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FÖRORD 

 
Detta kandidatarbete ingår som en avslutande del av utbildningen fysisk planering på 
institutionen Blekinge Tekniska Högskola. Kandidatarbetet omfattar 15 högskolepoäng och 
har genomförts under perioden mars-maj 2018.  
 
Ämnet jag har valt att studera är stadsomvandlingen av Kiruna där större delar av staden 
kräver en omlokalisering. Jag har alltid funnit fallet mycket intressant och huvudsakligen 
eftersom det är ett unikt fall i ett område med många riksintressen och höga miljökvaliteter 
som bör beaktas. Fallet är även intressant eftersom staden har en helt annan karaktär än vad 
jag själv tidigare upplevt och den gruvbrytning som finns på platsen skapar både utmaningar 
och förutsättningar för att staden ska kunna leva vidare.  
 
Jag vill framföra ett stort tack till alla de personer som stöttat och hjälpt mig i mitt arbete med 
denna kandidatuppsats.  
 
Först och främst skulle jag vilja rikta ett tack till mina handledare Patrik Faming och Ulla 
Haglund för de värdefulla diskussioner vi haft under arbetets gång. Ni har med tålamod och 
vänlighet givit mig råd och vägledning under hela processen. 
 
Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till de korrespondenter jag har haft kontakt med på 
LKAB och Kiruna kommun för det vänliga bemötande jag fått och den hjälp jag fått med att 
se stadsomvandlingen från olika synvinklar. 
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min mamma och mina vänner som under arbetets 
gång behövt genomlida otaliga diskussioner och för att ni alltid har fortsatt att uppmuntra mig 
i tider när jag behövt det som mest. Tack. 
 
 
 
Karlskrona, juni 2018 
 
Maria Lindell 
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SAMMANFATTNING  
 
LKABs malmbrytning i Kiruna har pågått i över hundra år och har vuxit i takt med staden. 
Kiruna växte fram som ett samhälle i närhet till Kiirunavaaragruvan men den gruvdrift som 
sker i gruvan har resulterat i att sprickbildningar har uppkommit under staden. 
Markdeformationerna från gruvan sprider sig i takt med malmbrytningen in mot Kiruna stad 
och större delen av centralorten ligger idag innanför deformationslinjen. Då LKAB år 2003 
presenterade sin nya prognos för markdeformationer stod det klart att Kiruna centralort skulle 
komma att genomgå en stadsomvandling på grund av denna.  
 
Denna uppsats syftar till att följa de avväganden och ställningstaganden som tagits för valet 
av lokalisering av Kiruna centralort och avslutas med en diskussion om de 
lokaliseringsalternativ som har beaktats samt det alternativ som har antagits.  
 
Arbetet baseras på en omfattande dokumentstudie och en internetbaserad intervju som 
skickades ut till utvalda berörda aktörer.  
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ABSTRACT  
 
 
The company LKABs ore mining in Kiruna has been active for over a hundred years and has 
grown in pace with the city. Kiruna grew as a city in close proximity to the mine Kiirunavaara 
and the mining business that has resulted in ground deformations in the city. The ground 
deformations from the mine is spreading in the pace of the ore mining on its way to Kiruna 
city and the majority of the city centre is located within the deformation-line. In 2003 when 
LKAB presented the prognosis of the ground deformations it was clear that Kiruna city centre 
had to undergo an urban transformation.  
 
This paper seeks to analyse the considerations and positions taken in the process of choosing a 
new position for the city centre of Kiruna. The sixth chapter will include a discussion 
concerning the chosen position of the relocation.  
 
The paper is based on an extensive literature study and a survey which was sent to selected 
involved players.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Title in English: We are moving a city: a case study of the urban transformation in Kiruna 
Title in original language: Vi flyttar en stad: en fallstudie om stadsomvandlingen i Kiruna 
Language of text: Swedish 
Number of pages: 61 
Keywords: Kiruna, city transformation, relocation, spatial planning, LKAB 
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1.INLEDNING 
 
1.1 BAKGRUND  
1890 grundades Luossavaara- Kiirunavaara AB (LKAB)1 som skulle få en stor betydelse för 
den fysiska planeringen i Norrbotten. Kiruna ansågs vara en god plats att bryta malm då 
mineralvärdena i området var mycket goda2. Det stora problemet var att staden låg avskilt från 
andra städer och således blev de stora mängderna malm svåra att transportera. Under slutet på 
1800-talet påbörjades anläggandet av järnvägen Gällivarebanan som skulle underlätta 
transporten av malm från Gällivare till hamnstaden Luleå. I Kiirunavaaragruvan i Kiruna 
utvanns ännu mycket stora mängder järnmalm, men staden saknade fortfarande 
järnvägsförbindelse. 1898 beslutade Sveriges riksdag och norska stortinget om en förlängning 
av den befintliga Gällivarebanan mellan Gällivare och Narvik. Järnvägen öppnades för trafik 
1902 och fick namnet Malmbanan och gjorde att malm från Malmberget i Gällivare och 
Kiirunavaara i Kiruna nu kunde fraktas vidare till andra städer i norr3. 
 
