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PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR
Planhandlingarna består av: 
Detaljplanekarta uppdelad i tre blad med grundkarta och bestämmelser, skala 1:1000. 
Illustrationskarta skala 1:2000 
Planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och fastighetsförteckning.

Till planhandlingarna hör följande bedömningar och utredningar: 
VA-utredning Andra sidan/Repisvaara, Översiktlig dagvattenutredning, 
Trafikbullerutredning, PM geoteknik, PM förorenad mark, PM Risk samt  
Inventering och bedömning av naturvärden inklusive utredning av fågelliv.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att skapa mark för utbyggnad av bostäder. De planerade bostäderna ska 
ersätta bostäder som berörs av gruvbrytningens påverkan på Malmberget. Detaljplanen ska 
säkerställa att planerad mark finns för bostadsbehovet inom kommunen. Planområdet ligger 
inom Gällivare tätort och huvuddelen av marken ägs idag av kommunen.

Planförslaget stödjer intentionerna för tätortens expansion söderut enligt beslut i 
kommunfullmäktige i juni 2011. Beslutet innebär att planeringsarbete för ändring av 
markanvändningen på Repisvaara och detaljplanearbete för aktuellt planområde får påbörjas. 
Planområdet har pekats ut som lämpligt och attraktivt för bostadsbebyggelse. Idén bakom 
förslaget berör väg 825, som inom planområdet förändras från allmän väg till huvudgata med 
alléplantering. Den föreslagna bebyggelsen på båda sidor om gatan utgör en första del av 
tätortens expansion söderut.

LKAB har visat intresse att här uppföra 200 nya bostäder i en småskalig struktur. Flertalet 
bostäder kommer att ha markkontakt. Planförslaget möjliggör byggande av totalt cirka 350 
bostäder samt lokaler för service och andra verksamheter på tidigare oexploaterad mark.

 

Illustration av planerad bebyggelse      Situationsplan, White
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PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING
Planområdet är beläget på Repisvaaras norrsluttning, en till en och en halv kilometer söder 
om centrala Gällivare. I norr avgränsas området av väg E45. I den västra delen av området 
går väg 825, Dundretvägen, från väg E45 upp mot Dundrets fritidsanläggning som ligger 
cirka två och en halv kilometer söder om planområdet. 

DUNDRE TS TUR ISTANL ÄGGNINGS 
DALSTAT ION

BJÖRNFÄLL AN

HARRTR ÄSK

TOMT REPISVA AR A NORR A

GÄLL IVARE CENTRUM

FJÄLLNÄS SLOT T

E45

MALMBANAN

VASSA AR A ÄLV

MALMBERGE T

 
   

AREAL

Planområdets areal är cirka 29 ha. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet utgörs av ett norrvänt naturområde. Det omfattar del av fastigheten Gällivare 
12:74 samt fastigheten Gällivare 5:13 som ägs av av Gällivare kommun. Trafikverket äger 
fastigheten Gällivare 5:16 i den östra delen av planområdet. LKAB avser att köpa en del av 
planområdet för bostadsexploatering. 

Orienteringsplan 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
En fördjupad översiktsplan, 2008-2025 Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, antogs av 
kommunfullmäktige 2008-11-03. Den fördjupade översiktsplanen föreslår att marken inom 
planområdet används för turism, fritid och kultur. 

Kommunfullmäktig har beslutat, att mot bakgrunden av gruvbrytningens påverkan på 
Malmberget, påbörja planeringsarbetet för revidering av markanvändning på Repisvaara  
(se vidare sid 6, KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT). 

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
Planområdet är obebyggt och är inte detaljplanelagt. 

Planområdet omfattas av områdesbestämmelser för del av Dundret som vann laga kraft 
1990-07-16. Bestämmelseområdet utgör naturreservatets skyddszon mot bostadsbebyggelse 
i norr och öster. Planområdet ligger i det nordöstra hörnet av det område som områdes-
bestämmelserna avser och utgör en mycket liten del. Planområdet ligger inom den del som 
betecknas med N1vilket medger att området får användas för mindre anläggningar för sport 
och rörligt friluftsliv. Områdesbestämmelser upphör att gälla när det för området finns en 
detaljplan som vunnit laga kraft.

 Planområdets ungefärliga läge Områdesbestämmelser för  
del av Dundret, Gällivare
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Söder om planområdet finns en plan för fritidsboende, detaljplan för Repisvaara fritidsby 
som vann laga kraft 2009. Planen är under successiv utbyggnad. 

Nordost om planområdet med gräns mot väg E45 finns en detaljplan för bostadsbebyggelse, 
detaljplan för Fjällnäsområdet, Andra sidan som vann laga kraft i juni 2002. Planen 
innehåller små flerbostadshus i två våningar och är genomförd.

Norr om planområdet finns också områdesbestämmelser för Andra sidan som vann laga 
kraft 1993. Bestämmelserna omfattar ett 110 ha stort område mellan väg E45, Porjusvägen 
och Vassara älv/Vassara träsk. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara det öppna 
odlingslandskapet inom området.

Förutom aktuellt planförslag pågår i områdets närhet ett detaljplanearbete för bostäder 
på Bryggeribacken i Gällivare tätort. Planen ger möjligheter till varierad bebyggelse med 
friliggande enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus.

Inom kommunens förvaltning pågår ett utredningssarbete för Repisvaara söder om 
planområdet med inriktning på områdets framtida utveckling.

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Kommunfullmäktige beslutade den 2011-06-20 § 114 att påbörja planeringsarbetet för 
revidering av markanvändning på Repisvaara, samt att detaljplanearbetet får påbörjas för del 
av Repisvaara, inom del av Gällivare 12:74.

Beslutet togs mot bakgrund av att ”gruvbrytningens påverkan på Malmberget föranleder 
att nya bostadsområden måste tas fram. Genom dialogen med medborgarna har scenarie-
området Repisvaara utpekats som lämpligt och attraktivt område för bostadsbebyggelse.”  

Beslutet motiverades enligt följande: ”Kommunen är i stort behov av mark för service-
funktioner samt för bostäder för cirka 2200 personer, för att kunna ersätta det som berörs av 
gruvbrytningens påverkan på Malmberget. För att kunna hantera denna situation behöver 
arbetet med detaljplaner för ny bebyggelse påbörjas under 2011. Detta medför att ett beslut 
om fortsatt planering för en förändrad markanvändning krävs, eftersom Repisvaara idag är 
utpekat för turistverksamhet i den fördjupade översiktsplanen, antagen 3 november 2008.”

Kommunfullmäktige föreslogs därför ta beslut om att påbörja planeringsarbetet för att 
förändra markanvändningen från turistverksamhet till bostadsändamål.

Gällivare Miljö- och byggnadsnämnd beslutade 2012-03-28, § 39 att medge att detaljplan 
för del av Gällivare 12:74, Repisvaara får prövas i en planprocess, PBL 5:11. Planarbetet 
genomförs med normalt planförfarande. Handläggning sker enligt PBL 2010:900. Kostnader 
får inte belasta miljö- och byggnadskontorets konto.

SKYDD FÖR LANDSKAPSBILDEN
Planområdet omfattas av skydd för landskapsbilden enligt § 19 Naturvårdslagen. Skyddet 
kommer att behöva hävas av länsstyrelsen för att möjliggöra genomförande av planen. 
Motiveringen till skyddet är oklar och dokument som beskriver skyddet har inte kunnat 
hittas. Motivet till skyddet kan troligen vara att området bildar förgrund till Dundretmassivet 
och att det är synligt från Gällivare centrum.
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RIKSINTRESSEN
• Hela Dundret är av riksintresse för rennäring (s.k. svår passage). Planområdet ligger 

alltså inom riksintresse för rennäring.  

• Detaljplaneområdet gränsar till väg E45 och ligger med närhet till Malmbanan. Väg E45 
och Malmbanan är av riksintresse för trafik. 

• Detaljplaneområdet ligger i närheten av ett större Natura 2000-område där stora delar 
även är klassade som riksintresse för friluftsliv.

Planen berör inte riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Kapitel 3 i 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. Planområdet 
ligger inom och i anslutning till ett antal områden av riksintresse. Se redovisning ovan.

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt 
Miljöbalken 3 kapitel § 3 skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Förslaget bedöms ta rimlig hänsyn till naturvärden.

Kapitel 4 i miljöbalken

Bestämmelserna om riksintresseområden i 4 kap. innehåller särskilda föreskrifter för 
hushållning med mark och vatten i vissa områden i landet. 

En utbyggnad av planområdet kan komma att beröra bestämmelserna i detta kapitel. 
Recepient för dagvatten från planområdet är Vassara älv som ingår i Natura 2000-område. 
Frågan behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Planbestämmelser för dagvattenhantering 
inom planområdet säkerställer att Vassara älvs vattenkvalitet inte påverkas.

Kapitel 5 i miljöbalken

Detta kapitel innehåller bland annat krav på att miljökvalitetsnormer för luft inte ska 
överskridas. Anledningen är att planläggning inte ska vålla skada eller olägenheter på miljön 
eller människors hälsa. Planen bedöms inte överskrida några miljökvalitetsmål.

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Kommunen ska alltid göra en behovsbedömning för att avgöra om en aktuell detaljplan kan 
medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

Kommunen har bedömt att det finns risk för betydande miljöpåverkan vid genomförande 
av denna detaljplan. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har 
därför upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 5 kap. 18 §.

Se vidare under rubriken MILJÖKONSEKVENSER, sid 39
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FÖRUTSÄTTNINGAR
BAKGRUND
Den aktuella detaljplanen ingår i den samhällsomvandling som pågår inom Gällivare 
kommun. Samhällsomvandlingen är en följd av den gruvdrift som bedrivs i kommunen och 
är en del av samhällets fundament. Gruvbrytningens påverkan gör att nya bostadsområden 
måste skapas. Kommunen har i dialog med medborgarna utpekat scenarieområdet 
Repisvaara som ett lämpligt och attraktivt område för bostadsbebyggelse.

Den 10 april 2012 tecknade Gällivare kommun och LKAB ett samarbetsavtal som reglerar 
samhällsomvandlingen i Malmberget de kommande 20 åren. LKAB:s fortsatta brytning 
av järnmalmkropparna runt Malmberget innebär att stora delar av samhället berörs. I fyra 
etapper mellan 2012 och 2032 kommer de centrala delarna av Malmberget att avvecklas, och 
i takt med att fastigheter köps anläggs miljözoner mellan gruvindustriområdet och bebodda 
områden. 

LKAB har beslutat att bygga 200 nya bostäder i kommunen som ersättning för de LKAB-
ägda fastigheter som påverkas. Samhällsomvandlingen medför också att kulturbyggnader 
flyttas. Grundliga kulturmiljöanalyser har utförts och i avtalet slås fast att flera 
kulturbyggnader, däribland Kåkstan, Disponentvillan och Långa raden, ska flyttas under 
etapp ett (2013-2022). Flytten har redan påbörjats för vissa kulturbyggnader som ligger 
nedmonterade i väntan på ny placering.

