ställen.
Området är inte betespräglat och har inte betesgynnande arter. Därför bedöms det inte uppfylla N2000
kriterierna för naturtypen Ris- och gräshed nedanför trädgränsen. Naturinventeringen omfattar endast
det markområde som bedöms bli påverkat av byggprojektet. Inga insekter, fåglar eller djurliv har
inventerats.

Figur 8. Strandområdet är öppet. Riklig förekomst av block och hällmarker samt gles fjällbjörkskog.

En andra naturinventering har utförts av Enetjärn natur, daterad 2011-12-13. Inventeringen uppvisar
samma resultat som den första mer översiktliga inventeringen.
Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Idag finns stigar genom området men området är tämligen opåverkat av människan. Om ingen
anläggning byggs kommer området att förbli opåverkat.

Planalternativ
Huvudbyggnaden skall placeras inom ett område som är mindre känsligt med hänsyn till
markvegetationen. Byggnaden skall uppföras på plintgrund. I tävlingsprogrammet angavs att
byggnaden skall kunna monteras ner utan synliga bestående avtryck på naturmiljön.
Urskogen kommer att påverkas i mindre omfattning. I planen regleras vägens läge. Anpassning till
befintliga träd, terräng fornlämningar har då skett. Inga träd kommer att behöva avverkas när vägen
anläggs.
Kråkrisheden, som finns längst ute på den öppna delen där besökscentrat skall anläggas, är mycket
känslig för slitage. Gångvägarna på udden kommer att spångas för att minska markslitaget. Syftet är
att kanalisera besökarna till vissa huvudstråk för att därmed minska markslitaget på omgivande mark.
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Risker finns att främmande växtmaterial förs in via människor som besöker området. Den ur
klimatsynpunkt tuffa miljön gör att dessa kan få svårt att etablera sig eftersom de inte är anpassade till
miljön.
Djurlivet kan påverkas negativt om fler människor rör sig i området. Påverkan på naturmiljön är starkt
kopplad till ett begränsat markområde. Merparten av planområdet kommer att förbli opåverkat av
projektet.
Åtgärdsförslag
I planen regleras var huvudbyggnaden får placeras. Övrig mark får inte bebyggas. Vägen läge regleras
i detaljplanen. Det finns mycket höga ambitioner i detta projekt. Det finns inget vinstintresse i
verksamheten. Planen behöver därför inte detaljreglera markens användning och utformning.
Detaljreglering för att säkerställa kvalitén i projektet sker i stället vid projektering och upphandling av
byggprojektet. För att skydda naturmiljön måste arbetsplatsområdet begränsas. Träd som riskerar att
skadas bör skyddas genom att trädstammen kläs i med vadderande material under byggskedet. I
entreprenadavtalet kan vite införas vars syfte är att förhindra att naturmiljön påverkas utanför
arbetsplatsområdet.
Den andra naturinventeringens samlade bedömning är att de värden som konstaterats inom
planområdet har beaktats i planens utformning. Vägen mellan parkeringsplatsen och naturumet är den
mest kritiska ur naturvärdessynpunkt men med den hänsyn som tagits i planen så kommer inte skogens
naturvärden att påverkas negativt och inte heller skada dess värden i stort.

MARK OCH VATTEN
Nulägesbeskrivning
Markområdet är relativt opåverkat. Det finns en del stigar genom området. Vissa äldre härdar tyder på
mänsklig närvaro under en lång tidshorisont. Regnvattnet infiltreras i marken på naturligt sätt.
Vietasätno och Langas är påverkat genom vattenkraftsutbyggnaden. Vid höga flöden måste spill ske
för att minska belastning på dammarna.
Beräkningar har genomförts, av Vattenfall, Länsstyrelsen och kommunerna, beträffande
översvämningsrisker i Luleälven. Flödeskartor har därefter tagits fram som visar de översvämningar
som inträffar i medeltal 1/100 år och 1/10 000 år. Beräkningarna tar hänsyn till de klimatförändringar
som förväntas ske. Däremot tas ingen hänsyn till vägbrons förträngning öster om Sjöfallshotellet.
Flödeskartorna visar tydligt att Sjöfallsudden inte befinner sig inom några kritiska gränser och
påverkas således inte i någon större grad av översvämningar. Endast i viken mellan udden och
Sjöfallshotellet kan problem uppstå. I dagsläget finns inga krav på spillvarningar vid Sjöfallsudden.
Dock måste informationsskyltar sättas upp som varnar för att varierande vattenflöden kan förekomma.
Från det att vattnet släpps på vid kraftstationen tar det ca 20 minuter innan det når Sjöfallsudden.
Spill förekommer främst på hösten då risk för regn är som störst, men kan även förekomma vintertid.
Vattenfall reglerar spillet utifrån de säkerhetskrav som gäller för dammarna vid höga flöden.
En damm är anlagd vid yttersta spetsen av sjöfallcampingen med syfte att leda vattnet söderut.
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Figur 9. Höga vattenflöden i Vietasätno. Blått – översvämning i medeltal en gång på 100 år (1/100 år)
Rött – ytterligare översvämning i medeltal en gång på tiotusen år (1/10 000 år). Källa: Vattenfall