Staden Kiruna anses ha grundats år 1900 av LKABs dåvarande disponent Hjalmar Lundbohm 
som hade ambitionen att skapa en mönsterstad4. LKAB ansåg att förutsättningarna för en god 
industriell satsning var ett väl fungerande samhälle och tog därför hjälp av flera av dåtidens 
kända arkitekter för att skapa stadsplanen för Kiruna stad. Planen ritades av P O Hallman och 
ansågs vara Sveriges första klimatanpassade stadsplan då den anpassades efter de 
förutsättningar som fanns på plats. Den hade exempelvis svängda gator för att skydda staden 
mot nordanvinden och gick således mot det ideal om rutnätsplaner som fanns i Sverige vid 
denna tidpunkt. Samhället Kiruna växte till en stad runt gruvan5. 
 
Gruvan fortsatte att expandera och med den staden. I början av brytningen i gruvan gjordes 
detta i form av dagbrott men övergick på början av 1960-talet uteslutande till 
underjordsbrytning genom s.k. skivrasbrytning6. Skivrasbrytning är en brytningsmetod som 
innebär att malm utvinns utan att lämna pelare och resulterar i att gråberg faller ner i det 
tomrum som uppstår efter brytningen7.  
 
Brytningen i gruvan visade fort sina konsekvenser på staden då man redan under 1950-talet 
började tömma delar av sjön Luossajärvi för att minska riskerna för att vatten skulle tränga sig 
ner i gruvan under. Redan under 1970-talet behövde bostadsområdet Ön tömmas på 
befolkning på grund av deformationer orsakade av gruvan8. Och det är just spridningen av 
dessa deformationer som är orsaken till att Kiruna idag behöver omlokaliseras.  
 
År 2003 fick kommunen ett besked från LKAB. Gruvbrytningen hade orsakat större 
markdeformationer än man tidigare beräknat och Kiruna centralort behövde omlokaliseras för 
att undgå att rasa ner under jord. 2004 gick Kiruna kommun ut med ett pressmeddelande om 
                                                           
1 LKAB. LKAB år för år. U.å. 
2 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 31 
3 Trafikverket. Malmbanans historia. 2015 
4 Trafikverket. Bakgrund Kirunaprojektet. 2017 
5 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 31 
6 Trafikverket. Bakgrund Kirunaprojektet. 2017 
7 Kiruna Kommun. Kiruna- en stad i omvandling. U.å. 
8 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 23 
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att staden skulle förflyttas. Det blev startskottet för den stadsomvandling som i nuläget sker i 
Kiruna9.  
 
Under de kommande tjugo åren kommer ca 3000 bostäder och 450 000 kvadratmeter bostads- 
och lokalytor att avvecklas och byggas upp på nytt tre kilometer från sin ursprungliga 
position. Detta resulterar i att ca 6000 personer som bor inom deformationsområdet kommer 
att behöva flytta och lämna den plats de levt på10. 
  

1.1.1 KIIRUNAVAARAGRUVAN 
Efterfrågan på järnmalm är stor på den globala marknaden och LKAB framställde år 2005 ca 
två procent av världsproduktionen av järnmalm11. De gruvor som LKAB bryter järnmalm i 
ligger i Malmfälten i norra Sverige och är huvudsakligen uppdelade på tre orter: Kiruna, 
Gällivare och Svappavaara12.  
 
Kiirunavaaragruvan är belägen sydväst om Kiruna centralort och ägs av bolaget LKAB. 
Brytningen av järnmalm i gruvan påbörjades redan på slutet av 1800-talet och är fortfarande 
aktiv på grund av den stora malmkropp som finns under berget Kiirunavaara. Berggrunden på 
platsen har en järnhalt på mellan 60 till 80 procent13 och gruvbolaget utvinner dagligen 75 000 
ton järnmalm ur gruvan- vilket uppskattningsvis motsvarar volymen på ett 12-våningshus14. 
 
Brytningen i gruvan skedde fram till 1960-talet i dagbrott vilket är en brytningsmetod ovan 
jord som innebär att vertikala hål borras från marknivån ner i marken där malmen finns. 
Hålen laddas sedan med sprängmedel som spränger bort det omkringliggande berget vilket 
gör att malmen lätt kan lastas upp15.  
 
Brytningen sker idag under jord med hjälp av storskalig skivrasbrytning vilket innebär att man 
borrar eller spränger hålrum i malmkroppen vilket resulterar i att malm rasar ned till 
borrnivån och således blir enklare att lasta. När malmen lastats bort låter man gråberg fylla 
igen hålrummet som skapats. Detta underminerar den s.k. hängväggen (se kap 1.1.2) vilket 
betyder att desto mer malm som utvinns desto mer sjunker marken och sprickor bildas16. 