HISTORIK
Malmberget är en av världens största underjordsgruvor för järnmalm. Här har järnmalm 
brutits sedan 1700-talet. Järnvägen som kom 1887, betydde ett genombrott för rationell 
gruvdrift. Gällivare var administrativt centrum, kyrk- och marknadsplats. Malmberget och 
Koskullskulle blev arbetsplatser med en befolkning som arbetade i gruvorna. Befolkningen 
kom ofta som rallare och blev sedan gruvarbetare. De olika orterna fick olika karaktär 
avseende både utseende, service och befolkningsstruktur.

Efter andra världskriget ökade behovet av järnmalm i världen. Den norrbottniska malmen 
bedömdes som konkurrenskraftig och stora investeringar gjordes. Staten löste in LKAB 
1957. I både Malmberget och Gällivare skedde stora moderniseringar av bebyggelsen.

Efter 1970 expanderade gruvsamhället i både Gällivare, Malmberget och området mellan 
orterna kallat Mellanområdet. Expansionen berodde till stor del på ökat välstånd med 
ökad efterfrågan på villor och en större tillgång till egen bil. Idag har Mellanområdet 
stor betydelse för handeln i tätorten. Det drar till sig butiksetableringar vilket påverkar 
utvecklingen i de enskilda tätorterna.

Gruvdriften breder ut sig och områden i Malmberget kommer att förändras vilket innebär 
att förutsättningarna för ortens fortlevnad förändras. I första hand rivs Bolagsområdet som 
är av riksintresse för kulturmiljövården men senare hotas även yngre bebyggelse. Gällivare 
kommun och LKAB satsar idag på att höja attraktionen på boendet i Östra Malmberget som 
inte påverkas direkt av malmbasen och därför kommer att bli kvar. Samtidigt måste Gällivare 
tätort expandera för att ersätta bebyggelsen i Malmberget och för att attrahera ny befolkning.
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NATUR
Landskap, mark och vegetation

Repisvaara. Väg E45/ Dundretvägen syns under Repisvaaras skogklädda topp.  Foto Daniel Olausson

Dundrets fjälltoppar dominerar landskapet. Repisvaaras skogklädda sluttning ner mot väg 
E45 och Gällivare tätort bildar en förgrund till Dundretmassivet. Planområdet ligger i en 
nord- och nordöstlig sluttning täckt av fjällnära skog med näringsfattiga markförhållanden. 
Merparten av skogen har brukats vilket syns i form av gamla stubbar. Hela området bär spår 
av tidigare mänskliga aktiviteter som skjutbanor, brunnar, stigar, husgrunder, högar av sten 
och grus m.m.

Marken inom planområdet består till stora delar av tunt eller osammanhängande jordtäcke 
på berg. Det finns områden med avlagringar av sandig morän. Terrängen är blockrik och 
markskiktet domineras av olika ristyper samt lavar och mossor.

Inom området finns en variation i trädslag med olika storlek och ålder på träden. Tallhed 
dominerar högre upp på sluttningen, men det finns även inslag av gran och lövträd som björk 
och asp. Längre ner i sluttningen består terrängen av sumpig skog av gran, björk och sälg. 
Längst ner finns sanka mer näringsrika områden med slyig vegetation där avvattning sker 
från Repisvaara sluttning ner mot Vassara älv. Där finns naturliga diken, små vattendrag samt 
vattenfyllda svackor. 

Dundretmassivet dominerar landskapsbilden. Repisvaara och Andra sidan i förgrunden.
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Dundretvägen genom planområdet   Skogsmarken i planområdets mitt

Dundretvägen går genom planområdet, delvis i skärning. Den centrala delen av planområdet 
ligger öster om Dundretvägen och gränsar i norr mot väg E45. Marken sluttar 20-30 meter 
från den nedre gränsen mot väg E45 upp mot den övre plangränsen. Inom området finns 
mindre skogsvägar och även ledningsstråk i närheten av vägen mot Dundret. Lutningen är 
bitvis relativt brant ned mot norr, främst i den södra och östra delen.  Skogen utgörs av tall, 
gran och björk. Mindre samlingar med vatten, ”pölar” förekommer på sluttningen. Markytan 
är rik på sten och block.

 
 
Kraftledningen mot Dundret i områdets västra del. Utblick mot Gällivare i områdets östra del

Väster om Dundretvägen sluttar marken ned i riktning mot väster. Utanför planområdet i 
den nedre västra utkanten finns ett område med en kallkälla. Marken närmast kallkällan är 
försumpad och utgörs av myrmark. Den är bevuxen med tallskog med inslag av gran och 
björk.

Planområdets östra del sträcker sig längre norrut då områdets gräns följer väg E45 norrut 
mot Malmbanan. I den nedre delen av detta område reser sig en ås som sen sluttar ner mot ett 
flackare parti. Därefter reser sig marken relativt brant upp mot planområdets södra gräns.  
I denna del av området finns en grusväg, som leder ned till ett vattenfyllt bergrum. 
Bergrummet ligger utanför planområdet och påverkas inte av planen. Flera grusvägar finns 
och i området finns också flera vallar och fyllningar från skjutbanor och andra aktiviteter. 

Utredningen ”Inventering och bedömning av naturvärden och fågelliv” har utarbetats för 
planområdet under juni-november 2012. De områden som bedöms ha höga naturvärden 
utgörs av en relativt stor sumpskog i den västra delen av planområdet och en långsträckt 
sumpskog i en svacka vid foten av bergsluttningen i den nordöstra delen av planområdet. 
Båda dessa områden bedöms ha mycket höga naturvärden. 

En del av de vägar som finns i området har bidragit till att kanalisera avrinningen från olika 
delar av sluttningen och denna går inte alltid i naturliga riktningar. I vissa fall har ett ojämt 
tillskott av vatten på ett kontgjort sätt gynnat hydrologin och mängden tillgängligt vatten. 
Vissa områden har på konstgjord väg blivit blötare än naturligt. Detta kan ha bidragit till ökat 
naturvärde på de objekt som i dag uppvisar mycket höga naturvärden.
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Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har genomförts under försommaren 2012. 

Geotekniska förhållanden

Området utgörs generellt av fast friktionsjord av morän ovan berg. Moränens mäktighet 
varierar och är bitvis tunn och osammanhängande. Rikligt med sten och block förekommer 
i markytan, främst i den östra delen. Moränen bedöms som siltig sandmorän och sandig 
siltig morän. Moränen är väldigt stenig och blockig, särskilt i övergången mot berg. Berget 
bedöms bitvis vara rösigt i ytan. 

I den västra delen finns ytlig mulljord och torv ovan siltig sandmorän och i närheten av 
kallkällområdet finns skikt med sand/grusig sand under torv och mull ovan moränen. De 
centrala och östra delarna av området har generellt ett tunt ytskikt av mulljord ovan siltig 
sandig morän/sandig siltig morän med varierande mäktighet på berg.

Bergnivån i den västra delen bedöms ligga ca 1,5-7 m under markytan och berget sluttar 
ned mot väster och är delvis blockigt i övergång mot morän i den övre delen. I de centrala 
delarna bedöms bergnivån variera mellan ca 0,5-5 m djup under markytan och berget är 
blockigt i övergången till moränen i den nedre, norra delen av området. I den östra delen av 
planområdet är ungefärligt djup till berg ca 0,5-3 m. I den mest östliga delen av området vid 
nedfarten till bergrummet finns berget i princip direkt under markytan, på ca 0,5-1m djup. 
Generellt är berget ytligast i östra och den högre liggande södra delen av planområdet.  

Den nordligaste delen av området utgörs av en moränrygg som bedöms utgöras av siltig 
sandig morän. Bergfritt djup bedöms vara minst 3 m under markytan.

 
Grundvatten

Moränen i området är sandig och därmed relativt genomsläpplig. Grundvattenytan bedöms 
därför ligga generellt ca 1,5-2 m under markytan eller i nivå med berget. I området där 
Dundretvägen går i skärning genom området ligger grundvattennivån djupare.

Vid årsmax, det vill säga efter snösmältningen bedöms grundvattennivån ligger i eller bara 
något under markytan. Lokalt i de östligaste delarna där mindre vattensamlingar/pölar 
(eventuella kallkällor) förekommer och i den västligaste delen som ligger relativt lågt i 
området nära kallkällan bedöms grundvattenytan vara belägen strax, under markytan på ca 
0-0,5 m djup.

Radon

Enligt Sveriges Geologiska AB:s ”Markradonutredning för Gällivare kommun” daterad 
1990-03-12, råder normalrisk för markradon i Gällivare-Malmberget-Koskullskulle området-
generellt.

I den geotekniska undersökningen har endast ett markradonprov genomförts. Resultatet 
indikerar att marken skulle kunna klassas som lågradonmark men en kompletterande 
undersökning pågår och kommer att redovisas i det forsatta planarbetet. 
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Föroreningar i mark och vatten

I planområdets östra del har tidigare funnits skjutbanor. Skjutbaneområdet bestårav tre skjut-
banor; en pistolskyttebana samt en korthållsbana och en långhållsbana för gevärsskytte. De 
har används av polis, militär och skytteföreningar. Skjutbanor förknippas främst med förore-
ningar av bly, antimon, arsenik, koppar och zink.   

Fjällnäs ¨

0 60 12030 Meter
Gällivare f.d. skjutbanor

Skjutbana

Pistolbana

Korthållsbana

Långhållsbana

Halterna av bly i de analyserade proverna överstiger inom stora delar av skjutvallarna såväl 
riktvärdena KM som MKM. Halterna är generellt högst i de ytligaste massorna och avtar 
därefter med djupare nivå men halter som överskrider MKM finns även på 0,5 m djup i fler-
talet provpunkter. Förekomst av bly dominerar över övriga metaller.

Pistolbanans skjutvall innehåller bly i halter upp till cirka 1000 mg/kg TS vilket motsvarar 
ungefär 20 gånger riktvärdet för KM. Även i banan och dessomgivningar finns halter över 
riktvärdet. Mängden förorenade massor på banan och i dess skjutvall bedöms uppgå till cirka 
110 m3. Mängden förorenade massor i pistolbanans omgivning är inte möjlig att bedöma.

Långhållsbanans skjutvall innehåller bly i halter upp till cirka 30 000 mg/kg TS, det vill säga 
cirka 600 gånger riktvärdet för KM. Höga halter av bly förekommer även i området framför 
och bakom skjutvallen. Det bedöms att föroreningsutbredningen vid långhållsbanan är avse-
värt större än vad mätningar i denna undersökning visar eftersom mätningar inte gjorts inom 
ett så stort område som verksamheten sannolikt rört sig över.

Korthållsbanans skjutvall innehåller halter av bly upp till 3900 mg/kg TS, det vill säga cirka 
80 gånger riktvärdet för KM. Mängden förorenade massor på banan och i skjutvallen bedöms 
uppgå till drygt 40 m3. Mängden förorenade massor i banans omgivning är inte möjlig att 
bedöma.

