Översiktsplan Gällivare kommun 2014
Del 2 - Planeringsförutsättningar

Vad är det här för dokument?
Detta dokument ska läsas som en del av översiktsplanen. Texter i denna del utgör en nulägesbeskrivning inom
ett flertal sektorer och beskriver de allmänna intressen som anses viktiga att ta hänsyn till vid fysisk planering.
Rekommendationer och strategier i översiktsplanen grundas till viss del på dessa avsnitt.
Översiktsplanen del 1 - Planförslag går att läsa fristående detta dokument. Översiktsplanen del 2 ger dock en
fördjupad förståelse över bakomliggande faktorer som legat till grund för översiktsplanen.
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ALLMÄNT OM GÄLLIVARE KOMMUN

1. ALLMÄNT om gällivare kommun
Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor cirka 18 300 människor fördelat på tre tätorter
och 36 byar, allt på en yta om cirka 16 000 km2.

Geografiskt ligger Gällivare mitt i Norrbotten och
här finns ett stort länsdelssjukhus. Närheten till fjällvärlden ger goda möjligheter till fritid och upplevelser
av toppklass året runt.

Norrbottens län: Norrbotten är Sveriges största och
nordligaste län och det enda länet i Sverige som har
landgräns mot två länder – Norge och Finland. I länets 14
kommuner bor ca 250 000 invånare. Här talas de natio-

Norrbottenskusten nås på 2-3 timmar med bil eller
tåg och med flyg ligger Stockholm drygt två timmar
från Gällivare.

nella minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska)
och samiska.
Norrbottens län bjuder på stora kontraster då drygt hälften

I kommunen finns ett differentierat näringsliv,
mineralutvinning är sedan decennier huvudsaklig
basnäring och sedan 2004 investerar näringslivet
miljarder i nya och utbyggda anläggningar inom gruvoch besöksnäring.

av Sveriges fjällområden ligger i länet samtidigt som
länet även har en av Sveriges största skärgård. Ett flertal
av nationalälvarna rinner genom länet och det är rikt på
naturtillgångar som skog och malm. Norrbottens län har
efter Stockholms län den högsta produktiviteten mätt som
bruttoregionprodukt per sysselsatt.
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Historik
Gällivare socken bildades 1742 genom en utbrytning ur Jokkmokks socken och ombildades sedan
till Gällivare landskommun år 1874 genom 1862 års
kommunreform.
Tätorten Gällivare bildades till ett municipalsamhälle år 1893 och förblev så fram till år 1956. I 1952
års kommunreform beslöts att municipalsamhällen
skulle övertas av landskommunerna. Detta innebar
att Gällivare municipalsamhälle och Gällivare landskommun likaställdes i fråga om allmänna stadgar och
skillnaden mellan stad och landsbygd utjämnades.

Därefter har befolkningen sjunkit i en jämn skala fram
till dagens 18 300 personer. Detta gäller i högsta grad
på landsbygden som ända sedan början av 1960-talet
har präglats av stark befolkningsminskning, avveckling av butiker, skolor och annan service.

Viktiga historiska skeenden
I utvecklingen av Gällivare som samhälle finns ett par
viktiga historiska skeenden.

Den senaste kommunreformen (1971) innebar
att Gällivare landskommun blev dagens Gällivare
kommun. Kortfattat går det att beskriva syftet med
kommunreformerna med att de skulle leda fram till
en mer enhetlig lokal förvaltning av Sverige.

Det första är kolonisationen och kristnandet där
etablering av kyrkan hade en väsentlig betydelse för
kommunen. I Gällivare etablerades först ett kapell
i Nabreluokta som brann ner, därefter på samiskt
initiativ i Håmojokk som även det brann. Därefter
beslutades 1739 att en ny kyrka skulle byggas i Kaitum
och den skulle bekostas av varje hushåll i Sverige med
1 öre silvermynt.

Ytmässigt har inte kommunens gränser förändrats
sedan Gällivare socken bildades år 1742, förutom
en mindre justering vid Linafallet i östligaste
kommundelen.

Kyrkan kom att placeras i Gällivare och Per Högström
var den första prästen som tillträdde 1742 . Den Så
kallade Ettöreskyrkan finns fortfarande kvar i bruk i
Gällivare.

Befolkningshistorik
Människor har rört sig i det som idag är Gällivare
kommun allt sedan istidens avsmältning för ca 8.000
år sedan. Ursprunget är oklart men successivt utvecklades en nomadiserande befolkning med troligen
samisk härkomst. Därför är det som kallas en bofast
befolkning en sen företeelse inom kommunen.
Under 1730-talet bedömdes det inte finnas mer än ca
50 gårdar i hela kommunen. De äldsta bosättningarna
bedöms vara i Suotujärvi från 1665, Ullatti från 1600talet och Skröven från 1700.
Samtidigt som de bofasta etablerades fanns det en
samisk befolkning som skattelades i de så kallade
lappskattelanden.
Det är också känt att det fanns en tidig och livlig handel
i norr kring värdefulla varor såsom kött, fisk, päls
med mera som reglerades ända sedan tidig medeltid.
Denna handel bör ha berört även samisk och annan
befolkning i Gällivare.
Gällivares befolkningsutveckling är typisk för en
inlandskommun. År 1830 var befolkningen 1 323
personer, år 1890 var den 4 279 personer och sedan
ökade befolkningen successivt fram till år 1961 då den
hittills högsta siffran nåddes på ca 27 000 invånare.
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Ettöreskyrkan (Kommunens bildarkiv).

Det andra historiska skeendet var gruvhanteringen
som medförde bland annat fasta bosättningar i
Gällivare. Fyndigheterna i Gällivare blev kända i
början av 1600-talet men första mutsedeln utfärdades
till Karl Tingvall 1735. Ända sedan dess har gruvverksamheten bidragit till Sveriges ekonomi i större eller
mindre omfattning och föranlett grundandet av flera
bruk och nybyggen.

Malmtransporterna från gruvorna skulle ned till
kusten och organiserades främst längs Råne Älvdal
med häst eller ren och med skjutshåll efter vägen.
Dessa transporter pågick fram till etableringen av
järnvägen på 1880-talet.

Kåkstan (Kommunens bildarkiv).

Malmtransport med ren (Kommunens bildarkiv).
Det industritekniska språnget i slutet av 1800-talet
med järnväg, dynamit, elkraft och skogsbruk ledde till
en kraftfull utveckling av näringarna och ekonomin. I
samband med detta etablerades Gällivare malmberg
(Malmberget) som gruvsamhälle.
Kommunens befolkning växte både på landsbygden
och i tätorterna. I tätorterna var det främst genom
arbetare och tjänstemän i gruvan eller järnvägen och
i den framväxande handeln och offentliga servicen.
På landsbygden skedde befolkningsökningen främst
genom folkhushållningen.
När malmbanan nådde Gällivares malmberg 1888
avslutades en epok av säsongsstyrd malmbrytning
och en ny industriell epok med åretruntverksamhet
tog vid. I och med detta uppstod ett behov av bofast
arbetsstyrka. Befolkningen ökade lavinartat och
bostadsbehovet var stort, de bostäder som uppfördes
räckte inte till och därför växte primitiva, privata jordkojor och enkla brädkåkar upp och den illa beryktade
kåkstan var ett faktum.

Malmberget var kommunens största tätort under
1960- och 70-talet. Omkring år 1960 framkom det
att LKAB avsåg att bryta malm under stadsplanerat
område och den så kallade Gropen var ett faktum.
Gropen har även fungerat som en symbol för att malmbrytningen föranlett flytt och rivning av samhället
ända sedan 1960-talet och idag ser vi resultatet i en
sådan omfattning att i stort sett hela Malmberget
måste avvecklas.
Gruvbrytningen i Malmberget har i alla tider fysiskt
påverkat det omgivande samhället och utvecklingen
har medfört att det redan på 1950-talet revs små
samhällen som växt upp runt brytningplatserna.
Tex Vitåfors, Tingvallskulle, Dennewitz och Robsam
avvecklades.
I och med brytningen av Kaptensmalmen under
jord påverkades sedan Malmbergets centrum vilket
medförde att kyrka, badhus och skolor fick rivas i
slutet av 1960-talet och byggas upp på nya ställen.
Denna utveckling har fortsatt och i dagens läge
påverkas hela Malmberget.

Tätorten Gällivare förväntades först bli bostadsort
för Malmbergets gruvarbetare, men istället kom
bosättningarna och service att etableras nära gruvområdet. Detta resulterade i att Malmberget under
en tid utvecklades mycket snabbare än Gällivare och
omvandlades på mycket kort tid från obygd till tätort
med 7 000 invånare (år 1900).

Gropen Malmberget (Kommunens bildarkiv).
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Samhällsomvandlingen
Under våren 2010 påbörjades ett omfattande bostadsbyggande i Gällivare med anledning av gruvans
påverkan på Malmberget. Detta innebär att delar
av infrastrukturen, bostäder och andra byggnader i
Malmberget måste flyttas. Denna så kallade stadsomvandlingsprocess kommer att pågå flera år
framöver och påverka inte bara Gällivare tätort utan
hela kommunen.
Tillsammans med gruvbolaget LKAB har kommunen
tagit fram en tidplan som visar att år 2032 kommer
Malmberget, förutom Malmsta/Östra Malmberget, att
vara avvecklat. Det i sin tur föranleder att nya bostadsområden, områden för handel och offentliga lokaler
måste tas fram på nya platser som inte påverkas av
framtida gruvbrytning. Processen med flytten av delar
av Malmberget inleddes med framtagandet av en ny
fördjupad översiktplan som antogs 2008.

City move
Under våren 2009 genomfördes en workshop som
behandlade flytten av ett samhälle där det med hjälp
av moderna designmetoder diskuterades möjliga
lösningar för en positiv, trygg och smidig samhällsomvandling med delaktiga invånare. Detta arbete skedde
bland annat i samarbete med kommunen, näringsdepartementet, LKAB och länsstyrelsen. Projektet gick
ut på att fler designers, arkitekter, stadsplanerare,
konstnärer, miljöforskare, beteendevetare och andra
professioner från hela världen tillbringade två veckor
i Malmberget för att arbeta fram idéer för hur ett
samhälle kan flyttas.
Resultatet av workshopen visade bland annat att
kommunen behövde arbeta med fördjupade medborgardialoger kring ett framtida Gällivare.

Nya Gällivare
Projektet Nya Gällivare startades under hösten 2009
med syfte att dels ta fram en vision för samhällsomvandlingen och dels ta fram utvecklingsplaner för nya
bostäder och service i anslutning till tätorten.
Arbetet genomfördes genom fördjupade dialoger med
medborgare och näringsliv.
Resultatet av projektet ligger till grund för den fördjupade översiktplanen för Gällivare/Malmberget/
Koskullskulle 2014.
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Förvaltningskommun för
minoritetsspråk
Befolkningssammansättningen år 1868 var definierad
i 586 svenskar, 785 finnar, 913 lapska nybyggare och
406 nomadlappar. Detta speglar de kulturella förhållanden som präglar Gällivare kommun än idag, ett
svensk samhälle med stark prägel från samisk och
finsk kultur.
I februari 2000 antog Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. De bygger på insikten att det finns ett stort antal
minoriteter i Europa som har levt i området sedan
lång tid tillbaka och har ett eget språk och egen kultur.
Gällivare kommun var bland de första kommunerna
som blev förvaltningskommun för minoritetsspråken
samiska, finska och meänkieli (tornedalsfinska). I en
förvaltningskommun har det allmänna ett särskilt
ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Kommunen skall även i övrigt främja
de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling och
kultur skall främjas särskilt.
Enskilda har rätt att använda minoritetsspråken i sina
skriftliga och muntliga kontakter med den kommunala myndigheten.
Kommunen har inrättat en samrådsgrupp för minoritetsspråk. Rådets uppgift är att vara ett organ för
samråd och ömsesidig information mellan minoriteternas organisationer och kommunens styrelse
och nämnder. Rådet ska sträva efter att så många
som möjligt får möjlighet och kan använda sitt
minoritetsspråk.
Andra arbetsuppgifter för rådet är att uppmuntra
undervisning av minoritetsspråken samt informera
om dess betydelse. Rådet kan yttra sig om stöd till
enskilda personer, föreningar och förvaltningar inom
Gällivare kommun som ansöker om bidrag till det som
främjar minoritetsspråk och dess kultur.

Naturgeografisk
beskrivning
Klimat
Gällivare är en kommun med stora avstånd och topografiska variationer vilket medför skillnader i klimatet
beroende det geografiska läget inom kommungränserna. Under 2012/2013 togs ett klimatscenario fram
för kommunen, vilket baserades på SMHIs analyser
av det framtida klimatet. Sannolika klimatförändringar framgår under rubriken Framtid.

Nutid
Årsmedeltemperaturen i Gällivares kommuns låglänta
områden varierar mellan ca -1° och +1°, i fjälltrakterna ligger medeltemperaturen ett par grader lägre.
Vegetationsperiodens längd (antalet dagar under ett
år då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°) är
120-150 dygn. Sommarhalvårets många soltimmar
inverkar gynnsamt på lokalklimat och växtlighet.
Årsnederbörden för kommunen varierar mellan
600-800 mm. Mellan 40 och 50 procent av årsnederbörden är snö och snön täcker markerna i området
mellan 175-200 dygn per år.

Framtid
Generellt kan klimatet bli både varmare och blötare
och under perioden 2021-2050 kommer klimatförändringarna att bli tydliga i Gällivare.
Årsmedeltemperaturen kommer att bli 1,5–2,5°C
högre än under referensperioden 1961-1990. Vintern
är den årstid som påverkas mest, med en ökning av
medeltemperaturen på upp till 3°C.
Under denna period blir även förändringarna av de
extrema händelserna tydligare.
Årsmedelnederbörden kommer att öka med ungefär
10 procent. Den största ökningen sker på vintern och
i fjällen. Andelen kraftig nederbörd (dygnsmedelnederbörd på >10 mm) kommer att öka, men fram till
2021-2050 är förändringen liten.
En annan förändring till följd av temperaturökningen
är längden på växtsäsongen, som kommer att förlängas
med runt en månad under perioden 2021-2050.
Samtidigt som växtsäsongen blir längre kommer det
att bli färre dagar med snö. Referensperiodens 200>225 dagar minskar under perioden 2021-2050 med
upp till 25 dagar.
Den förändrade snötäckningen tillsammans med
högre temperaturer gör att perioden med tjäle blir
kortare och kommer försvinna tidigare på våren.
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Vattendrag

Vegetation

De flesta älvarna i kommunen är outbyggda, vilket
ger vattenstånd med naturliga fluktuationer och hög
biologisk mångfald. Detta innefattar bland annat
Kalix- och Råneälvens vattensystem. Ett undantag
är Luleälven som är utbyggd för vattenkraft. Vattnet
är relativt klart och näringsfattigt, och vattendragens
bottnar utgörs oftast av sand, sten eller grus.

Gällivare domineras av ett myllrande skogs- och
myrlandskap. Den mest utbredda naturtypen är barrskog, så kallad taiga, med ett utbredningsområde som
täcker hela den boreala regionen. Taigan är en brokig
naturtyp, och kan bestå av hundraåriga tallskogar
eller skifta från gammelgranskog till lövträdsrika
blandskogar.

I kommunen finns 3 649 sjöar > 1 ha och lite mer än
8 000 km rinnande vatten. Sjöarna är av varierande
storlek och karaktär. Den mest utbredda sjötypen är
svagt näringsrika sjöar, som både finns i den borealaoch alpina regionen. Dessa förekommer vanligtvis
utmed de stora älvarnas vattensystem och har flacka
stränder och grunda bottnar. Myrsjöar är en utbredd
sjötyp i våtmarkslandskap, med humöst näringsfattigt
vatten och ett naturligt lågt pH-värde. Näringsfattiga
slättsjöar är mer sällsynta och finns belägna i
dalgångar.

Fjällbjörksskog förekommer ovanför barrträdsgränsen i alpin miljö, och i sänkor eller på dalbottnar
med finsediment kan näringsrik granskog växa.

Djurliv
Gällivare kommun rymmer ett rikt djurliv. Skogen
fungerar som hemvist för däggdjur såsom älg, ren
och rådjur, och våtmarkerna är livsnödvändiga för
häckande fågelarter, groddjur och insekter. Kalixoch Råneälvens vattensystem är outbyggda älvar,
och är därför viktiga fortplantningsområden för flera
fiskarter i Östersjön. Delar av Luleåälvens vattensystem finns även inom kommunens gränser.

(Foto: Ramböll)
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Myrmarkerna i kommunen kan vara öppna eller trädbevuxna, och bestå av mossar och kärr som utvecklas i
försumpade områden.
I fjällvärlden etablerar sig gärna gräs- och buskmarker
då klimatet skapar förutsättningar för det. Utbredda
gräsmarker utgörs av rishedar och videbuskmarker,
och till de mer ovanliga gräsmarkerna hör de som
är kulturellt betingade, sprungna ur det traditionella
jordbruket med årliga slåttrar.

Landsskapsbild
Gällivare kommun präglas av vidsträckta myr- och
skogslandskap med stora oreglerade älvar som löper
från fjälltrakterna österut. Den alpina regionen utgörs
delvis av lågfjällsmassiv, och västerut mot gränsen
mot Norge dominerar sammanhängande högfjällsområden med glaciärer.

Skogslandskapet består mestadels av bergkullterräng
med små till måttliga höjdskillnader.
Det moderna skogsbruket gör skogen i stora områden
jämngammal, dock med undantag för den skogsareal
som skyddas inom nationalparker, naturreservat och
dylikt. Denna uppgår till ungefär 10 procent av all
skog.

Bergrund och fjällkedja
Fjällen i väster består av den skandinaviska fjällkedjan,
Skanderna, som bildades för 400 miljoner år sedan
och utgörs av bergarter såsom granit, gnejs, amfibolit
och skiffer. Stora sjok av berg ovanpå varandra bildar
skollor, som formar branta avsatser i öst och rundade
fjälltoppar i väst.
Markslagen i kommunen kan härledas till den senaste
inlandsisen, som för 20 000 år sedan började sin
reträtt från stora delar av Europa. Den vanligaste
jordarten är morän som finns i varierande mäktighet
i hela kommunen, och består av osorterat fragmenterat berggrundsmaterial som inlandsisen har hyvlat
av och deponerat. Isälvssediment är en annan utbredd
jordart, betydligt mer homogen i sin sammansättning,
och utgörs av sten, sand eller grus. Isälvssedimenten
sorterades och deponerades av de enorma isälvar som
uppstod vid inlandsisens avsmältning, och påträffas
därför ofta i dalgångar där älvarna skurit fram.
Linaälven som flyter in i Gällivare samt Ängesån och
Pierujoki söder om Ullatti är exempel på vattendrag
som underlagras av isälvssediment.

Torv är en utbredd organisk jordart som bildas i
kärr och mossar, och skapar vidsträckta områden av
myrmarker i kommunen.
Istiden har även lämnat glacifluviala landformer
såsom rullstensåsar och isälvsdeltan, vilka består av
isälvssediment i olika fraktioner. Åsar som påträffas
ovanför högsta kustlinjen kallas getryggsåsar, då inga
bränningar har svallat topparna och gjort krönen
flacka, och ligger ofta i dalgångar eftersom isälvarna
följde dessa.
Inom kommunen finns det tre naturgeografiska regioner, inom vilka olika naturtyper och specialiserade
växt- och djursamhällen har utvecklats. Naturtyperna
bildas efter de förutsättningar som naturgeografin ger,
och är alltså resultatet av bland annat berggrunden,
landformer och klimat.
Indelningen av de naturgeografiska regionerna togs
fram 1984 av det Nordiska ministerrådet, och utgörs
av följande sorter:
Norra barrskogs-Lappland: Regionen omfattar de
västra delarna av kommunen och har i allmänhet måttliga höjdskillnader och restberg av lågfjällskaraktär.
Norra Norrlands och norra Finlands barrskogsområden och bergkullslätter: Regionen inkluderar de
mellersta kommundelarna och består till stor del av
låglänta och flacka delar.
Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanboreala skogsområden: Regionen omfattar de östra
och södra kommundelarna och har relativt måttliga
höjdskillnader.
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2. LOKALA, REGIONALA OCH NATIONELLA MÅL
Den kommunala planeringen är ett verktyg som bidrar till att skapa ett gott samhälle att leva och verka i.
Lokala, regionala och nationella mål samt ändringar i lagstiftningen påverkar förutsättningar och ställningstaganden i översiktsplanen. I detta kapitel redogörs för de mål som anses vara av störst vikt för den fysiska
planeringen. Målen har inarbetats i de kommunövergripande hållbarhetsmålen som ligger till grund för
planförslaget.

Miljömål

Regionala miljökvalitetsmål

Syftet med miljömålssystemet är att skapa goda
förutsättningar för ett strukturerat miljöarbete
och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken.
Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål,
sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål.
Miljökvalitetsmålen finns på nationell, regional och
lokal nivå.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala
arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen i Norrbottens
län har inte för avsikt att ta fram egenutformade regionala miljökvalitetsmål, utan kommer istället att anta
de nationellt formulerade miljökvalitetsmålen, etappmålen och preciseringarna.

Generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska nås och är vägledande för miljöarbetet
på alla nivåer i samhället. Riksdagens definition av
generationsmålet lyder:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Ingen övergödning och Storslagen fjällmiljö bedöms
kunna nås i länet med idag beslutade styrmedel och
med åtgärder genomförda till år 2020. Naturlig försurning och Grundvatten av god kvalitet anses vara nära
att nås. Nio miljömål bedöms inte kunna nås till 2020.
Tre miljökvalitetsmål har bedömts nationellt;
Begränsad klimatpåverkan bedöms inte kunna nås,
Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås och Säker
strålmiljö bedöms vara nära att nås.
De sexton miljökvalitetsmålen är:

Miljökvalitetsmål

1. Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det
finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen.
Preciseringarna förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet.

2. Frisk luft

Regeringen fattade under våren 2012 beslut om att
ytterligare vidareutveckla och tydliggöra miljömålssystemet genom att uppdatera preciseringarna till
alla miljökvalitetsmålen och genom att införa 13
nya etappmål. Preciseringar är förtydliganden av
miljömålen och anger det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till medan etappmålen ska tydliggöra
de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi
ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. De
nya etappmålen spänner över fyra områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.

6. Säker strålmiljö

3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt

7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Lokala miljökvalitetsmål
Kommunerna har en nyckelroll i arbetet med att nå
miljökvalitetsmålen. Det är i kommunerna som en stor
del av arbetet bedrivs med att förankra, utveckla och
förverkliga miljöarbetet i dialog med samhällets olika
aktörer. Kommunerna har även möjlighet att påverka
utvecklingen i rätt riktning genom den kommunala
planeringen och i beslut om bygglov.

Gällivare kommun har i sin miljöplan, beslutad
2013, tagit fram miljökvalitetsmål som kommunen
ska arbeta med för att nå de regionala och nationella
miljökvalitetsmålen. Fyra målområden har valts ut.
Tillsammans täcker de upp de 16 nationella miljökvalitetsmålen. De fyra områdena är Klimat och luft,
Den bebyggda miljön, Levande vatten samt Natur och
mångfald. Kommunen definierar miljökvalitetsmålen
med delmål enligt nedan:

Klimat och Luft
Luften i Gällivare kommun ska kännetecknas av att vara ren både i tätorten och på landsbygden.
Växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen eller föroreningar som kan vara skadliga för människor
men också för djur, växter, byggnader, mark och vatten ska inte tillföras till luften. Miljöanpassade
och resurssnåla transporter och energisystem ska skapas och nyttjas på rätt sätt.