Grontmij AB har på uppdrag av SPIMFAB undersökt om det finns föroreningar i mark och
grundvatten på den södra grusbelagda ytan inom planområdet. Anledningen till att marken undersökts
är att det under åren 1965-1976, under byggandet av Vietas kraftstation, pågick detaljistförsäljning av
bränsle till vägtrafikfordon på platsen. Undersökningarna har inte visat på någon förorening
överstigande gällande riktvärden för ”mindre känslig markanvändning” varför inga ytterligare åtgärder
bedöms nödvändiga.
Sjöfallets fjällanläggning har en lokal vatten- och avloppsanläggning för campingområdet. Langas är
recipient till det renade avloppsvattnet.
Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Planområdet bebyggs inte, inga vägar eller byggnader uppförs, inga hårdgjorda ytor skapas.
Dagvattnet infiltreras på ett naturligt sätt. Antalet människor som besöker området är oförändrat från
dagens nivå. Växt och djurlivet förblir opåverkat.

Planalternativ
Planen medger att ett naturum får uppföras. Verksamheter som planeras är en basutställning, tillfälliga
utställningar, programverksamhet med föreläsningar, guidningar utomhus och inne, bildspel, mötesoch konferensmöjligheter samt kaféverksamhet.
Till byggnaden anslut vatten – och avlopp samt el och tele. Byggnaden kommer att värmas genom
bergvärme. Ett borrhål kommer att tas upp under byggnaden. Byggnaden uppförs på plintar som i liten
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utsträckning påverkar underliggande markområde. Förankringsjärn borras ner i berget. Plintarna fästs i
förankringsjärnen.
Anslutningen av tekniska anläggningar till byggnaden kommer att påverka marken. Naturrummet
kommer att anslutas till Vattenfalls vatten- och avloppssystem. Kapaciteten är god både när det gäller
vattenförsörjning och avloppsrening. En ny VA-ledning dras från naturum Laponia till
avloppsledningsverket på motsatta sidan av Vietasätno. Ledningsdragningen uppgår till ca 740 meter
varav 350 meter i vatten och resterande 390 meter i jord. Ledningen förankras med betongblock under
vattnet. Cirka 40 meter av landområdet inom nationalparken påverkas av ny ledningsdragningen
mellan besökscentrat och stranden. Vietasätnos utlopp är på sina ställen ganska grund och Vattenfall
har genomfört muddring för att förbättra vattenflödet.
Risk finns för bottenfrysning av vattendraget i de grunda partierna. En värmekabel i VA-ledningen
minimerar risk för
frysning.
Mellan naturrummet och
stranden kommer marken
att påverkas av
ledningsdragningen. Här
föreslås att ledningen
placeras på grunt markdjup
med isolering för att
minimera påverkan på
omgivande mark. För att
förhindra frysning föreslås
att en värmekabel placeras
i direkt anslutning till
vattenledningen.
Ledningen värmeisoleras
också för att förhindra
frysning. Det blir då
mindre grävning och
schaktningar i jämförelse
med ordinarie metod att
placeras ledningarna på
frostfritt djup ca 3 meter
under omgivande mark.
Likafullt påverkas marken
av ledningsdragningen. Marken är blockrik och berghällar förekommer i strandområdet. Det blir
därför viktigt att återställa det markområde som påverkas på bästa sätt. Lämpligen genom att använda
naturliga material lika omgivande markskikt för att dölja det sår som uppstår i den värdefulla
naturmiljön pga av ledningsdragningen. Delvis kommer även det påverkade markområdet att döljas av
de trädäck som täcker markområdet närmast byggnaden.
Grävningar för ledningsdragningar kommer också att behövas inom campingområdet. Här är dock
marken inte lika känslig och ledningarna förläggs i möjligaste mån i samma ledningsgravar som
befintliga VA-ledningar till campingen.
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En bilväg kommer att anläggas fram till huvudbyggnaden. Vägen är endast avsedd för servicefordon
och människor med funktionshinder. Övriga besökare får promenera fram till besökscentrat.
En gångförbindelse skall ordnas mellan campingområdet och naturrummet. En gångbro skall också
anläggas över vattendraget (Vietasätno) parallellt med befintlig vägbro. Om vattendraget påverkas
krävs tillstånd enligt Miljöbalken och en särskild miljökonsekvensbeskrivning kommer då att
upprättas.
Valet av gångbro och dess konstruktion är inte utredd. Troligtvis kommer fundament att gjutas på
ömse sidor om Vietasätno. och någon form av hängbro att anläggas. En prefabricerad bro kommer
troligtvis att köpas in och anläggas på plats. Vattendraget kommer inte att påverkas. Under byggtiden
kan marken påverkas vid konstruktion av fundament. Markområdet närmast brofästena samt
provisorisk arbetsväg till arbetsplatsen kan påverka marken lokalt. Marken skall städas och återställas
efter genomfört arbete.
Vid höga vattenflöden påverkas Vietasätnos strandområde. Se karta föregående sida. Vid placering av
brofundamenten skall hänsyn tas till 100-årsflöden.
Gångförbindelsen mellan gångbron och naturum Laponia anordnas som en vanlig stig utan några
speciella åtgärder. Marken är torr och risken för markslitage vid sida om stigen bedöms vara liten.
Planen medger uppförande av en mindre servicebyggnad med sopförvaring vid parkeringen.
Åtgärdsförslag
Byggprojektet regleras i entreprenadavtalet. Viktig är att arbetsplatsområdet avgränsas i
entreprenadavtalet. Detta för att minimera påverkan på omgivande mark. Vite bör föreskrivas i
entreprenadavtalet om arbetsplatsområdet överskrids.
Detaljplanen styr placeringen av byggnaden när det gäller höjd och utseende. Kvalitetsstyrningen sker
till största delen vid projektering och upphandling av byggprojektet samt tillsyn under byggskedet. I
entreprenadavtalet skall detaljfrågor regleras som säkerställer att uppställda kvalitets- och miljömål
uppnås.
Undersökningarna vid allmänna vägen där bensinförsäljning tidigare har skett, har inte visat på någon
förorening överstigande gällande riktvärden för ”mindre känslig markanvändning”. Inga ytterligare
åtgärder bedöms nödvändiga.