 

1.1.2 MARKDEFORMATIONER 
Markdeformationer är ett annat namn för de sprickbildningar som skapas i marken på grund 
av gruvbrytning17. Markdeformationerna i Kiruna är bergmassans respons av den 
skivrasbrytning som sker i Kiirunavaaragruvan som sänder ut seismisk aktivitet. Seismisk 
aktivitet är en vågrörelse i form av en stötvåg eller vibration som orsakas av rörelser i 
bergmassan18. Spridningen av markdeformationer är beroende av hur sammanpressad 
                                                           
9 Kiruna Kommun. Därför en stadsomvandling. 2017 
10 LKAB. Vi flyttar en stad. 2017 
11 Regeringskansliets näringsdepartement. Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget- vissa administrativa 
förutsättningar för utvecklingen 2006, 26 
12 LKAB. Geografisk marknad. U.å. 
13 Regeringskansliets näringsdepartement. Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget- vissa administrativa 
förutsättningar för utvecklingen 2006, 22 
14 LKAB. Bryta. U.å. 
15 LKAB. Våra dagbrottsgruvor. U.å. 
16 LKAB. Våra underjordsgruvor. U.å.  
17 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 23 
18 LKAB. Seismiska händelser. U.å 
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berggrunden i närområdet är samt ifall det finns naturlig uppsprickning i omgivningen. Det 
beror även på produktionstakten av järnmalmsbrytningen då denna sker i form av storskalig 
skivrasbrytning19, det vill säga att spridningen får en snabbare takt desto mer och fortare 
järnmalm bryts. 
 
Kiirunavaaragruvans malmkropp är en av världens största sammanhängande kroppar av 
järnmalm och kan efterliknas med en snedställs skiva som lutar in under staden. Den har 
uppskattats vara ca 80 meter bred, 4 kilometer lång och minst 2 kilometer djup20. Det berg 
som omger malmkroppen delas in i två sidor: hängvägg och liggvägg. Hängväggen är den del 
av berget som är placerat framför malmkroppen och som är den sida som används för att fylla 
hålrummen med gråberg21. Detta betyder att det sker kontinuerliga brott i hängväggen för att 
undvika hålrum i berget som kan orsaka kollaps i gruvan.  
 
När gråberg faller ner i hålrummen påverkar detta berget ovanför och så småningom 
markskiktet genom sprickbildningar22. Kiirunavaaragruvan och dess malmkropp har sin 
hängvägg lutandes in under Kiruna stad vilket betyder att denna mark är förväntad att bli 
skadad av de sprickor som uppkommer från gruvbrytningen.  
 
Markdeformationerna i Kiruna började mätas redan på 1970-talet i samband med att 
bostadsområdet Ön behövde tömmas på befolkning på grund av de sprickbildningar som 
uppkom i marken23. År 2003 presenterade gruvbolaget LKAB sin första prognos för 
utbredningen av deformationsområdet och har sedan dess kontinuerligt uppdaterat 
prognoserna24. LKAB övervakar sedan dess markrörelserna med så kallade seismiska 
mätsystem i form av mätplintar som finns utplacerade i området. Gruvbolaget provborrar även 
i området för att få större kännedom om bergets uppbyggnad, vilket är nödvändigt för att 
beräkna markdeformationernas takt in mot staden25.  
 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
Syftet med uppsatsen är att granska de ställningstaganden som tagits i processen för 
omlokaliseringen av Kiruna centralort. Uppsatsen skall även utreda och identifiera vilka 
lokaliseringsalternativ som beaktats samt dess lämplighet. Utifrån denna granskning skall 
eventuella brister som finns i nuvarande lokalisering samt äldre lokaliseringsalternativ 
analyseras vidare.  
 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar varit i fokus:  
i) Vilka lokaliseringsalternativ beaktades för Kiruna centralort? 
ii) Vilka avväganden har gjorts för lokaliseringsalternativen? 
iii) Vilket lokaliseringsalternativ är det mest fördelaktiga för centralorten? 

                                                           
19 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 24 
20 Regeringskansliets näringsdepartement. Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget- vissa administrativa 
förutsättningar för utvecklingen. 2006, 22 
21 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 23 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid, 24 
25 Ibid 
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1.3 AVGRÄNSNING 
För att innehållet i uppsatsen ska vara så relevant som möjligt i relation till dess syfte och 
frågeställningar har en avgränsning gjorts. Arbetet behandlar enbart de lokaliseringsalternativ 
och avväganden som tagits efter 2004. Det var detta år kommunen beslutade att en 
omlokalisering av staden skulle genomföras och det anses således ej vara relevant att använda 
faktauppgifter som är äldre. Uppsatsen innefattar även lagstiftning på en övergripande nivå. 
Arbetet avgränsas geografiskt till att studera Kiruna kommun och de områden som har varit 
lokaliseringsalternativ för Kiruna centralort. Uppsatsen kommer således inte att dra paralleller 
till liknande stadsomvandlingar eller händelser i dess resultat, utan enbart i 
kunskapsöversikten. Arbetet kommer ej att inkludera en fördjupning i planeringsprocessen 
utanför det ämne som valts eller ekonomiska frågor. 