Föroreningsgraden samt riskbilden utgör skäl till att föroreningen bör åtgärdas. Åtgärder 
kan vidtas genom schaktsanering eller övertäckning. Innan åtgärder vidtas bör en åtgärds-
utredning göras där åtgärdsmål och teknisk lösning tas fram. Samtidigt bör kompletterande 
undersökningar göras för att bättre avgränsa det förorenade området.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN

DUNDRETVÄGEN

BEFINTLIGA  
FRITIDSHUS

RESTAURANG 
GLADA KOCKEN

Repisvaara. Planområdet syns till vänster i bild.                  Foto Daniel Olausson

Planområdet är idag obebyggt. Väg 825, Dundretvägen, går från väg E45 genom området 
upp till Dundrets fritidsanläggning. I anslutning till Dundretvägen, söder om planområdet, 
finns ett område med ett 20-tal fastigheter för fritidsboende samt en välbesökt restaurang, 
Glada kocken.

Norr om väg E45, Porjusvägen, vidtar bebyggelsen i Gällivare tätort. Fjällnäs är ett område 
omedelbart norr om vägen som blivit bebyggt under 1990-talet. Fjällnäsområdet är uppbyggt 
i parken kring Fjällnäs slott. Bebyggelsen består av tvåvånings flerbostadshus i grupper med 
garage och parkeringsytor vid infarten till grupperna. 

Fjällnäs               Andra sidan

Andra sidan kallas det område som ligger nordväst om planområdet mellan Vassara älv och 
väg E45. Vissa delar av området har kvar landsbygdskaraktär medan andra har förtätats och 
jordbruket upphört.
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OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

Skolor och förskolor

Gällivare tätort med centrum en till två kilometer från planområdet har förskolor och skolor. 
Sjöparksskolan och Hedskolan i centrala Gällivare är skolor för elever i åldrarna 6-16 år.

 
Kommersiell service

Kommersiell service finns i centrala Gällivare och i Malmheden som ligger mellan 
Gällivare och Malmberget. Strax söder om planområdet finns en restaurang och längre upp 
turistanläggningen med restauranger och annan service som är öppen under turistsäsongen.

 
Lek och rekreation

Söder om planområdet ligger Dundrets skidanläggning med omgivande naturområde. 
Vintertid erbjuder denna anläggning många möjligheter för skidåkning. Sommartid erbjuder 
området också möjligheter för friluftsliv och vistelse i naturen.

Sandvikens badplats ligger vid Vassaraträskets norra strand cirka två kilometer nordväst om 
planområdet. Längs Vassara älv finns också promenadstråk. Sjöparksbadet är en simhall som 
ligger i anslutning till Sjöparksskolan. Kommunens idrottshall ligger idag i Malmberget men 
planer finns att ersätta denna med en idrottshall i centrala Gällivare.

 
KULTURMILJÖ
Inom och i direkt anslutning till planområdet finns ingen bebyggelse av kulturhistoriskt 
värde. Inga kända fornlämningar finns i området.
Planområdet är delvis synligt från bostadsbebyggelse i södra delen av Gällivare tätort. En 
stor del av den planerade bebyggelsen blir dold i skogen men den kan få en viss betydelse 
för utblickar från samhället upp mot Dundret. Från planområdet kan utblickar skapas ner mot 
Gällivare samhälle. Fjällnäs slott och Gällivare kyrka är betydelsefulla kulturbyggnader som 
kan komma att bli synliga från planområdets centrala delar. 

En utredning om kulturbyggnader i Malmberget (Sweco, 2011-03-21) har tagits fram och 
utgör underlag för rivning eller flyttning av byggnader med anledningen av pågående 
markdeformation orsakad av gruvbrytningen inom Malmberget. I avtal mellan kommunen 
och LKAB ska en del av dessa byggnader återuppföras. Lämplig placering är utpekad inom 
planområdet.

Fjällnäs slott              Gällivare nya kyrka
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GATOR OCH TRAFIK

Vägar och järnväg

Planområdet avgränsas i norr av väg E45, Porjusvägen. Väg 825, Dundretvägen, går genom 
planområdet från väg E45 upp till Dundrets turistanläggning.

Trafikuppgifter har inhämtats från Trafikverket och Gällivare kommun i juni 2012. 

 
Vägar/jänvägar		 Väghållare	 Funktion	 Trafikmängd	

Väg E45  Trafikverket Regional 2012-2700,  2030-7500* 
Väg 825  Trafikverket Allmän väg 2012- 500,   2030-4000* 
Malmbanan  Trafikverket Järnväg  2012 -24/17 2021-30/12**
*  Dagens situation och prognos för 2030, antal fordon per årsmedeldygn  
** Dagens situation och prognos för 2021, antal tåg per dygn godståg/persontåg 

Väg E45 har idag en 30 meter bred skyddszon utanför vägområdet. Denna zon ligger till en 
del inom planområdet. Väg 825 har på motsvarande sätt en 12 meter bred skyddszon. Denna 
påverkas inom planområdet av vägens omdaning till huvudgata och föreslagen bebyggelse.

Förutom ovan angivna vägar finns ett antal grusvägar inom planområdet. Bland annat i 
anslutning till ett vattenfyllt bergrum i områdets östra del. Bergrummet har används av 
Trafikverket för förvaring av sand och salt. Dessa vägar är inte tillgängliga för allmän 
vägtrafik.

Malmbanan går norr om planområdet och det närmsta avståndet till planerad bebyggelse är 
cirka 120 meter.

 
Skoterleder

Skotertrafiken inom Gällivare kommun är vintertid betydande. Planområdet ligger inom 
förbudsområde för skotertrafik. En skoterled finns idag söder/väster om planområdet. Den 
går från Harrträsk till Vassaraträsk där den knyter an till vattenleden på Vassaraträsk och via 
den vidare ut i landskapet både mot öster och väster. En skoterled från fritidsbebyggelsen 
söder om planområdet knyter an till denna led.

Det pågår en utredning om hur skoterleder inom kommunen ska utvecklas för att möta 
framtida behov.

 
Gång- och cykelvägar

Norr om väg E45 i anslutning till korsningen med Dundretvägen börjar kommunens vägnät 
för gång- och cykeltrafik. En gång- och cykelväg går norr om väg E45 från Dundretvägen 
in mot Gällivare centrum. En annan går från Dundretvägens korsning med väg E45 ner mot 
gångbron över Vassara älv och vidare till centrum och järnvägsstation eller kommunens 
badplats vid Vassaraträsket.
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Skidspår

Ett skidspår längs väg E45  från Vassara älv leder in i planområdet via en gång/skidtunnel 
under väg E45 väster om väg 825, Dundretvägen. Skidspåret går vidare genom planområdet 
mot Dundrets turistanläggning.

 
Kollektivtrafik

I dag finns ingen kollektivtrafik i anslutning till planområdet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten,  avlopp och dagvatten

Kommunala VA-ledningar som försörjer Dundrets turistanläggning och fritidsbebyggelse 
högre upp på Repisvaara finns i anslutning till både den östra och västra sidan av 
Dundretvägen. På den östra sidan finns en vattenledning. På den västra sidan finns en 
avloppsledning och här finns också en råvattenledning.

Det pågår en övergripande utredning för VA- försörjning inom Gällivare kommun.

Repisvaara ligger inom avrinningsområdet till Natura 2000-klassade Vassara älv. 
Väster om planområdet finns en Kallkälla som tidigare försörjt bryggeriet med färskvatten. 
Kallkällan och rester av anläggningar i anslutning till denna ligger utanför planområdet.

En dagvattenutredning för att bland annat kartlägga utsläpp av dagvatten i Vassara älv och 
Vassaraträsket har påbörjats. Det pågår också ett arbete med att ta fram en dagvattenpolicy 
vilket kan leda till att ny kunskap kommer fram under planprocessen.

El-försörjning och fjärrvärme

Kraftledningar finns väster om Dundretvägen. Dessa ledningar betjänar idag 
Dundretområdet. Det finns också ledningar i den östra delen om planområdet. Dessa leder 
upp till den fastighet, Gällivare 5:16, som idag ägs av Trafikverket.

De ledningar som idag finns uppförda som luftledningar kommer att markförläggas inom 
exploateringsområdet när planen genomförs.

I öst/västlig riktning mitt i planområdet finns också en ledningsrätt. 

Värmeverket i Gällivare ägs av Gällivare energi och förser stora delar av tätorterna med 
hetvatten för värme och varmvatten. 

Elektronisk infrastruktur

Optisk fiber finns framdraget i området och det är möjligt att ansluta ny bebyggelse.
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PLANFÖRSLAGET 
ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
Planområdet ligger inom område som, i den fördjupade översiktsplanen, är avsatt för 
turism, fritid och kultur. Planområdet utgör endast en liten del av detta område. Dundrets 
skidanläggning ligger inom turistområdet som omges av ett stort naturområde vilket omfattar 
Dundrets naturreservat, ett Natura 2000-område. I sydost gränsar turistområdet till Harrträsk 
som ingår i Torne och Kalix älvsystem, även det ett Natura 2000-område.

Den fördjupade översiktsplanen anger att marken inom planområdet får användas för 
boende i form av fritidsbebyggelse, uthyrningsstugor eller liknande former av boende. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen gränsar planområdet i nordost till ett framtida 
verksamhetsområde kring järnvägen.

Kommunfullmäktige har beslutat att påbörja planeringsarbetet för revidering av mark-
användning på Repisvaara med anledning av gruvbrytningens påverkan på Malmberget,  
(se sid 5 kommunala beslut) samt att detaljplanearbetet får påbörjas för del av Repisvaara 
inom del av Gällivare 12:74 för att möta behovet av permanenta bostäder.

 
Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen:

Dundret med möjlighet till komplettering av skidanläggning och fritidsboende inom område T. 
Inom område N bör inriktningen vara att inga anläggningar eller fritidsbebyggelse får tillkomma.

Under rubriken Fritidsbebyggelse finns följande text i den fördjupade översiktsplanen:

”En utveckling av fritidsanläggningen Dundret medför även ett behov av fler bäddar och 
fritidsbebyggelse. I anknytning till Dundret föreslås fritidsbebyggelse, uthyrningsstugor eller 
liknande former av boende.

Från Dundrets norrsluttning erbjuds utsikt mot centrala Gällivare och Malmberget. 
Delårsboende eller säsongsboende kan passa bra i dessa områden och samtidigt knyta 
samman Dundret, centrala Gällivare samt Harrträsk.”

”Bebyggelsens estetiska utformning och placering i sluttningen är viktig, då den kommer att 
bli väl synlig från centrala Gällivare. Att utveckla skoterleder mellan semesterboende och 
Dundret kan vara ett sätt att öka Dundrets attraktivitet som semesterort.”

 

Aktuellt 
planområde

Utbyggnad av 
turistboende

Dundret 
skidanläggning
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STRUKTUR 
Planområdet ligger i anslutning till Gällivare tätort. Detta skapar förutsättningar för att 
området ska smälta samman med tätorten och utgöra en utvidgning av denna. Det innebär 
också att samhällets service och infrastruktur på ett hållbart sätt kan nyttjas även för den 
tillkommande bebyggelsen. 