FRILUFTSLIV
Nulägesbeskrivning
Idag är marken opåverkad. Äldre härdar tyder på att människor har vistas i området under lång tid. Det
kan vara både samer och tidiga turister som har beundrat det då opåverkade Stora Sjöfallet. Området är
vackert men används idag inte så flitigt av det rörliga friluftslivet.
Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Området förblir tämligen opåverkat. Tältare kan ostört slå läger i området. Tillgången till rinnande
vatten är dock begränsad varför det inte bedöms vara så attraktivt som tältplats. Eftersom Stora
Sjöfallet inte längre rinner fritt har områdets attraktivitet minskat för det rörliga friluftslivet.
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Planalternativ
Byggande av Naturrum Laponia i området innebär att markanvändning förändras. En gångväg med
bro till Sjöfallet camping förstärker länken mellan campingområdet med dessa fasta friluftsliv och
besökscentrat. Fler människor komma att besöka området och vildmarkskänslan kanske i mån
försvinner. Attraktiviteten att bedriva rörligt friluftsliv i planområdet minskar.
Samtidigt är syftet med naturum Laponia att informera om den säregna naturmiljön och samiska
kulturen. Det kan inspirera fler människor att ge sig ut i fjällvärlden. Betraktat i ett vidare perspektiv
så kan anläggningen få positiva effekter för det rörliga friluftslivet.
Utformningen av byggnaden med omgivande markområde kommer att få en öppen och allmän
karaktär. Anläggningen är ganska koncentrerad och påverkar totalt sett ett begränsat markområde. Det
finns gott plats även efter planens genomförande att bedriva rörligt friluftsliv i området. Hela området
närmast besökscentrat kommer att tillgängligt för rörelsehindrade genom trädäck och spångade leder
ut i naturen.
Åtgärdsförslag
Planen medger att marken får spångas och överbyggas med trädäck.

RENNÄRING
Nulägesbeskrivning
Sörkaitums sameby bedriver rennäring i området. Området är av riksintresse för rennäringen. Under
sommarhalvåret är renarna vanligtvis högre upp i fjällkedjan. På höstkanten förflyttar renarna söderut.
Samebyn har flertalet anläggningar vid Vietasätno nordost om planområdet. Området kring Vietasätno
är en viktig passage. Nuvarande vägbro är en flaskhals när renhjorden förflyttas söderut. Området
söder om Vietasätno är ett viktigt uppsamlingsområde för samebyn. Planområdet ligger i ett strategiskt
viktigt område för samebyn.
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Figur 10. Visar rennäringens markanvändning i området.

Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Om ingen utbyggnad genomförs kommer marken även fortsättningsvis att vara opåverkad. Vägbron
kommer att vara en flaskhals när renhjorden förflyttas.

Planalternativ
Under sommarhalvåret kommer fler människor att vistas inom planområdet. Ett nytt gångstråk med ny
gångbro kommer att anläggas över Vietasätno, väster om nuvarande vägbro. Gångbron kan användas
av renskötande samer i samband med flyttning av renhjorden. Nuvarande vägbro blir då inte längre
den flaskhals som den är idag vid rendrivning när samerna får en ny gångförbindelse parallellt med
vägbron.
Gångvägen mellan Sjöfallets fjällanläggning och naturum Laponia anordnas som en vanlig stig.
Renarna kan obehindrat passera genom området. Placeringen av naturum Laponia nära stranden
utanför skogområdet, är bra ur rennäringssynpunkt, eftersom renarna betar i skogsområdet. Renarna
kan dock hindras av de träspångar och trädäck som kommer att anläggas närmast besökscentrat.
Sörkaitums sameby har deltagit i arbetet med att utse placering av naturum. Den valda placeringen
bedöms inte påverka bedrivandet av rennäring på ett negativt sätt.
Åtgärdsförslag
I detaljplanen regleras endast placeringen av byggnaden och största möjliga byggnadsarea. Bebyggelse
får endast uppföras inom en begränsad del av planområdet.
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PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSEN
Nulägesbeskrivning
Planområdet omfattas av riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5 § MB, riksintresse för friluftsliv och
naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Området är också av riksintresse enligt 4 kap 1§ och 2§ för de natur
och kulturvärden som finns i området samt för friluftslivet. Omgivande vattendrag är av riksintresse
för fisket.
Generellt gäller inom områden som omfattas av riksintressen enligt Miljöbalken 4 kapitlet
”Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt
som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden”.
Området är av riksintresse enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken, riksintresse friluftsliv och rennäring
trivselområde, respektive svår passage.
Inom riksintresse MB 3 kap gäller generellt ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”
Planområdet ingår i riksintresse för rennäring. Område ingår i Sörkaitums sameby. Det ligger
strategiskt vid flyttleden mellan vinter- och sommarland. Riksintresset gäller både för att området
utgör en del av byns kraftcentrum och för att det är en svår passage.
Planområdet ingår i Natura 2000 område.
Området ligger dessutom i Stora Sjöfallets nationalpark.
Effekter och konsekvenser

Nollalternativ
Pågående markanvändningen fortsätter. Eftersom området ingår i nationalpark finns ett omfattande
skydd av området.

Planalternativ
Planalternativet innebär att en mindre del av marken tas i anspråk och bebyggs. Som en del i arbetet
med att utveckla den platsbundna informationen i Laponia ingår etableringen av ett nytt statligt
naturum. Syftet med naturum är att visa vägen in i naturen. Här skall besökaren på ett lustfyllt sätt få
kunskap om naturen, en förståelse och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit,
vistas där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Naturum skall således fungera
som en port in till naturen. Ett naturum skall ligga i nära anslutning till attraktiva områden av högt
värde för naturvård och friluftsliv, vilket ofta innebär nationalparker eller välbesökta naturreservat.
Bebyggelsens ringa skala, och den varsamhet och hänsyn som kommer att tas vid markarbetena gör att
riksintresset enligt 4 kapitlet 1§ och 2§ bedöms vara förenlig med riksintresset. Liten påverkan på
riksintresset MB kap 1§ och 2§.
Planens genomförande bedöms vara förenligt med riksintresset enligt 3 kap MB. Byggnaden placeras
utanför skogzonen. Området närmst stranden är inte lika viktig för rennäringen. Besöksfrekvensen i
området är störst under sommarhalvåret, juni-september. Renarna nyttjar området främst under
förvinter till vårvinter. Riksintresse rörligt friluftsliv samt fritidsfiske i Langas bedöms inte heller
påverkas negativt till följd av planens genomförande.
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Byggnaden placeras på en plats som inte bedöms uppfylla N2000 kriterierna för naturtypen Ris- och
gräshed nedanför trädgränsen. Stor hänsyn har tagits vid placering av transportvägen. Planens
genomförande bör därför inte skada natura 2000 området.
Åtgärdsförslag
Planbestämmelserna styr och reglerar placering av naturum Laponia. Planen säkerställer att
huvuddelen av markområdet får inte får bebyggas. Markvegetationen skyddas genom att stigarna i
närområdet spångas. Området närmast byggnaden förses med trädäck. Planen medger byggande av
spångar inom strandområdet.