 

1.4 ÄMNETS BETYDELSE FÖR FYSISK PLANERING 
Redan i dagsläget är flertalet svenska städer hotade av översvämningsrisker och på grund av 
klimatförändringarna beräknas havsnivåerna öka. Genom att följa de ställningstaganden och 
avväganden som tagits i processen för omlokaliseringen av Kiruna centralort finns 
förhoppning om att presentera ett material som kan användas till efterkommande 
omlokaliseringar av samhällen runt om i Sverige. 
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2. TEORI 
2.1 TEORI 
Markområden, även kallade fastigheter, skiljer sig från andra produktionsfaktorer då de ej går 
att förflytta från sitt givna geografiska läge. Mark går inte heller att producera utan är en 
produkt som har bestämt utbud och behöver därför användas på ett sådant sätt att den kan 
återanvändas26. Det värde som fastigheter har bestäms främst av dess geografiska läge och 
den kvalitet marken har men även om det finns mineral eller andra brytvärda produkter på 
platsen27. Detta resulterar i att värdet på platser som används för exempelvis malmbrytning 
sjunker med takt som råvarorna försvinner.  

Ett annat sätt att förklara markens värde är genom så kallad markränta, som är den hyra man 
måste betala för att använda en viss mark28. Värdeutvecklingen på platsen beror på flera 
faktorer som exempelvis befolkningsutveckling, ränte- och skatteförändringar samt 
förändringar i regelsystem29. Markräntan i de teorier som presenteras nedan avser att en 
fastighet inte enbart består av det markområde som finns på platsen, således inkluderas 
exempelvis byggnader och andra tillbehör som går att förflytta30.  

2.1.1 RICARDOS TEORI OM JORDRÄNTA 
I samband med att andra liknade teorier om markens värde uppkom presenterade Ricardo år 
1815 sin teori om jordränta31. Han hade noterat att spannmålspriserna steg samtidigt som 
markägare höjde hyran av mark. Under perioden ansågs det vara den högre hyran på mark 
som resulterade i de högre spannmålspriserna, men Ricardo ansåg att det i själva verket var 
tvärtom- att de höjda spannmålspriserna resulterade i högre hyror på mark32. Han menade 
även att i ett land som hade tillgång till stora mängder jordbruksmark av en viss kvalitet skulle 
hyra för marken ej uppkomma33. Men i samband med att efterfrågan på spannmålsprodukter 
ökar höjs även priserna på denna vara34. En förhöjd efterfrågan skapar även behov av större 
utbud av mark där varan kan produceras, men eftersom marken av god kvalitet redan brukas 
behöver man använda mark av lägre kvalitet för att möta efterfrågan på produkten. På dessa 
markytor uppkommer ej jordränta, utan det ökade utbudet av mark pressar istället ner 
jordräntan på mark med god kvalitet35. Men marken med sämre kvalitet gör att avkastningen 
blir sämre. Det kostar mer att få fram samma mängd spannmål på en mark med sämre kvalitet 
i jämförelse med en mark med god kvalitet36.  

Ricardos teori om jordränta går även att applicera på gruvor. Gruvor får olika värde beroende 
på hur brytbara dess tillgångar är. Desto tillgängligare malmen är desto mindre kostsam blir 
                                                           
26 Roland Andersson. Attraktiva städer- en samhällsekonomisk analys. Stockholm: Byggforskningsrådet, 1998, 
131-132 
27 Ibid  
28 Ibid, 131 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Ibid, 132 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid, 133 
36 Ibid 
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brytningen och således får gruvbolaget mer över i jordränta vid ett givet pris på malmen37. 
Det är en ökad efterfrågan på malm som resulterar i att gruvbolag exploaterar mer kostsamma 
gruvor38.  

Den mark som har högst avkastning tas först i anspråk, vilket betyder att mark med sämre 
kvalitet exploateras först när en högre efterfrågan finns. Desto högre efterfrågan malmen har 
desto högre kan priset höjas, men detta resulterar även i jordränta- vilket är anledningen till att 
gruvbolag väljer att exploatera mindre lönsamma gruvor39. Jordräntan kommer vara högre för 
den mark som har högre kvalitet och avkastning eller den mark där malmen är mest 
lättillgänglig40. 