Gällivares centrala delar ligger inom gång- och cykelavstånd.  En ny planskild korsning 
med väg E45 kan binda ihop planområdet med tätortens vägnät för gång- och cykeltrafik. 
Dundretvägen omformas till en huvudgata genom planområdet och utgör en tydlig början för 
en fortsatt utveckling av tätorten vidare upp i sluttningarna söder om Gällivare. 

Planområdet sträcker sig från väg E45 cirka 800 meter upp i Repisvaaras skogklädda 
sluttning. Ovanför fortsätter naturmarken med inslag av fritidsboende. 

Planområdet nås från väg E45 och väg 825, Dundretvägen samt också från en uppgraderad 
befintlig anslutning till väg E45 i områdets östra del.  

Väg 825, Dundretvägen, omdanas från en allmän väg till en huvudgata med alléplantering 
omkring vilken planområdets bebyggelseområden utvecklas som en inledning av tätortens 
expansion söderut.

Väster om Dundrets Allé illustrerar planförslaget ett område med radhus, parhus och 
friliggande enbostadshus samt några mindre flerfamiljhus. Lokalgatorna bildar en slinga som 
omgärdar bebyggelsekvarteret.

Öster om Dundrets Allé illustrerar planförslaget ett cirka 800 meter brett och lika djupt 
område med bebyggelse på fyra uppbyggda terrasser med mellanliggande naturstråk. 
Terrasserna följer områdets topografi och bär bostadshus på ömse sidor om svängda gaturum. 
Utgångspunkten har varit att bebygga området tätt och lågt med cirka 15-25 meter breda 
stråk av naturmark mellan varje bebyggelseterrass.

Planförslagets nordöstra del innehåller tre lokalgator med 15-20 enbostadshus eller mindre 
flerbostadshus vardera.

Marken utgörs av kvartersmark för bostadsändamål m.m., naturmark samt mark för 
huvudgata och lokalgator. 

E45
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Illustrerat planförslag med huvudvägar och skisserat gatunät samt grönstråk och skidspår.
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NATUR

Landskap, mark och vegetation 

 
Landskapet i den centrala delen av planområdet kommer enligt planförslaget att omformas. 
Fyra terrasser skapas för att bära kvartersgator och bebyggelse. Terrasserna är anpassade till 
områdes topografi och den nya bebyggelsen inom området är småskalig. Landskapsbilden 
inom planområdet kommer att förändras men stråk av bevarad naturmark bäddar in terrasser 
och bebyggelse i grönska och området är litet i förhållande till Dundretmassivet som helhet.  
Områdets uppbyggnad anknyter också i vissa delar till den kulturmiljö i Malmberget som 
området delvis kommer att ersätta.

Terrasserna skapas med fyllnadsmassor ovanpå befintlig mark. De avslutas med murar som 
varierar i höjd mellan cirka en halv och tre meter. Murarna skapar förutsättningar för breda 
stråk med orörd skogsmark mellan terrasserna. Även mellan väg E45 och första terrassen 
samt ovanför fjärde terrassen bevaras skogsmarken. Murarna utformas på ett sätt som gör att 
de samverkar med naturen. 

Planförslagets bebyggelse i Repisvaaras norrsluttning.  Arkitektmodell, White

Stödmurar av natursten och stålnät       Vector Wall
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Stråken av skogsmark får en bedd som varierar mellan cirka 15 och 25 meter. 
Markarbeten planeras och genomförs med hänsyn till den skog som ska bevaras. Höga 
stängsel avgränsar bebyggelseområdet innan markarbeten påbörjas. En skötselplan, som 
bifogas exploateringsavtalet, upprättas för att säkerställa att skogsmarken bevaras inom 
kvartersmarkens naturstråk. Avsikten är att den nya bebyggelsen ska bäddas in av den 
bevarade naturmarken. Från Gällivare samhälle ska vyn upp mot Dundret även efter 
genomförande av detaljplanen domineras av skog. En planbestämmelse med innebörden att 
marktypen västlig taiga bevaras och krontäckningsgraden ej understiger15% införs för att 
säkerställa att befintlig skog bevaras.

Den västra och östra delen av planområdet planeras huvudsakligen för friliggande 
enbostadshus. Även dessa områden utformas så att skogsmarken bevaras mellan och intill 
bostadskvarteren.

I väster gränsar bebyggelseområdet till en sumpskog. Även vissa delar av det östra området 
ligger i anslutning till våta områden. Den ”inventering och bedömning av naturvärden 
och fågelliv” som  genomförts under sommaren 2012 pekar ut tre områden med  höga och 
mycket höga naturvärden.

I planområdets västra del finns ett relativt stort område med sumpskog som bedöms 
ha mycket höga naturvärden. Denna har troligen fått tillskott av vatten som följd av 
mänsklig aktivitet. Troligtvis har detta gynnat naturmiljön i området och bidragit till en 
hög artrikedom. En del av planförslaget ligger i den östra delen av denna sumpskog. 
Bebyggelse och följderna av denna skulle om planförslaget genomförs påverka dessa delar 
av sumpskogen. 

I Planområdets nordöstra del finns ett område med äldre träd och sumpskog som bedöms ha 
höga naturvärden. Något längre söderut finns ett område med sumpskog och våtmark som 
har mycket höga naturvärden. Även denna har troligen fått tillskott av vatten som följd av 
mänsklig aktivitet. Planförslaget har anpassats för att inte beröra dessa två områden.
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KLIMAT

Sol

Planområdet ligger till stor del i en norrsluttning. Ovanstående solstudier visar solinfall i 
området under olika delar av året. Gällivares läge 10 mil norr om polcirkeln bidrar till att 
solinfallet under vinterhalvåret blir begränsat medan sommarmånaderna får mycket sol och 
goda ljusförhållanden. 

Den nya bebyggelsen planeras till stor del på upphöjda terrasser för att sol från söder ska nå 
ner till mark och byggnader i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 Solstudier för planerad   
 bebygggelse i det centrala   
 området.

15 JANUARI

15 APRIL

15 FEBRUARI

15 MAJ

15 MARS

15 JUNI

20 MARS KL 09 15 MAJ KL 09

20 MARS KL 13 15 MAJ KL 13

20 MARS KL 16 15 MAJ KL 19
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DOMINERANDE VINDRIKTNING OKT - JAN

DOMINERANDE VINDRIKTNING FEB - SEP
(exklusive juni)

SEKUNDÄRA VINDRIKTNINGAR

NY BEBYGGELSE UTFORMAS SÅ ATT DEN FÖRHÄRSKANDE 
VINDEN MÖTER HUS OCH SPARAD NATUR
- EJ I GATORNAS RIKTNING

K ÄLL A: WINDF INDER

Vind

Den dominerande vindriktningen är nordvästlig under oktober-januari. Under februari till 
september (undantaget juni månad) dominerar ost-syd ostliga vindar.

Den nya bebyggelsen planeras, huvudsakligen, så att den bryter vinden från de dominerande 
vindriktningarna. 

 
Snö

Gällivare ligger inom ett område som har ett snödjup på upp till och även över 75 centimeter 
under fyra vintermånader. Marken är normalt snötäckt från november till och med april.  
Det ställer stora krav på att vägar och bebyggelse planeras med hänsyn till detta. 

Utformningen av vägar och bebyggelse i den centrala delen av planområdet förutsätter att 
snö transporteras bort. Snöhantering utreds i fortsatt projektering under planprocessen. 

SNÖ SNÖVALLIllustration av snöupplag i planerad bebyggelse
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BEBYGGELSE

Bebyggelsen utgörs av byggnader för cirka 350 bostäder m.m. fördelade på i huvudsak fyra 
olika områden.

Område  A, Kallkällan, väster om Dundrets allé, planeras för cirka 90 bostäder i 
enfamiljshus i form av radhus, parhus och friliggande hus samt 4 punkthus i 5 våningar (inkl 
inredd vind). 

Område B, Dundretvägen utvecklad till Dundrets allé och en liten, centralt placerad, park.

Område C, Repisbacken, planeras för cirka 200 bostäder. En sammanhållen fastighet bildas 
för detta område. Fastigheten ägs och förvaltas av exploatören och bostäderna upplåts med 
hyresrätt. Området bildar en gestaltad helhet på Repisvaaras sluttning. Möjligheter skapas för 
närkontakt med naturen, utblickar, ljus- och solinfall. Målet för gestaltningen av Repisbacken 
är att skapa en småskalig bebyggelse med varierande bostadsstorlekar och hustyper, parhus, 
kedjehus och flerbostadshus. Husen är en till fem våningar höga (inkl. inredd vind) och 
placeras utefter svängda kvartersgator. Mellan husgrupperna bevaras stråk av skogsmark.

Område E, Nya Bolagsvägen planeras efter i princip samma planmönster som område C, 
Repisbacken. Här planeras för återuppbyggnad av nedmonterade hus från Bolagsvägen och 
Långa Raden i Malmberget.

Område D, längs i öster, planeras för tre lokalgator var och en med  plats för 15-20 
enbostadshus/mindre flerbostadshus. Totalt cirka 55 bostadshus. 

Område F ligger vid det nya bostadsområdets entré och bör få ett publikt innehåll. Planen 
medger såväl bostäder som kontor eller skola. Husen kan vara tre våningar och får innehålla 
lokaler för handel i bottenvåningen.

F

Områdesindelning       Illustration White
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Dundrets allé

Den del av väg 825, Dundretvägen, som går genom planområdet omdanas till en nord/
sydlig huvudgata med kommunalt huvudmannaskap, Dundrets allé. Gatan kantas med 
alléplantering och gång- och cykelvägar. Från gatan leder entrégator in i bebyggelseområden 
på båda sidor om vägen. Mot Dundrets allé skapas planförutsättningar för etablering av 
service i form av förskola, skola, butiker och andra verksamheter av olika slag. Avsikten 
är att utveckla en målpunkt som ger området förutsättningar för social gemenskap. 
Kulturbyggnader från Malmberget återuppförs här och förstärker områdets identitet. 
Dundrets allé planeras för busstrafik med hållplatser och vändslinga.  
En planbestämmelse för alléplantering säkerställer att planförslagets intentioner fullföljs.

Repisbacken

Uppbyggda terrasser lyfter upp gata med intilliggande hus ur skogen. Det möjliggör 
mer solinfall och bättre utblickar. Terrasseringen gör att bebyggelsen fångar ljuset i 
norrsluttningen. Den lägre bebyggelsen placeras på gatans södra sida (uppåt i backen) 
vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna för ljusinfall. Terrasseringen skapar också 
förutsättningar för god tillgänglighet och ett stadsmässigt gaturum. Byggnaderna får enkel 
grundläggning och kan prefabriceras. 