Levande vatten
Vattnet ska inte innehålla föroreningar som förändrar livsbetingelserna för växter, djur och
människor. Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Ingen övergödning, och grundvatten av god kvalitet. Förorenat vatten i kommunen
ska i möjligaste mån återställas till sitt ursprungliga tillstånd. För att uppnå en hållbar användning
av vattnet utarbetades EU:s vattendirektiv som sätter upp ramarna för vattenpolitiken, direktivet
infördes i svensk lag 2004.
Delmål: Vattnet i vår kommun ska vara rent, friskt och med god kvalitet. Minska förorenade utsläpp
till vatten.
Den bebyggda miljön
Vårt sätt att bygga hus, vägar och andra anläggningar samt vårt sätt att genomföra och planera övrig
markanvändning påverkar människors livsmiljö och hälsa samt natur- och kulturmiljö. Bostädernas
placering i förhållande till arbetsplatser, dagis och affärer påverkar hur mycket vi reser och vilka
transporter vi behöver, därför är en god planering av infrastruktur och bebyggelse viktigt. De material vi använder påverkar exempelvis energiåtgången, livslängd, byggnadens utseende och typen av
avfall som bildas.
För att uppnå visionen för samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass” måste bostadsbehovet för medborgarna och för inflyttare tillgodoses och vara attraktivt.
Delmål: En långsiktig bostadsförsörjning med god fysisk planering. Bostadsområden ska planeras
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Frisk luft i skolor och förskolor. Energieffektivisera med
20 % fram till år 2020. Öka återvinning och källsortering. Minska förorenade utsläpp till luft och
vatten.
Natur och mångfald
Naturen har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Norrbottensfjällen tillhör
Sveriges och Europas mest opåverkade miljöer och har mycket höga natur-, kultur- och upplevelsevärden. I kommunen finns många sällsynta naturtyper och arter som ska nyttjas, skyddas och
bevaras så att det utvecklas och förvaltas på bästa sätt för nuvarande och framtida generationer.
Marken ska vara fri från föroreningar och miljöer med kultur- och fornlämningar ska bevaras i
största möjliga utsträckning.
Delmål: Kommunens skog- och fjällmiljöer ska nyttjas och bevaras för framtida generationer. Alla
kommuninvånare har möjlighet att komma ut i naturen, grönområden finns i närheten av bostäder,
skolor och arbetsplatser.
14
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folkhälsomål

Regionala och lokala folkhälsomål

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen. Målområdena
fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter
och levnadsvanor.

I Norrbottens län finns en regional folkhälsopolitisk
strategi där de övergripande elva nationella målen
har delats in i fem strategiska områden. Strategin är
antagen av kommunfullmäktige 2007 och finns även
med i ”Folkhälsopolitisk plan för Gällivare kommun
2013-2018”.

Regeringen har tagit fram elva målområden för det
samlade folkhälsoarbetet:

Kommunens vision är att vara en attraktiv och
expansiv kommun och för att bli det ska Gällivare
vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar
kommun.

De nationella folkhälsomålen
1. Delaktighet & inflytande i samhället
2. Ekonomiska & sociala förutsättningar
3. Barn & ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer & produkter
6. Hälsofrämjande hälso- & sjukvård
7. Skydd mot smittspridning

Kommunfullmäktiges målsättning är en god folkhälsa
vilket innebär att folkhälsan ska öka.
I den folkhälsopolitiska planen finns mer specifika
och lokala mål framtagna som baseras på innehållet
i strategin för Norrbottens län. Den folkhälsopolitiska
planen tydliggör och definierar de mest prioriterade
målområdena och verkar för en god och jämlik hälsa i
livets alla skeenden.
De fem målområden som kommunen ska arbeta efter
för att uppnå ett gott folkhälsoarbete är:
•

Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer.

•

Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en
trygg, god och hälsosam uppväxt.

•

Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och
ålderdom.

•

En trygg ålderdom.

•

Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete.

8. Sexualitet & reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor & livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning & spel

Gällivare kommuns målsättningar för folkhälsan
innefattar kravet på att arbeta med barnperspektivet
och kravet på mångfald där jämställdhet är en given
aspekt men även arbetet för en jämlik hälsa oavsett
genus, kulturell tillhörighet, funktionsnedsättning,
utbildning eller sexuell läggning.

15
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Mål för jämställdhet
Det nationella målet för jämställdhet är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt
fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:
•

En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren
för beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska
ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge
och få omsorg på lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

Gällivare kommun har högt ställda mål för att främja
jämställdhet och efterstävar ett samhälle där kvinnor
deltar på lika villkor och under samma förutsättningar
som män för Gällivares utveckling. Under hösten 2013
skrev kommunen på en CEMRs deklaration, Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå. Den omfattar
dels sex grundläggande principer för jämställdhet,
dels olika åtaganden som ska främja jämställdhet i
kommunens verksamheter.
Åtaganden som följer av deklarationen är bland annat
att en handlingsplan för jämställdhet ska upprättas
samt att jämställdhetsanalyser inom kommunens olika
ansvarsområden ska göras. Kommunen har vidare ett
demokratiskt ansvar att kvinnor finns representerade
och medverkande på alla nivåer i den politiska och
offentliga beslutsprocessen. För planering och hållbar
utveckling förbinder sig kommunen genom jämställdhetsdeklarationen att integrera ekonomiska, sociala,
miljömässiga och kulturella aspekter där jämställdhet
främjas och uppnås. Jämställdhet ska vara en grundläggande dimension vid planering och utveckling i
kommunen.
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Viktiga incitament för att jämställdhet på lokal nivå
ska uppnås i en högre grad är den fysiska planeringen,
transportsystemet och ekonomin i kommunen samt
den politik och planering som rör markanvändningen.
När dessa incitament ska beslutas, utformas och
genomföras ska kommunen se till, och beakta behovet
av, att främja reell jämställdhet i alla livets aspekter,
kvinnors och mäns särskilda behov när det gäller
bland annat arbetsliv, utbildning, ansvar för familjen
samt tillgång till service och kultur.
Vid planering ska aspekter som exempelvis rörlighet
och tillgång till transportmedel beaktas. En hållbar
utveckling och framgång i hög grad är beroende av att
det finns en effektiv, högkvalitativ infrastruktur för
transporter samt en effektiv och högkvalitativ kollektivtrafik. Rörlighetsbehov och resvanor hos kvinnor
och män, trafiktjänster samt förbättring av kollektivtrafiken är andra aspekter som är viktiga att beakta
föratt uppnå jämställdhet.

JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATIONENS 6
PRINCIPER
Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden
bekämpas.
Ett representativt deltagande av kvinnor och
män i beslutsprocessen är en förutsättning för
ett demokratiskt samhälle.
Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är
avgörande för att uppnå jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/
regionens verksamheter är nödvändiga för att
främja jämställdhet.
Att handlingsplaner och program har tillräcklig
finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Transportpolitiska mål
Transportpolitikens mål är att säkerställa en
samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målet består av funktionsmål och
hänsynsmål.

Funktionsmål: Tillgänglighet
Transportssystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.

Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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3. MARK OCH VATTEN I GÄLLIVARE
I planeringen ska hänsyn tas till och avvägningar göras mellan olika allmänna intressen. Det handlar exempelvis om hänsynstagande till natur- och kulturmiljöintressen och sådant som kan innebära risker för människa
eller miljö. Vissa intressen är av sådan art att de är av nationell betydelse, s k riksintressen. De tekniska försörjningssystemen är också en viktig grund för planeringen. I detta avsnitt beskrivs områden av riksintresse inom
kommunen och allmänna intressen gällande natur- och kulturmiljö samt de areella näringarna. I följande
kapitel Leva och verka i Gällivare, Hälsa och säkerhet samt Teknisk försörjning finns en mer utförlig beskrivning av övriga allmänna intressen.
Enligt Miljöbalken, MB, ska mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning (3 kapitlet 1 § Miljöbalken). Detta innebär
bland annat att stora opåverkade mark- och vattenområden samt ekologiskt känsliga områden så långt
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdena.

Riksintressen
Riksintressen är geografiska områden som anses vara
av nationell betydelse för olika samhällsintressen.
Områdena kan vara viktiga av olika skäl, exempelvis
för bevarande av naturvärden eller kulturvärden eller
för att de är lämpliga för nyttjande av något slag.
Områden som är av riksintresse ska skyddas mot
åtgärder som medför påtaglig skada.

Riksintressena ska tillgodoses i den kommunala
fysiska planeringen och i andra beslut om ändrad
markanvändning, för att säkerställa att Miljöbalkens
regler om hushållning följs.

Riksintressen enligt kapitel 3
Miljöbalken
Miljöbalkens tredje kapitel redogör för grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden och omfattar riksintressen för både
bevarandeintressen och nyttjandeintressen.
Om flera oförenliga riksintressen enligt tredje kapitlet
påträffas inom ett område ska företräde ges åt det
eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar
en långsiktig hushållning med den fysiska miljön.
Riksintressen för totalförsvaret ska dock ges företräde.
Nedan följer en redovisning av de riksintressen enligt
tredje kapitlet Miljöbalken som finns utpekade inom
Gällivare kommun.

RIKSINTRESSEN 3 KAPITLET MILJÖBALKEN
Namn

Egenskaper

Rennäring
(3 kap. 5 § MB)

Områden som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Rennäring

Viktiga områden för rennäringen som kan ha status som riksintressen är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betesområden, områden kring
anläggningar samt renhagar. Inom Gällivare kommun finns ett stort antal riksintresseområden av
olika slag.

Yrkesfiske
(3 kap. 5 § MB)

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Akkajaure

Riksintresse på grund av: Sjön utgör fångstområde.
Belägen: I norra delen av kommunen, längs gräsen mot Jokkmokks kommun.

Langas

Riksintresse på grund av: Sjön utgör fångstområde.
Belägen: I norra delen av kommunen, längs gräsen mot Jokkmokks kommun.

Stora Lulevatten

Riksintresse på grund av: Sjön utgör fångstområde.
Belägen: I mellersta delen av kommunen, längs gräsen mot Jokkmokks kommun.

Kalixälven

Riksintresse på grund av: Den utgör lek- och rekryteringsområde och vandringsväg för lax.
Belägem: Älven rinner längs kommunens norra gräns.

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Naturvård
(3 kap. 6 § MB)

Områden som är av riksintresse för naturvården ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön.

Stora Sjöfallets
Nationalpark

Riksintresse på grund av egenskaperna: Berg, lösa avlagringar och urskog. Som namnet
antyder är området även nationalpark samt ingår i världsarvet Laponia och i Natura 2000.
Riksintresseområdet Stora Sjöfallets nationalpark är beläget vid sjön Akkajaure i västra delen av
Gällivare och Jokkmokks kommuner.

Sjaunja

Riksintresse på grund av egenskaperna: Berg, fauna, fjäll, lösa avlagringar, myr och urskog.
Sjaunja är även naturreservat och Natura 2000-område samt ingår i världsarvet Laponia.
Sjaunja är det största sammanhängande riksintresseområdet inom Gällivare kommun. Området är
beläget i västra och mellersta delarna av kommunen och angränsar till Stora Sjöfallets nationalpark.

Kebnekaise- och
Vistasvaggeområdet

Riksintresse för dess egenskaper: Berg, fjäll och lösa avlagringar.

Kalixälven

Riksintresse för dess egenskaper: Berg, fauna, flora, lösa avlagringar, urskog och vattendrag. Kalixälven ingår i Natura 2000-området Torne- och Kalix älvsystem.

Största delen av riksintresset Kebnekaise- och Vistasvaggeområdet är beläget inom Kiruna
kommun, men området sträcker sig även in i nordvästra delen av Gällivare kommun.

Riksintresseområdet Kalixälven sträcker sig längs kommunens norra gräns och fortsätter sedan
söderut till Bottenviken.
Råvvåive/Sjiskape

Riksintresse på grund av förekomsten av: Lösa avlagringar.
Råvvåive/Sjiskape är ett riksintresseområde beläget mellan Sjaunja och Kalixälven.

Veiki-Tjautjasjaure

Riksintresse på grund av förekomsten av: Lösa avlagringar.
Veiki-Tjautjasjaure utgör ett relativt litet riksintresseområde ca 20 km norr om Gällivare tätort.

Muddus

Riksintresse på grund av egenskaperna: Berg, lösa avlagringar, urskog, fauna och flora.
Muddus är även nationalpark samt ingår i världsarvet Laponia och i Natura 2000.
Beläget sydväst om Gällivare tätort och ligger inom Gällivare och Jokkmokks kommuner.

Vettasjuärvi

Riksintresse på grund av egenskaperna: Flora, lösa avlagringar och sjö.
Vettasjuärvi är ett relativt litet riksintresseområdet i kommunens nordöstra hörn. Området utgörs
till största delen av en sjö, Vettasjuärvi.

Råneälven

Riksintresset på grund av egenskaperna: Berg, fauna, flora, lösa avlagringar och älvdal.
Flyter genom sydöstra delen av kommunen och fortsätter därefter till Bottenviken. Riksintresset
startar vid Råneträsket i Gällivare kommun, ca 20 km söder om Gällivare tätort, och följer sedan
älvdalen ned till kusten.

Ullatti-Välimaa

Riksintresse på grund av sina tidigare uppodlade marker med egenskaperna: Odlingslandskap,
äng och flora.
Riksintresset Ullatti-Välimaa omfattar orterna Ullatti, Välimaa och Männikko.

Hammasharju

Riksintresse på grund av egenskaperna: Lösa avlagringar.
Hammasharju är ett relativt litet och långsmalt riksintresseområde i östa delen av kommunen.

Linafallet

Riksintresset på gurnd av egenskaperna: Berg och lösa avlagringar.
Fallet Linafallet är beläget just innan Linaälvens utflöde i Ängesån, i östra delen av kommunen.
Riksintresset Linafallet omfattar fallet samt Linaälven ca 20 km uppströms.

Ängesåns dalgång vid Riksintresse på grund av egenskaperna: Fauna, lösa avlagringar, strandzon, vattendrag
sammanfl. m Kalix älv och älvdal.
Ängesån har sin upprinnelse strax norr om Ullatti i Gällivare kommun och sträcker sig söderut till
Överkalix där älven går samman med Kalixälven. Riksintresset sträcker sig ca 14 km in i Gällivare
kommun.
GranlandetPellokielas

Riksintresset på grund av egenskaperna: Skogslandskap och urskog. Området utgör även
naturreservatet Granlandet.
Granlandet-Pellokielas är ett stort skogsområde sydost om Nattavaara i södra delen av kommunen.

Lansjärvsområdet

Riksintresse med hänsyn till: Geovetenskap.
Lansjärvsområdet är ett litet riksintresseområde mellan Bönträsket och Risträsket i kommunens
sydöstra del.
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Kulturmiljövård
(3 kap. 6 § MB)

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada kulturmiljön.

Suorva

Riksintresset på grund av områdets industrimiljö med motiveringen ”Kraftverksmiljö med
Suorvadammens kraftverk som var det största anläggarprojektet i landet på sin tid. Arbetet med
den påbörjades 1919 och var ett startskott för utbyggandet av vattenkraften i stor skala i Sverige”.
Riksintresset Suorva ligger delvis i Gällivare kommun, delvis i Jokkmokks kommun.

Läffasaiva

I området finns offerplatser och gamla visteplatser. Riksintresset Läffasaiva är utpekat
med motiveringen ”En av Mellanbyns (sameby) främsta kognitiva samiska landskap som på ett
tydligt sätt belyser äldre, samisk religion”.
Några kilometer väster om Tjuonajåkk ligger riksintresset Läffasaiva.

Saivorova

I området finns två offerplatser vid sjön Isosaivo samt kokgropar, en gammal visteplats, en
förrådsställning och sommargravar. Utnämnt till riksintresse med motiveringen ”Kognitivt
samiskt landskap som belyser den äldre, samiska religionen”.
Området ligger kring Saivorova, vid kommungränsen mot Kiruna.

Kaitum

Utpekat till riksintresse med motiveringen ”Viste för Norrkaitums sameby som utgör ett representativt exempel på ett modernt sameviste”. Riksintresset utgörs av ett storviste med enkla
bostadshus från 1900-talets mitt och med moderna småhus. I Kaitums centrum finns ett kapell
som byggdes till minne av Dag Hammarskjöld.

MalmbergetKoskullskulle

Kommunens centralorter utgör riksintresse med motiveringen ”Två gruvsamhällen med för dem
karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse som väl speglar konjunkturförändringar och social
skiktning från och med 1800-talets slut”. Samhällena består av karaktäristiskt uppdelad
bebyggelse; bolagsområden och enskilt bebyggda områden. Bolagsområdena är idag relativt intakta med arbetar- och tjänstebostäder och en disponentvilla.

Friluftsliv
(3 kap. 6 § MB)

Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Norrbottens
fjällområde

Riksintresse med hänsyn till: Fritidsfiske, kulturstudier och skidåkning.

Kalix-Kaitum älvar

Riksintresset med hänsyn till: Fritidsfiske och kulturstudier.

Riksintresset Norrbottens fjällområde omfattar en stor del av kommunens västra del. Riksintresset
sträcker sig längs hela Norrbottens fjällregion, från Treriksröset i norr till gränsen mot Västerbotten.
Följer Kaitumälvens och Kalixälvens älvadalar. Riksintresset startar i Gällivare kommun, där
Kaitumälven rinner samman med Kalixälven, och fortsätter söderut längs Kalixälven till kusten.

Muddus, Dundret

Riksintresset med hänsyn till: Skidåkning.
Omfattar Muddus nationalpark och naturreservatet Dundret samt området där emellan.

Ämnen eller
material
(3 kap. 7 § MB)

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa.

Aitik

Riksintresse på grund av förekomster av: Kopparkis och guld.
Området är beläget sydost om Gällivare tätort.

Malmberget

Riksintresse på grund av tillgångar av: Järnmalm.
Beläget inom och omkring orterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

Energiproduktion
(3 kap. 8 § MB)

Områden som är av riksintresse för anläggningar för energiproduktion ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 16 verk/90 - 158 GWh.

Objekt ID: 448

Riksintresset är ca 7 km2 stort och beläget ca 15 km sydost om Gällivare tätort, strax söder om Aitik.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 35 verk/196 - 346 GWh.

Objekt ID: 445

Riksintresset är beläget i södra halvan av kommunen strax väster om Sadjem. Är ca 15 km2 stort.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 29 verk/162 - 287 GWh.

Objekt ID: 442

Riksintresset är ca 13 km2 och beläget i södra halvan av kommunen, knappt 5 km söder om Purnu.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 16 verk/90 - 158 GWh.

Objekt ID: 440

Riksintresset är ca 7 km2 och beläget mellan Sarvisvaara och Siekavaara i södra delen av kommunen.
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Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 39 verk/218 - 386 GWh.

Objekt ID: 437

Beläget ca 6 km söder om Sarvisvaara i sydöstra delen av kommunen. Området är ca 17 km2 stort.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 18 verk/101 - 178 GWh.

Objekt ID: 435

Beläget ca 8 km nordväst om Risträsk i sydöstra delen av kommunen och området är ca 8 km2 stort.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 13 verk/73 - 129 GWh.

Objekt ID: 432

Beläget i sydöstra delen av kommunen, strax sydväst om Flakaberg. Området är knappt 6 km2 stort.

Vindbruk:

Antal verk/sammanlagd årlig produktion: 21 verk/118 - 208 GWh.

Objekt ID: 450

Beläget på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner, ca 10 km öster om Ullatti. 9 km2 stort.

Kommunikationer
(3 kap. 8 § MB)

Områden som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

Väg 1809

Väg 1809 utgår från väg E45 öster om Gällivare tätort och ansluter till Gällivare flygplats som är
av riksintresse.

Gällivare flygplats
Väg E10
Töre-Riksgränsen

Väg E45
Genom Norrbottens
län upp till Gällivare

Järnväg - Station för
resandeutbyte:
Sjisjka, Kaitum,
Fjällåsen, Gällivare,
Nattavaara
Järnväg - Bangård,
terminal m.m:

Väg E10 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E10 sträcker sig från Töre vid kusten till
Riksgränsen. Genom Gällivare kommun går E10 i nordvästlig riktning förbi öster om Gällivare
tätort och vidare mot Kiruna.
Väg E45, Inlandsvägen, sträcker sig genom nästan hela Sverige, från Göteborg till Karesuando.
Genom Gällivare kommun går vägen i nordostlig riktning från gränsen med Jokkmokk till Gällivare
tätort. Väster om tätorten går E45 ihop med väg E10 och fortsätter norrut. E45 ingår i det nationella
stamvägnätet och är av särskild nationell betydelse. Delen mellan Göteborg och Gällivare ingår
även i Trans European Transport Network, TEN-T, vilket innebär ätt vägen är av särskild internationell betydelse.
Järnvägsstationerna Sjisjka, Kaitum, Fjällåsen, Gällivare och Nattavaara, samtliga längs
Malmbanan, är alla av riksintresse för kommunikationer. Järnvägsstationer som har resandeutbyte utmed utpekat järnvägsnät av riksintresse är även de av riksintresse.

Gällivare bangård utgör riksintresse på grund av att den utgör en viktig växlingsbangård vid
Gällivare C med spåranslutning (enbart godstrafik) till Koskullskulle.

Gällivare
Järnväg:
Malmbanan

Malmbanan sträcker sig mellan Riksgränsen och Boden. Banan är mycket viktig för godstrafiken
i regionen, men även för persontrafiken. Malmbanan ingår i det utpekade TEN-T nätet och är av
särskild internationell betydelse. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet och i en av
EU föreslagen prioriterad transportkorridor (NEW-korridoren) samt i den Botniska korridoren.
Inom Gällivare kommun är riksintresset uppdelat på sträckorna Gällivare-Kiruna C, GällivareKoskullskulle, Boden-Gällivare och Aitik.

Gällivare flygplats och dess rullbana är av ”fundamental regional betydelse” och därav utpekat till
Gällivare flygplats och riksintresse. Flygplatsen är till för civil passagerartrafik.
rullbana
Flygplats:

Totalförsvarets
anläggningar
(3 kap. 9 § MB)

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna.
Utöver nedan redovisade riksintressen finns anläggningar av riksintresse som av sekretesskäl
inte kan redovisas öppet.
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Kiruna väderradar

Kiruna väderradar är belägen inom Kiruna kommun, men dess influensområde sträcker sig in över
Gällivare kommun. Kiruna väderradar ingår i det svenska väderradarnätet SWERAD med uppgift
att ge SMHI och Försvarsmakten tillgång till väderradarinformation. Riksintresset riskerar framför
allt att skadas om vindkraftanläggningar etableras för nära väderradarn.

Jokkmokks
övningsflygplats

Jokkmokks övningsflygplats är, som namnet antyder, belägen i Jokkmokk, men dess influensområde sträcker sin i över Gällivare kommun i form av stopområde för höga objekt och influensområde
för luftrum. Risken för påverkan på riksintresset består främst i att olämpligt lokaliserad störningskänslig bebyggelse på sikt kan innebära begränsningar av verksamheten på flygplatsen.
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Riksintressen enligt kapitel 4
Miljöbalken
Miljöbalkens fjärde kapitel redovisar särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten.
Riksintressena i detta kapitel omfattar endast bevarande av natur- och kulturvärden och beskrivs med
områdesnamn direkt i lagtexten.
Exploatering och andra ingrepp inom riksintresseområden enligt fjärde kapitlet är tillåtna endast om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar miljön. Det
finns dock undantag som ger exploateringsintressen

företräde. Undantagen träder in om bevarandeintresset riskerar att motverka tätortsutvecklingen eller
näringslivet, eller om anläggningar för totalförsvaret
eller materialutvinning behövs i området. När det
gäller riksintresse för Natura 2000 råder dock inga
undantag från miljöskyddet.
Vid konflikt mellan riksintressen enligt tredje respektive fjärde kapitlet miljöbalken ska företräde ges till
riksintressen enligt fjärde kapitlet.
Nedan följer en redovisning av de riksintressen enligt
fjärde kapitlet som finns utpekade inom Gällivare
kommun. För karta över riksintressena se sida 42.

RIKSINTRESSEN 4 KAPITLET MILJÖBALKEN
Namn

Egenskaper

Rörligt friluftsliv
(4 kap. 2 § MB)

Inom utpekade områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Stora Lulevatten

Riksintresse med anledning av: Kustturism och friluftsliv. Sjön är belägen längs gränsen
mellan Jokkmokks och Gällivare kommuner och genomflyts av Luleälven.

Torneträsk-Paitasjärvi Riksintresse med anledning av: Kustturism och friluftsliv. Området är beläget inom Kiruna och
Gällivare kommuner. Den del av riksintresset som ligger inom Gällivare kommun utgörs av sjön
Paitasjärvi.
Obrutet fjäll
(4 kap. 5 § MB)

Inom de utpekade fjällområdena får bebyggelse och anläggningar komma till stånd
endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga
forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas
endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas.

Gällivarefjällen

Stora delar av fjällvärlden omfattas av riksintresse för obrutet fjäll. Fjällområdet i Gällivare
kommun, som ingår i det större området Jokkmokk-Gällivare-Kiruna-Arjeplog-fjällen, är utpekat
som riksintresse för: Obrutet fjäll.