2.1.2 VON THÜNENS TEORI OM LÄGESVÄRDEN 
Liksom Ricardo studerade även von Thünens fastigheters värde beroende på dess egenskaper. 
I motsats till Ricardos teori om jordränta förutsatte han att all jordbruksmark hade samma 
kvalitet och var belägen runt en stad, vilket betyder att hans teori främst kan appliceras på 
mark utanför städer och således ej stadsmark41. Teorin ansåg att ju större avstånd en fastighet 
hade från stadens centrum eller försäljningsplats desto mindre värde hade den42. Detta byggde 
på att det tog längre tid att transportera sig mellan de olika punkterna och som ett resultat av 
detta blev transportkostnaderna högre. Den mark som hade högst marknadsvärde var sålunda 
den som var belägen närmast stadens centrum43.  

2.1.3 DISKUSSION 
Utifrån ovanstående teorier kan fallet om Kiruna centralorts omlokalisering diskuteras. Ser 
man stadsomvandlingen utifrån von Thünens teori om lägesvärden är Kiruna centrum den 
centrala delen i vilket värde resterande delar av Kiruna stad och kommun får. Skulle staden 
omlokaliseras på en plats långt från den tidigare skulle alla markområden i staden Kiruna 
förlora värde, då avståndet till det nya centrumet skulle öka. Samtidigt skulle markområden 
runt den plats där centrum nu omlokaliseras få ett mycket högre värde då denna har högre 
chans att i framtiden exploateras. Skulle centralorten å andra hand omlokaliseras 
angränsandes till den redan befintliga staden skulle de områden med störst avstånd till den 
nya lokaliseringen mest troligt förlora värde då staden nu planeras att expandera i motsatt 
väderstreck, samtidigt som områden som nu angränsar till stadskärnan skulle höja sitt 
lägesvärde.  

Utifrån Ricardos teori om jordränta kan antas att området idag har höga värden på grund av 
den gruvbrytning som idag finns på platsen. Så småningom kommer mest troligt den 
malmkropp som finns på platsen vara bruten. Detta leder till att de egenskaper platsen idag 
har som gynnar gruvnäringen är av mindre värde och således sjunker även markens värde. 
Eftersom det tidigare skett malmbrytning på platsen finns även osäkerheter i markens 
bäringskraft och den har därför egenskaper som ej passar till uppförande av bebyggelse. 

                                                           
37 Roland Andersson. Attraktiva städer- en samhällsekonomisk analys. Stockholm: Byggforskningsrådet, 1998, 
134 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid, 135 
42 Ibid, 136 
43 Ibid 
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Samtidigt kan markens bördighet vara skadad på grund av gruvbrytningen och farliga 
markföroreningar kan finnas på platsen vilket gör att marken ej heller är lämpad för 
jordbruksmark. Marken har således försvagat värde efter gruvbrytningen. 
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3.METOD OCH MATERIAL  
 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI  
Den forskningsstrategi som har valts till uppsatsen är fallstudie då denna ger möjligheten att 
forska om ett specifikt fall. Fallet behöver tydligt avgränsas för att kunna studeras som en 
fristående enhet44. I fallet om Kiruna centralorts omlokalisering finns både en tydlig start- och 
slutpunkt rent tidsmässigt men även en tydlig geografisk gräns. 
 
Forskningsstrategin fallstudie ger även forskaren möjlighet att skapa en djupgående 
redogörelse för händelseförlopp45 vilket uppsatsen avser att göra. Fallstudier lämpar sig även 
bra till frågeställningar där forskaren vill ha svar på varför saker inträffat och vad som har 
hänt i ett fall46. I denna uppsats söker jag svar på vilka aspekter som har beaktats i valet av 
lokaliseringsalternativ men även varför det lokaliseringsalternativ som Kiruna kommun i 
nuläget går efter valdes.  
 
Strategin ger även möjligheten att jämföra alternativ och beskriva händelseförlopp i detalj47. 
På detta sätt kan även underliggande orsaker hittas och studeras vidare. Målet i strategin är att 
analysera ett fall eller en händelse då att en förklaring och/eller hypotes kan formas för vad 
som skett. Denna skall sedan kunna tillämpas på liknande fall där förutsättningarna är 
liknande48. 
 
Fallstudier uppmuntrar även forskaren till att använda olika metoder och data, de som 
kommer att användas i denna uppsats är dokument-metoden och intervju-metoden.  
 

3.2 METOD: DOKUMENTSTUDIE 
Den metod som kommer användas till majoriteten av datainsamlingen är dokumentstudie. 
Denna metod avser att använda dokument som sin primära faktakälla och detta i form av 
skriven text, digital kommunikation och visuella källor. Inom samhällsvetenskaplig forskning 
är även tolkning av dokumenten ofta nödvändig vilket betyder att dokumenten granskas efter 
dolda meningar49. 
 