PARKERING
GARAGE UNDER MARK
SKOTERGARAGE, SKIDFÖRRÅD

ÅTERVINNING
SOPOR
LEK

ANGÖRING, BUSSHÅLLPLATS

N

S
V Ö

Planförslag med parkering och annan logistik.       Illustration White

Principsektion genom terrasser
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Husen placeras i egenskapslinjen mot svagt böjda gator. Träd och belysning samverkar 
och förstärker gatans form. Parhusen är i 2 plan (inkl inredd vind). Även garagen är parvis 
sammanbyggda. Varje bostadshus har uteplats på två sidor om huset. En sida vetter mot 
naturområdet i norr och en sida är öppen mot gatan och solen i söder. Kedjehusen är 
enplanshus med skyddade uteplatser mot söder och anslutande naturområde.  
Till varje hus hör två bilplatser. 

 
De nya husen utformas som en blandning av parhus, kedjehus och små flerbostadshus. 
Flerbostadshus placeras kring torgrum som markerar riktningsändringar och skapar 
vilopunkter. Flerbostadshusen kan utformas dels som trevåningshus (inkl inredd vind), dels 
som hissförsörjda hus i fem våningar inklusive inredda vindar under branta tak.

”Turbinplatser” för att skapa torgrum och sänka hastigheten på gatan.    Planutsnitt, White

Kvartersgata med parhus och kedjehus     Planutsnitt, White
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Entré till Repisbacken från Dundrets allé med återuppförda  
hus från Malmberget och en förskola i bildens mitt.    Illustration, White

Den svängda kvartersgatan med parhus      Illustration, White
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Bebyggelseterrassens murar möter naturmarken    Illustration, White

Kedjehus, parhus och olika sorters flerbostadshus utefter kvartersgatan  Illustration, White
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Nya Bolagsvägen

Område E, Nya Bolagsvägen planeras efter samma planmönster som Repisbacken. 
Byggnadernas inbördes placering och förhållande till gatan planeras med husens 
ursprungliga sammanhang i åtanke.  

Nya Bolagsvägen planeras för återuppbyggnad av åtta nedmonterade byggnader från 
Bolagsvägen och Långa Raden i Malmberget.

BOLAGSVÄGEN 8

BOLAGSVÄGEN 12

BOLAGSVÄGEN 11 BOL AGSVÄGEN 10 LÅNGA RADEN

BOLAGSVÄGEN 20BOLAGSVÄGEN 18 VÄG MOT
DISPONENT VILL AN

1.

2.

3.

4.

5. 7.

8.6.

1.

2.

3.

4.
5.

NYA BOLAGSVÄGEN
6.

7.

8.

NYA BOLAGSVÄGEN



sid 29

Placering, utformning och utförande

Plankartan har bestämmelser som reglerar bebyggelsens placering, utformning och 
utförande. Dessa bestämmelser har för avsikt att säkerställa att gestaltningen av de olika 
delarna av planområdet i huvudsak blir så som det illustrerade bebyggelseförslaget visar.

Bebyggelse inom område C, Repisbacken.

Gestaltningen av Repisbacken syftar till att skapa en småskalig bebyggelse med varierande 
Byggnaderna ska 

samverka med och förstärka gaturummens form och rumslighet.

• Planbestämmelse p2. Huvudbyggnad ska placeras i egenskapsgräns mot kvartersgata. 
Avsikten är att förstärka gaturummet.

• Begränsning av hushöjden uttrycks i högsta byggnadshöjd i meter i gräns mot lokalgata 
eller kvartersgata. Avsikten är att begränsa fasadhöjden mot gatan för att bebyggelsen 
ska upplevas småskalig.

• Taklutningen regleras. Avsikten är att hålla ner fasadhöjden och ge husen väl synliga, 
sluttande tak. 

• Fasader ska färgsättas med stor variation av dova, matta kulörer. Avsikten är att området 
ska hålla ihop utan att upplevas enahanda.

Bebyggelse inom område A och D 

Område A och D får bebyggas med bostadshus som kan vara friliggande enbostadshus, 

förhållande till gatan. Skogsmarken ska, till en del, bevaras inom kvartersmarken även i 
dessa områden. 

• Planbestämmelse b2.källare eller souterrängvånng får inte utföras. Bestämmelsen gäller 
för friliggande enfamiljhus inom område A där grundvattenförhållanden ej är lämpliga 
för våningar under mark.

• Planbestämmelse b3. Höjd från färdigt golv för understa bjälklag till ursprunglig 

och vegetation inom kvartersmark.

• Planbestämmelse v1 souterrängvåning får uppföras utövar angivet våningsantal. Avsikten 

Bebyggelse inom område E, Nya Bolagsvägen

Området får planbestämmelser som medger att nedmonterade hus från Bolagsvägen och 
Långa raden i Malmberget kan återuppföras här. Byggnadernas inbördes placering och 
förhållande till gatan planeras med husens ursprungliga sammanhang i åtanke.

Längst österut planeras ett kvarter för nya enbostadshus.

• Planbestämmelse p4
 medger inte friliggande komplementbyggnader. Avsikten är att 

garage ska byggas in i huvudbyggnad.

• Planbestämmelse b3  och v1,  se ovan.
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Grundläggning och byggnadsteknik 

Betydande schakt eller utfyllnader och stödkonstruktioner erfordras för tomtmark, gator och 
hårdgjorda ytor i den centrala delen av planområdet. Rådande geotekniska förhållanden utgör 
inget hinder för sådana lösningar utan dessa bedöms kunna utföras direkt på morän eller på 
berg. I de låglänta områdena i väster och öster rekommenderas att planerad marknivå hålls 
upp något med hänsyn till rådande grundvattenförhållanden och att dränering och avvattning 
av området säkerställs. 

Inom hela området bedöms byggnader kunna grundläggas utan särskild grundförstärkning 
på valfritt sätt på morän eller berg eller på packade utfyllnader på morän eller krossat 
berg. Är den naturliga moränens mäktighet ovan berget tunn kan schakt ned till berg 
vara att rekommendera. Där källare eller suterrängvåning planeras erfordras permanent 
grundvattensänkning. Källare/suterräng rekommenderas inte i de lägst liggande områdena i 
västra och i östra delarna där grundvattenytan ligger relativt ytligt.

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE

Skolor och förskolor

Plats för förskola reserveras i detaljplanen. Förskolan placeras i anslutning till Dundrets allé 
och infarten till Repisbackens och Kallkällans bostadsområden. 

Längs den östra sidan av Dundrets Allé innehåller planförslaget ett område som förutom 
bostäder, kontor och handel också medger användning för skollokaler. Avsikten är att skapa 
förutsättningar för en framtida etablering av skola om efterfrågan på skolplatser uppkommer 
i samband med en fortsatt utbyggnad av Repisvaara.

 
Kommersiell service och andra verksamheter

De områden i planförslaget som, förutom bostäder, medger användning för kontor och 
handel är placerade utefter Dundrets allé. De kan komma att innehålla kommersiell service 
av typen närbutik, kafé, restaurang, hårvård och småbutiker m.m. Det kommersiella 
underlaget förstärks av turisttrafiken till Dundrets fritidsläggning. Kundparkering kan bland 
annat anordnas längs lokalgator parallella med Dundrets allé.

 
Lek och rekreation

Planområdet är på tre sidor omgivet av Dundrets friluftsområde som övergår i Dundrets 
naturreservat. Mellan de bebyggda terrasserna lämnas naturområden som blir tillgängliga för 
lek och rekreation. Vintertid kan skidspår från bostäderna leda ut i Dundrets naturreservat. 
De planerade bostäderna kommer att få en nära kontakt med en värdefull naturmiljö som ger 
många möjligheter till ett rikt friluftsliv. 

I anslutning till bostäderna anordnas närlekplatser. Större lekplatser med utrustning och 
anordningar för lek planeras också på ett antal platser inom området.

 
Park 

Avsikten med parkytan väster om Dundrets allé är att skapa ett entrémotiv och en mötesplats. 
Några befintliga välväxta tallar bevaras och parkytan kompletteras med gräsytor och 
planteringar samt sittplatser i goda väderstreck.
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BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 
Område E. Nya Bolagsvägen kallas vägen på den översta terrassen. Avsikten är att här 
återskapa en del av den Bolagsväg som en gång fanns i Malmberget. Här kan ett antal 
byggnader från Bolagsvägen och Långa Raden i Malmberget komma att återuppföras. 
Byggnader som sparats då deras kulturhistoriska värden bedöms ha betydelse för Gällivare/
Malmberget och dess identitet. 

Avsikten är att med dessa byggnader knyta en historisk dimension till planområdet. 
Byggnaderna kan skapa en länk mellan dåtida och framtida Gällivare, en länk som kan ge 
ökad kunskap och förståelse för orten och som i sin tur kan generera social trygghet och 
livskvalité. För att byggnaderna ska upplevas som naturliga inslag i stadsbilden har det 
inbördes förhållandet mellan byggnaderna, tomtens utformning och storlek samt växtvalet 
stor betydelse. Förhållanden likvärdiga deras ursprungliga placering bör eftersträvas.

GATOR OCH TRAFIK

Väg E45, Porjusvägen 
Ett genomförande av planförslaget medför åtgärder på den del av väg E45 som berörs av 
planen. En ny gångtunnel under vägen finns med i planförslaget och illustreras på plankartan. 
Denna gångtunnel är viktig för att skapa en bred och ljus förbindelse för gång- och 
cykeltrafik ner mot Gällivare centrum. 

En ny lokalgata i planområdets östra del ansluter till väg E45 där det idag finns en infart 
med vägbom mot en grusväg. I anslutning till den nya lokalgatan kan åtgärder på väg E45 
behövas exempelvis för vänstersvängande trafik. Här är det också önskvärt att anlägga 
busshållplatser och övergångsställe. Övergångstället är viktigt också för gång- och 
cykeltrafik mot Gällivare centum. 

En översyn av korsningen mellan väg 825 och väg E45 kan också behövas i samband med 
planens genomförande.

Huvudgata 
Väg 825, Dundretvägen, är Trafikverkets väg från väg E45 till Dundrets fritidsanläggning. 
Inom planområdet omdanas vägen till en nord/sydlig huvudgata som övergår till kommunalt 
huvudmannaskap. Gatan utformas som en allégata, Dundrets allé, med gång- och cykelvägar 
på båda sidor. Gatan planeras för busstrafik och busshållplatser. Alléutformningen kan 
fortsätta söderut vid en vidare utbyggnad av Repisvaara.

Dundrets allé, vägsektion i nära anslutningen till väg E45.
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Lokalgator 
Lokalgator inom bebyggelseområde för fristående enbostadshus och mindre flerbostasdhus, 
område A och D,  är cirka10 meter breda och rymmer en cirka sex meter bred körbana samt 
cirka två meter utrymme för plogvallar på ömse sidor. 

Parallellt med Dundrets allé går två lokalgator, en på var sida om allén. Dessa gator 
kantas av lokaler för kommunal och kommersiell service och verksamheter samt bostäder. 
Lokalgator inom område A, Kallkällan samt kvartersgatorna inom område C, Repisbacken 
utgår från dessa lokalgator. Gatorna är cirka 15 meter breda och utformas på ett mer urbant 
sätt än lokalgatorna i övrigt. Inom gatumarken ska, förutom utrymme för körbana, finnas 
utrymme för trottoar, parkeringsfickor och plogvallar. I anslutning till gatorna planeras också 
trädplantering.