Skydd mot vatten- Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får
inte utföras i nationalälven Kalixälven med tillhörande vattenområden, källflöden
kraftutbyggnad
och biflöden samt i Stora Luleälven uppströms Akkajaure och i Råneälven med till(4 kap. 6 § MB)
hörande käll- och biflöden.
Kalixälven
Stora Luleälven
Råneälven
Natura 2000
(4 kap. 8 § MB)

En användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000-område och
som omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
får komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats.
Miljöbalkens 4 kapitel tilldelar samtliga Natura 2000-områden status av riksintresse.

Stora Sjöfallet

Natura 2000-området Stora Sjöfallet består av två delar, norr och söder om Áhkkajávrres regleringsmagasin, av vilka den norra är belägen inom Gällivare kommun.
Området är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det här finns: naturtyper och arter som finns
med i art- och habitatdirektivet. Området är variationsrikt med högfjällsmassiv och lågfjällsryggar,
flacka högslätter och djupt nedskurna dalar. Flertalet hotade djurarter förekommer i området.

Sjaunja

Sjaunja är det största Natur 2000-området inom Gällivare kommun, ca 15 mil långt. Området är
utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det här finns naturtyper och arter som finns med i art- och
habitatdirektivet samt i fågeldirektivet.
Sjaunja omfattar stora arealer av tall- och granurskog, myrar, björkskogar och kalfjäll. Området
hyser ett mycket rikt djur- och fågelliv. Sjaunja är svårtillgängligt och innehåller landets största
myrområde.
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Kalix och Torne
älvsystem

Natura 2000-området består av Torne-, Tärendö- och Kalixälvs vattensystem med huvudfåror,
sjöar och biflöden. Torne och Kalix älvsystem är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området
finns arter och naturtyper som finns med i art- och habitatdirektivet.
Torne och Kalix älvsystem utgörs av två stora outbyggda älvar, förbundna via bifurkationen
Tärendöälven. Älvsystemet är ett mycket värdefullt exempel på ett stort naturligt vattensystem.
Älvsystemet är en av de få stora oreglerade älvarna med ursprungliga, naturligt reproducerande
bestånd av östersjölax och havsöring.

Ratejokk

Ratejokk är ett litet Natura 2000-område i norra delen av kommunen, vid sjön Laukkujärvi, drygt
20 km öster om Nikkaluokta. Ratejokk är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns
naturtyper som finns med i art- och habitatdirektivet. Området består av slåttermarker med ett
stort antal hävdgynnade arter.

Kaitum FUR

Kaitum fjällurskog gränsar söderut mot Sjaunja och Lina fjällurskog och ansluter norrut mot
Rautas fjällurskog. Kaitum fjällurskog är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns
naturtyper och arter som finns med i art- och habitatdirektivet.
Kaitum fjällurskog består av vidsträckta barrskogar, våtmarker och fjällbjörksklädda lågfjäll. Alla
de ingående naturtyperna är opåverkade av storskaliga mänskliga aktiviteter.

Lina FUR

Lina fjällurskog är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper och en art
som finns med i art- och habitatdirektivet.
Området är ett av de urskogsreservat som ligger längs fjällranden. Området gränsar i väster mot
Sjaunja och ansluter norrut till Kaitum fjällurskog. Lina fjällurskog är ett vidsträckt område med
barrskog, stora myrområden, sjöar, vattendrag och uppstickande fjällbjörksklädda lågfjäll.

Stubba

Stubba är beläget väster om Gällivare tätort och angränsar till Muddus i söder. Stubba är utvalt
att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper och arter som finns med i art- och
habitatdirektivet.
Stubba omfattar stora myrkomplex, relativt orörda skogar samt berg. Området innefattar viktiga
livsmiljöer åt en rad rödlistade arter och är ett mycket rikt fågelområde.

Dundret

Dundret ligger ca 5 km sydväst om Gällivare tätort. Dundret är utvalt att ingå i Natura 2000
eftersom det i området finns naturtyper som finns med i art- och habitatdirektivet. Området innehåller alpina och skogliga miljöer nedom fjällkedjan och har ett stort värde för friluftslivet.

Abborrträsk

Abborrträsk är ett nybygge från år 1757 och ligger i en sluttning mot sjön Abborrträsket, ca 15 km
sydväst om Gällivare tätort.
Abborrträsk är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper som finns med
i art- och habitatdirektivet. Området består av en mosaik av slåttermarker, åkermark och gårdstun.

Kuolpajärvi

Kuolpajärvi är ett litet område belägen i sydsluttningen av berget Kuolpakorronen, ned mot sjön
Iso Kuolpajärvi, ca 12 km söder om Gällivare tätort.
Kuolpajärvi är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper som finns
med i art- och habitatdirektivet. I Kuolpajärvi finns urskogspräglad skog med grova 300-400-åriga
tallar och riklig förekomst av torrakor.

Muddus

Natura 2000-området Muddus är beläget sydväst om Gällivare tätort och ligger inom Gällivare och
Jokkmokks kommuner. Området är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det här finns naturtyper
och arter som finns med i art- och habitatdirektivet samt i fågeldirektivet.
Muddus utgörs av ett mosaiklandskap av urskogsartade skogar och stora myrvidder. Sveriges
äldsta kända tall finns i Muddus och är minst 700 år. I områdets södra del finns mäktiga kursusdalar. Muddus är en fristad för djur och fåglar, tack vare frånvaro av modernt skogsbruk och
exploateringar.

Råneälven

Natura 2000-området består av Råneälvs vattensystem med huvudfåra och biflöden. Övre delen av
området är beläget inom Gällivare kommun. Råneälven är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom
det i området finns arter och naturtyper som finns med i art- och habitatdirektivet. Råneälven är en
större outbyggd skogsälv, ett mycket värdefullt exempel på ett stort naturligt vattendrag. Området
är ett av få vattensystem inom EU med relativt stark vildlaxstam.
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Puolva

Puolva är ett relativt litet område beläget ca 10 km öster om Skaulo/Puoltikasvaara. Området är
utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det här finns naturtyper och arter som finns med i art- och
habitatdirektivet.
Puolva är ett dödisområde med en blandning av skogar, myrar och tjärnar. Formerna bildades i
slutet av istiden när inlandsisen stannade upp och splittrades sönder.

Heikkamavuoma

Heikkamavuoma är ett litet Natura 2000-område ca 10 km sydsydväst om Skaulo. Heikkamavuoma
är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns en naturtyp som finns med i art- och
habitatdirektivet. Området karaktäriseras av en dammäng som hävdats under lång tid och som har
unika natur- och kulturvärden.

Tunturit

Tunturit är beläget på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner, strax öster om Nilivaara.
Området är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det här finns naturtyper som finns med i art- och
habitatdirektivet.
Tunturit är ett stort urskogsartat område med förfjällsområden, våtmarkskomplex och senvuxna
granskogar med hög andel torrtoppiga träd och stort inslag av lågor.

Jerttalompolo

Jerttalompolo är ett litet Natura 2000-område beläget strax norr om Dokkas och väg 394. Området
är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det här finns naturtyper och arter som finns med i art- och
habitatdirektivet. Området består av sjön Jerttalompolo och omgivande åslandskap som är bevuxet
av öppen tallhed.

Linalinkka

Linalinkka är ett litet Natura 2000-område beläget norr om Linafallet, i östra delen av kommunen.
Linalinkka är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper som finns med
i art- och habitatdirektivet. Linalinkka är en tallhed präglad av frekventa bränder och renars tramp
och bete.

Linkkarova

Linkkarova är ett litet Natura 2000-område beläget just väster om Linafallet, i östra delen av
kommunen. Området är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det finns en naturtyp här som finns
med i art- och habitatdirektivet. Linkkarova är en lavrik tallhed på sandmark. Trots äldre dimensionshuggning har området bibehållit en naturskogskaraktär.

Granlandet

Granlandet är beläget i östra delen av Gällivare kommun och är utvalt att ingå i Natura 2000
eftersom det i området finns naturtyper och arter som finns med i art- och habitatdirektivet.
Granlandet är ett stort, i stort sett opåverkat mosaiklandskap av barrskogar och myrholmar samt
mellanliggande myrmarker. Här finns rik flora och fauna.

Päivävuoma

Päivävuoma är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper och arter som
finns med i art- och habitatdirektivet samt i fågeldirektivet. Området är beläget i södra delen av
kommunen, ca 10 km söder om Nattavaara.
Päivävuoma är ett myrkomplex som har klassats som högsta naturvärdesklass i våtmarksinventeringen. Området är känt för sitt rika fågelliv.

Pellokielas

Pellokielas utgör ett relativt litet område i södra delen av kommunen, ca 20 km sydost om
Nattavaara. Pellokielas är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper
som finns med i art- och habitatdirektivet.
Pellokielas utgörs av gammelskog i ett småkuperat landskap. I området finns rikligt med stående
och liggande död ved.

Stora Vänsberget

Endast en liten del, ca 37 ha, av Natura 2000-området Stora Vänsberget ligger inom Gällivare
kommun, knappt 10 km öster om Flakaberg. Resterande del är belägen i Överkalix kommun. Stora
Vänsberget är utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i området finns naturtyper som finns med
i art- och habitatdirektivet.
Området består av bergen Skravelberget och Stora Vänsberget. Skogen är varierande från gammelgranskog och tallskog till lövträdsrika blandskogar med grova aspar och björkar.
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Naturvård

flacka högslätter och djupt nedskurna dalar. Vid
Stora sjöfallet i parkens östra del finns högåldriga
tallurskogar.

I följande avsnitt beskrivs de områden inom Gällivare
kommun som är skyddade med hänsyn till Naturvård.
Områdena har olika starka skydd och flera av dem
är även av riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet
Miljöbalken.

Parken delas i mitten av Áhkkajávrres regleringsmagasin. Den norra delen är belägen inom Gällivare
kommun och den södra delen är belägen inom
Jokkmokks kommun.
När nationalparken bildades var syftet att skydda
det berömda vattenfallet, Stuor Muorkkegårttje, och
den omgivande ståtliga fjällnaturen. År 1919 beslutade riksdagen att bryta ut hela sjösystemet ovanför
vattenfallet ur nationalparken. Omfattande vattenkraftsexploatering har därefter skett i flera etapper
och vattenfallet har förlorat sin storhet.

Nationalparker
Syftet med nationalparker är att bevara stora
sammanhängande områden av viss landskapstyp i
dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat
skick. Nationalpark är det starkaste skydd ett naturområde kan ha. Inom Gällivare kommun finns två
nationalparker, Stora Sjöfallets nationalpark (Stuor
Muorke suoddjimpárkka) och Muddus nationalpark
(Muddusa suoddjimpárkka), se karta nedan.

Stuor Muorke suoddjimpárkka (Stora Sjöfallets nationalpark) är landets tredje största nationalpark, 1 278
kvadratkilometer och beläget inom Gällivare och
Jokkmokk kommuner. Nationalparken är en del av
världsarvsområdet Laponia. Här har Unna Tjerusj och
Sirkas samebyar betesmarker för sina renar.

Stora Sjöfallets nationalpark (Stuor Muorke
suoddjimpárkka) är ett vidsträckt fjällområde vid
några av Stora Luleälvs fjällsjöar. Landskapet är
varierande med höga fjällmassiv, lågfjällsryggar,

Illustratör: Johnny Granström

Kaitum fjällurskog
Stora Sjöfallet
Sjaunja

Vettasrova

Puolva

Lina fjällurskog

Tunturit

Stubba

Naturvårdsområden
Planområdesgräns
Vägar

Dundret

Jerttalompolo
Kuolpajärvi
Ätnarova

Muddus

Linalinkka
Linkkarova

Naturreservat
Nationalpark

0

10

20

30

Km
40

Talvirova

Kaipabäcken

Granlandet
Pellokielas

Nuortajegge
Karsberget

Nationalparker och naturreservat.
28

MARK OCH VATTEN I GÄLLIVARE

Hippatj

Päivävuoma

Stora
Vänsberget
Tjappesvare
Tjuorvumkåbbå

Stuor Muorkke/Stora sjöfallet.
Muddus nationalpark (Muddusa suoddjimpárkka)
ligger i skogslandet mitt i Norrbottens län. Här finns
vidsträckta myrmarker, urskogar och djupa raviner
med forsande vatten. Överallt ses spår av äldre skogsbränder. Den senaste stora skogsbranden var 2006.
I myrområdet häckar mängder av fåglar och här finns
ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud under
en del av året. I parkens södra del finns kursusdalar
med upp till 100 meter höga, lodräta bergväggar. I
en av dalarna rinner Muddusjokk med det berömda
Muddusfallet. Oarjemus Stubbá (Sörstubba) är ett
av lågfjällen inom nationalparken. Reservatet är 493
kvadratkilometer och beläget inom Gällivare och
Jokkmokk kommuner.

Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftslivet. Ett område som
behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda
arter kan också förklaras som naturreservat.
Inom Gällivare kommun finns 24 naturreservat,
av vilka Sjávnja (Sjaunja), Lijná (Lina fjällurskog),
Gáidum (Kaitum fjällurskog), Stubbá (Stubba) och
Granlandet är de största. För karta över naturreservaten se sida 43.
Sjávnja (Sjaunja) naturreservat är 2 851 kvadratkilometer stort och omfattar stora arealer av tall- och
granurskog, myrar, björkskogar och kalfjäll. Reservatet
innehåller landets största myrområde. Kungsleden

går igenom västra delen av reservatet och i den östra
delen går en cykelstig. I övrigt är Sjaunja svårtillgängligt med få turiststugor och leder. Vintertid går
några skoterleder genom reservatet. Sjaunja är även
ett Natura 2000-område samt ingår i världsarvet
Laponia.
Lijná (Lina fjällurskog) är ett vidsträckt reservat
på 980 kvadratkilometer med barrskog, stora
myrområden, sjöar, vattendrag och uppstickande fjällbjörkklädda lågfjäll. Malmbanan skär genom området
i nord-sydlig riktning. Området utgör även ett Natura
2000-område.
Gáidum (Kaitum fjällurskog) är 900 kvadratkilometer
stort och innehåller vidsträckta barrskogar, våtmarker
och fjällbjörkklädda lågfjäll. Den ligger mellan Kalix
och Kaitum älvar och är mycket rikt på sjöar och
vattendrag. Kaitum fjällurskog är även ett Natura
2000-område.
Stubbá (Stubba) är 350 kvadratkilometer stort.
Tillsammans med Muddus nationalpark (Muddusa
suoddjimpárkka och Sjávnja (Sjaunja naturreservat)
bildar Stubbareservatet landets största myrområde.
Sjöar, bäckar och öar av urskog ger omväxling i
myrlandet. Rallarstigen går in ett stycke i reservatets
nordöstra del. Stubba är även ett Natura 2000-område
samt ingår i världsarvet Laponia.
Granlandet är ett av de större väglösa områdena i
Norrbottens skogsland, 270 kvadratkilometer. Den
urskogslika skogen har förblivit orörd av skogsbruket.
Rester av rengärden och kåtor syns i reservatet.
Granlandet är även ett Natura 2000-område.
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Världsarvet Laponia
Laponia är utsett till världsarv för sina kultur- och
naturvärden. I det 9 400 kvadratkilometer stora
området finns en levande samisk kultur i ett varierande landskap med fjällmassiv, urskogar och
fågelrika myrmarker. Laponia är beläget i Jokkmokks
och Gällivare kommuner och består av nationalparkerna Padjelanta/Badjelanndá, Sarek, Stora Sjöfallet/
Stuor Muorkke och Muddus/Muttos. Naturreservaten
Sjávnja (Sjaunja) och Stubbá (Stubba) ingår också.
Laponia har varit ett världsarv sedan 1996 och utsågs
med motiveringen: ”Området är ett framstående
exempel på hur jorden har utvecklats framför allt
geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns enastående naturfenomen
med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla

naturliga lokaler för att skydda den biologiska
mångfalden. Området, som allt sedan förhistorisk tid
varit befolkat av samerna, är ett av de bäst bevarade
exemplen på nomadområdet i norra Skandinavien.
Det innehåller bosättningar och betesmarker för
stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett
tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala
utveckling”.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilda skyddsvärda
områden med syfte att bevara den biologiska mångfalden. Natura 2000 styrs av två EU-direktiv, art- och
habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Inom Gällivare
kommun utgör 20 landområden samt Kalix älvsystem
och Råneälven delar av Natura 2000-nätverket.

Illustratör: Johnny Granström
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Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars
är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Storleken på biotopskyddsområden
är normalt 2-10 hektar. I Gällivare kommun finns 34
biotopskyddsområden, samtliga i skogsmark.
Ett beslut om biotopskydd innebär att alla åtgärder
som kan skada naturvärdena i området är förbjudna.
Jakträtten påverkas dock inte.

Djur- och växtskyddsområden
Hotade och sällsynta arter i ett område kan kräva
särskilda föreskrifter som inskränker rätten till
jakt eller fiske eller rätten att vistas i området.
Skyddsområden för djur- och växter utses när exempelvis enstaka djur- eller växtarter behöver skydd
under en begränsad tid på året. I Gällivare kommun
finns inga växtskyddsområden men två fågelskyddsområden, i Sakalombolo och i Sammako.

vattenområden inom 100 meter från strandlinjen,
men kan i vissa fall utökas till 300 meter.
Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader
uppföras. Byggnader eller byggnaders användning
får inte ändras så att det hindrar eller försvårar för
allmänheten att vistas eller passera strandområdet.
Det är inte heller tillåtet att utföra grävarbeten eller
andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren
för växt- och djurliv. Förbudet gäller dock inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som
behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller rennäringen om de för sin funktion måste finnas inom
strandskyddsområdet.

Landskapsbildskydd

Naturminne

Landskapsbildskydd är ett skydd för landskapsbilden
med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före
1975. Landskapsbildskyddet infördes innan begreppet
riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom
reservatsbildning skydda stora områden från större
påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet som avsågs att
skyddas.

Enligt Miljöbalken kan särpräglade naturföremål,
exempelvis flyttblock och ovanliga träd, förklaras som
naturminne. I Gällivare kommun finns sedan 1943 ett
naturminne utanför Liikavaara i form av en suptall.
Suptallar tjänade förr som vägmärken för vägfarande
och hade säregna utseenden för att lätt igenkännas.

Inom Gällivare kommun berörs i stort sett hela fjällvärlden av landskapsbildskydd (se karta nedan).
För varje område finns ett beslut med föreskrifter,
vilka bland annat innebär att det krävs tillstånd att
utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på
landskapsbilden.

Ramsarområde
Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer
är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan. Sveriges våtmarker
och vattenmiljöer skyddas av den internationella
Ramsarkonventionen som formulerades i Iran 1971.
Konventionen avser att främja ett hållbart nyttjande
och bevarande av våtmarker. Naturreservatet Sjávnja
(Sjaunja) i Gällivare kommun bildar ett sådant
ramsarområde.

GällivareKn
KOMMUNNAMN
EjGällivare

Strandskydd
Strandskydd regleras i Miljöbalkens 7 kapitel
och syftar till att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet samt att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Strandskyddsområdet omfattar land- och
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Rött utgör områden inom kommunen som omfattas
av landskapsbildsskydd.
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Kulturmiljövård

varierande ålder, från stenålder, bronsålder, järnålder
och medeltid till nyare tid. Den samiska verksamheten
har bland annat lämnat spår såsom gamla offerplatser,
rengärdor och kåtor. Spår finns även från gruvverksamhet och forntida kulturer, exempelvis gruvhål,
tjärdalar, härdar, boplatser och fångstgropar.

Kulturmiljövård är en samlingsbeteckning för verksamheter avsedda att vårda, förvalta, levandegöra
samt sprida kunskap om kulturvärden i form av bland
annat fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap.

Fornlämningar

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram

Fasta fornlämningar är enligt kulturminneslagen en
lämning efter människors verksamhet under forna
tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna. De fasta fornlämningarna
är skyddade enligt kulturminneslagen och skyddet
innebär att alla åtgärder som innebär övertäckande,
grävning, flytt eller annan ändring av fornlämningen
kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

Norrbottens kulturmiljöprogram utgör ett gemensamt
program för alla som arbetar med kulturmiljöfrågor i
Norrbotten. Det ska användas för att prioritera olika
insatser för att bevara länets kulturarv och kulturmiljö.
Programmet är tänkt att fungera som planeringsunderlag för kommuner och kulturmiljövården och ligga
till grund för olika insatser för regional utveckling.
Objekten i kulturmiljöprogrammet har valts ut på
grund av att de utgör särskilt värdefulla kulturmiljöer.
I Gällivare kommun finns 13 utvalda objekt.

Förutom fasta fornlämningar finns det även övriga
kulturhistoriska lämningar. Dessa har inget automatiskt skydd men stor hänsyn bör ändå tas till dem. De
kulturhistoriska lämningarna i Gällivare kommun har

De utvalda miljöerna har inget skydd genom att vara

Illustratör: Johnny Granström
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Ängs- och hagmarkinventeringen

utpekade i programmet men kan många gånger innehålla viktiga kultur- eller naturmiljöer som skyddas
på andra sätt, till exempel via kulturminneslagen eller
Natura 2000 eller utgör riksintresse för kulturmiljö.

Syftet med ängs- och hagmarkinventeringen är att
sprida kunskap om de inventerade markernas kulturoch naturvärden samt att skapa ett underlagsmaterial
för fysisk planering. Detta för att i möjligaste mån se till
att hänsyn till dessa objekt tas. Inventeringen startade
1987 och innebar lokalisering, dokumentering och
klassificering av naturliga slåtter- och betesmarker.

Bevarandeprogram för
odlingslandskapet
I bevarandeprogrammet för odlingslandskapet, ”Vårt
hävdade Norrbotten”, redovisas de områden i länets
odlingslandskap som bedömts ha de högsta natur- och
kulturvärdena. Syftet med programmet är bevarande
av de utpekade odlingslandskapen.

Värdefulla vägar och broar
Vägmiljöer i Norrbotten och Västerbotten har inventerats med avseende på natur- och kulturvärden.
Målet med inventeringen var att ta fram ett underlagsmaterial som kan användas för planering, beslur
och hänsynstagande i arbetet med vägnätet föra att
förhindra att natur- och kulturvärdena går förlorade.

Odlingslandskapen i Gällivare kommun utgörs
framför allt av nybyggen, oftast i lidlägen inom myroch skogslandet men också intill älvdalarna.

Gällivare kommun har ett flertal värdefulla vägmiljöer
samt vägmiljöobjekt, bland annat kilometermärken
och stenvalvsbroar.

Illustratör: Johnny Granström
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel
som infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel
trafik och jordbruk. Utgångspunkten för en norm
är kunskaper om vad människan och naturen tål.
Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt
nå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika EU-direktiv, exempelvis
vattendirektivet när det gäller miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormer finns för:
• Olika föroreningar i utomhusluften
• Olika parametrar i vattenförekomster
• Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten
• Omgivningsbuller
Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn, tillståndsprövning, planering med mera se till att
miljökvalitetsnormerna följs.
En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller
ett värde men kan även beskrivas i ord. Den kan avse
skakningar och störningar från buller, ljus, strålning
och liknande och när det gäller vatten kan miljökvalitetsnormer även omfatta flöden/nivåer.
En miljökvalitetsnorm kan avse ett begränsat geografiskt område, till exempel en sjö eller ett vattendrag,
vissa typer av områden, en kommuner eller hela landet.
Det finns två olika typer av miljökvalitetsnormer, dels
sådana som inte får över- eller underskridas efter en
viss angiven tidpunkt, så kallade gränsvärdesnormer,
dels sådana som ska eftersträvas eller som inte bör
över- eller underskridas.
För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en
tidpunkt då de ska, alternativt bör, följas. Om en miljökvalitetsnorm inte följs, eller riskerar att inte kunna
följas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas.
Gällivare kommun berörs av miljökvalitetsnormer för
utomhusluften, för vattenförekomster och för fiskvatten. Dessa beskrivs närmare i följande avsnitt.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i
hela landet. Med utomhusluft avses i detta fall all
luft utomhus med undantag för arbetsplatser samt
vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. De
föreningar i utomhusluften som det finns normer
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för är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly,
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid,
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
För vissa parametrar finns normer både till skydd för
människors hälsa och till skydd för växtligheten.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan
eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket
ansvarar för kontroll av miljökvalitetsnormerna för
koldioxid/kväveoxider och svaveldioxid i regional
bakgrund (landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna
för ozon.
Gällivare kommun har genomfört luftkvalitetsmätningar under 2013. Resultat från dessa mätningar
finns ännu inte att tillgå. Före detta skedde luftkvalitetsmätningar senast under 1980- och 90-talet.
För kvävedioxid och svaveldioxid finns resultat från
luftkvalitetsmätningar att tillgå från Naturvårdsverket,
se tabeller nedan. Mätningarna har genomförts i
Pålkem, i södra delen av kommunen. Uppmätta halter
ligger under miljökvalitetsnormernas gränsvärden.
NO2
Station
Pålkem

Årsmedel
(µg/m3)

MKN Hälsa
(µg/m3)

MKN Växter
(µg/m3)

2010

0,5

40

30

2011

0,5

40

30

2012

0,5

40

30

Årsmedel
(µg/m3)

MKN Hälsa
(µg/m3)

MKN Växter
(µg/m3)

2010

0,3

-

20

2011

0,3

-

20

2012

0,4

-

20

SO2
Station
Pålkem

Miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt har
beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och
grundvattenförekomster i vattendistriktet. Målet är
att alla ytvattenförekomster ska uppnå god kemisk
status och god ekologisk status senast 2015 och att
alla grundvattenförekomster ska uppnå god kemisk
grundvattenstatus och god kvantitativ status senast
2015.
När det gäller kemisk status överstiger kvicksilver
gränsvärdet i alla ytvattenförekomster i Sverige. Den
främsta anledningen till de höga kvicksilverhalterna
är internationellt luftnedfall.