Fördelen med dokumentstudie är att dokument är en någorlunda permanent form50 av material 
som finns kvar att granska i en lång tid efter att studien är färdigställd, vilket gör att andra 
forskare kan ta del av samma material. Detta betyder även att det material som används kan 
ha olika ålder- vilket gör att dokumentstudie skiljer sig från andra metoder där enbart nutiden 
granskas. Samtidigt kan tidskrifter användas vilket ger en bild av hur fallet såg ut vid en viss 
tidpunkt i händelseförloppet51. Detta öppnar också upp för att inkludera vissa enskilda 
intressen. 
                                                           
44 Martyn Denscombe. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
3:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 91 
45 Ibid, 91 
46 Ibid, 92-93 
47 Ibid, 95 
48 Ibid, 100 
49 Ibid, 319 
50 Ibid, 320 
51 Ibid 
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Baserat på var fakta är hämtad från kan den från grunden antas ha en viss validitet, 
exempelvis har statliga dokument tolkats vara trovärdiga medan dokument utgivna av 
tjänstemän anses vara opartiska52. Självklart kommer validiteten i de dokument som granskas 
att analyseras för att få en så opartisk position i ämnet som möjligt. 
 
Vid användning av metoden är det viktigt att påminna sig om fyra saker för att försäkra sig 
om källans validitet53: 

• Autenticitet  
• Representativet 
• Innebörd 
• Trovärdighet 

 
En av de nackdelar som finns med dokumentmetoden är tillgänglighet till dokument. Vissa 
dokument kan ha begränsad tillgång vilket betyder att de ej är öppna för allmänheten att 
granska54. 
 
De dokument som främst kommer att granskas är plandokument som är kopplade till fallet 
samt hemsidor och dagstidningar. Hemsidor klassas som ett dokument som innehåller 
dokument i form av både text och bilder55. Dagstidningar anses vara en god källa till aktuell 
information- dock måste journalistens sakkunskap analyseras för att kunna försäkra källans 
validitet56. 
 

3.3 METOD: INTERNETBASERAD INTERVJU 

Internetbaserade intervjuer (ingår i metoden intervjuer) kan användas för att få en mer 
detaljerad bild av fallet utifrån tjänstemännens perspektiv. Det resulterar således i att fler 
synvinklar inkluderas vilket forskningsstrategin fallstudie avser att göra. Denna metoden 
skiljer sig från enkätmetoden då man ej behöver ställa samma frågor till alla respondenter57, 
vilket i detta fallet ansågs vara lämpligt. En enkät skickas oftast ut till ett flertal respondenter 
för att kunna ge en mer övergripande bild på ett fenomen medan en intervju har som syfte att 
få mer detaljerad information och åsikt från en specifik respondent.  
 
Denna kommer att ske via e-postkorrespondens där frågor bifogas som respondenterna kan 
besvara58. De respondenter som valts är LKAB och Kiruna Kommun då dessa, till min 
kännedom, var de mest involverade aktörerna i valet av lokaliseringsalternativ. Genom e-
postkorrespondens ger forskaren respondenterna tid att reflektera över frågan och ge ett väl 
utvecklat och övervägt svar59, respondenterna kan således svara när dessa har tid.  
 

                                                           
52 Martyn Denscombe. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
3:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016,  320 
53 Ibid, 326 
54 Ibid, 323-324 
55 Ibid, 323 
56 Ibid, 320-321 
57 Ibid, 239 
58 Ibid, 282 
59 Ibid, 284 
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Intervjuer är en bra forskningsmetod om man vill använda primärkällor i form av tjänstemän. 
Dock bör man ha i åtanke att svaren kan vara baserade på egna åsikter60 och således bör 
frågor som är välformulerade för ändamålet användas. De frågor som ställts är sådana som 
kan bekräftas med andra informationskällor om det skulle krävas, vilket kan verifiera de båda 
källornas trovärdighet61. 
 

3.3.1 FRÅGOR 
Nedan följer de frågor som skickades till respondenterna i form av e-post. Liknande frågor 
skickades både till Kiruna Kommun och LKAB för att få större förståelse av de olika 
aktörernas ställningstagande i processen. Frågorna skulle även kunna säkerställa svarens 
validitet och uppmärksamma ifall kommunen och gruvbolaget hade olika åsikter i viktiga 
frågor som deformationsområdets framfart eller mineralintressen i området.  
 
Nedanstående frågor ställdes till tjänsteman på Kiruna Kommun som arbetar med 
stadsomvandlingen: 

1. ’’Vilka lokaliseringsalternativ beaktades när Kiruna centralort skulle omlokaliseras?’’ 
2. ’’Varför omlokaliseras centralorten på endast 3km avstånd från nuvarande plats?’’ 
3. ’’Har gruvbolagen i Kiruna (LKAB, Avalon Minerals Viscaria AB, Boliden Minerals 

AB och Kiruna Iron AB) något intresse av det område där Kiruna nu placeras?’’ 
4. ’’När beräknas de sprickbildningar/markdeformationer som sprider sig från 

Kiirunavaaragruvan påverka området?’’ 
 