I planområdets södra gräns planeras en lokalgata som kan komma att kantas av värdefulla 
byggnader från Bolagsvägen i Malmberget och längre österut, ett mindre antal fristående 
enbostadshus. Denna gata kallas i planförslaget Nya Bolagsvägen och kan i framtiden leda 
högre upp på Repisvaara.

En nord/sydlig lokalgata utgår från väg E45 i den punkt där befintlig grusväg i dag leder in i 
planområdets östra del. Denna lokalgata utnytttjar befintlig vägbank och ansluter till de öst/
västliga lokalgatorna, för fristående enbostadshus och mindre flerfamiljshus, i område D. 
Den blir också en östlig anslutning till Repisbackens nordligaste kvartersgata.

Kvartersgator 
Repisbacken utgör ett sammanhållet bebyggelsekvarter med tre öst-västliga kvartersgator. 
Gatorna svänger runt berget och torgrum markerar riktningsändringar och skapar 
vilopunkter. Husens placeras i egenskapsgränsen och följer gatans form. Kvartersgatan 
har cirka sex meters körbanebredd med gångbanor på ömse sidor. Förgårdsmark framför 
husfasader innehåller planeringar, träd och belysning.

Gatans utformning förutsätter att snö transporteras bort. Snöupplag anordnas i anslutning till 
kvartesgatorna. Se illustration av snöupplag på sidan 22.

Vägsektion genom kvartersgata

4
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Gång- och cykelvägar samt skidspår

Planområdets vägnät planeras så att det binds ihop med det befintliga vägnätet i Gällivare. 
Det gäller vägar för såväl bil och kollektivtrafik som för gång- och cykeltrafik.  
En ny gångtunnel, under väg E45, öster om väg 825 illustreras i planförslaget. Denna ökar 
tillgängligheten till centrala Gällivare ytterligare. 

Gång- och cykelvägar planeras på båda sidor av Dundrets allé. De binds ihop med Gällivares 
befintliga vägnät för gång- och cykeltrafik genom en befinlig gångtunnel under väg E45 
väster om Dundrets allé. Vintertid är gång- och cykelvägen på den västra sidan tänkt att 
användas för skidspår och snöupplag. 

Kvartersgator har normalt gångbanor på två sidor om gatan. Cykeltrafiken hänvisas till lokal- 
och kvartersgatornas körbana.

Befintligt gångväg/skidspår väster om Dundretvägen kommer genom gångtunneln under 
väg E45 och leder upp på Dundret. Spåret/vägen justeras i läge i anslutning till den nya 
bebyggelsen och illustreras på plankartan 

Skoterleder

Inom kvartersmark för bostäder kommer fortsättningsvis skoterförbud att gälla.  
En befintligt skoterled upp mot Dundret passerar väster om planområdet. En ny 
skoterled planeras utefter väg E45 norr om den lägst placerade terrassen. Parkering och 
uppställningsplats för snöskotrar planeras med anslutning till den nya leden utefter väg E45. 
Parkering och uppställningsplats för snöskotrar planeras också i planområdets sydvästra del. 
En anslutning till befintlig skoterled söder om planområdet bör utredas i samverkan med 
markägeren i det aktuella området. 

En utredning om skotertrafikens villkor och utveckling inom Gällivare kommun pågår för 
närvarande inom kommunens förvaltning. 

Kollektivtrafik

Dundrets allé planeras för busstrafik med hållplatser vid en centralt placerad park och 
vändslinga för bussen planeras i planområdets södra gräns. Busshållplatser planeras också 
vid väg E45 i anslutning till områdets östra infart.
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Parkering

Kommunens parkeringsnorm gäller som underlag för anordnande av parkeringsplatser. 
Behovet är beräknat till 11 platser per 1000 m2 våningsyta.

Planförslaget ger möjlighet för 1,2 bilplatser per lägenhet i flerbostadshus och för 2,0 
bilplatser per bostad för radhus, parhus, kedjehus och villatomter. 

Alla hus kan angöras med bil från lokal- och kvartersgator. 

Parkering för bil och snöskoter är redovisat på plankartan i planområdets sydvästra gräns 
samt mot en ny skoterled utefter väg E45. Områden för skoterparkering säkerställs med 
planbestämmelse på plankartan.

RISKER OCH STÖRNINGAR
Planerad bostadsbebyggelse utsätts för såväl buller som risker från vägtrafik på väg E45 
samt för buller från väg 825, Dundretvägen. Tågtrafik på Malmbanan, för vilken det pågår en 
utredning om dubbelspår, kan också medföra buller och risker för omgivningen. 
Den skoterled och de skoterparkeringar som ingår i planförslaget kan medföra 
bullerstörningar på intilliggande bebyggelse. Planområdet utsätts också för buller från 
helikoptertrafik. 

Nedlagda skjutbanor i planområdets östra del innehåller markföroreningar som kan påverka 
miljön i anslutning till bebyggelsen negativt. 

Buller 

Kommunfullmäktige har mot bakgrund av gruvbrytningens påverkan på Malmberget beslutat 
att revidera den fördjupade översiktsplanen för området som i intentionerna för tätortens 
expansion, pekats ut som lämpligt och attraktivt för bostadsbebyggelse. I arbetet med 
bebyggelseförslaget har området betraktats som en utvidgning av den centrala bebyggelsen 
i Gällivare. Kollektivtrafik med buss ska försörja området. Området närmsta del är beläget 
cirka en km från centrum.

Området kommer att planeras för god tillgänglighet för gång och cykel. En befintlig 
gång- och cykeltunnel finns under E45 väster om väg 825, Dundretvägen. För att öka 
tillgängligheten ger planen möjlighet för en ny gång- och cykeltunnel öster om väg 825.

Mot bakgrund av detta bör avstegsfall B enligt Boverkets riktlinjer kunna tillämpas för de 
bullerutsatta delarna av planområdet.

En trafikbullerutredning för väg- och tågtrafik har utförts under juni månad 2012. 
Trafikuppgifter är framtagna tillsammans med Trafikverket, och Gällivare kommun.

De dygnsekvivalenta ljudnivåerna har beräknats för två alternativa trafikmängder på väg E45 
och väg 825, Dundretvägen:

- trafikmängd efter genomförande av aktuell detaljplan. 

- trafikmängd om Repisvaaraområdet byggs ut  enligt planerad vision i utvecklingsplan för 
Repisvaara. 

Trafikmängden har kombinerats med två olika hastighetsbegränsningar för väg E45, 70 och 
50 km/tim. Dundrets allé beräknas i bägge fallen få en hastighetsbegränsning på 50 km/tim. 
Totalt har alltså bullerkartor för fyra olika trafikbelastningar tagits fram.
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Malmbanan passerar cirka 120 meter norr om den föreslagna bostadsbebyggelsen i områdets 
östra del. En kapacitetsutredning ligger till grund för en prognos för tågtrafiken år 2021. 
Hastigheten för samtliga tåg beräknas vara 60 km/h. Under dessa förutsättningar bedöms 
tågtrafiken inte medföra att riktvärden överskrids för den planerade bebyggelsen.

Följande slutsatser avseende ljudnivåer i området utgår från den största trafikbelastningen 
och en hastighetsbegränsning på väg E45 till 50 km/tim:

Utredningen visar att föreslagen byggnadsutformning möjliggör bostäder med god 
ljudkvalitet. För merparten av bostäderna blir ekvivalent ljudnivå vid fasad högst 55 dBA 
och riksdagens riktvärde överskrids inte.

• För den första bostadsraden ut mot väg E45 och bostäder ut mot Dundrets allé blir 
ekvivalent ljudnivå upp mot 60 dBA. Med lämplig genomgående planlösning överskrids 
inte 55 dBA på den tysta sidan enligt mål för avstegsfall B. 
Detaljplanen har en planbestämmelse med denna betydelse. 

• Samtliga bostäder får tillgång till uteplats med 70 dBA maximal ljudnivå. Med lämpligt 
val av fasad kan gällande mål inomhus klaras.

Till och från Gällivare sjukhus görs idag ca 60-100 ambulansflygningar per år med 
helikopter (uppgifter från Swedavia 2009). Denna flygverksamhet är inte tillståndspliktig, 
men anmälningspliktig. Helikoptertrafiken innehåller riktvärden enligt gällande tillstånd. 
Riktvärden vid de nya planerade bostäderna i Repisbacken bedöms klaras.  
För att övrig helikoptertrafik ska klara gällande riktvärde bör helikoptertrafik nattetid ej 
tillåtas.

Då planerad skoterled ligger utanför bostadshus är det önskvärt att skotertrafiken nattetid 
begränsas. Beräkning av maximal ljudnivå från snöskotrar är baserat på uppmätta ljudnivåer 
enligt skriften ”Planera för snöskoter, Snöskoterrådet”, december 2011, med mätning intill 
led på mellan 85-92 dBA. Maximal ljudnivå från passerande snöskotrar beräknas bli upp mot 
85 dBA vid närmaste bostad och med moderna bullerdämpade snöskotrar bedöms nivån bli 
cirka 6 dB lägre. Skotertrafiken nattetid bör begränsas för skoterleder som ligger i anslutning 
till bostadshus. 

Risk från väg E45 och Malmbanan - transportled för farligt gods

Planområdet ligger invid både väg E45 och Malmbanan som båda används för transport av 
farligt gods. Ett PM Risk har upprättats som underlag planförslaget. Syftet är att belysa och 
beskriva bostadsområdets exponering för olycksrisker kopplade till transporter av farligt 
gods på väg E45 och Malmbanan. 

Följande riskreducerande åtgärder ska föras in som del av den föreslagna detaljplanen i syfte 
att skapa ett tillräckligt säkert bostadsområde:

• Mellan väg E45 och bebyggelse upprätthålls en skyddszon om 25 m. Skyddszonen ska 
inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.

• Inom skyddszonen behålls befintlig vegetation (träd) som ett naturligt skydd.

• Byggnads fasader inom 30 meter från vägkant utförs med obrännbar fasad.

• Placering av entréer till byggnader belägna inom 30 meter från vägkant skall vara i 
riktning bort från väg E45 så att de möjliggör trygg och säker utrymning av byggnaden i 
händelse av en olycka. 
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I genomförandeskedet ska följande riskreducerande åtgärder beaktas: 

• Skyltad hastighet på väg E45 sänks till 50 km/h förbi planerat område. Om befintlig 
hastighetsgräns på 70 km/h bibehålls ska avkörningsskydd eller liknande uppföras.

• Om inte avkörningsskydd uppförs rensas markytan i anslutning till väg E45 från stora 
stenar o. dyl. som kan punktera tankar.

• Befintligt dike bibehålls för att samla läckage från eventuell olycka.