Grundvattenförekomster
Samtliga grundvattenförekomster inom Gällivare
kommun, totalt 56 stycken, bedöms uppnå god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus.
Samtliga grundvattenförekoster har kvalitetskravet
god kvantitativ status 2015 och god kemisk grundvattenstatus 2015 och det bedöms inte finnas någon
risk att kvalitetskraven inte kommer att kunna följas.

Sjöar
Inom Gällivare kommun har 123 sjöar klassificerats
som ytvattenförekomster. Av dessa bedöms samtliga
uppnå god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Samtliga sjöar har kvalitetskravet god kemisk
ytvattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver) och det
bedöms inte finnas någon riska att kvalitetskraven
inte kommer att kunna följas.
105 av sjöarna bedöms dessutom uppnå god ekologisk
status alternativt hög ekologisk status. Dessa sjöar har
kvalitetskravet god ekologisk status 2015 alternativt
hög ekologisk status 2015 och det bedöms inte finnas
någon risk att kvalitetskraven inte kommer att kunna
följas. Övriga 18 sjöar redovisas i bilaga till MKB:n.

Vattendrag

193 vattendrag bedöms även uppnå god ekologisk
status alternativt hög ekologisk status samt har
kvalitetskravet god ekologisk status 2015 eller hög
ekologisk status 2015. Det bedöms inte finnas någon
risk att kvalitetskraven inte kommer att kunna följas
i dessa vattendrag. Övriga 89 vattendrag redovisas i
bilaga till MKB:n.
Gällivare kommun har ansvaret för åtgärder i två
av de vattendrag där miljökvalitetsnormen god
ekologisk status inte följs. Den ena är vattenförekomst SE746519-169677 där en vägtrumma under
Sikträskvägen behöver åtgärdas. Vattenförekomsten
har tidsfrist till 2021 då god ekologisk status senast
ska följas. Den andra vattenförekomsten är Torisjoki,
SE745420-169751, där Nietsakdammen hindrar fiskvandring. Om dammen ska vara kvar krävs åtgärder
för att fisk ska kunna vandra uppströms i vattendraget. Kommunen håller i dagsläget på att planera
för åtgärder vid Nietsakdammen.

Miljökvalitetsnormer för fiskvatten
Syftet med miljökvalitetsnormer för fiskvatten är att
skydda eller förbättra sötvatten som har eller skulle
kunna ha fisk. Dessa vatten är antingen laxfiskvatten
eller annat fiskvatten. Laxvatten är fiskvatten där
lax, öring, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle
kunna leva. Annat fiskvatten är vatten som hyser eller
skulle kunna hysa gädda, abborre, ål och karpfiskar.
Miljökvalitetsnormerna finns för olika parametrar,
exempelvis temperatur, upplöst syre, pH, uppslammade substanser och syreförbrukning. Om kontrollen
av kvaliteten på ett fiskvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte följs, ska Länsstyrelsen undersöka vad
detta beror på och vidta lämpliga åtgärder.
Tre laxfiskevatten som omfattas av miljökvalitetsnormer finns helt eller delvis inom Gällivare kommun.
Dessa är Kalixälven (732207 183771) från mynningen
fram till Kaitumälven, 300 km, samt biflödena
Kaitumälven (749870 172464) fram till Killingelinkka,
40 km, och Ängesån (737686 181410) fram till och
med Hartijärvi, 200 km.

282 vattendrag inom Gällivare kommun har klassats
som ytvattenförekomster. Av dessa bedöms samtliga
uppnå god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Samtliga vattendrag har kvalitetskravet god
kemisk ytvattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver)
utan risk att kraven inte kommer att kunna följas.
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Vattenresurser
Vattenfrågorna i samhällsplaneringen är viktiga för att
skydda och vårda våra vattenresurser. Dricksvatten är
vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att säkra
dess kvalitet och kvantitet för att trygga människors
hälsa nu och i framtiden.
Enligt de nationella miljömålen och EU:s
vattendirektiv ska regionala och kommunala
vattenförsörjningsplaner upprättas. Syftet med en
vattenförsörjningsplan är att säkerställa tillgången till
vattenresurser för vattenförsörjningen på lång sikt.
Länsstyrelsen i Norrbotten har utarbetat en regional
vattenförsörjningsplan där länets viktigaste vattenresurser redovisas. Gällivare kommun har bidragit
med underlag till denna plan och i nästa skede ska
kommunen ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan. Fem av de vattenresurser som redovisas i den
regionala planen finns helt eller delvis inom Gällivare
kommun. Dessa beskrivs nedan.

Isälvsavlagring längs Lina älv
Längs Linaälvens dalgång, norr och öster om Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle, finns Norrbottens
största grundvattenresurs. Den uttagbara vattenmängden är ovanligt stor, över 125 liter per sekund
(cirka 10 000 kubikmeter per dygn) och uttagsmöjligheterna är ovanligt goda.
I området ligger Gällivares huvudvattentäkt, vilken
har väldigt god vattenkvalitet. Vattenuttaget baseras
på naturligt samt inducerat grundvatten. För vattentäkten finns ett vattenskyddsområde.
Vattenresursens sårbarhet är extremt hög, då markmaterialet är grovt upp till markytan. De främsta
föroreningsriskerna bedöms utgöras av förorenade
områden och täktverksamhet. Eftersom inducerad
infiltration tillämpas kan utsläpp till Lina älv påverka
vattentäkten negativt. En stor risk utgörs därför av
utsläpp från gruvdammarna i Malmberget/Vitåfors.

Grundvatten i berggrunden
I fjällkedjan inom Gällivare kommun finns två grundvattenresurser i berg som bedöms ha hög regional
prioritet. Vid båda vattenresurserna finns vattentäkter,
vilka försörjer Ritsem och Stora Sjöfallet. Vattentäkten
i Stora sjöfallet saknar fastställt vattenskyddsområde.
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De främsta föroreningsriskerna i vattenresursernas närområden bedöms uppkomma på grund av
friluftsliv och då främst skotertrafik. Risk för inläckage
av ytvatten av dålig kvalitet i ytliga sprickor i berget
kan föreligga.

Kalix älv
Ytvattenresursen Kalix älv har sina källflöden i
Kebnekaise och mynnar ut i Bottenviken vid Kalix.
Älven utgör gräns mellan Gällivare och Kiruna
kommuner. Årsmedelvattenföringen för perioden
1995-2009 uppgick till 338 kubikmeter per sekund.
Under vårfloden i maj-juni är flödet som störst och
strax innan vårfloden, i april, är det som lägst.
Det finns inga kommunala vattentäkter i Kalix älv
och inga vattenskyddsområden omfattar älven.
Vattentäkter som kan påverkas av inducerad infiltration från vattensystemet finns dock, exempelvis
Gällivares grundvattentäkt vid Lina älv.
Kalix älv har relativt låg sårbarhet. Detta på grund av
stor utspädning av eventuella föroreningar och god
genomströmning. Punktbelastningen utgörs bland
annat av kväve- och fosforutsläpp från industrier.
Diffus belastning av kväve och fosfor kommer från
främst skogsbruk. Processvatten från LKAB:s järnmalmsgruva i Malmberget och Bolidens koppargruva
i Aitik bräddar vid höga flöden till Lina älv respektive
Leipojoki och vidare till Lina älv. Lina älv rinner ihop
med Ängesån som i sin tur rinner ihop med Kalix älv i
Överkalix. Överskottsvatten från gruvor kan innehålla
förhöjda halter av kväve, fosfor och metaller, vilket
kan påverka förhållandena i recipienterna.

Lule älv
Lule älv är flödesmässigt länets största älv och en
viktig ytvattenresurs. Älven rinner genom kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Boden och Luleå och
används som vattentäkt för Porjus och Luleå. Genom
Gällivare rinner älven via sjöarna Akkajaure, Langas
och Stora Lulevatten, längs gränsen med Jokkmokk.
De främsta föroreningsriskerna för vattenresursen
är utsläpp av petroleumprodukter eller andra kemikalier från exempelvis trafikolyckor eller olyckor vid
kraftstationer, jord- och skogsbruk samt utsläpp av
avloppsvatten.

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

37

38

LEVA I GÄLLIVARE

4. LEVA OCH VERKA i Gällivare
Den kommunala planeringen är ett verktyg som bidrar till att skapa ett gott samhälle att leva och verka i.
Gälllivare kommunen vill locka fler invånare att stanna alternativt bosätta sig i kommunen genom att erbjuda
en ökad livskvalitet med fritid, sysselsättning och utbildning av hög klass. Kommunen vill även vara expansiv
och erbjuda ett differentierat näringsliv som ger en ökad möjlighet för hela familjer att hitta matchande arbete
och därmed möjlighet att stanna kvar i kommunen.
 Historisk utveckling av

Befolkning

folkmängden 1980-2011
samt prognostiserad
folkmängd 2012-2021.

HUR UTVECKLAS

Befolkningen i Gällivare kommun harFOLKMÄNGDEN?
minskat sedan
Folkmängden kan delas upp
i tre åldersgrupper (0-19 år,
början av 1970-talet med undantag 20-64
förår små
variaoch 65+) för
att
enkelt kunna beskriva folktioner. Från ca 25 600 invånare 1970
till
18 339
mängdens
sammansättning
avseende hur många som
"kostar"
respektive
"bidrar"
invånare år 2013 vilket motsvarar en
årligt
befolktill samhällsekonomin vid en
viss tidpunkt. Uppdelningen
ningsminskning med 0,7 %. Mellan åren
2012
2013
är grov
men gertill
en överblicksbild vars utveckling
skedde ett trendbrott där antalet invånare
med
man kan ökade
följa över tiden.
Uppdelningen ligger även till
grund för att beräkna försörj32 personer eller 0,2 %.
ningsbördan i kommunen. I

30 000

ANTAL INVÅNARE I GÄLLIVARE KOMMUN 1980-2021

25 000

20 000

15 000

10 000

diagrammet till höger visas

Utanför Gällivare tätortsområde borutvecklingen
det caav dessa
3 000
åldersgrupper över tiden.
personer fördelat på ett flertal byar. Generellt är den
största ålderskategorin i byarna 70 år och äldre. 43
procent av befolkningen på landsbygden utgörs av
åldersgrupper upp till 50 år. Det finns dock byar som
visar på andra siffror, där barnfamiljer flyttar in och
 Historisk utveckling av
den årliga procentuella
de yngre åldersgrupperna utgör en växande
andel av
förändringen av
folkmängden 1980-2011
byarnas befolkning.
samt prognostiserad
utveckling 2012-2021.
Jämförelse med riket.

Enligt befolkningsprognosen för Gällivare kommun
HUR SNABBT ÄNDRAS
2012-2021 kommer personer i åldersgruppen
0-19
FOLKMÄNGDEN?
I diagrammet
till vänster
kan
år samt 20-64 år att minska medan den
äldre
åldersman jämföra kommunens
procentuella tillväxt i folkgruppen ökar. Den yrkesverksammamängden
åldersgruppen
med tillväxten i
riket. Den årliga förändrings20-64 år ser därmed ut att minska. takten visar med hur många
procent kommunen växer
under ett år. Negativa tal

innebär flera
att folkmängden
Utflyttningen från kommunen har under
års tid
minskar under året. Förändringen under t.ex. år 2012
varit större än inflyttningen. De senaste
årens statistik
beräknas som
dividerat
visar dock på en minskning av antalet Folkmängd(2012)
utflyttare.
med Folkmängd(2011)
minus 1.

Den naturliga folkökningen i kommunen, dvs antalet
födda minus antalet döda, har varit negativ de senaste
åren. En trend som uppvisas i hela landet. De senaste
åren visar dock en tendens till en ökning
av antalet
8
födda vilket medfört att födelseöverskottet närmar sig
positiva siffror.
I samband med att det råder en hög tillväxt inom gruvnäringen och en expansiv gruvbrytning i Malmberget
såväl som i Aitik genereras många arbetstillfällen
i kommunen. Med en breddad arbetsmarknad och
attraktiva bostadsmiljöer finns en möjlighet att fortsätta att vända befolkningsutvecklingen.

5 000

0
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Total folkmängd

2000
0-19 år

2010
20-64 år

2020

65 år eller äldre

Befolkningsprognos fram till år 2021.
Källa: Statisticon
2011.
PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
1,5%

I GÄLLIVARE KOMMUN 1980-2021

1,0%
0,5%

0,0%
-0,5%

-1,0%
-1,5%

-2,0%

Befolkningsutveckling från 1968-2013.

-2,5%

I bostadsförsörjningsplanen
anges
en planerings1990
2000
2010
2020
folkmängd baserad
på olika
framtidsscenarion.
Gällivare kommun
Riket
Scenariot som ansetts sannolikt innebär en möjlig
ökning av inflyttning som baseras på företagens
behov av nyrekryteringar, arbetstillfällen till följd
av pensionsavgångar samt den, i dagsläget, inpendlande arbetskraften som kan tänka sig att bosätta sig
i kommunen. Om också anhöriginflyttning räknas blir
den teoretiska inflyttningen mellan 4 000 och 7 000
personer under 10 år.

-3,0%
1980

Den politiska församlingen har utifrån ovanstående
scenario beslutat att en trolig inflyttning är mellan 4
ooo och 5 000 personer. Ovanstående ligger till grund
för befolkningsmålet i översiktsplanen - 5000 nya
invånare.
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Boende

Framtidens bostadsbehov

Bostäder är en viktig tillväxtfaktor och ett bristande
utbud av lämpliga boenden kan hämma utvecklingen.

En bostadsförsörjningsplan har upprättats av
Gällivare kommun i syfte att visa på behovet av
bostäder i framtiden och ge underlag för planeringen
av nya bostäder. Bostadsförsörjningsplanens utgångspunkt är samhällsomvandlingen i Malmberget och
befolkningsutvecklingen i kommunen som helhet
samt bostadsförsörjningen i Gällivare, Koskullskulle
och på landsbygden.

Gällivare kommun har satt upp ett bostadspolitiskt
mål:
”Bostadsförsörjningen i Gällivare kommun ska
bidra till att skapa jämlika och goda levnadsförhållanden oavsett ekonomiska och sociala
förutsättningar, fysisk och psykisk funktionsförmåga, ålder, kön och etnicitet. Kommunen
ska därför aktivt verka för ett varierat bostadsutbud vad gäller bostadstyp, upplåtelseform
och storlek i varje bostadsområde. Dessutom
ska stor hänsyn tas till specifika platsförutsättningar, det unika i naturen, landskapet,
klimatet och levnadssättet.”

Bostadsbeståndet i kommunen består av ungefär 5000
lägenheter i flerfamiljshus, i huvudsak hyreslägenheter och nästan lika många småhus. Det kommunala
bolaget står för ungefär 40 procent av lägenhetsbeståndet. Inom tätortsområdet Gällivare, Malmberget
och Koskullskulle bor ungefär 60 procent av befolkningen i småhus.

Bostadsförsörjningsplanen tar hänsyn till de trender
kring boendets utveckling som kan skönjas i det
svenska samhället.
Livsmiljöns betydelse ökar vilket innebär att mäniskor
i större utsträckning prioriterar en god boendemiljö
framför t.ex. närheten till arbete. Människor flyttar
inte längre enbart dit jobben finns utan de flyttar dit
de vill leva.
Såväl Sverige som övriga delar av världen visar på en
trend med en åldrande befolkning. En växande grupp
av äldrehushåll kommer att efterfråga andra bostäder
och annan service än vad som finns idag.
Andelen singelhushåll ökar samtidigt som det blir mer
och mer vanligt med att visa på nya familjekonstellationer och den traditionella definitionen på familjen

Sedan början av 90-talet fram till idag har antalet
lägenheter minskat vilket beror på rivningar i samband
med 90-talets lågkonjunktur.
Landsbygdens bostadsområden utgörs mestadels av
småhus och lantbruksfastigheter. På landsbygden
finns en efterfrågan på fler bostäder.
I ett flertal byar finns mark tillgänglig att bebygga
för bostäder. Fastighetsvärdet är generellt lägre på
landsbygden jämfört med i tätorten, vilket innebär
att nyproduktion av bostäder inte sker. Många äldre
väljer att bo kvar i sina villor både i tätorten och i
byarna då boenden som är mer serviceanpassade för
äldre saknas.

Bostadsförsörjningsplan.
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har ändrats. Förändrade familjeförhållanden leder till
behov av flexibla bostäder och bostadsområden som
möter olika boendekrav efter hand som nya familjesituationer uppstår.
Avvecklingen av bostäder i Malmberget som sker
till följd av gruvans expansion tillsammans med en
ökning av antalet jobb i kommunen innebär en brist
på bostäder. Trenden visar en allt lägre nyttjandegrad
av bostadsbeståndet vilket ökar trycket på befintliga
bostäder ytterligare. Generellt i landet byggs det för
lite och det saknas framförallt små lägenheter till
låg kostnad för unga samt tillgängliga lägenheter för
äldre. Det största hindret för ökat byggande är höga
produktionskostnader.

Boendeformer
Med ett ökat antal äldre i kommunen kräver en beredskap för boende anpassat för denna åldersgrupp. Det
finns olika typer av boendeformer som är särskilt
anpassade efter olika behov för de äldre åldersgrupperna. Genom att bygga för dessa åldersgrupper
underlättas så kallade flyttkedjor, där villor både i
tätorten och på landsbygden kan frigöras.
Vård- och omsorgsboende är boende för dem som
har behov av stöd. Socialtjänsten tar beslut om plats
i dessa boenden.
Trygghetsboende är boende för dem som är minst 70
år och som inte har ett lika stort behov av hjälp likt det
man får på vård- och omsorgsboende men som vill ha
mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt
nuvarande hem. Det är oftast hyresrätt och med viss
bemanning. Utöver lägenheter med god tillgänglighet
ska det finnas utrymmen för de boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation.

Seniorboende har ålderskrav som varierar, vanligast
är +55 och +65. Det kan vara både hyres- och bostadsrätt och gemensamma utrymmen är vanliga men
inget krav. Dessa boende har ingen personal. Det är
ett funktionellt och enkelt boende med möjlighet till
gemenskap. Det är helt vanliga bostäder ofta med bra
läge och nära till kommunikationer. Tanken är att det
ska vara ett enkelt och bekvämt boende för den aktiva
och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna
åldras i.

Fritidshus
Det är generellt svårt att planera för specifika fritidshusområden. Dels då det inte finns några direkta
riktlinjer för planering av fritidshusboende och permanentboende som finner stöd i lagstiftningen och dels
då kraven på fritidshusens standard är högre jämfört
med tidigare, både vad gäller storlek och försörjning.
Några generella riktlinjer för fritidshus saknas
och problem med att tidigare fritidshusboenden
omvandlas till permanentboende med större byggrätter och rättighet till ökad kommunal service kan
uppstå. Dessa funktionsomvandlingar förekommer
bland annat vid Vassaraträsk och Sikträsket. På landsbygden förekommer att tidigare permanentboenden
nyttjas som fritidsboende.
De större områden med fritidshusbebyggelse inom
kommunen ligger idag främst längs väg 827 ”Vägen
västerut”, vid tätortsnära sjöar men även i bygden
Soutujärvi där områden planerade specifikt för fritidshusbebyggelse finns. Tätortsnära fritidshusområden
finns även på Dundret.

Bebyggelse i Ullatti.
ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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VÅRD OCH OMSORG

Personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg är starkt beroende av samhällets
förändringar. Förändringar i folkmängd, ändringar i
lagar och statliga satsningar påverkar behovet av satsningar inom vård och omsorg.

Målet för insatserna enligt Stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) är att främja människors
jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet
i samhällslivet. För personer med funktionsnedsättning enligt LSS bedrivs nio gruppbostäder. För
personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt
SoL, socialt stöd, bedrivs tre gruppbostäder. Samtliga
boende finns i kommunal regi.

Socialtjänsten i Gällivare kommun ansvarar för
omsorg för äldre och funktionshindrade samt för
rådgivning, behandling och stöd till barn, ungdomar
och vuxna.
Det finns idag ett flertal gruppbostäder och dagliga
verksamheter för personer med någon form av funktionshinder samt med särskilda vårdbehov. Dessa är
koncentrerade i tätorterna Gällivare och Malmberget.
Flera av verksamheterna kommer att beröras i
samband med samhällsomvandlingen genom bland
annat ny- och ombyggnationer. Dessa åtgärder
kommer att innebära tillfälliga och permanenta flyttningar av verksamheter.
I dagsläget bor ungefär 7 procent av kommunens
invånare i åldersgruppen 65 år och äldre i vård- och
omsorgsboende jämfört med i snitt 5 procent i riket.
Enligt befolkningsprognoser visar tendensen på att
andelen äldre personer inom kommunen kommer att
öka. Med en ökande äldre befolkning i kommunen
ökar också behovet av vård- och omsorgsboende och
annan social service. Ökningen av äldre kommuninnevånare ställer också krav på god tillgänglighet och väl
utbyggd kollektivtrafik och samhällsservice i övrigt.

Social omsorg
Äldre
Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst för
personer i ordinärt boende inom kommunen bedrivs
idag enbart i kommunal regi. Kommunen tillhandahåller hemtjänst till alla i kommunen som har
beviljats hemtjänst. Vård- och omsorgsboende för
äldre (demensboende, gruppboende, servicehus, korttidsboende) är lokaliserade i Gällivare tätort och i
Malmberget.
Det finns idag sex äldreboenden i Gällivare och
Malmberget samt två korttidsboende, Wassarahem,
(1 och 2) och några platser integrerade med vård- och
omsorgsboenden. Totalt finns över 300 lägenheter
fördelat bland kommunens sex boenden och korttidsboende. Det finns även en dagverksamhet för äldre
personer med diagnostiserad demenssjukdom som
har behov av social samvaro och aktivitet.
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I Gällivare finns både kommunala och privata tjänster
för personlig assistans.

Barn, unga och familjer
Familjehemsplacering är den dominerande insatsen
för barn och unga som behöver vård och stöd utanför
det egna hemmet. Under 2014 öppnas ett HVB-hem
(Hem för vård eller boende) för ensamkommande
flyktingbarn i Gällivare kommun.

Hälso- och sjukvård
Gällivare sjukhus är ett av fem sjukhus i Norrbotten
och drivs av Norrbottens läns landsting. Det är ett
förstärkt länsdelssjukhus för Malmfälten. Sjukhuset
är idag inte bara viktigt för kommunen utan också
för hela norra regionen. I upptagningsområdet ingår
Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala.
I Gällivare finns tre hälsocentraler. En av dessa drivs i
privat regi, de andra två av landstinget.
Gällivare kommun ansvarar sedan årsskiftet
2012/2013 för hemsjukvård för personer som är 18 år
och äldre. Syftet med kommunaliseringen är att få en
sammanhållen vård i hemmen med kommunen som
huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden.

e-Hälsa
e-Hälsa har initierats genom en övergripande nationell
handlingsplan, vilket innebär vård och omsorg med
användning av modern informations- och kommunikationsteknik. Huvudstrategin för utvecklingen inom
e-Hälsa är att den ska bidra till att utveckla välfärden.
Utveckling av e-Hälsa i Norrbotten sker i samverkan
mellan landstinget, länets samtliga kommuner och
kommunförbundet.

FOLKHÄLSA

Jämställdhet

De mål som behandlar folkhälsan och den sociala hållbarheten är direkt knutet till aspekter som handlar
om människors lika värde och välbefinnande. För att
skapa ett rättvist och demokratiskt samhälle måste
jämställdhet, jämlikhet samt trygga miljöer och situationer skapas och uppmuntras.