Följande frågor ställdes till tjänsteman på LKAB som har god kännedom om 
stadsomvandlingen:  

1. ’’Har LKAB något intresse av det område där Kiruna nu omlokaliseras?’’ 
2. ’’När beräknas de sprickbildningar/markdeformationer som sprider sig från 

Kiirunavaaragruvan påverka området?’’ 
3. ’’Vilket av de lokaliseringsalternativ av Kiruna centralort som presenterades under 

åren 2004-2010 ansågs mest fördelaktigt för LKABs fortsatta brytning i Kiruna-
området?’’ 
 

3.4METODKRITIK 
Dokumentstudiers tolkningsfrihet ger metoden både en fördel och nackdel. Problemet med att 
ge tolkningsutrymme i ett dokument är att granskaren kan tolka dokumentet på ett annat sätt 
än vad författaren avsåg. En annan nackdel med metoden är att den enbart använder sig av 
sekundära data62 vilket ofta är en egen tolkning eller analys av en eller flera primärkällor63. 
Då den primära datan genomgått fler tolkningar uppstår även större risk för att den tolkats fel. 
En dokumentstudie kräver även att författaren har förmåga att tolka olika källors autenticitet 
och trovärdighet64, men även att kunna förstå att en författare kan ha bakomliggande 
anledningar till att skriva dokumentet. Exempelvis kan tidningsartiklar ofta vara partiska då 
bolaget har en viss politisk läggning.  
 
                                                           
60 Martyn Denscombe. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
3:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 289 
61 Ibid, 285-286 
62 Ibid, 339 
63 Umeå universitetsbibliotek. Primär- och sekundärkällor. U.å. 
64 Martyn Denscombe. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
3:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 339 
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Även intervjuer har en nackdel i dess trovärdighet då respondenterna kan besvara frågor 
utefter dess egna åsikter65 och inte den myndighet som den förespråkar. För att uppnå en 
högre validitet krävs därför ett högre antal respondenter men problemet med detta är att 
intervjuer ofta är mycket tidskrävande66. Nackdelar som intervjuareffekten, resurskrävande 
och hämningar kan i detta fall antas undvikas då intervjuerna görs via e-postkorrespondens. 
 

3.5 MATERIAL 
Det material som kommer att användas är främst plandokument i form av Kiruna kommuns 
översiktsplan och fördjupning av översiktsplan för Kiruna Centralort. Tidigare 
ställningstagande och utredningar kommer även de ligga som grund i det faktaunderlag som 
samlas in. Allt material som använts kommer att sammanställas i referenslistan i slutet av 
dokumentet. 
 

3.6 GENOMFÖRANDE 

Arbetet inleddes med en omfattande dokumentstudie som pågick mellan mars till maj 2018. 
Syftet var att utreda bakomliggande faktorer för flytten och Kirunas historia från dess 
grundande år 1900. Studien hade även fokus på de visioner Kiruna Kommun framförde i 
fördjupningen av översiktsplanen från år 2014 och översiktsplanen. Dokumentstudien 
övergick sedan till att nästan uteslutande granska gruvbolaget LKABs gruvbrytningsmetoder 
och historia för att få mer förståelse för den markdeformationszon som breder ut sig i Kiruna 
centralort. Under denna tidpunkt utreddes även mineralfyndigheter, berggrund, riksintressen 
och lagar relaterade till detta för att få mer kunskap om platsen och de lagar som fanns 
relaterade till gruvdrift.  
 
Under v.16 påbörjades den e-postkorrespondens med att en introduktion och frågor skickades 
till respondenterna. Denna skedde löpande under veckan.  
 

3.7 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Trots att Kirunas stadsomvandling är ett mycket omtalat ämne finns det fortfarande väldigt 
lite forskning inom ämnet. Då uppsatsens frågeställningar är mycket platsspecifika finns det 
svårigheter att jämföra fallet med liknande fall på andra platser.  
 
Den forskning som finns tillgänglig för granskning står främst LKAB för, men även Kiruna 
Kommun och Trafikverket.  
 

3.8 KUNSKAPSÖVERSIKT 
Nedan presenteras två fall som på har liknande utgångspunkt som Kirunas stadsomvandling. I 
båda fallen har städer/orter varit i behov av omlokaliseras på grund av brytning. Fallet 
Gällivare är fortfarande aktivt. 
 

                                                           
65 Martyn Denscombe. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
3:2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 289 
66 Ibid, 289 
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3.8.1 VATTENFALL  
År 2000 köpte det svenska energiföretaget Vattenfall det regionala energisällskapet och 
siktade på att ta upp kol för att kunna driva elverket67. Men jakten på ’’det bruna guldet’’, 
brunkolen, har påverkat flertalet byar i Tyskland. Närmare bestämt har 25.000 människor och 
136 byar det senaste seklet tvingats omlokaliseras för att skapa rum för brunkolsbrytningen68.  
 