• Stora glasade fasadpartier undviks inom 30 meter från vägkant.

Risk från markföroreningar 

Markområden som har används för skjutbanor innehåller föroreningar från verksamheten. 
Dessa områden ska saneras innan bebyggelse kan uppföras i eller i anslutning till dessa 
områden. 

En kartläggning av föroreningar i  marken inom de tre skjutbanorna har utförts. I den 
fortsatta planprocessen ska förutsättningar och kostnader för marksanering utredas 
i samverkan mellan tidigare verksamhetsutövare, exploatör och kommun. Tidigare 
verksamhetsutövare ansvarar för marksaneringar enligt miljöbalken.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

Kommunala VA-ledningar finns på båda sidor om Dundretvägen. De omlokaliseras i 
samband med detaljplanens genomförande. Nya ledningar lokaliseras till Dundrets allé.

Inom planområdet finns en tryckstegringsstation för vatten. Denna säkras genom att ett 
E-område för denna förs in på plankartan.

Befintlig avloppsledning måste kompletteras med en ny ledning för att uppnå kapacitet för 
den nya bebyggelsen.

Avlopp kommer att behöva pumpas från östra delen av planområdet. Plats för pumpstation 
behöver utredas i det fortsatta planarbetet.

De nya ledningssystemen för vatten och avlopp byggs ut i nya lokal- och kvartersgator. 
Dessa ansluts till det kommunala ledningsstråket i Dundrets allé.

 
Dagvatten   

En PM om dagvattenhantering har utarbetats för planområdet daterad 2012-06-21, reviderat 
2012-08-20.

Principen för dagvattenhanteringen bör vara att få fördröjning från källan till recipienten 
samt att ha ett flertal mindre utsläppspunkter. Vatten från ytor inom fastigheter bör fördröjas 
lokalt på respektive fastighet.

Takvatten samt ytavrunnet vatten från tomtmark bör ledas till skogsmark mellan gatorna 
inom bostadsområdet. På detta sätt bibehålls del av grundvattenbildningen i området samt 
avlastar recipienten.

Ytvatten från sluttningen söder om planområdet tas om hand i avskärande dike för  att på 
lämpligt sätt ledas vidare ner genom planområdet.



sid 37

Dagvatten från gator inom områdets centrala och östra delar bör ledas via ett slutet 
dagvattensystem i ledningar ned mot väg E45 och vidare i befintliga öppna diken mot 
Vassara älv. Fördröjning och rening av dagvatten föreslås ordnas genom en öppen 
fördröjningsdamm mellan bostadsområdet och väg E45. Fördröjning och rening av 
dagvattnet sker även via dikessystemet.

På grund av naturvärdet i den sumpskog som finns väster om planområdet bör utledning av 
dagvatten mot denna undvikas. Genom en något djupare ledningsschakt bör även dagvattnet 
från denna del kunna gå att ledas österut mot den föreslagna dagvattendammen. 

Dagvattendamm

Dagvattendammen bör ha som dimensioneringsförutsättningar att fördröja det tillkommande 
flöde som via hårdgjorda ytor och dagvattenledningar leds mot Vassara älv. För en översiktlig 
beräkning av erforderlig utjämningsvolym har följande kriterier använts;

• 5-årsregn

• Klimatfaktor 10 %

• Hårdgjorda ytor: 3 ha (som leds direkt mot recipienten)

• Avrinning från naturmark: 10 l/s, ha (hämtat från Svenskt Vatten P90)

Med dessa parametrar erhålls en erforderlig utjämningsvolym på ca 1300 m3. 

Den planerade dagvattendammen kan även fungera som uppsamlingsdamm för utsläpp 
vid exempelvis en tankbilsolycka. För att detta ska fungera måste dammen förses med 
avstängningsmöjligheter. Vattennivån i dammen bör vara reglerbar för att kunna optimera 
driften mot sommar- respektive vinterförhållanden.

Storlek och design på dagvattendammen bör fastställas mer i detalj i under fotsatt planabete. 

All risk för erosion, näringsläckage, förorening och grumling av vattenmiljön ska förebyggas 
under byggskedet.

 
Elförsörjning och fjärrvärme

Underhandskontakt har tagits med Vattenfall i Luleå. Befintliga kraftledningar omlokaliseras/
markförläggs. Planförslaget visar tre fristående nätstationer.

Området planeras för att anslutas till fjärrvärme.

 
Elektronisk infrastruktur

Fastigheterna kan anslutas till optisk fiber som finns indraget i området. Kanalisation för 
detta bör samordnas med ledningar för vatten och avlopp m.m.
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Avfallshantering

Hushållssopor samlas i därför avsedda kärl i anslutning till respektive enbostadshus.

Flerbostadshusen har fristående byggnader för avfall på ett maximalt avstånd av 20 meter 
från husens entréer. En rekommendation är att bostäderna förses med avfallskvarn. Med 
kvarn minskar mängden sopor samtidigt som dålig lukt från soporna undviks eftersom inga 
matrester hamnar bland avfallet. Genom att soporna minskar behöver kärlen inte tömmas så 
ofta. Detta bidrar också till en lägre avfallskostnad för de enskilda hushållen.

Gator och vägar bör planeras så att sopbilar kan samla upp avfall inom området utan att 
vända. Backningsrörelser ska inte behöva förekomma.

Plats för återvinningsstation är reserverad i anslutning till bussens vändplats vid Dundrets 
allé i områdets södra gräns.

 
Administrativa frågor

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft.
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MILJÖKONSEKVENSER
Planförslaget kan framförallt komma att medföra konsekvenser för naturmiljön. Planen 
kan även komma att medföra vissa negativa konsekvenser för mark och vatten, friluftsliv, 
stads- och landskapsbild, risk och säkerhet samt buller. För de framtida boende i området 
kan planen även medföra positiva konsekvenser vad gäller friluftslivet. Andra positiva 
konsekvenser är att byggnader av kulturhistoriskt värde planeras att uppmonters i 
planområdet och att markföroreningar troligtvis kommer behövas saneras inom planområdet.

Konsekvenserna av planförslaget har jämförts med ett nollalternativ. Inga alternativa 
utformningar har utretts i MKB-arbetet. Däremot förutsätter nollalternativet att intentionerna 
i den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, här kallad 
FÖP:en, efterföljs. Det innebär att planområdet i nollalternativet endast används för turism, 
fritid och kultur och att de 350 bostäder som planförslaget medger kommer behöva byggas 
på annan plats i Gällivare.

VIKTIGASTE MILJÖKONSEKVENSERNA

Rennäringen

Ett genomförande av detaljplanen minskar det område som är utpekat som en svår passage 
för rennäringen. Vilka konsekvenser det medför är inte fullt utredda utan dialog behöver 
föras med berörd sameby. Konsekvenserna för rennäringen kan dock bli betydande både i 
planförslaget och i nollalternativet. Det beror på att Rennäringen, enligt FÖP, står i konflikt 
med flera potentiella utbyggnadsområden. 

Planförslag Nollalternativ (utveckling enligt FÖP)
Rennäring-
en

Troligtvis acceptabla konsekvenser. Planområdet ligger 
inom en s.k. ”svår passage” för rennäringen. Frågan 
behöver utredas tillsammans med berörd sameby.

Risk för betydande negativa konsekvenser. Bostäder kommer 
behöva byggas i Gällivare och många potentiella nyetableringar 
kan komma att påverka riksintresse för rennäringen

Mark och  
vatten

Måttliga konsekvenser förutsatt att markarbeten utförs 
med omsorg om omgivande natur och att dagvatten-
åtgärder vidtas samt att markföroreningar saneras.

Endast små konsekvenser för planområdet. Andra områden utpe-
kade i FÖP för bostadsbebyggelse kräver troligen inte markarbe-
ten i samma utsträckning som i planförslaget.

Naturmiljö 
Risk för betydande negativa konsekvenser framförallt 
pga. att planen delvis medger exploatering av områ-
den med mycket höga naturvärden.

Risk för betydande konsekvenser då flera områden utpekade i 
FÖP för bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning till Natura 
2000-klassade Vassaraälv

Friluftsliv
För framtida boende i området medför planen positiva 
konsekvenser pga. närhet till områden med höga 
friluftslivsvärden.

Troligen inga konsekvenser. Generellt ligger områden utpekade i 
FÖP:en för bostadsbebyggelse inte lika nära ett lika rikt friluftsliv 
som planområdet.

Stads- och  
landskaps-
bild

Acceptabla konsekvenser. Området är idag oexploate-
rat men bebyggelsen följer i stort områdets topografi 
och naturmark sparas mellan bebyggelse för att bevara 
områdets karaktär.

Troligen små konsekvenser. Inom området kommer endast viss 
fritisbebyggelse ske. Andra områden utpekade i FÖP för bostads-
bebyggelse ligger inte i en sluttning likt den i planförslaget och 
syns inte i lika stor utsträckning från tätorten.

Risk och  
säkerhet

Små konsekvenser förutsatt att åtgärder vidtas. Närhe-
ten till väg E45 medför att åtgärder måste vidtas för att 
minimera risker.

Troligen små konsekvenser. Flera andra potentiella utbyggnads-
områden ligger inte lika nära väg E45. Dock finns områden som 
berörs av andra riskfaktorer.

Buller Acceptabla konsekvenser under förutsättning att 
åtgärder vidtas.

Troligen små eller inga konsekvenser. Flera av de områden utpe-
kade i FÖP för bostadsbebyggelse ligger inte lika nära väg E45 
som är den stora bullerkällan.

Tabell: Sammanställning av miljökonsekvenser från planförslaget och nollalternativet. Röd - Betydande negativa konsekvenser. Gul - Måttliga eller acceptabla konse-
kvenser. Grön - Små eller inga konsekvenser.
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Naturmiljö

Det bedöms finnas en risk att planens konsekvenser för naturmiljön blir betydande 
framförallt pga. att vissa delar av planen medger exploatering i områden som identifierats 
inneha mycket höga naturvärden. Det bedöms även finnas en liten risk att Natura 
2000-klassade Vassara älv kan påverkas från dagvattenavrinning. Det kan dock lösas 
genom rening av dagvatten innan utsläpp. Flera av de områden som föreslås för utbyggnad i 
FÖP:en ligger i tätare anslutning till Vassaraälv och det bedöms därför finnas en viss risk att 
konsekvenserna för naturmiljön kan bli betydande i både planförslaget och nollalternativet 

Friluftsliv

Dundret har klassats som naturreservat främst på grund av friluftslivsvärden. Planförslaget 
bedöms endast medföra små konsekvenser för dessa värden. För framtida boende i 
planområdet bedöms konsekvensera för friluftslivet som positiva då bostäderna kommer 
ligga i tät anslutning till områden med höga friluftslivsvärden. De områden som föreslås för 
utbyggnad i FÖP:en ligger inte i lika tät anslutning till friluftsliv och bedöms därför inte ha 
samma positiva konsekvenser för friluftslivet som planförslaget.