I kommunen var den totala folkmängden i slutet av år
2011 cirka 18 500 invånare fördelade på 9 000 kvinnor
och 9 500 män.

Samhället ska vara tillgänglighetsanpassat så att alla
invånare, oavsett funktionsnedsättning eller inte, har
möjlighet att påverka sina egna liv och sin framtid.
När samhället uppnår detta skapas förutsättningar för
en god folkhälsa, social hållbarhet och mångfald vilket
leder till ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Jämlikhet
Alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet
i samhället. Begreppet jämlikhet har sin grund i de
mänskliga rättigheterna, grundlagen och i flera av de
lagar som styr verksamheter som bedrivs i kommuner,
landsting och regioner. Jämlikhet handlar om att alla
människor ska ha samma rättigheter oavsett etnisk
tillhörighet, funktionsnedsättning eller kön.
Principen om allas lika värde och rättigheter ligger
också till grund för Diskrimineringslagen (2008:567)
som ger ett skydd mot diskriminering utifrån sju
diskrimineringsgrunder.

Andelen förvärvsarbetande i kommunen är högre än
högre än genomsnittet i länet samt riksgenomsnittet
såväl för kvinnor som för män. Inkomstnivån på de
förvärvsarbetande inom respektive könsgrupp ligger
bland de högsta i länet. Trotts detta är löneskillnaden
mellan kvinnor och män större än länsgenomsnittet.
Andelen kvinnor sysselsatta inom kommunen och
landstinget är högre än andelen män. Kvinnor har mer
deltidstjänster än män.
Jämställdhet anses råda när andelen kvinnor
respektive män är 40-60 procent i en av grupperna. Fördelningen mellan kvinnor och män inom
kommunala styrelser, nämnder, utskott och ordförandeposter är enligt definitionen jämställd. Det är
endast i gruppen kommunala bolag och stiftelser som
jämställdhet inte råder. Den gruppen representeras av
20 procent kvinnor och 80 procent män. I kommunfullmäktige, kommunala nämnder och andra politiskt
tillsatta grupper ligger Gällivare kommun efter valet
2010 bland de högsta i länet när det gäller representationen av kvinnor.
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Trygghet

Tillgänglighet

Trygghet är en fråga om demokrati och mänskliga
rättigheter. Att känna sig trygg är en förutsättning för
att kunna vara aktiv och till exempel delta i föreningsaktiviteter, ta del av nöjeslivet eller ta en joggingtur.

Begreppet tillgänglighet i detta avsnitt avser den
möjlighet personer som har någon form av funktionsnedsättning har att ta del och vara delaktiga i kultur
och fritid, arbetsmarknad, information, service m.m i
samhället. I Sverige har drygt en miljon människor en
funktionsnedsättning.

Miljöer kan vara utformade på ett sätt att de får
människor att känna sig otrygga. Framförallt i kvinnors och flickors liv får detta konsekvenser genom att
det begränsar möjligheterna att röra sig ute. Planering
ur ett jämställdhetsperspektiv kan därför leda till att
fler stads- och tätortsmiljöer blir tillgängliga för både
kvinnor och män. Exempelvis väljer många kvinnor
ofta eller ganska ofta en annan väg eller färdsätt på
grund av otrygghet.
En trygghetsvandring har gjorts i Gällivare. Exempel
på faktorer som ökar trygghet i områden och som kom
fram under den trygghetsvandringen var bland annat
belysning, vackrare och trevligare områden, skyltning
och tydligare stråk.
Det kom också fram att områden som hålls rent och
snyggt ger bra beteende och mindre skadegörelse och
därmed högre användningsgrad.
Kommunens intention är att resultatet av trygghetsvandringen ska beaktas i den fortsatta planeringen.
Även brott tenderar till att öka otrygghetskänslan för
människor. Kommunen har i genomsnitt en lägre
brottsfrekvens än övriga landet och länet.
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En ökad kunskap i frågan kopplade till handlingsplaner och strategier leder till en ökad tillgänglighet
och hjälper oss mot utvecklingen av ett hållbart
samhälle.
Konkret innebär det en livsmiljö med avhjälpta hinder
och lokaler anpassade för alla individer med funktionsnedsättning, ett bemötande utan kränkning
eller diskriminering och att till exempel elektroniska
tjänster är utformade så att personer med en funktionsnedsättning kan ta del av dem.

Förskola, skola OCH
VIDAREUTBILDNING
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har antagit
visionen att alla barn och elever ska bli vinnare i sitt
eget liv. Därför eftersträvar kommunen att skapa
framtidens skola där eleven ständigt möts av nya
utmaningar och får det stöd som krävs för att nå sina
drömmars mål. Förskolan ska lägga grunden för ett
livslångt lärande och skolans uppdrag är att främja
lärande där individen stimuleras att inhämta och
utveckla kunskaper och värden.

Förskola och grundskola
I kommunen finns totalt 10 grundskolor och i
Gällivare ligger Sjöparksskolan, Mariaskolan,
Hedskolan och en statlig Sameskola. I Mellanområdet
finns Tallbackaskolan och i Koskullskulle ligger
Myranskolan. I Malmberget finns Nya Malmstaskolan
och Malmens friskola.
På landsbygden finns grundskolor i Hakkas, Tjautjas,
Dokkas och Puoltikasvaara.
I tätorten finns ett flertal förskolor, en samisk
förskola samt ett förskolekooperativ. På landsbygden finns förskolor i Tjautjas, Hakkas, Dokkas och
Puoltikasvaara.
Elevantalet i kommunens skolor påverkas av hur
många barn som föds per år respektive antalet
personer i olika åldersgrupper som flyttar till och från
kommunen. Under de senast åren har elevantalet
minskat i kommunens skolor generellt. En konsekvens kan bli att kommunen inte längre kan behålla
vissa av dagens skolor. I tätorten anses elevantalet
inom den närmaste framtiden, fram till år 2016, dock
stabiliseras något.
Skolorna på landsbygden visar på olika utveckling.
Totalt sett minskar antalet elever i landsbygdsskolorna
men prognoserna grundar sig på upptagningsområden.
Då det är ett fritt skolval kan den verkliga utvecklingen
skilja sig från prognosen.

Gymnasieskola
Välkommaskolan i Malmberget är kommunens
gymnasieskola och en del inom Lapplands kommunalförbund (LKF) tillsammans med gymnasieskolan i
Jokkmokk, Kiruna och Pajala. En av målsättningarna
genom samarbetet är att behålla ett stort utbud på
utbildningar trots ett minskat elevunderlag. Antalet
gymnasieelever beräknas minska kraftigt fram till
2017.
Idag finns 14 nationella program, introduktionsprogram, gymnasiesärskolan samt ett riksrekryterande
elitskidgymnasium i världsklass med grenarna alpint
och längd.
Tillsammans med LKAB har skolan även utvecklat
gymnasiala utbildningar med särskilda LKAB- och
Bolidenprofiler. Dessa utbildningar ger en ökad insikt
i företagens verksamheter och ger kunskap som riktar
sig direkt mot specifika yrkesroller inom företaget
samt innehåller en stor del praktik och nära koppling
till verksamheten.

Vuxenutbildning och högre utbildning
Lapplands lärcentra är en organisation för vuxnas
lärande och ingår inom Lapplands kommunalförbunds
(LKF) samverkansområden. Det omfattar idag all
utbildning för vuxna såsom högskoleutbildning, yrkeshögskola, SärVux, Svenskundervisning för invandrare
(SFI), uppdragsutbildningar och Vuxenutbildning på
grundläggande och gymnasial nivå.
Lapplands Lärcentra erbjuder yrkeshögskoleutbildningar i samverkan med näringslivet inom branscher
med stor efterfrågan på kompetens.
I Gällivare finns även privata utbildningsföretag som
främst är inriktade på näringslivets utbildningbehov.
Dessa bedriver även viss utbildning på uppdrag av
t.ex. Arbetsförmedlingen.
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KULTUR, Fritid och friluftsliv
Utbudet av fritidsaktiviteter är en viktig faktor för
samhällets och kommunens attraktivitet. Friluftsliv,
rekreation och ett brett kulturellt utbud bidrar till
en ökad livskvalitet för många. I Gällivare finns ett
stort utbud av aktiviteter både inomhus och utomhus,
sommar som vinter. Naturen i sig är en samlingsarena
för ett rikt fritids- och friluftsliv i kommunen.

Kultur
Gällivare kommuns kulturverksamheter består i
huvudsak av fem delar, allmän kultur, kulturskola,
museum, biblioteksverksamhet med bokbuss och
bildarkiv samt ungdomsverksamhet med fritidsgård,
skatehall och ungdomskonsulentverksamhet..
Allmän kultur omfattas av bland annat föreningsbidrag,
studieförbundsstöd,
skolföreställningar,
stipendier, samordning av kulturfestival och kultursommar. Här ingår också kulturarv- och miljöfrågor.
Gällivare erbjuder även alla elever möjlighet att se
teater.
Kulturfestivalen anordnas på hösten varje år med
arrangemang runt om i kommunen under tio dagar.
Under dessa dagar äger en rad utställningar, konserter
och seminarium rum. Kommunen ansvarar även för
samordning av olika tillställningar sommartid.
På landsbygden anordnas kulturarrangemang i flera
byar, ofta av ideella krafter med stöd av kommunen.
Nämnas kan t.ex. Flottkalaset och Landsbygdens
Barnfestival.
När Folkets hus brann ned förstördes biografen och
teaterscenen i Gällivare. Numer finns biograf tillfälligt
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på sjukhuset. Även Nya Nordan i Malmberget har tillgång till scen som används för framträdanden. Det
finns ett folkbibliotek i Malmberget, ett i Gällivare, ett
bildarkiv och bokbussen trafikerar landsbygden.
På museet finns fasta och rullande utställningar
som speglar såväl historia som samtid. Den samiska
kulturen, strejkkonsten, nybyggarkulturen samt barnverksamheten i Handelsboden/Skolsalen är några av
de permanenta verksamheterna.
Den samiska kulturen visas genom samiska teatern
och andra arrangemang varje år.

Fritidsanläggningar
Kommunens uppgift är att driva kommunala anläggningar och att ge bidrag till föreningar. Kommunen
har framförallt fritidsanläggningar i Gällivare och
Malmbergets tätorter.
Det finns ett flertal kommunala anläggningar för friidrott, fotboll, tennis, bowling, ridning, simhallar,
m.m. i tätorten.
På landsbygden drivs anläggningarna av föreningar
med hjälp av bidrag från kommunen. Bidraget baseras
på antalet barn och unga som är aktiva i föreningen.
På landsbygden finns bland annat isrinkar, tennisplan
och elljusspår.
Det senaste tillskottet i kommunens fritidsanläggningar är en ny skytteanläggning. Anläggningen har
fått ett stort genomslag hos kommunens alla invånare.
Sandvikens badplats är naturskönt belägen vid
Vassaraträskets norra strand cirka 1 kilometer väster
om centrala Gällivare. På landsbygden finns flera
badplatser som ägs och drivs av orternas föreningsliv.

Vintersport
I Gällivare är skidåkning, både på längden och utför,
mycket populära fritidsaktiviteter. Att just skidsporten
är stor i Gällivare kan ha att göra med, förutom det
geografiska läget, att ett av Sveriges nio skidgymnasium ligger i kommunen.
Utförsåkningen är koncentrerad till Dundrets naturreservat. Spår för längdskidåkning finns på flera platser i
och runt omkring tätorten och på landsbygden.
Skoter är även en viktig vintersport och inom
kommunen finns drygt 7 000 registrerade skotrar.

Jakt och fiske
Gällivare kommun och framför allt landsbygden har
närhet till stora naturområden och många levande
sjöar och vattendrag. Det finns allt från rödingfiske på
högfjället, lax-, öring- och harrfiske i älvar och åar till
fiske i ensliga skogstjärnar. Stora arealer och de olika
naturtyperna innebär även goda möjligheter till olika
former av jakt.

Vandring
Vandring är ett populärt sätt att upptäcka och uppleva
olika delar av kommunen. Populära leder som
Kungsleden går bland annat genom Stora Sjöfallets
nationalpark (Stuor Muorke suoddjimpárkka).
Andra vandringsleder är Gränsleden mellan
Áhkajàvrre i Gällivare kommun och Sörfjorden i
Tysfjord kommun i Norge. Även leden i Muddus
nationalpark (Muttos) är värd att nämnas i detta
sammanhang.
Längs med alla vandringsleder finns olika typer
av anläggningar och riktmärken vilka förvaltas av
kommunen, STF eller annan turismverksamhet.

Kommunen är väldigt rik på unik natur och en del
av kommunen tillhör världsarvet Laponia vilket ger
enorma möjligheter att upptäcka och uppleva unika
platser och händelser. Under vintern finns även
möjlighet att gå på tur i nationalparkerna.
I tätorten finns Hälsans stig och Kärleksstigen som är
stadsnära gångstråk för rekreation och motion.

Föreningar
I kommunen finns ett starkt föreningsliv inom idrott,
kultur, byautveckling, friluftsliv med mera. I kommunens föreningsregister finns ca 190 registrerade
föreningar. Föreningsverksamheten har utökats från
traditionella ”fotbollsföreningar” till att även inkludera frilufts- och fritidsföreningar, exempelvis skoter-,
jakt- och fiskeföreningar. Många fritidsaktiviteter som
skateboard, snowboard med flera sker oorganiserat
och utan koppling till en förening.

Ungdomar och fritid
Gällivare kommun har ett ungdomsråd som är till för
ungdomar mellan 13-26 år. Ungdomsrådet arbetar
mycket med att skapa en meningsfull fritid för
ungdomar i kommunen. Rådet fungerar även som
ett bollplank, en remissinstans till kommunen då det
gäller frågor som rör ungdomar. De har direkt kontakt
med kommunledningen då det finns två kontaktpolitiker från kommunstyrelsen som deltar på mötena.
I Gällivare centrum finns fritidsgården Stacken med
fritidsledare som verkar både på fritidsgården och i
skolan. Ungdomskonsulentfunktionen med uppdrag
mot bland annat ungdomsrådet och skatehallen ser
till att skapa meningsfulla aktiviteter för kommunens
unga inom både skola och fritid. Allt bygger på en
drogfri och drogförebyggande verksamhet och vänder
sig till alla ungdomar.
Kulturskolan är en viktig del i kommunens utbud av
fritidsaktiviteter. Kulturskolan tillhandahåller frivillig
undervisning för barn och ungdomar i dans, teater,
musik mm. Det går ca 600-700 elever per vecka på
skolan och där arbetar cirka 15 lärare. Verksamheten
är ett komplement till den ordinarie skolan och en
viktig producent och aktör på den kulturella arenan i
kommunen.
Utemiljön kring skolor och förskolor samt lekplatser är
bland de mest nyttjade och viktiga offentliga rummen
i kommunen.
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Näringsliv

Arbetskraftsförsörjning

Gällivare kommun har idag en blandning mellan
stora, medelstora och små företag och näringslivet
domineras av gruvnäringen med tillhörande serviceindustri. Ur sysselsättningssynpunkt utgör förutom
gruvnäringen, där LKAB och Boliden är de klart
dominerande arbetsgivarna, kommun och landsting
tyngdpunkten i näringslivet.

Bra boende i olika former, barnomsorg, utbildning och
ett brett arbetsmarknadsutbud ökar möjligheterna till
god arbetskraftsförsörjning.

I Gällivare ökar antalet arbetstillfällen som passar
en större målgrupp än tidigare. Bland annat expanderar kommunens handel. Av den anledningen kan
det anses att kommunens näringsliv blir mer attraktivt och detta kan öka inflyttningen av personer till
kommunen.
De areella näringarna (skogsbruk, jordbruk, rennäring, jakt- och fiskerinäring) och då främst skogs- och
rennäringen, är de till ytan dominerande i kommunen
och dessa ger många arbetstillfällen.
Det samiska näringslivet är starkt knutet till den
samiska kulturen med renskötsel som bas, kompletterat med viss turistisk verksamhet, slöjd och andra
kulturyttringar.

Totalt pendlade ca 800 personer in till kommunen
och ca 450 personer till andra kommuner för att
arbeta under 2012. Mellan 65-70 % av pendlarna är
män. Störst utpendling från Gällivare sker idag till
Kiruna, Luleå och Jokkmokks kommuner. Av inpendlingen sker den största andelen från Kiruna, Luleå,
Jokkmokk och Pajala kommuner. I statistiken ingår
såväl dags- som veckopendling.

Kiruna

Gällivare

Jokkmokk

226

15

100
Pajala
2
12

Kommunen hade i september 2011 1349 aktiva företag,
varav 426 var aktiebolag, 54 handelsbolag och 869
enskild firma. Andelen egenföretagare är låg jämfört
med länet och riket.

Samhällsomvandlingen
i
Gällivare/Malmberget
kommer att påverka och prägla bygg- och anläggningsbranschen för lång tid framåt. Samhällsomvandlingen
kommer samtidigt också ge nya affärs- och utvecklingsmöjligheter, inte bara för företag inom bygg- och
anläggning utan också för företag inom energiområdet
samt entreprenad och transporter.
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Arbetslösheten i kommunen är idag bland de lägsta i
Norrbottens län och framtiden ser ljus ut med expansionen av nya företag på orten.

Bygg- och anläggningsbranschen är stor i kommunen
och sysselsätter en större andel än läns- och rikssnittet. Årligen kommer ca 800 gästarbetare till
kommunen för att arbeta inom gruvnäringen. Dessa
ingår ej i pendlingsstatistiken.
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Näringslivet i kommunen är idag brett, starkt och
under utveckling och har under den senaste 20årsperioden genomgått stora förändringar. Från att
till största delen varit inriktat på service till basindustrin, till att idag innehålla en mängd exportinriktade
företag, med egna produkter och tjänster .

Unga företagare är en viktig målgrupp att satsa särskilt
på för att få ung arbetskraft att stanna kvar i eller återvända till kommunen.

12
8

Det expanderande näringslivet visas av att Gällivare
utsetts till ”Årets företagarkommun” 2011 och ”För
bästa tillväxt i Norrbotten” 2011. Gällivare uppvisar
även ett långsiktigt framgångsrikt näringsliv då
kommunen rankas i topp i Sverige i långtidsmätningar.

Idag är det svårt att hitta bostäder för de som pendlar in
till Gällivare. Många av dessa skulle dock kunna tänka
sig att ta med familjen och bosätta sig i kommunen om
bostäder fanns.

179

= Inpendling
= Utpendling

Luleå

Karta över de dominerande pendlingsflödena till och
från Gällivare kommun (2012).
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Gruvnäring
Gällivares utveckling bygger till stor del på gruvindustrin som är fortsatt mycket viktig för kommunens
sysselsättning. De rika malmförekomsterna i
Malmfälten har spelat en viktig roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen i kommunen. En
fjärdedel av kommunens sysselsatta arbetar inom
gruvindustrin. Av gruvföretagen i kommunen har
LKAB flest anställda med ungefär 1 300 anställda,
följd av Boliden i Aitik med ca 600 anställda.
Aitik, utanför Gällivare,
koppargruvor. Malmen
omvandlade bergarter
Fyndigheten består av
koppar, guld och silver.

är en av Europas största
ligger i ett område med
och bryts i dagbrott.
kopparkis som innehåller

LKAB bryter sedan 1888 järnmalm i Malmberget.
Gruvbrytningen i Malmberget sker under jord i
ett tiotal malmkroppar som bildar en båge från
Malmbergets samhälle i väster till KoskullskulleVitåfors i öster. Malmförädlingsanläggningarna är
belägna i Vitåfors.
Boliden och LKAB är ledande gruvbolag på den europeiska marknaden. Även om de är små i internationell
jämförelse är de tekniskt ledande inom sina respektive
nischer.
Norrbottens dominerande ställning som landets
ledande producent av malm kommer ytterligare att
förstärkas i närtid. Ökad produktion planeras för
såväl gruvan i Aitik som i Malmberget mellan åren
2014-2015. LKAB planerar att öppna tre gruvor i
Svappavaaraområdet med en sammanlagd årlig

produktion på 12 miljoner ton. Gällivare kommun
ligger mitt i Norrbottens ”gruvcentrum” och med nya
järnmalmsgruvor i Pajala kommun och eventuell ny
järnmalmsgruva i Jokkmokks kommun finns därmed
stora möjligheter att utveckla de delar av näringslivet
som är förknippat med gruvindustrin ytterligare.
Den expanderande gruvindustrin är beroende av
underleverantörer inom bland annat områdena transporter, verkstad, bygg- och anläggning samt tekniska
konsulter. Flera företag i kommunen är kopplade till
denna sektor. Dessa växer och nya företag etableras.

Tillverkningsindustri
Gällivare har relativt stor andel maskin- och metallvaruindustri (ca 400 sysselsatta personer). Flera av dessa
företag har utvecklats med den lokala gruvnäringen
som bas och har utvecklat specialistkompetens inom
gruvnäring. LKAB och Boliden är viktiga baskunder
till dessa företag.
Delar av företagens produktion går också på export till
övriga landet och internationellt. Gällivare har utöver
gruvindustrin och anknytande näringar, expansiv
exportindustri inom solenergi och medicinteknik.
Många av dessa kunskaps- och industriföretag är
lokaliserade i Gällivare företagscentrum. Där finns ett
flertal företag etablerade inom det medicintekniska
området, vilket innebär en kreativ samverkansmiljö
som stärker produktutvecklingen.

Gruvindustrin i Gällivare kommun är en väletablerad och stor näring.
ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Rennäring

Rennäringens betydelse

Gällivare kommun har tre stycken fjällsamebyar,
(Unna Tjerusj, Baste Čearru och Girjas) verksamma
inom området samt en skogssameby (Gällivare
skogssameby). Samebyn utgör både en ekonomisk samarbetsform och ett bestämt område. Inom
detta område får medlemmarna bedriva renskötsel.
Samebyn drivs av en styrelse som väljs på årsstämman.

Naturen, renen och renskötseln är ett gemensamt
intresse i det samiska samhället, men renskötseln är
inte bara ett eget särintresse. Tidigare var renskötseln
viktig för nybyggarkulturen.

Tamrenskötseln, som näringsform, har funnits i det
samiska samhället under mycket lång tid.
Renskötaryrket har historiskt varit ett mansdominerat
yrke. Nya hjälpmedel har bidragit till att fler kvinnor
engagerar sig i den dagliga renskötseln. Både nu som
historiskt är familjemedlemmar engagerade på olika
sätt i verksamheten.
Rennäringen utgår ifrån:
•

Ett liv byggt på samiska normer och värderingar.

•

Produktion av högklassiga livsmedel.

• Förvaltning och utveckling av ett samiskt
kulturarv där jakt, fiske och slöjd ingår.
• Ekologisk och uthållig anpassning till begränsade
resurser.
Rennäringen är en unik traditionell näring som är
beroende av och påverkas starkt av naturförhållanden
som väderlek, temperatur, snö- och vindförhållanden, rovdjur samt betestillgång på främst lav och
gräs. Rennäringen påverkas även av det omgivande
samhället i hög grad.
Då tillgången på mark är begränsad råder konkurrens
mellan annan markanvändning och renskötseln. Olika
betesmarker har olika egenskaper som gör dem värdefulla under olika tider på den samiska årsindelningen.
Därav kan ett specifikt område inte ersättas av ett
annat. Variationer mellan åren gör att dessa marker
skiftar från år till år och när renen flyttar mellan dessa
marker används bestämda vandringsleder som kan
nyttjas under lång tid.
Sápmi indelas i samebyar som blir statliga administrativa enheter som detaljregleras genom lagstiftning och
myndighetsförvaltning.

50

LEVA I GÄLLIVARE

Renskötseln utgör idag en viktig komponent som
kulturbärare och varje arbetstillfälle inom renskötseln
ger även upphov till arbete i både privat och offentlig
sektor.

Rennäringens markanvändning
Rensköttselrätten innebär att den som är same,
utan att behöva erlägga vederlag eller annan avgift,
får använda mark och vatten till underhåll för sig
och sina renar. Rensköttselrätten är en stark rätt till
marken. Den har samma egendomsskydd som äganderätten och det krävs särskilda förfaranden för att få
den upphävd. Rennäringslagen reglerar bl.a. vad som
utgör året-runt-marker, lagen anger dock inte hur
långt vinterbetesmarker sträcker sig.
Den tidigare renskötseln var en intensiv driftsform.
Renskötaren levde nära djuren och bevakade ständigt
hjorden. Den form som nu råder, extensiv renskötsel,
är koncentrerad till kantbevakning. Renskötaren
kontrollerar så att renarna vistas inom det valda
området. Det ger en betesro för renen. Vid större
arbetsinsatser, såsom till skiljningar, samlas och
drivs renarna. Exploatering av renbetesmarkerna har
bidragit till en ökad motorisering och användning av
kostnadskrävande metoder såsom transporter med
lastbil. Det har också bidragit till att större renhjordar
behövs för att kunna överleva på näringen.