SAMLAD BEDÖMNING
Planens genomförande bedöms ge liten påverkan på Riksdagens miljömål. Miljömålet God bebyggd
miljö påverkas positivt. Det finns höga ambitioner med projektet och via en arkitekttävling har
vinnande bidrag utsetts. Landskapsbilden påverkas när en ny byggnad uppförs i nationalparken.
Byggnaden kommer att anpassa sig till landskapet naturmiljön och platsens förutsättningar.
I området finns några fornlämningar. I detaljplan redovisas ett skyddsområde för
fornlämningsområdet. Liten påverkan på kulturmiljön eftersom den nya vägens sträckning har skett i
samråd med arkeologiskt expertis på länsstyrelsen.
Växt och djurlivet bedöms påverka området i måttlig utsträckning. En offentlig byggnad i området
lockar till sig fler besökare. Mer människor kommer att röra sig i området under sommarhalvåret.
Markslitaget i området kan öka. För att minimera riskerna kommer besökarna att ledas till via tydligt
markerade stigar och gångstråk. Inom strandområdet kommer dessa att spångas för att minimera
slitaget på markvegetationen.
Marken kommer att påverkas vid byggnation och uppförande av byggnaden. Byggnaden kommer att
placeras på plintgrund. Om verksamheten upphör skall byggnaden kunna monteras ner och platsen
återställas i någorlunda ursprungligt skick. Störst påverkan blir det vid anslutning av tekniska
ledningsnät, som vatten, avlopp och värme till den planerade byggnaden. En ny ledningsgrav måste
anläggas mellan byggnaden och vattnet. Grävningen kommer att påverka det känsliga markområdet
som består av block- och hällmarker. Viktig att återställa markområdet och försöka kamouflera
ingreppet på naturmiljön.
En ny gångbro kommer att anläggas mellan Sjöfallets fjällanläggning och naturmarksudden.
Kunskaperna om gångbron är under planens samrådsskede inte utredda. Troligtvis kommer en
prefabricerad bro att köpas in och monteras på plats när fundamenten är byggda. Troligtvis kommer
inte vattendraget att påverkas. Gångbron uppförs som en hängbro med brofundamenten placerade på
land på ömse sidor om Vietasätno. Marken kommer att påverkas i samband med byggande av
brofundament. Landskapbilden kommer att påverkas eftersom den placeras parallellt med vägbron
nedströms älven. Platsen är exponerad och välbesökt eftersom den ligger nära receptionen till
Sjöfallets fjällanläggning.
Det rörliga friluftslivet kommer att påverkas både positivt och negativt. Syftet med naturum är att
informera och inspirera till vandringar i fjällvärden. Intresset för Laponia och den unika miljön som
finns i närområdet kan komma att öka. Lokalt kommer dock platsen att förändras när en offentlig
byggnad uppförs i området. Viljan att naturcampa i området kan komma att minska.

21(22)

UTSTÄLLNINGSHANDLING
Rennäringen påverkas i mindre utsträckning. Planområdet används främst av rennäringen under
vinterhalvåret och då kommer få besökare till området. Naturrum Laponia kommer troligtvis inte att
vara öppet för allmänheten under mörkaste vintern.
Utredningsområdet berör många riksintressen. Området ligger i en nationalpark och utgör natura 2000
område. I området finns fjällnära urskog som aldrig har varit påverkad av skogsbruk. En ny
transportväg kommer att anläggas genom skogen. Stor hänsyn och varsamhet kommer att iakttas när
vägen stakas ut. Samråd har skett med länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående förekomsten av
fornlämningarna. Liten påverkan på riksintressena eftersom utstakningen av vägen har skett med
största möjliga hänsyn till de höga natur– och kulturvärden som finns i området.

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
Kvalitetsstyrningen i projektet måste främst ske vid projektering och upphandling av projektet. Vid
upprättande av entreprenadavtal kan också styrning ske t ex utförande, byggarbetsplatsens utbredning,
återställande och avstädning av markområdet när av byggprojektet är färdigt.
I ett längre tidsperspektiv ska det vara möjligt att ta bort besökscentrat och tillhörande anläggningar
utan att lämna stora spår i naturen. I samband med projekteringen kommer ett program för borttagande
att upprättas.

MAF Arkitektkontor AB, Luleå
Upprättad 13 januari 2012

Mats Sandqvist
Planarkitekt
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