Mark och vatten samt stads- och landskapsbild

Planförslaget innebär att den sluttande terrängen i den största delen av planområdet 
terrasseras. Terrasserna som ska bära kvartersgator och bebyggelse skapas med 
överskottsmassor från gruvnäringen ovanpå befintlig mark. De avslutas med murar som 
varierar i höjd mellan 0,5 meter och 3 meter. Detta innebär att landskapet i området 
kommer att genomgå en omfattande förändring men samtidigt anpassas bebyggelsen till 
landskapsbilden. Mellan terrasserna bevaras dock stråk av skogsmark för att bibehålla 
landskapets karaktär. Planen kan även medföra positiva konsekvenser för utblickar från 
Gällivare centrum. Detta medför att konsekvenserna för stad- och landskapsbild bedöms som 
acceptabla.

För mark och vatten bedöms konsekvenserna som måttliga under förutsättning att åtgärder 
vidtas. Framförallt bör dagvatten renas innan utsläpp till recipient och udvikas att släppas 
ut till sumpskogen i västra delen av planområdet. En positiv konsekvens av planen är att de 
markföroreningar som förekommer i planområdets östliga delar måste saneras för att kunna 
genomföra planen.

För att jämföra konsekvenser vad gäller stads- och landskapsbild samt mark och vatten krävs 
att planen jämförs med en specifik alternativ lokalisering eller alternativ utformning vilket 
inte är möjligt i detta fall. De områden utpekade för bostadsbebyggelse i FÖP:en har dock 
inte det skydd för landskapsbilden som planområdet har. De ligger generellt inte heller i lika 
starkt sluttande terräng som planområdet vilket troligtvis kommer medföra mindre ingrepp i 
marken. Nollalternativet bedöms därför medföra mindre konsekvenser än planförslaget.

Risk och säkerhet samt buller

Väg E45 angränsar till planens norra del. Vägen är led för farligt gods och det medför vissa 
konsekvenser vad gäller risk och säkerhet samt buller. WSP har i en riskanalys bedömt 
att Länsstyrelsens rekommendationer för avstånd till led för farligt gods kan frångås 
om åtgärder som t.ex. obrännbara fasader på byggnader inom 30 m från väg E45 vidtas. 
Hastigheten på väg E45 förbi planområdet bör sänkas från 70 km/h till 50 km/h för att 
undvika att ljudnivåer i området närmast E45 överstiger nationella riktlinjer för trafikbuller. 
Om hastigheten ej sänks kommer andra bullerdämpade åtgärder krävas. 
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Uppfyllande av miljömål
Riksdagen har fastställt miljökvalitetsmålen och delmålen för en hållbar utveckling. Plan-
förslaget kan uppfylla miljömålet God bebyggd miljö. Hänsyn tas till bullersituationen i 
området. Planförslaget kan också medföra positiva konsekvenser för kulturmiljön då planen 
möjliggör att inom planområdet återuppföra hus av kulturvärde som tidigare stått i Malmber-
get. Planförslaget bedöms inte få sådana konsekvenser att miljömålet Myllrande våtmarker 
inte kan uppfyllas trots att det ligger i närheten av en våtmark och ett antal sumpskogar.
Planförslagets genomförande bedöms ha små negativa konsekvenser för uppfyllandet av 
miljömålet Storslagen fjällmiljö. Det beror på att området är av riksintresse för rennäringen, 
skydd för landskapsbilden enligt §19 NVL samt ligger i närhet till två Natura 2000-områden. 
Planförslaget bedöms inte hindra att miljömålen Ett rikt växt- och djurliv eller Levande 
skogar uppfylls. Det beror på planområdets ringa storlek i förhållande till omgivande na-
turområden.

FORTSATT ARBETE
• Radonundersökningarna bör kompletteras.
• Innan åtgärder för marksanering vidtas bör en åtgärdsutredning göras där åtgärdsmål och 

teknisk lösning tas fram.
• Dialog behöver föras med berörd sameby angående konsekvenser för rennäringen.
• Eventuellt kan en vidare naturinventering som fokuserar på omkringliggande natur-

värden vara aktuell.
• Ansöka om att upphäva skydd för landskapsbild enligt §19 NVL
• Föra dialog med Länsstyrelsen om att frångå byggförbudszon på 30 m från väg E45
• Kommunen bör ansöka om att sänka hastigheten på Dundretvägen och väg E45 förbi 

planområdet från 70 km/h till 50 km/h.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  

Planens handläggning

Planprocessen handläggs med normalt planförfarande och samråd beräknas äga rum  
omkring årskiftet 2012-2013. Efter inkomna synpunkter och eventuella revideringar ställs 
planen ut för granskning i minst tre veckor. Målsättningen är att planen antas hösten 2013.

 

ÖP PLAN-
SAMRÅDFÖP GRANSKNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

Planprocessen, enligt PBL 2010:900, från översiktsplan till laga kraft vunnen detaljplan som 
hanteras med normalt förfarande. Programskedet ingår inte i denna plan då det finns en fördjupad 
översiktstplan, FÖP. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft

 
Lovpliktens omfattning

Inom kvartersmark och områden upplåtna som gemensamhetsanläggningar krävs marklov 
för schaktning och fyllning.

Markförorening ska vara åtgärdad  innan lov får ges.

 
Ansvarsfördelning 

Exploatör har det administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av 
detaljplanen, dvs. genomförande av anläggningar på kvartersmark, utöver bebyggelse såsom 
åtgärder vid eventuella markföroreningar, samordning och flytt av ledningar m.m.

Det kommunala verksamhetsområdet för VA utvidgas för att möjliggöra ny bebyggelse på 
Repisvaara.

 
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats mark, park och naturmark inom planområdet. 

Trafikverket är huvudman för väg 825, Dundretvägen. En diskussion mellan  kommunen och 
Trafikverket om delat huvudmannaskap för väg 825 kommer att inledas under planprocessen. 
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Avtal

Ett exploateringsavtal ska upprättas och föreligga innan planen antas av kommunen. 
Exploateringsavtalet ska reglera marköverlåtelser och kostnader för detaljplanens 
genomförande. 

Mark som planläggs som allmän plats kvarstår i kommunal ägo. De delar av kommunens 
mark som planläggs som kvartersmark förvärvas av exploatören.

Kostnader för följande anläggningar inom planområdet och i anslutning till ska fördelas 
mellan exploatör och kommun:

• Kommunala vägar och ombyggnad av väg 825, Dundretvägen.

• Lekplatser med lekutrustning.

• Skoterled utefter väg E45 i planområdets norra gräns samt andra kompletteringar av 
skoterled i anslutning till planområdet.

• Omläggning av befintligt skidspår.

• Ny tunnel för gång- och cykeltrafik under väg E45.  

• Omlokalisering av VA-och kraftledningar.

• Dagvattenanläggning med dagvattendamm.

• Sanering av förorenad mark.

 
Ledningsrätter

Ledningsrätter finns inom planområdet enligt upprättad grundkarta. Avtal upprättas med 
ledningshavare om upphävande av ledningsrätt och fördelning av kostnader i samband med 
detta.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning m.m.

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärderna som är en förutsättning för 
planens genomförande.

Ansökan till Lantmäteriet om fastighetsreglering och andra fastighetsrättsliga frågor ska 
göras av exploatör. 

Kommunen har för avsikt att diskutera markförvärv av Trafikverkets fastighet inom 
planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR

Plankostnader

Reglering av plankostnader görs genom ett planavtal mellan Gällivare kommun och 
exploatör.

 
Ledningar 

Exploatör bekostar flytt och markförläggningar av befintliga ledningar i planområdet.
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TEKNISKA FRÅGOR 

Utredningar

Förorenad mark

Planområdets östra del förutsätter sanering av mark som förorenats av verksamheten vid 
tre nedlagda skjutbanor. En fördjupad utredning av förorenad mark ska göras i samverkan 
mellan tidigare verksamhetsutövare, exploatör och kommun. Tidigare verksamhetsutövare 
ansvarar för marksaneringar enligt miljöbalken.

Naturvårdsverkets vägledning för inventering, åtgärder och efterbehandling skall följas, 
se generella riktvärden i Naturvårdsverkets rapport 4638 samt rapport ”Riktvärden för 
förorenad mark”, remissversion 2007. Uppföljning ska ske under genomförandetiden. 
Exploatören ansvarar för att föroreningar inventeras, saneras och efterbehandlas enligt 
riktlinjer ovan och efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Exploatören ska upprätta en saneringsplan med förslag till åtgärder samt kontrollprogram 
och lämna in till miljö- och hälsoskyddsnämnden för beslut innan något saneringsarbete får 
påbörjas. Kontrollprogrammet skall omfatta miljöförhållande före, under saneringsarbetet 
och byggskedet men även uppföljning efter färdigställandet. 

Vägar

Åtgärder på den del av väg 825, Dundretvägen som berörs av planen, utreds i samverkan 
mellan exploatör, kommun och trafikverket i den fortsatta planprocessen. Åtgärderna avser 
förläggning av ledningar i vägmarken, nya väganslutningar, gång- och cykelvägar inom 
vägområdet samt alléplantering.

Åtgärder på de delar av väg E45 som beörs av planen utreds i samverkan mellan exploatör, 
kommun och trafikverket i den fortsatta planprocessen. Åtgärderna avser trafiksäkerhet i 
anslutning till korsningen med väg 825 samt kosning med ny väganslutning till väg E45 i 
planområdets östra del. Åtgärderna avser också anläggning av eventuella busshållplatser på 
väg E45.

Åtgärder för ny gång- och cykeltunnel under väg E45 utreds i samverkan mellan exploatör. 
kommun och trafikverket i den fortsatta planprocessen.

Utformning av kommunala vägar avseende vägområdets bredd, vändmöjligheter, 
snöhantering och detaljutformning utreds i fortsatt projekteringen under planprocessen.

Ledningar

Exploatör ansvarar för att befintliga ledningar hålls tillgängliga under byggtiden.

Kabelutsättning ska begäras innan markarbeten påbörjas. Exploatör ska kontakta de berörda 
ledningsägarna i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts 
igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 
byggtiden.
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Dagvatten

Detaljutformning av dagvattenhantering inom planområdet och anslutning till recipient 
utreds i fortsatt projektering under planprocessen. 

MEDVERKANDE 
Kommunens ansvarige för planärendet är varit Sture Sundquist, miljö- och byggchef, 
Gällivare kommun.

Kommunen upprättar detaljplanen med hjälp av konsult i samarbete med kommunens 
tjänstemän.

Detaljplanen har upprättats av White arkitekter i Stockholm.  
Planstruktur och gestaltning för bebyggelsen är gjord av White arkitekter, 

Följande utredningar utgör underlag till planen: 
Naturinventering har gjorts av Enetjärn Natur AB 
Geoteknik, markföroreningar, VA, dagvatten och risk har utretts av WSP 
Trafikbuller har utretts av ÅF Infrastructure AB.

Sture Sundquist     Tobias Stenmark 
Miljö- och byggchef     Planarkitekt 
Gällivare kommun     White arkitekter AB 