Renskötselföretag och medlemmar
I kommunens samebyar finns det över 100 renskötselföretag, i stort sett samtliga registrerade företag
är enskilda firmor. Utöver företagen finns det i storleksordningen 575-650 stycken övriga husfolk och
medlemmar inom samebyarna. Antalet motsvarar
jämförelsevis cirka 3-4% av kommunens invånare
med direkt koppling till samebyarna.

Samebyarnas infrastruktur

Renbruksplan

Inom samebyarna finns en stor variation i tillgängliga
anläggningar och stängsel. Samebyarnas anläggningar
anpassas kontinuerligt och underhålls löpande så att
de är funktionsdugliga och användbara. De genomtänkta byggnationerna påverkar både ekonomin och
miljön i positiv bemärkelse och kan minska behov av
helikopteranvändning och andra transporter.

Flertalet samebyar använder i dag en renbruksplan.
Renbruksplanen är ett levande dokument och är avsett
att vara ett verktyg för samebyar/vintergrupper och
enskilda rennäringsföretagare, på samma sätt som
skogsbruksplanen är för skogsägare eller skogsbolag.

De stängsel som finns är i många avseenden bra. Dock
så kräver dessa mycket tid och resurser i anspråk för
underhåll och genomgång. Det stängsel som ägs av
Trafikverket och finns längs Malmbanan är bitvis i så
dåligt skick att det inte har en funktion.

Påverkan på renantalet
Det är naturligt att antalet renar varierar från år till år
på grund av bland annat snömängd, betesförhållanden
och andra väderbetingelser. För fjällsamebyarna har
antalet legat på en relativt konstant nivå. För skogssamebyn har renantalet sjunkit sedan 90-talet. En
av anledningarna är att överlevnaden på kalvarna är
dålig. En orsak, som bland annat påvisats genom SLU
björnforskningsprojekt, är rovdjurstrycket. Det gör att
hjorden inte växer och att ett slaktuttag inte kan göras
i den utsträckning som borde vara möjligt.

Renbruksplaner används idag både som planeringsverktyg i renskötseln och som ett underlag
för förbättrande samrådsdiskussioner med andra
markanvändare.

Företagsamheten
Inom samebyarna finns det en del medlemmar som
driver företag inom angränsande näringar. Det kan
till exempel vara turism, slöjd, fiske, design och
entreprenadarbeten.

Renskötsel är en näring med gamla anor (foto:
Kommunens bildarkiv).
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Handel

Centrumhandel

En väl utbyggd kommersiell och offentlig service är
av stor betydelse för kommunens attraktivitet som
bostadsort, för näringslivets utvecklingsmöjligheter
och för möjligheterna att utveckla turism- och besöksnäringen. Största delen av den kommersiella servicen
har koncentrerats till tätorten. Viss kommersiell
service finns kvar på landsbygden, och för att landsbygden inte ska avfolkas och kunna möjliggöras som
ett alternativ till tätorten är det viktigt att vissa byar i
kommunen upprätthåller en viss sorts service.

År 2009 var årsomsättningen för handeln i Gällivare
ca 0,9 miljarder kronor vilket motsvarar knappt 6,5
procent av länets omsättning. Utflödet till andra
kommuners handel var måttligt för dagligvaror men
större för sällanköpsvaror. Utflödet skedde framförallt
ner till kusten och bedöms som måttligt för en ort av
Gällivares storlek. Omsättningen i Gällivare centrum
är för dagligvaror och sällanköpsvaror jämt fördelade
och står för ca 115 Mkr/år för vardera handelstyp.

Handeln i kommunen motsvarade under 2011 8,5
procent av den totala sysselsättningen i kommunen.
Det är lägre än både läns- och riksgenomsnitten som
ligger på 9,0 respektive 12,0 procent.

Externhandel

Detaljhandeln är till stor del sammakopplad med
besöksnäringen och det senaste handelsindexet från
Svenskt näringsliv visade på att Gällivare kommun
ligger i topp i länet avseende handelns tillväxt, både
när det gäller sällanköpsvaror som dagligvaror.
Under 1990-talet har en fortsatt strukturomvandling för handel och service skett i landet, vilket gäller
även för Gällivare kommun. För posten och banker
har ny teknik inneburit förändrade förutsättningar.
Tendensen är att enheterna blir färre, samlokaliserade
med andra verksamheter samt mer trafikorienterade.
När det gäller dagligvaruhandeln går utvecklingen
mot större och mer trafikorienterade anläggningar.
Detta medför att de mindre butikerna i stadsdelar
och på landsbygden får allt svårare att överleva med
konkurrens från lågprisbutiker och stormarknader.

Kommunens externhandel finns på Malmheden och
domineras idag både av daglig- och sällanköpsvaror
med en omsättning på ca 210 Mkr/år respektive
190 Mkr/år. Sedan 2010 har en stark utveckling av
Malmheden skett.

Landsbygden
Inom kommunen finns endast tre byar med dagligvaruhandel. Dessa är Skaulo, Hakkas och Nattavaara.
Tidigare fanns fler byar med butiker men dessa har
förlorat sina butiker på grund av befolkningsminskning och ändrade köpvanor.
En viktig parameter för en levande landsbygd är att
det ges en fortsatt tillgång till dagligvarubutiker och
drivmedelsförsäljning.
Alternativ för att bibehålla servicen på landsbygden
är dels hemkörning av dagligvaror, samordning
av samhällsbetalda transporter och shoppingturer
genom efterfrågestyrd trafik.
Möjligheten att peka ut LIS-områden i översiktsplanen medför en ny möjlighet att tillskapa bättre
underlag för butiker på landsbygden.

Externhandel på Mellanområdet.
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Bensinstation i Ullatti.

Besöksnäring/Turism

Vintersportorten Gällivare

Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande branscherna. Bara i Sverige omsätter
intäkter från turismkonsumtion mer än till exempel
traditionella branscher som järn, stål och personbilar
tillsammans. Turism genererar inte bara en positiv
ekonomisk utveckling, utan är lika viktig vad gäller
sysselsättningsgraden. Statistik visar att andelen unga
individer, samt personer med utländsk bakgrund, i
större grad än i andra branscher, är de som gynnas
genom turismens förmåga att skapa arbetstillfällen.

Gällivare är en vinterort med gamla anor som lockar
till turism även under vinterhalvåret. Det är främst det
tätortsnära lågfjället Dundret och dess vintersportanläggningar som lockar. I Gällivare finns det goda
möjligheter till högkvalitativ skidåkning både utför
och på längden. Även skoterturismen har goda förutsättningar eftersom det i Gällivare finns ett väl utbyggt
system av skoterleder.

En utveckling av upplevelsenäringen ger fler lokala
arbetstillfällen inom besöksnäringen och även ett ökat
underlag för handel och service. Detta minskar även
behovet av utpendling till jobb i andra kommuner.

Världscupen i längdskidåkning räknas som en av
Gällivares största folkfester, med över 10 000 åskådare
fördelade på två tävlingsdagar. Arrangemanget engagerar gamla som små, samtidigt som viktiga kontakter
knyts och erfarenhetsutbyte sker inom näringslivet.
Nästa gång världscupen arrangeras i Gällivare är 2017.

Antalet besöksnätter i Gällivare kommun var
under 2011 cirka 400 000 varav de kommersiella uppgick till 153 000. Antalet besöksnätter
har varit relativt konstant de senaste åren med
tydliga nedgångar under lågkonjunkturer. Hotell
är det vanligaste övernattningsformen och även
den som har störst andel i den totala omsättningen. Trots att Gällivare är en känd vinterort
är den största andelen av beläggningen under
sommaren. Antalet sysselsatta i turismberoende
branscher i kommunen är 12%.

Evenemangstaden Gällivare

Längdskidloppet Dundret runt är ett årligt återkommande evenemang.
Tomtarnas vinterspel är ett relativt nytt event i
Gällivare. Det är unikt i sitt slag och arrangemanget
har väckt internationell uppmärksamhet då det blev
recenserat i ansedda tidningen The Wall Steet Journal.
I februari varje år går en av världens största luftballongtävling av stapeln i Gällivare - Arctic Ballon
Adventure.
Folkfester och turismattraktiva händelser arrangeras inte uteslutande i tätorten Gällivare. Exempelvis
arrangeras varje år i augusti flottarkalaset i Tjautjasjaur
- underhållning för hela familjen, med fokus på att
lyfte fram bygdens lokala kultur.
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Laponia - Fjällvärlden - Muddus

Samisk turism

Anslutningsmöjligheterna till en av världens mest
berömda vandringsleder, Kungsleden, är goda. Anrika
Nikkaloukta är start- eller slutpunkten för de tusentals vandrare eller skidåkare som årligen vill uppleva
Kungsleden och de som vill bestiga Sveriges högsta
berg Kebnekaise.

Som en följd av ett ökat intresse bland framförallt
internationella turister om Sveriges traditioner och
kultur, finns idag ett starkt intresse för den samiska
kulturen och dess hantverkstradition. Inom Gällivare
kommun finns redan idag ett utvecklat samiskt
entreprenörskap, vilka tillgodoser den efterfrågade
natur- och kulturturismen.

En annan populär startpunkt är Stora Sjöfallet, med
vackra vyer över Akka fjällmassiv och Akkajaure.
Därifrån kan turister ansluta till Padjelantaleden,
Gränsleden, eller Nordkalottleden. Här finns även
möjlighet till cykelutflykt på fjället och kortare
dagsturer.
Vägen till Stora Sjöfallet kallas för Vägen västerut
vilket är en mycket naturskön sträcka längs med Stora
Luleälvs sjössystem, omgiven av höga fjälltoppar.
Längs vägen finns Stora Sjöfallets turistanläggning,
uppkallad efter det som en gång i tiden var Europas
mäktigaste vattenfall, Stuor Mourkke (Stora Sjöfallet).
Muddus nationalpark (Muttos) ligger några mil
sydväst om Gällivare tätort. Området ligger både i
Gällivare och Jokkmokks kommuner och är en del av
Världsarvet Laponia. Här planeras ett nytt modernt
Naturum, med kafé, utställningar, videouppspelningar etc.
Till skillnad från högfjällsområdena besöker turisterna Muddus för att uppleva den genuint bevarade
urskogen, samt nationalparkens vidsträckta myrar.
Det frodiga växt- och djurlivet, framförallt fågellivet, samt det 42 meter höga Muddusfallet, bidrar
också starkt till områdets popularitet. I Muddus finns
utmärkta leder och övernattningsmöjligheter.
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Syftet är att skapa kunskap och förståelse för samernas
kultur, näringar och livsmiljö. Utgångspunkten är de
samiska värderingarna och levnadssättet.

Möjligheternas kommun inom exportmogen
destinationsutveckling
År 2011 presenterades en nationell strategi för svensk
besöksnäring, med visionen att fördubbla omsättningen i svensk besöksnäring till år 2020. Fokus
ligger på ökat inflöde av utländska turister, utveckla
och stödja exportmogna destinationer, samt få fler
svenskar att resa och utnyttja besöksnäringens
tjänster i Sverige.
Destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland har en
samlande funktion för kommunen och innefattar
en stor del av alla företag inom besöksnäringen i
kommunen. Visit Gellivare jobbar med att marknadsföra och sälja Gällivare som destination runt om i
världen.

Kommunikationer
En förutsättning till att skapa exportmogna destinationer, är ett väl fungerande infrastrukturnät, vilket
omfattar bl.a. vägar, järnvägar och flygplatser. Ett väl
utvecklat transportsystem är grunden i att snabbt och
säkert slussa ut kunder (turister) till sina respektive
destinationer. Till Gällivare tätort finns idag förbindelser med flyg, tåg och buss. För de som ska vidare till
t.ex. fjällvärlden och vandra finns anslutande bussar.
Uppe i fjällvärlden där avsaknaden av vägsystem
är stor, har turister möjlighet att transporteras med
helikopter till mer avlägsna delar, eller enbart som
sightseeing.

Entreprenörskap/värdskap
I Gällivare kommun finns alla ingredienser till att
skapa möjligheter till nytänkande och traditionella
turistentreprenader. Här finns unika natur- och
kulturmiljöer, gruvor och stadsmiljöer, snö, is, norrsken och exotiska matupplevelser – ett utbud som fler
turister eftersöker. Det ställer krav på de individer som
jobbar inom turismbranschen. Att tillgodose gästerna
med en adekvat service och omtanke, är ett bevis på
ett bra värdskap.

Artic Balloon adventure.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

5. Hälsa och säkerhet
I detta kapitel redovisas bland annat miljö- och riskfaktorer såsom buller, luftföroreningar, förorenad mark,
radon, översvämningar och farligt gods.

Transport av Farligt gods

Inom Gällivare kommun har järnvägen mellan Luleå
och Narvik, Malmbanan, identifierats som strategiskt
godsstråk. Detta innebär att farligt gods transporteras
på järnväg genom tätorten. I urvalet av strategiska
godsstråk och noder har hänsyn bland annat tagits till
att tunga produktions- och konsumtionsregioner ska
vara effektivt sammanknutna.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och
produkter som på grund av sina kemiska eller fysiska
egenskaper kan skada människor, miljö, egendom och
annat gods, om de inte hanteras rätt under transport
eller skyddas mot yttre hot som stöld eller skadegörelse. Transport av farligt gods påverkar säkerheten i
omgivningen, liksom omgivningen påverkar transporternas säkerhet.

Vägarna E10, E45 och 394 utgör rekommenderade
vägar för farligt gods. Vägarna går genom Gällivare
centrum och tät bebyggelse där många människor
samlas, se figur nedan. Även ett flertal större byar
ligger i direkt anslutning till vägarna, bland annat
kärnbyarna i Soutujärvi- Hakkas-, Ullatti- och
Dokkas-Leipojärvibygderna.

Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än
bara förflyttning. Även lastning och lossning samt
sådan förvaring och hantering av farligt gods som har
samband med transport inkluderas.
Trafikverket och järnvägssektorn har identifierat strategiska godsstråk och knutpunkter som är av särskild
betydelse för utvecklingen av godstransporter på
järnväg, inklusive transporter av farligt gods.

Kommunen ansvarar lokalt för att minska riskerna
med farligt gods. Ansvaret innebär bland annat att
den fysiska planeringen ska innehålla olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Illustratör: Johnny Granström

Fjällvärlden

Rekommenderade vägar
Farligt gods

Gällivare tätort
med omland

Planområdesgräns

E4
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Vägarna E10, E45 och 394, markerade med röda linjer, utgör rekommenderade vägar för farligt gods.
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Praktiskt taget alla typer
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innefatta få personer som

kanvändning kan förläggas

av markanvändning kan

varande vistelse. Det bör

alltid är i vaket tillstånd.

här med undantag av

förläggas här då nyttan av

markanvändning som

ytterligare skyddsavstånd är

innefattar särskilt många

svår att påvisa.

heller inte exploateras på
ett sådant sätt att eventuella
olycksförlopp förvärras.

Exempel:
– bilservice
– industri

personer eller personer som
inte själva kan påverka sin

Exempel:

Exempel:

– mindre handel

– odling

– tekniska anläggningar

– trafikytor

– parkering

Exempel:

– kontor i flera plan

– ytparkering

– lager

– bostäder (högst 2 plan)

– hotell

– mindre samlingslokaler

– skola

– handel

– större samlingslokaler

– mindre kontor

– kultur- och idrottsanlägg-

– kultur- och idrottsanlägg-

ningar med betydande

ningar utan betydande

åskådarplats

– friluftsområden

säkerhet.

– bostäder
– vård

åskådarplats

Rekommenderat zonindeldning och skyddsavstånd mellan planerad markanvändning och väg eller järnväg
för farligt gods. Källa Länsstyrelsen.

Skyddsavstånd

Buller och vibrationer

Som vägledning vid samhällsplanering har
Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för farligt
gods, se tabell ovan. Rekommendationerna är uppdelade i fyra zoner där varje zon representerar möjlig
markanvändning i förhållande till avståndet till transportled för farligt gods. Inom 30 meter från farligt
godsled bör det inte finnas någon ny bebyggelse på
grund av att detta utrymme erfordras för eventuella
räddningsinsatser.

Buller definieras som icke önskat ljud och mäts som
ljudstryka eller ljudtryck i enheten decibel. Vibrationer
förstärker upplevelsen av störande buller.

För att åstadkomma en lämplig markanvändning i
förhållande till transportleder och eventuell framtida
förändring av dessa är det viktigt att hänsyn tas till de
risker som råder i aktuellt område. Konsekvensen av
en olycka med farligt gods beror på i vilket utsträckning
människor vistas inom riskzonen, status på personerna, deras förmåga att inse fara och möjligheten att
själv påverka sin säkerhet samt deras kännedom om
område.

Buller uppfattas vanligen inte som livshotande, men
buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en
god livskvalitet. Hälsoeffekterna och störningsupplevelsen är beroende av till exempel vilken typ av buller
det är, vilken styrka och frekvens bullret har, hur det
varierar över tiden samt vid vilken tid på dygnet det
bullrar.
Källor till buller inom Gällivare kommun är framför
allt vägar, järnväg, flyg och industrier.
Väg E10 står för den högsta trafikbelastningen av
vägarna inom Gällivare kommun. Trafikverket har
utfört bullerberäkningar vid de större allmänna trafiklederna inom kommunen, vilka indikerar att det finns
bostäder där bullernivåer överskrider riktvärdena.
Åtgärder på de hus där buller överskrider 10 dB(A)
prioriteras. Inga bullermätningar har gjorts längs
kommunala gator.
Malmbanan mellan Luleå och Kiruna/Narvik passerar
genom bland annat Gällivare och Nattavaara.
Järnvägsbullrets
påverkan
på
bostadsbebyggelsen i Gällivare tätort är begränsad då endast ett
fåtal bostäder ligger i direkt närhet av järnvägen.
Malmbanans avstickare till LKAB:s industriområde
passerar däremot nära bostadshus i Koskullskulle.
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Huvuddelen av flygtrafiken på Gällivare flygplats
startar och landar i riktning ostsydost. På kartan
nedan visas den maximala flygbullerzonen för det
flygplan (F50) som förorsakar störst störning av de
plan som idag trafikerar flygplatsen.

Bostäderna i Koskullskulle som angränsar mot
LKAB:s industriområde i Vitåfors kan ibland påverkas
av industribuller. Industriområden finns även i
Mellanområdet. Dessa industriområden är dock relativt avgränsade från bostäder.

Riktvärden och skyddsavstånd
Det finns inga gällande regler om godtagbar störning
eller någon absolut hälsogräns för buller. Det finns inte
heller några generellt antagna riktvärden för vibrationer. De riktvärden för buller som riksdagen ställt
sig bakom är de enda politiskt förankrade underlaget
som finns angående vad som anses vara godtagbar
boendemiljö.
Maximala flygbullerzoner vid Gällivare flygplats för
flygplansmodellen F50. Röd linje LAmax* 90 dB(A),
Blå linje LAmax 80 dB(A), Grön linje LAmax 70
dB(A). (WSP Akustik, 2004)

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

*Den högsta ljudnivån som registrerats under en
bullerhändelse.

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

På norra sidan av Vassaraträsket har Gällivare
Flygsällskap en landningsplats vid Wassara sjöflyghamn. Med hänsyn till den begränsade storleken på
flygplanen som nyttjar landningsplatsen bedöms
bullerstörningen bli måttlig. Även en landningsplats
för helikoptrar finns vid Vassaraträsket. En bullerzon
med naturmark finns runt flyganläggningen. I anslutning till inflygningskorridoren till Vassaraträsket är
det i första hand fritidsbebyggelse som drabbas av
buller.

• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till
bostad.

Gällivare sjukhus utgör centrallasarett för länets
norra distrikt och tar emot akutvårdspatienter från
angränsande kommuner, bland annat via helikopter.
Helikoptrarna har en ganska flack in- och utflygningsvinkel och bullernivåerna från helikoptertrafiken är
störande för omgivningen på ganska stora avstånd.
Bullrande industriverksamheter i Gällivare är främst
LKAB:s gruvverksamhet i Malmberget med tillhörande
industriområde i Vitåfors samt Bolidens gruvverksamhet i Aitik. Sprängning i gruvan i Malmberget
förekommer normalt varje natt mellan klockan
24:00–01:00. Mätningar av buller från gruvan och
dess transporter genomförs en gång om året inne i
Malmbergets tätort. De senaste mätningarna visar att
riktvärdena för buller inte överskrids.

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dB(A).
Med FBN avses en viktad ekvivalent ljudnivå där en
kvällshändelse motsvarar tre daghändelser och en
natthändelse motsvarar tio daghändelser.
Riktvärdena ligger till grund för Boverkets vägledningar för hur risken för bullerstörningar kan beaktas
i samband med fysisk planering (Boverkets Allmänna
råd 2008:1 och 2009:1).
Riktvärdena bör klaras vid nybyggnad av bostäder.
Vid komplettering av bebyggelse anser riksdagen att
det ibland kan finnas skäl att överväga avsteg från
riktvärdena.
Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar ska riktvärdena klaras så långt det är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall
utomhusnivåerna inte kan uppfylla riktvärdena bör
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
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MILJÖSTÖRANDE VERKSAMHET
Miljöfarlig verksamhet omfattar användning av mark,
byggnader eller anläggningar som kan medföra utsläpp
till mark, vatten och luft, och som kan ge upphov till
störningar såsom buller, skakningar och ljus.
En verksamhet som orsakar olägenheter kan inskränka
på markanvändningen i omgivningen. Lokaliseringen
av denna typ av verksamheter har därmed stor betydelse för närområdets markanvändning under lång
tid.
Exempel på åtgärder för att minska störningar är
obebyggda zoner mellan verksamheter och känslig
markanvändning eller bullerplank mellan verksamheter och bostadsområden. Sådana insatser utgör
en viktig del i den fysiska planeringen, eftersom
planeringen avser främja hållbara livsmiljöer och en
långsiktigt tryggad mark- och vattenanvändning.
I Gällivare kommun finns flera verksamheter som kan
utgöra en fara för hälsan och miljön. Verksamheterna
delas upp i kategorierna A-, B- och C-verksamheter
samt U-verksamheter där A-verksamheter innebär
störst risk för olägenheter för människa och miljö.

A-verksamheter
Verksamheter med risk för stora störningar. Tillstånd
ansöks hos mark- och miljödomstolen. I Gällivare
kommun finns fyra sådana verksamheter fördelade
över tre branscher.
Gruvdrift eller gruvanläggning
I kommunen finns de två stora gruvanläggningarna
Malmbergsgruvan och Aitikgruvan. Miljöstörningar
till följd av gruvverksamheterna är i första hand
utsläpp av tungmetaller och sprängämnesrester till
vatten. Människor som befinner sig i närheten av
gruvområdet kan besväras av gruvdamm, buller och
sättningar i marken.
Civil flygplats
Gällivare Flygplats hör till en av A-verksamheterna där
flera insatser görs för att minska effekterna av störningarna. Exempel på åtgärder är bullerbegränsande
åtgärder i bostadsbyggnader, mekanisk halkbekämpning på flygplatsens rullbana samt säker förvaring av
kemikalier, drivmedel och farligt avfall så att spridning till omgivningen minimeras.
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Anläggning för deponering av farligt avfall
I kommunen planeras fortsatt efterbehandling av det
förorenade området Nautanen, ett gammalt gruvområde för kopparbrytning, för att stoppa läckaget av
tungmetaller till omgivningarna. Saneringsarbetet
som planeras i gruvområdet innebär bland annat
borttagande och inneslutning av gammalt gruvavfall.

B-verksamheter
Verksamheter med något mindre störningar än
A-verksamheter kategoriseras som B-verksamheter.
Tillstånd för B-verksamheter söks hos Länsstyrelsen.
För närvarande bedrivs åtta sådana verksamheter
i kommunen bland vilka hälften är sysselsatta med
behandling av avfall i någon form.
Behandling av avfall
Kavahedens avfallsanläggning och Kavahedens
kompostering utför biologisk behandling av avfall och
vid Kuusakoskis Gällivareanläggning utförs mekanisk bearbetning och återvinning av avfall. Det största
problemet i samband med avfallsbehandling är de
luktolägenheter som uppstår i processerna.
Rening av avloppsvatten
Avloppsverk och pumpstationer som tillhör avloppsledningsnätet kan orsaka störningar i form av bland
annat luktande föreningar från slam och avloppsvatten samt buller från fläktar, pumpar och annan
teknik i anläggningarna.
Vindkraft
Sjisjka vindkraftspark invigdes år 2012 och består
av 30 verk som når 130 meter upp i luften. Parken
är placerad i lågfjällsområdet Sjisjka som av
Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för
vindkraft. Miljöstörningar som associeras till vindkraft
är i första hand buller, skuggbildning och påverkan på
landskapsbilden.
Förbränningsanläggningar
Miljöstörningar som uppstår i anslutning till förbränningsanläggningar är framförallt luftutsläpp av
svaveldioxid, kväveoxider och stoft. I Gällivare finns
ett kraftvärmeverk med förbränning av torv, vilket
medför miljöstörningar i form av försämring av
luftkvaliteten.
Krematorier
Treenighetens Krematorium öppnade 1987 i Gällivare
och är Sveriges minsta krematorium. De olägenheter
som uppkommer i anslutning till krematorieanläggningar är främst luftutsläpp och nedfall av kvicksilver.

C-verksamheter
För verksamheter med beteckningen C krävs en
anmälan till kommunen. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, fordonstvättar,
billackerare, mindre verkstadsindustrier, motorbanor
och djurhållning av exempelvis nötkreatur eller hästar.

deponering längre ner i Kaptensgropen, bevattning
med sopbil och vindskyddsnät för Kaptensgropen.
Bolidens dagbrott Aitik genererar utsläpp till luft i
form av bland annat svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid samt partiklar från sprängningar och transporter.

Djurhållning
De störningar som kan uppstå i samband med djurhållning i närheten av bostäder är främst spridning
av allergener, lukt, ansamling av flugor, damning och
buller. Framför allt från hästar är risken för spridning
av allergener stor. Gödsel kan läcka vätska till mark
och vattendrag.

Flygtrafiken genererar luftutsläpp innehållande bland
annat koldioxid, kväveoxid, koloxider och kolväten.
Utsläppen av luftföroreningar från flygverksamheten
i Gällivare sker fördelade över en relativt stor geografisk yta och långt från andra betydande utsläppskällor.
Tillskottet från flygplatsen är relativt begränsat för
samtliga parametrar, även i förhållande till de övriga
utsläppskällorna i regionen.

U-verksamheter

Miljöövervakning

Verksamheter som bedöms ge så små miljöstörningar
att de varken kräver tillstånd eller anmälan benämns
som U-verksamheter, men omfattas ändå av miljöbalkens regler. Exempel på U-verksamheter är mindre
verkstäder, tryckerier, tandläkarmottagningar.

Med anledning av den regionala miljöövervakningen i
Norrbottens län har bland annat nedfall av försurande
och övergödande ämnen provtagits i Nikkaluokta
under perioden 1996-2009.

Luftföroreningar
Luftföroreningar ger upphov till en rad negativa
effekter på människors hälsa, särskilt i tätorter där
halterna generellt koncentreras. Dessutom påverkas
både natur- och kulturvärden. De lokala effekterna av
utsläpp till luft är bland annat hälsoeffekter, luktstörningar, inverkan på odlingar, försurning, övergödning,
ökad rostbildning och förstörelse av kulturföremål.
I ett globalt perspektiv är effekterna bland annat
klimatpåverkan, försurning, kvävemättnad och bildning av marknära ozon.
Luftföroreningar i Gällivare härstammar från ett
flertal källor, bland annat från stoftbildande verksamheter, biltrafik och vedeldning. Gruvverksamheterna
i Malmberget och Aitik orsakar damning och andra
utsläpp till luft.

Resultaten visar att sedan andra hälften av 1980talet har nedfallet av svavel haft en kontinuerligt
minskande trend fram till 1998. Därefter har kurvan
planat ut och mängden svavel per hektar och år har
legat relativt konstant på ca 0,6-0,7 kg (på öppet fält).
Totalt sett har svavelnedfallet över länet minskat med
mer än 60 %.
Nedfallet av oorganiskt kväve har inte visat samma
gynnsamma utveckling som svavlet. Mellan 2004 och
2009 har kvävemängden fluktuerat mellan drygt 0,4
och 0,5 kg per hektar och år (öppet fält).
Under perioden 1996-2009 har pH-värdena ökat i
Nikkaluokta. De stigande pH-värdena i nederbörden
kan kopplas till att halterna av försurande ämnen i
nederbörden har minskat. Det förekommer att prover
har högre pH än 5,5, vilket indikerar att nederbörden
är förorenad av basiska ämnen.

LKAB:s verksamhet i Malmberget resulterar i utsläpp
av luftföroreningar till tätorten. Utsläppen kommer
främst från pelletsverk och bandugnsverk på industriområdet och innehåller bland annat partiklar,
svaveldioxid, kväveoxider, vätefluorid, väteklorid,
dioxiner och koldioxid. Även transporter inom verksamhetsområdet bidrar till luftburna föroreningar.
Damning från LKAB:s verksamhet uppkommer främst
vid malm- och tillsatshantering samt vid transporter.
Vissa dammbegränsande åtgärder har vidtagits, såsom
ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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Radon
Radon är en ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall radium, som är en sönderfallsprodukt till uran.
Grundämnena uran och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter och därmed också i
jordarter och i byggnadsmaterial där bergartsmineral
ingår.
Radon innebär en hälsorisk och det är framförallt i
bostäder och byggnader människor kommer i kontakt
med radon. De vanligaste källorna är:
•

Marken under och runt om huset, s.k. markradon

•

Byggnadsmaterial

•

Vatten som används i hushållet

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i
byggnader. För att begränsa hälsoriskerna med radon
är det viktigt att känna till markförhållandena och
markens innehåll av radongas liksom egenskaperna
hos det täktmaterial som används till byggnader eller

som fyllnadsmassor. Radon i hushållsvatten kan ge
upphov till radon i inomhusluften. Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer
efter tobaksrökning.
Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft, Bq/m3. Socialstyrelsens riktvärde
för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 (årsmedelvärde)
och Boverkets byggregler (BBR) anger gränsvärdet
200 Bq/m3 (årsmedelvärde) för nybyggda bostäder.
Riktvärdet är en rekommendation medan gränsvärdet
är en bindande regel.
Risk för markradon föreligger huvudsakligen inom
områden med grovkorniga isälvsavlagringar och
områden med förhöjd uranhalt i berggrunden.
I områden med förhöjd uranhalt kan även radon i
hushållsvattnet vara ett problem.

Norge
Kiruna
Nikkaluokta

Puoltikasvaara
Tjautjas

Skaulo

Pajala

Gällivare
Gällivare

Jokkmokk

Mettä Dokkas
Leipojärvi

Ullatti
Hakkas

Nattavaara

Överkalix

Radon

Riskklass
Hög
Eventuellt hög
Normal
Låg

Radonförekomst inom kommunen.
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Boden

Radonklassning

Förorenade områden

En översiktlig kartläggning av radonrisken har gjorts
inom Gällivare kommun och marken har delats in i
riskklasserna högriskområden, eventuella högriskområden, normalriskområden och lågriskområden.

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Området kan utgöras
av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och
anläggningar.

Inom högriskområden bör byggnader utföras radonsäkert. Inom övriga områden bör byggnader utföras
radonskyddat.

Problem med radon i grundvatten
Höga radonhalter i grundvattnet förekommer så gott
som enbart i vatten från bergborrade brunnar samt
från vissa kallkällor. För att radonhalten i vattnet ska
bli hög fordras att brunnen är borrad i relativt uranrik
berggrund eller att kallkällan rinner fram genom
sprickor i sådan berggrund.
För Gällivare kommun innebär detta att risk för höga
radonhalter finns inom och intill högriskområden och
eventuella högriskområden. Antalet radioaktiva kallkällor är ovanligt stort inom kommunen, även inom
områden där bakgrundsstrålningen i övrigt är normal.
Förmodligen beror detta på att det uran som finns i
berggrunden lakas ut ovanligt lätt.
Livsmedelsverket har tagit fram gränsvärden för
radon i dricksvatten för vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer fler
än 50 personer. Gränsen för tjänligt med anmärkning
är 100 Bq/l och gränsen för otjänligt vatten är 1 000
Bq/l.

Elektromagnetisk strålning
Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast
närmast källan, till exempel kring kraftledningar eller
elektriska apparater, men styrkan avtar snabbt med
avståndet. Ju starkare ström som används, desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att skärma av och
går obehindrat igenom väggar och tak.
Strålsäkerhetsmyndigheten som anger referensvärden
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och
bygger på riktlinjer från EU.
Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt
inte kan uteslutas har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten
och i arbetslivet.

Under lång tid har tung industri bedrivits i Gällivare
kommun och antalet verksamheter som kan ha
förorenat mark och vatten är stort. Majoriteten av
verksamheterna bedrivs eller har bedrivits inom
tätorten med omnejd.
Vid många av objekten sker i dagsläget betydande
utsläpp av ämnen vilket orsakar miljöeffekter.
Länsstyrelsen sammanställer årligen en lista över de
10 mest angelägna förorenade områdena i länet, den
så kallade priolistan. Nummer 1 på listan, Aitikgruvan,
återfinns inom Gällivare kommun.

Inventering av förorenad mark
Länsstyrelsen i Norrbottens län har inventerat och
riskklassat 35 objekt i Gällivare kommun enligt
Naturvårdsverkets metod för inventering av förorenade områden, MIFO fas 1.
Av dessa har inga objekt tilldelats den allvarligaste
riskklassen, riskklass 1, men 11 områden bedöms
utgöra stor risk för människors hälsa och miljön och
har tilldelats riskklass 2. Objekten är fördelade mellan
branscher som exempelvis flygplatser, oljedepåer,
skjutbanor, verkstadsindustrier, sågverk samt gruvor
och upplag. Utöver de inventerade objekten tillkommer 92 objekt som endast har identifierats.
I Gällivare kommun har ett objekt, Tväråns Såg, åtgärdats sedan starten av inventeringsarbetet. Nautanens
gruvområde planeras att bli sanerat när ansvarsfrågan
är utredd.

Inventering utförd av andra aktörer
För vissa branscher vilar inventeringsansvaret på
andra aktörer än på Länsstyrelsen.
Svenska Petroleuminstitutets Miljösaneringsfond AB
(SPIMFAB) ansvarar för att identifiera, undersöka och
vid behov sanera gamla bensinstationer. Inventeringen
av militära objekt sköts av Försvarsmakten.
Vattenfall AB Vattenkraft har inventerat eventuella
markföroreningar på och i anslutning till anläggningar
längs Luleälven. Trafikverket har ett övergripande

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE

63

Norge
Kiruna

Gällivare

Mifoklassning
Riskklass
4
3
2
1

Pajala

Jokkmokk
Överkalix

Branschklass
4
3
2
1

Boden

Karta över förorenade områden inom Gällivare kommun vid länsstyrelsen inventering.

inventeringsansvar avseende verksamhet i anslutning till bland annat järnvägs- och bangårdsområden.
Inventering av LKAB och Bolidens gruvverksamhet
drivs i form av tillsynsuppdrag som initierats av
Länsstyrelsen.

Generella riktvärden

Övervakning av nedlagda deponier/
byatippar

Beroende på vilken typ av markanvändning som är
aktuell i ett område rekommenderas olika riktvärden.
Känslig markanvändning, KM, fordrar en hög markkvalitet och avser mark för exempelvis bostäder,
lekplatser och odlingsmark. KM innebär att alla
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas
permanent inom området under en livstid och har
därför lägre riktvärden.

Inventering av nedlagda kommunala deponier är ett
kommunalt ansvar. I Gällivare kommun finns totalt
40 identifierade och nedlagda deponier avsedda för
hushållsavfall, slam, och till viss del industriavfall.
Kommunen har 1984 och 1991 inventerat dessa vilket
visade att de inte bedömdes utgöra någon särskild
miljörisk. Jämfört med dagens kunskaper kring förorenad mark och ämnens rörelser finns dock en risk
att många av de bedömningar som gjordes tidigare är
underskattade.
Huvuddelen av de gamla deponierna är yttäckta.
Kavahedens avfallsanläggning är idag den enda aktiva
deponin som tar emot avfall.
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Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden
för förorenad mark, vilka anger en föroreningsnivå
som skyddar mot hälso- och miljöeffekter. Riktvärdena
ska betraktas som rekommendationer.

För fall där de generella riktvärdena inte är lämpliga
att använda kan platsspecifika riktvärden beräknas,
vilka tar hänsyn till de förhållanden som råder på den
aktuella platsen.

HÖGA VATTENSTÅND,
ÖVERSVÄMNING, EROSION OCH
SKRED
Avsnittet beskriver dagens situation men även ett
framtida scenario baserat på antaganden om förändringar i klimatet.

Höga vattenstånd och översvämning
Höga vattenstånd i sjöar och vattendrag uppstår vid
snösmältning eller vid kraftiga regn. Myndigheten för
samhällskydd och beredskap (MSB) tar fram översiktliga översvämningskarteringar som visar vilka
områden som riskerar att översvämmas vid höga
flöden. Dessa är avsedda för övergripande planering
av räddningstjänstens arbete och som underlag för
kommunernas översiktsplanering. Endast bebyggda
områden är aktuella att utreda. Inom Gällivare
kommun har endast Vassaraträsk med biflöden karterats i kommunal regi. Övriga vattendrag i kommunen
saknar översvämningskarteringar i dag.
Redan i dagens klimat orsakar vårfloden översvämningar i Gällivare kommun. Exempelvis längs
Kaitumälven, Vassara älv inne i Gällivare och
Råneälven vid Nattavaara station.
En utdragen isläggning och snabb snösmältning ökar
risken för bildning av isproppar, vilket i sin tur kan
orsaka stora problem med översvämningar.

Förändrat klimat
I och med förändringar i klimatet förväntas nederbörden öka, vilket påverkar årsmedelvattenföringen
i älvarna. Kalix- och Råneälven har båda en medelvattenföring som förväntas stiga med ca 5 % till 2050.
Fram till 2098 ökar medelvattenföringen med runt 15
%. Även flödena i mindre vattendrag påverkas, vilka
förväntas öka med 10-20 % fram till 2098. Däremot
kommer 100- årsflödena (ett flöde som statistiskt sett
återkommer en gång per 100 år) i kommunens både
små och stora vattendrag långsiktigt att minska.
Säsongsdynamiken kommer att förändras under
århundradet. Under perioden 2021-2050 inträffar
vårfloden något tidigare än i dag och höga flöden kan
förväntas under en längre period under våren. Höstoch vinterflöden förväntas också öka.

som perioden med högre flöden varar längre och höstflödena blir större. De minskade flödena på våren
orsakas av ökad nederbörd under vintern och att
mindre mängd nederbörd lagras i form av snö.
Samtidigt som medelvattenföringen i älvar och vattendrag ökar kommer de mer extrema flödena att minska.
Både Kalix- och Råneälvens 100-årsflöden är relativt
stabila fram till 2050, men därefter kommer de att
fram till 2098 minska med ungefär 15 % för Kalixälven
och 10 % för Råneälven.
Även i de mindre vattendragen i mellersta och södra
delarna av kommunen kommer 100-årsflödet att
minska under århundradet. Fjällområdet kommer
däremot att få en ökning av de extrema flödena med
ca 10-20 %. Detta indikerar att översvämningsrisken
vid stora flöden minskar i de mindre vattendragen i
de södra delarna medan den ökar i de norra delarna.
Översvämningar i Gällivare kommun kan ske både
längs vattendrag och i bebyggda områden. Att flöden
och nederbörd ökar indikerar att även översvämningsrisken kan öka, men klimatscenarierna visar att
100-årsflödena i kommunens små och stora vattendrag långsiktigt kommer att minska.

Erosion, ras och skred
Förutsättningar för erosion längs vattendrag finns i
huvudsak där botten och stränder består av sand eller
finkorniga sediment av silt. Erosion är en process då
material på jordytan lösgörs och förs bort och kan i sin
tur orsaka skred, ras och slamströmmar.
Förutsättningar för erosion finns utmed samtliga av
de större vattendragen i Gällivare kommun. I vissa
kommuner har MSB utfört förstudier och översiktlig
stabilitetskartering av ler-, silt- och sandslänter, dock
inte i Gällivare. I större omfattning förekommer älvsediment främst i närhet av Kalixälven samt Kaitum- och
Linaälven.
Förutsättningar för slamströmmar finns i branta och/
eller långa slänter och raviner. Gällivare är en kommun
med stor risk för slamströmmar. Vid sjön Suorvajaure
inträffar slamströmmar i princip varje år. Senast 2010
och 2012 drog två stora slamströmmar med sig delar
av en väg. I området finns även problem med ras och
skred.

I slutet av seklet (2069-2098) har båda älvarna
en ännu tydligare förskjutning av vårtoppen, som
inträffar tidigare och blivit något mindre, samtidigt
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Höga vattenflöden i Vassaraälv.

Förändrat klimat
Frekvensen av höga flödestoppar förväntas bli tätare,
vilket ökar den kontinuerliga erosionen längs älvbrinkarna. Detta i sin tur kan leda till en större frekvens av
ras- och skred. Den största skillnaden sker på hösten
med fler och högre flödestoppar.
Varmare och nederbördsrikare vårar antas öka risken
för att slamströmmar och moränskred kommer att
inträffa. Detta gäller främst i fjällkedjan där det framtida klimatet förväntas innebära att allt mer nederbörd
faller som regn istället för snö.
Större ras och skred utlöses ofta av extrema flödesnivåer. Mot slutet av århundradet förväntas de extrema
flödena minska något i vattendragen inom Gällivare
kommun, vilket talar för att risken för ras och skred på
sikt minskar i kommunen.

Slamströmmar: En ström av vatten blandat med
snö, is, jord och vegetation som sker vid snabb
snösmältning, ofta i samband med att det varit
varmt under några dagar och dessutom regnat.
Skred: Sammanhängande jordvolym som
lösgörs.
Ras: Jordpartiklar som rör sig fritt i förhållande
till varandra.
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Dammanläggningar
Vattenfall har ett flertal vattenkraftverk i Lule älv där
Suorvamagasinet och magasinet i Sitasjaure innesluts
av fyllningsdammar. Vattenfall har under de senaste
10 åren arbetat med dammsäkerhetshöjande åtgärder
för att klara av högre vattenflöden i Luleälv.
I kommunen finns några mindre dammar för reglering
av sjöar och vattendrag t.ex. dammen i sjön Nietsak.
I kommunen finns även två stora gruvdammar som
idag är i drift. LKAB har en anläggning i Vitåfors
och Boliden har en anläggning i Aitik. På respektive
anläggning finns ett sandmagasin för deponering av
anrikningssand och en klarningsdamm för återvinning av processvatten.
Både Boliden och LKAB höjer dammarna runt
sandmagasinen kontinuerligt. Dammarna är konsekvensklassade där bolagen gjort en bedömning av vilka
konsekvenser ett dammhaveri skulle få för nedströms
liggande områden.

Förändrat klimat
Beräkningarna av framtida dimensionerande flöden
indikerar att vattennivåerna minskar, främst beroende på ett mindre snötäcke men också på grund av
ökad avdunstning i ett varmare klimat. Det är dock för
tidigt att dra några slutsatser om risken för dammbrott
minskar eller ökar. Ökade regnmängder i fjällen kan
förorsaka att oplanerade vattenutsläpp kan behöva
göras för att skydda dammarna uppströms.

Konsekvenser för samhället och
människor
Naturolyckor och andra effekter av klimatförändringarna får i sin tur olika indirekta konsekvenser för
samhällle och människor. Länsstyrelsen har under
2013 tagit fram en rapport som särskilt beskriver hur
klimatförändringar kan komma att påverka Gällivare
kommun.
De områden som främst anses beröras av klimatförändringar är:
•

Kommunikationer

•

Bebyggelse och kulturmiljöer

•

Tekniska försörjningssystem

•

Hälsa

•

Näringsliv

Tekniska försörjningssystem
Dricksvattenförsörjning är den i särklass viktigaste samhällsfunktionen och smittspridning får
stora ekonomiska och praktiska konsekvenser och
medför stort mänskligt lidande. Råvattnet till de
kommuala vattenverken tas från grundvattentäkter.
Högre grundvattennivåer kan öka sårbarheten
hos grundvattentäkterna, främst vid vårfloderna.
Avloppssytemen kan drabbas av inträngande vatten
och de bebyggelseområden som redan idag är kritiska
avseende översvämningar kommer att förbli kritiska
och nya kommer att tillkomma.
Elsystemen påverkas genom att minskad tjäle medför
att stolpar lättare kan välta vilket påverkar luftledningar. Mer blötsnö kan knäcka ledningar och det
kan även medföra att träd faller över ledningar. Ökad
nederbörd kan innebära att vattenmagasinen behöver
tappas akut vilket innebär att flödena nedströms
kommer överraskande och oregelbundet.

Kommunikationer
Ökad nederbörd och höga flöden för med sig en ökad
risk för översvämningar, bortspolning av vägar- och
järnvägar, skadade broar och allmänt ökade risker för
ras, skred och erosion och tjälskador.
I utredningen framgår att det främst är det statliga
väg- och järnvägsnätet som är utsatt för översvämningar och ras och skred. Tjälskador kan komma att
uppstå mer frekvent vilket även påverkar det kommunala nätet.

Bebyggelse och kulturmiljöer
Byggnader påverkas genom att ett blötare klimat
ger större risk för fuktskador, tillväxt av mögel
och nedbrytning av byggmaterial. Kulturmiljöer i
kommunen anses generellt inte vara särskilt utsatta
förutom det som ett blötare klimat kan innebära.
Strandnära bebyggelse är särskilt utsatt och åtgärder
kan komma att behöva vidtas för att undvika skador
på bebyggelse.

Hälsa
Ökad medeltemperatur och högre extremtemperaturer, exempelvis vid värmeböljor kan leda till ökad
risk för människors hälsa. Varmare och blötare klimat
för även med sig ökade smittspridningsrisker via livsmedel, dricksvatten, badvatten och djur.

Näringsliv
Förändrat klimat kan innebära sämre förutsättningar
för rennäring i och med att trädgränsen flyttar högre
upp på fjällen, insektsplågan ökar och vinterbetet
försvåras med fler nollgenomgångar.
Turismen påverkas med bland annant kortare snösäsong men det kan även gynna näringen lokalt då
vinteranläggningar söderut får brist på snö.
Jord- och skogsbruk gynnas av en förlängd vegetationsperiod men ett ökat antal skadeinsekter och
andra skadedjur som kan ge negativa konsekvenser.

För att undvika skador och risker för ny bebyggelse
måste hänsyn tas till exempelvis högsta förväntade
vattenstånd.
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Insatstider med utgångspunkt från Gällivare:
Tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle < 10 min
Inre cirkeln < 20 min
Yttre cirkel < 30 min

Skydd mot olyckor
I Gällivare tätort finns huvudbrandstation med beredskap. Räddningsstyrkan består av heltidsanställd
personal i skifttjänst. I Skaulo, Nilivaara, Ullatti och
Nattavaara finns räddningsvärn. Räddningsstyrkorna
vid räddningsvärnen består av frivillig personal.
Räddningsledare i Gällivare stöttar räddningsvärnen
och vid större insatser tar räddningsvärnen hjälp från
Gällivare eller andra kommuner. Gällivare kommun
har egen räddningscentral, RC, placerad på brandstationen. Centralen är bemannad dygnet runt och tar
emot och förmedlar larm till insatsstyrkorna vid räddningsuppdrag. Räddningscentralen fungerar även
som en servicecentral för kommunmedborgare och
besökare.
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Gällivare flygplats flygplatsräddningstjänst utgör en
resurs under flygplatsens öppettider.
Samverkansavtal
finns
mellan
Gällivare
Räddningstjänst och angränsande kommuner, företag
och myndigheter för skadeavhjälpande insatser.
I fjällvärden kan problem med att kontakta räddningstjänsten uppstå då det inom stora områden saknas
telefonförbindelse.

ÖVERSIKTSPLAN GÄLLIVARE
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6. Teknisk försörjning
En viktig del av infrastrukturen i kommunen utgörs av system för att försörja samhällets olika funktioner. Inom
begreppet teknisk försörjning ingår energifrågor som vindkraft, el och fjärrvärme, avfallshantering, vatten och
avlopp samt kommunikation. Kommunikation kan ske genom fysiska transporter och är då beroende av exempelvis ett tillgängligt gatu- och vägnät men till kommunikation räknas även telefoni och informationsteknik.

Vatten och avlopp

Utanför verksamhetsområdena är det fastighetsägarnas ansvar att ordna dricksvatten och avlopp,
antingen enskilt eller i form av gemensamma
lösningar. Verksamhetsområde för kommunalt VA
innefattar förutom tätorten även de byar som har
kommunalt vatten eller avlopp.

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig
eller blivande bebyggelse, skall kommunen:
1.

bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet
genom en allmän vatten- och avloppsanläggning.

Illustratör: Johnny Granström
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Dricksvatten

Dagvatten

I kommunen finns ett huvudvattenverk som förser
tätorten med vatten. I kommunens regi finns det även
18 mindre vattenverk ute i byarna.

Utbyggda dagvattensystem finns inom tätortsområdet. I byarna är dagvattenätet inte utbyggt mer än
på några avgränsade platser.

Kommunen har fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för kommunens huvudvattentäkt,
reservvattentäkt och för vattentäkterna i byarna.
Av de kommunala vattentäkterna saknar Ritsem
skyddsområde.

Kommunen har påbörjat en dagvattenutredning bland
annat för att få kontroll över utsläpp från dagvattensystem inom tätorten. Fördröjningsmagasin, lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) och minimering av hårdgjorda ytor minskar belastningen på
VA-systemet vid kraftig nederbörd och avsmältning.

Skyddsföreskrifterna reglerar markanvändning och
verksamheter i täkternas inre och yttre skyddszoner.

Avlopp
Inom kommunen finns ett avloppsreningsverk som
tjänar tätorten, på landsbygden finns 16 mindre
reningsverk.
Samtliga vatten- och reningsverk i kommunen, såväl
i tätorten som i byarna har kapacitet för att ansluta
ytterligare fastigheter.

Snö från gator och vägar deponeras på Kavahedens
avfallsanläggning samt på utpekade upplagsplatser.
Snö från kvartersmark läggs upp på särskilt utpekade
ytor i grönområden. På landsbygden läggs all bortplogad snö på lokala upplag.

Enskilda anläggningar
I Gällivare kommun finns i dag cirka 1 000 registrerade enskilda vatten- och avloppsanläggningar.
Utsläpp av avloppsvatten från enskilda anläggningar
klassas som miljöfarlig verksamhet och påverkar
mottagande recipient (grund- och ytvatten) i varierande grad. Lagstiftningen inom miljöområdet med
Miljöbalken och dess förordningar ställer högre krav
på utsläppsnivåer idag än tidigare.

(Foto: Ramböll)
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Avfall

Verksamhetsavfall

Kommunen är skyldig att ta hand om ”avfall som
kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet”. För övrigt avfall ligger
ansvaret hos avfallsproducenterna.

LKAB och Bolidens gruvor är de två största privata
aktörerna i kommunen. Endast en viss del av avfallet
från LKAB och Boliden hanteras på Kavaheden.

Hushållsavfall
Av Gällivare kommuns befolkning bor ungefär en
femtedel på landsbygden med långa transportavstånd
för hämtning av hushållsavfall.

Värmeverket genererar avfall i form av flygaska och
pannsand från sin användning av biobränsle. Askan
transporteras till Kavaheden för tillverkning av
anläggningsjord.

Återvinning och återanvändning

Brännbart avfall

Återvinningscentraler

Utsorterat brännbart är bränsle till förbränningsanläggningar. Gällivares brännbara fraktion levereras till
Kiruna. Det finns idag ingen bränslebrist i Norrbotten
och omhändertagande av brännbart avfall är en
kostnad för kommunen. Ökad återvinning och utsortering av material som faller under producentansvar
kan leda till minskade mängder brännbart avfall och
därmed mindre utgifter för kommunen.

Kommunen har en återvinningscentral på Kavaheden
vilken tar emot såväl hushålls- som verksamhetsavfall
från hela kommunen. På Kavahedens avfallsanläggning finns en deponier för icke farligt avfall, för farligt
avfall och inert avfall, ex jord- och schaktmassa.
Tillståndet för deponin på Kavaheden gäller till 2018.
Den troliga fortsatta lösningen är att Kavaheden
behålls som Gällivares deponi.

Organiskt avfall

Återvinningscentraler finns i byarna Ullatti, Hakkas,
Skaulo, Nattavaara, Nilivaara och Dokkas samt en fri
företagarpunkt på Kavahedens ÅVC.

Kraven från EU och Svensk lagstiftning kommer att
styra mot ökad biologisk behandling av den organiska fraktionen i avfallet. Ett delmål är att minst 50
% av matavfallet behandlas biologiskt 2015. Rötning
och energiutvinning genom biogas skall prioriteras
framför kompostering. På landsbygden är idag de små
avfallsmängderna och transportavstånden mellan
samhällen ett hinder för användning av rötning.
Därför är kompostering lokalt en möjlig lösning.

Avfall som faller under producentansvaret
På landsbygden innebär bristfällig tillgänglighet till
producenternas insamlingssystem problem då det
producentansvarsbelagda avfallet slängs i de kommunala sopkärlen. Detta medför ökade kostnader för
kommunen.

Återvinningsstationer
Det finns 24 återvinningsstationer runt om i
kommunen som tar emot förpackningar av glas,
hårdplats, mjukplast, metall och kartong men även
tidningar och övriga trycksaker. Dessa drivs av
förpacknings och tidningsinsamlingen.

Återvinningsmarknad
Kommunen har en återvinningsmarknad med försäljning av möbler och husgeråd. Inlämning sker på
Kavaheden.
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Vindkraftparken i Sjisjka

Energi
All produktion, distribution och användning av energi
påverkar natur och miljö. Detta då förbränningen av
fossil råvara som exempelvis kol, olja och naturgas
bidrar till en ökad växthuseffekt.
För att motverka den negativa påverkan är det av stor
vikt att vi dels använder energin effektivt och dels att
de fossila bränslena så långt som möjligt ersätts med
förnybar energi.
Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje
kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution
och användning av energi.

Energieffektivisering
Ett av huvudmålen i Norrbottens Energi och klimatstrategi är att energieffektivisera samhället bland
annat genom att nyttja de industriella restenergier
som finns tillgängliga.

Kraftvärme
Sedan 2011 har Gällivare Energi kompletterat värmeverket med ett kraftvärmeverket vilket säkerställer
en stabil, långsiktig och miljövänlig lösning för fjärrvärme inom kommunen. Det gamla värmeverket
kommer att finnas kvar och vid behov går det att
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använda båda verken. Det nya kraftvärmeverket har
byggts med en effektiv reningsanläggning och med
rökgaskondensering.
Att producera el och värme i samma anläggning är
en mycket effektiv kombination och höjer verkningsgraden på anläggningen till närmare 100 %. Med en
hög verkningsgrad minskar både utsläpp och bränslekostnader. Möjligheten att sälja el gör dessutom att
kommunen kan hålla nere priset på fjärrvärmen.
Idag eldas både värmeverket och kraftvärmeverket
med torv och trädbränslen. I framtiden är det
möjligt att helt övergå till trädbränsle. Askan från
Värmeverket transporteras till Kavaheden för tillverkning av anläggningsjord.
Viss lokal värmeproduktion sker även för kommunala
anläggningar på landsbygden.

Förnybar energi
Klimatförändringarna är ett av de största hoten som
mänskligheten står inför de kommande åren, där
utvecklingen av förnybara energikällor kommer att
spela en alltmer avgörande roll för att uppnå en hållbar
hushållning med jordens resurser. På nationella, regionala och globala nivåer tas beslut om åtaganden för
att minska koldioxidutsläpp.

Vattenkraft

Fjärrvärme

Vattenkraft är en pålitlig, säker och förnybar energikälla. Idag tillgodoses nästan hälften av Sveriges totala
elbehov med hjälp av vattenkraft och Luleälven är
Sveriges viktigaste älv för produktion av vattenkraft.

Gällivares fjärrvärme produceras av kommunägda
företaget Gällivare Energi AB som även sköter distribution i eget ledningsnät. Fjärrvärmen finns utbyggd
med ett gemensamt nät i Gällivare och Malmberget
samt ett separat ledningsnät i Koskullskulle. I Gällivare
finns det nya kraftvärmeverket, invigt 2011, en äldre
fastbränslepanna, en oljepanna, pelletspannor samt
reservpannor. Bränsle som används är torv och
skogsflis. Med det nya kraftvärmeverket produceras
både fjärrvärme och el. Produktionsanläggningen
i Koskullskulle består av en pelletspanna samt en
oljepanna. Ledningsnätet täcker större delen av
tätortsområdena. Nätet har under 2010/2011 byggts
ut för ökad effekt och idag är drygt hälften av Gällivare
tätorts hushåll anslutna.

I kommunen ligger vattenkraftverken Vietas och
Ritsem längs Luleå älv och dessa står för majoriteten
av energiproduktionen i kommunen.

Bioenergi
Biobränsle skapas av organiskt material och kan
användas för att producera el, värme och drivmedel.
Det bidrar inte till växthuseffekten då den koldioxid
som frigörs vid förbränning till motsvarande del tas
upp i naturens kretslopp. Exempel på biobränsle är
trädbränsle (flis, spån, m.m.), pelletsraps, avfall och
biogas.
Gällivare Energi AB har en egen torvtäkt i Rautavuoma
med brytningskoncession till 2022. Torv innehåller
mer energi än de flesta biobränslena. Det är ett
biobränsle och klassas av FN som ett långsamt förnybart bränsle.

Elnät
Elnätet i centrala Gällivare ägs av Vattenfall som också
sköter service och nyanläggning.
Svenska Kraftnät har ansvaret för stamnätet vilket
ligger huvudsakligen utanför bebyggda områden.

Vindkraft
Vindkraft är ett utmärkt komplement till övrig elproduktion. Råvaran är gratis och fri från miljöskadliga
utsläpp. Sveriges riksdag har beslutat om en nationell
planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig
produktionskapacitet på 30 TWh år 2020.
Potentialen för vindkraft i Sverige är stor, inte minst
i den norrländska fjällvärlden. Intresset från vindkraftsentreprenörer är dessutom starkt.
I kommunen finns idag ett av Sveriges största landbaserade vindkraftparker. Denna är belägen på lågfjället
Sjisjka inom Kaitums fjällurskogsreservat och består
av 30 vindkraftverk. Parken har byggts i ett väglöst
land och är ett pilotprojekt då det ska visa hur man
med liten miljöpåverkan, kostnadeffektivotet och
lönsamhet skapar förnybar energi i fjällmiljö.
Lämpliga områden för vindkraft redovisas
Översiktsplanens kapitel 3 - Planförslag.

i

Gällivare värmeverk.
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Informations- och
kommunikationsteknik
I den nya Plan- och bygglagen tydliggörs kommunens
ansvar för att ta hänsyn till elektronisk kommunikation vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked. Elektronisk kommunikation ska
även hanteras som ett allmänt intresse på samma
sätt som annan infrastruktur och det finns möjligheten att bestämma markreservat för elektroniska
kommunikationsnät.
Gällivare kommun liksom den största delen av övriga
kommuner i Norrbotten ligger långt från detta mål
i dagsläget. Enligt statistik från PTS hade 99 % av
hushållen och arbetsställen i Gällivare kommun tillgång till en hastighet på minst 1 Mbit/s i oktober 2011.
24 % av hushållen och arbetsställen i kommunen hade
tillgång till bredband med hastighet på 50 Mbit/s eller
mer.

Telekommunikationer
Telia kommer under de närmaste åren att avveckla
delar av kopparnätet och ersätta abonnenternas
åtkomst till telefonnätet med mobil teknik, det så
kallade teknikskiftet. Övergången innebär bland
annat ett problem med trygghetslarm som är beroende av fast analog telefoni. Gällivare kommun måste
därmed övergå till digitala trygghetslarm som innebär
en kostnad för kommunen och brukaren. Även
tillgängligheten och tillförlitligheten gällande telekommunikationer påverkas negativt.
Det mobila telekommunikationsnätet 3G är utbyggt
och ska enligt Telias nätkarta för samtal och sms täcka
största delen av Gällivare kommuns yta som har fast
boende. Det finns dock områden där täckningen inte
är fullgod eller där det krävs särskild utrustning för
att få bra uppkoppling när det gäller datatrafik. Nästa
generation mobilt nät 4G var under 2012 inte alls
utbyggt i kommunen.
Enligt den nationella bredbandsstrategin bör 90
procent av alla hushåll och företag ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s till 2020. För
Norrbottens län är motsvarande mål i den regionala utvecklingsstrategin att alla i länet ska ha
tillgång till bredband med hög kapacitet med
strävan mot 100 Mbit/s senast 2020.
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Bredband
Kommunen har byggt fiber till hushållen i Tjautjas och
Leipojärvi och dessutom har viss utbyggnad till företag
och privatpersoner skett i tätorterna. Genom det fasta
telenätet finns ADSL2+ i tätorten och de flesta större
byarna i kommunen.
Den pågående teknikutvecklingen kommer att kräva
en betydande utbyggnad av fibernät, och att både fasta
och trådlösa nät uppgraderas med ny teknik. Även
mobilt bredband ställer krav på en väl utbyggd trådbunden infrastruktur eller kraftfull radiolänk för att
kunna ge höga kapaciteter till användarna.
På landsbygden dominerar bredband via det fasta telenätet. Detta nät håller delvis på att avvecklas eftersom
gamla och uttjänta delar av nätet ger alltför höga
driftskostnader. De allra flesta kommer att kunna få
mobilt bredband genom marknadens försorg men det
finns risk att antalet företag och hushåll som saknar
tillgång till bredband med god kapacitet och kvalitet
kan växa. Skillnaden kan öka mellan en majoritet
som har tillgång till snabbt bredband och hushåll och
företag i andra områden som får hålla till godo med
betydligt långsammare bredband.

Bredbandstillgång i kommunen 2011.
Arbetsställen och invånare.
Hastighet

Tillgång
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Trafik och infrastruktur

Övergripande vägnät

Gällivare kommun utgörs till stor del av glesbygd där
befolkningskoncentrationerna främst finns i centralorten och ett par större byar. En stor del av servicen
och arbetsplatser, såväl offentlig som kommersiell finns i centralorten och innebär att invånarna i
resten av kommunen är beroende av goda res- och
kommunikationsmöjligheter.

Vägnätet i kommunen har relativt låga trafikmängder
förutom inom och i anslutning till centralorten.
Den mest trafikerade sträckan i kommunen är
Malmbergsleden (E45/väg 830) där årsmedeldygnstrafiken är nästan 8000 fordon. Den tunga trafiken
längs huvudvägnätet i kommunen har ökat i omfattning under de senaste åren, bland annat till följd av
den starka gruvnäringen men även som en följd av
ökade godstransporter till och från Nordnorge.

Barentsregionen som Gällivare utgör en del av är rikt
på olika typer av råvaror, såsom malm, mineraler,
olja och skog. Regionen är av mycket stort intresse för
Europa till följd av EU:s ambitioner om ökad grad av
självförsörjning. Norrbotten är ett av få län i landet
med hög tillväxt under en lång period. Den största
förklaringen till detta är omvärldens efterfrågan på
mineraler och metaller. Gällivares placering centralt
i Malmfälten innebär därmed att kommunikationerna
till, från och genom kommunen även är av stort internationellt intresse.
De dominerande näringarna i kommunen, gruvindustrin och turistbranschen ställer krav på att kunna
transportera stora volymer gods och insatsvaror men
även att snabba och komfortabla personresor finns
tillgängliga för besökare och för att företagen ska
kunna locka kvalitativ arbetskraft.

Kapacitetsutredning för transportsystemet
Trafikverket analyserade under 2012 på regeringens
uppdrag brister och åtgärder för att öka kapacitet
och effektivitet i transportsystemet. Utredningen visar
på de största bristerna för alla fyra trafikslagen till
2025. Hänsyn har även tagits till kraftiga ökningar av
gränsöverskridande transporter till våra grannländer,
resten av Europa och världen. Sammanfattningsvis
pekar kapacitetsutredningen på följande brister som
berör Gällivare kommun:
•

•

Otillräcklig bärighet på vägnätet och i kapacitet
på Malmbanan på grund av gruvnäringens
utökade efterfrågan på transporter.
Kapacitetsbrister för malmtransporter i farleden i
Luleå.

E10/E45 och 394 utgör vägar av strategisk betydelse
för kommunen. Av dessa är det främst E10 som har
betydande kapacitets- och trafiksäkerhetsbrister.
Enligt näringslivet uppstår brister på framkomligheten
och trafiksäkerheten längs E10. Framförallt vintertid
och på sträckan Gällivare-Svappavaara där E10/E45
har gemensam sträckning. E10 har av Motormännens
riksförbund under 2012 har klassats som en av de fem
farligaste vägarna i landet.
Kartorna som följer redogör för trafikutveckling
och trafikolyckor på det övergripande vägnätet i
kommunen mellan 2003 och 2013. Statistiken är
baserad på polisens uppgifter om inrapporterade
olyckor under perioden 2001 till april 2013 samt
Trafikverkets trafikmätningar under perioden 20022010. Av statistiken framgår att det skett en betydande
trafikökning både vad gäller det totala antalet fordon
och andelen lastbilar.

•

Det finns brister i nord-sydliga transporter till följd
av ökade godstransporter på väg som orsakar
trängsel i vissa större tätorter och kapacitetsbrist
och bristande bärighet på järnväg.
•

Långa restider från inlandet till Umeå och Luleå
samt längs kusten med bil och buss gör att
avstånden är alltför långa för dagspendling.

•

Den långa restiden Kiruna–Gällivare–Luleå på
järnväg har blivit ännu längre på grund av ökade
godstransporter.

•

Det finns brister för besöksnäring och boende i
den långväga transportförsörjningen till inlandet
på grund av mindre god tillgänglighet med flyg,
genom att mindre nattågstrafik har upphandlats
samt mindre god standard på vägnätet.
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Trafikökning bilar 2002 till 2010
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Trafikutveckling för det övergripande vägnätet
Trafikökning lastbilar 2002 till 2010
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Trafikutveckling för lastbilar på det övergripande vägnätet
78

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Norge
Kiruna

Gällivare

Pajala

E10
394

Olyckor och trafikintensitet
Lindrig olycka
Svår olycka
Dödsolycka

E10

E45

Jokkmokk

ÅDT fordon

E10

1 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 10000

Överkalix

Arjeplog

Trafikmängder och olycksdata (2003-2013) för det övergripande vägnätet

Boden

Flygtrafik

Järnväg

Gällivare flygplats ligger ca 9 km öster om Gällivare
centrum och är en kommunal flygplats.

Malmbanan sträcker sig mellan Riksgränsen och
Boden. I Malmbanan ingår även anslutningen till
Vitåforsgruvan i Malmberget och spåranslutningen
till Aitikgruvan.

2012 hade flygplatsen över 42 000 resenärer och
de senaste åren visar på en uppåtgående trend. En
faktor som påverkat resandemängderna är att flyg på
sträckan Gällivare-Stockholm under flera år har varit
statligt upphandlad. Bland annat har upphandlingsform och flygplan som operatörerna nyttjat spelat in
på resandet. Den reguljära flygtrafiken som för närvarande sker är två turer per dag Gällivare-Stockholm
samt på sträckan Kiruna-Gällivare-Luleå.
Vid Vassaraträsket finns sjöflyganläggning och helikopterflygplats. Helikopterbaser finns även i Stora
Sjöfallet och Ritsem som sommartid nyttjas för
persontransporter ut i fjällvärlden. Från Gällivare
sjukhus sker helikoptertransporter och där finns även
Norrbottens ambulanshelikopter stationerad.

Inlandsbanan sträcker sig mellan Gällivare i norr till
Kristinehamn i söder.
Stationshuset i Gällivare ägs av kommunen och har
byggts om till ett modernt resecentrum. Förutom
Gällivare C angörs även Nattavaara station av
persontåg. Vid behov går det även att resa till Fjällåsen,
Kaitum och Sjisjka.

Sjöfart
Näringslivet i kommunen och då främst gruvnäringen
är beroende av export och inport. Tillgängliga hamnar
i Luleå och Narvik är därmed av stor betydelse för
kommunen.
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Illustratör: Johnny Granström
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Trafikinfrastruktur i kommunen

Kommunalt väg och gatunät

Gång och cykel

Det kommunala gatunätet utgörs främst av tätortsområdet där det är uppbyggt kring huvudstråk av vägar
som förbinder de olika tätortsdelarna. Huvudvägarna
har i allmänhet god standard och framkomlighet. Den
pågående gruvbrytningen i Malmberget innebär att
vägnätet påverkas av deformationer. Det betyder att
nya vägar behöver anläggas, bland annat förbindelsen
mellan Malmberget och Koskullskulle.

De förändringar i tätorten som samhällsomvandlingen medför innebär ett behov och en möjlighet av
översyn och utveckling av gång- och cykelnätet inom
centralorten. Inom övriga delar av kommunen finns
gång- och cykelvägar längs några av byarna som ligger
längs de större vägarna. Kommunen ser även behov av
ytterligare gång- och cykelvägar på landsbygden.

Kommunala vägar och gator finns även i ett par av
byarna i kommunen. Kommunen är även väghållare
för längre vägsträckor, exempelvis mellan Gällivare
och Harrå.
Beslut finns om att bygga nya förbindelser mellan
Västra- och Östra Malmberget, samt mellan Östra
Malmberget och Koskullskulle. Inom tätorten finns
även behov av att se över trafikåtgärder, bland annat
som en följd av den förändring av bostadskoncentrationer, handelsområden och andra målpunkter som
sker.
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Skoterleder
Skoterlednätet i Gällivare kommun omfattar ca
140 mil. Huvudmannaskapet är fördelat med ca 1/3
vardera mellan kommunala, statliga (ovan odlingsgräns i fjällen) och föreningar/organisationer.

Större skoterleder inom Gällivare kommun

Kommunen har tagit fram trafikföreskrifter som gäller
för skoterkörning inom tätorten. Det råder skoterförbud under vissa delar av året på många platser runt
om i kommunen.
Skoterlednätet är sammanbundet med näten i
de omkringliggande kommunerna. Större leder i
kommunen är:
• Malmens Väg, sträcker sig från Malmberget till
Strömsund i Luleå kommun.
• Sjaunjaleden, sträcker sig från Gällivare genom
Sjávnja (Sjaunja) naturreservat och Laponia,
där Tjuonajokk, Nikkaluokta och Stora Sjöfallets
nationalpark (Stuor Muorkke) är målpunkter.
• Det sammanhängande skoterledsystemet till
angränsande kommuner (Kiruna, Pajala, Överkalix,
Boden och Jokkmokk), Arctic Trail.
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Samhällsbetalda transporter
Kollektivtrafik
Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar
gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. I
Norrbotten sker det i form av ett kommunalförbund Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.
Busstrafiken i länet är uppbyggd med stomlinjer och
lokala linjer. Stomlinjerna finansieras av Landstinget
medan de inomkommunala linjerna finansieras av
kommunen. De inomkommunala linjerna nyttjas
till stor del för skolresor. Inom tätorterna Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle driver kommunen
lokal busstrafik, även Aitik och Tjautjas ingår i
lokaltrafiknätet.
Förutom den reguljära kollektivtrafiken finns efterfrågestyrd servicetrafik till några byar i kommunen.
Regionaltågstrafiken längs Malmbanan utgjordes
2013 av fem dagtåg i vardera riktningen per dygn.
Nattågstrafiken omfattade två tåg per dygn i vardera
riktningen på sträckan Stockholm-Narvik.

Skolskjutsar
Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att anordna
kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan om
behov finns med hänsyn till avståndet mellan skola och
hemmet, trafikförhållanden, om eleven har funktionshinder eller av någon annan särskild omständighet.
Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad
på- och avstigningsplats i hemmets närhet och av
kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts
omfattar inte förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och gymnasieskola.
Skolskjuts anordnas i form av:
• Resor med allmän kollektivtrafik Länstrafikens
busslinjer, lokaltrafiken (busskort, skolkort)
• Resor med särskild upphandlad skolskjuts,
skolbuss och skoltaxi
•

Ekonomisk ersättning

Vid handläggning av skolskjuts följs kommunens
särskilda riktlinjer för skolskjuts vid normal skolväg
vilka är styrande vid beslut.

Varuförsörjning
Kommunen har viss skyldighet i att ordna varuförsörjning. Det sker genom varuhemsändning till vissa delar
av kommunen samt efterfrågestyrd serviceterafik.

Stationshuset i Gällivare med Dundret i bakgrunden (Foto: Jerry MagnuM Porsbjer)
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