2014 var Vattenfall en jätte på den tyska brunkolsindustrin och producerade 63,6 miljoner ton 
kol år 2013 då deras kraftverk stod för cirka tio procent av Tysklands elproduktion69. Bolaget 
förväntade sig då en oförminskad produktionshastighet de kommande decennierna men ansåg 
samtidigt att deras dåvarande brunkolsgruvor skulle vara tömda år 203270. Vattenfall hade då 
fem kolgruvor och tre kolkraftverk i Lausitz men ville på grund av prognosen utöka 
gruvdriften och öppna två dagbrott i östra Tyskland71. Detta beslut har gjort att flera byar har 
hotats till tvångsförflyttning då bolaget hittat brunkol under marken trots att invånarna har 
protesterat mot besluten. Bolaget har då byggt upp nya byar i närheten till den bebyggelse 
som jämnats med marken för att tvångsförflytta invånare till dessa72.  
 
Samtidigt som majoriteten av de boende står mot beslutet finns de som anser att 
brunkolsdriften skapar arbetsmöjligheter i landet. På samma gång anses koldriften vara en 
döende energikälla och det behov som finns kan täckas av de existerande dagbrotten73.  
 

3.8.2 MALMBERGET 
Malmbrytningen i Malmberget startade år 174174 och har sedan dess varit aktiv. Järnvägen 
Gällivarebanan anlades på slutet på 1800-talet och år 1888 lastades det första malmtåget med 
järnmalm till Luleå vilket blev starten på malmruschen i Malmfälten75.  
 
Redan år 1875 varnade dåvarande gruvbolag att den pågående gruvbrytningen norr om staden 
kunde påverka samhället på grund av att malmkropparna lutade sydväst76. Gruvans behov av 
mark har påverkat samhället i över ett halvt sekel och idag äger LKAB mineralrättigheterna i 
området och har expanderat verksamheten på platsen77, vilket betyder att de nu bryter malm 
under tätorten. Expansionen har nu gjort att större delar av Malmberget kommer behöva rivas 
eller förflyttas fem kilometer söderut mot tätorten Gällivare78. Inom de närmsta åren kommer 
bebyggelsen i staden att avvecklas i etapper och projektet beräknas har slutpunkt år 2032. På 
dessa år ska över 1900 bostäder och 74.000 kvadratmeter offentliga lokaler79 att rivas och 
byggas upp på nytt som en fortsättning på Gällivare.  
 

                                                           
67 Svarstad, Asbjorn och Härdmark, Emma. Tvingas bort av Vattenfall. Aftonbladet. 2005-09-11 
68 Alestig, Peter. ’’Brunkolen gör folk galna’’. Svenska dagbladet. 2014-12-06 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Aktuell Hållbarhet. Vattenfalls kolgruvor hotar byar. Aktuell hållbarhet. 2014-04-28. 
72 Alling, Daniel. Vattenfall tvingar bort hel by i Tyskland. Sveriges Radio. 2013-12-10. 
73 Ibid 
74 Gällivare Kommun. Varför pågår det en samhällsomvandling? U.å.  
75 Ibid 
76 LKAB. Två samhällen blir ett. 2017 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Gällivare Kommun. Varför pågår det en samhällsomvandling? U.å. 
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3.8.3 DISKUSSION 
Den gemensamma faktor som går att finna i alla tre fallen (Kiruna, Malmberget och 
Vattenfall) är att gruvdrift har orsakat att samhällen behövt omlokaliseras. I alla fallen är det 
även gruvbolagen som är ersättningsskyldiga för de kostnader som uppkommit i processen i 
enighet med minerallagen (ML)80.  

Trots att de tre fallen har många likheter finns även ett antal skillnader. I Kiruna och 
Malmberget sker omlokaliseringen av samhället på grund av säkerhetsrisker då delar av 
samhället ligger inom gruvans deformationszon. I dessa fall sker omlokaliseringen etappvis 
med tydliga tidsindelningar för när bebyggelse ska förflyttas eller rivas. I både Kiruna och 
Malmberget sker i likhet till Vattenfall även en expansion av gruvverksamheten, men i 
motsats till det sistnämnda fallet sker detta i redan befintliga gruvor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 SFS 1991:45 Minerallag 
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4. EMPIRI 
4.1 PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG 
Kommunen antog år 2006 en fördjupning av översiktsplan för Kiruna centralort. År 2009 
beslutade man att revidera denna då ny kunskap och nya förutsättningar hade framkommit 
relaterade till de markdeformationer som framskred under staden81. Under åren hade 
gruvbolaget LKAB aktualiserat sin deformationsprognos för markdeformationerna där det 
presenterades att sprickbildningarna spred sig i högre takt än man tidigare beräknat82.  
 
I dokumentet Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort (2014) syftar kommunen till att 
omlokalisera delar av staden på grund av markdeformationer som sprider sig från 
Kiirunavaaragruvan. Dokumentet skall även ge en samlad bild över stadsomvandlingen och 
de förändringar och förutsättningar som finns för utformningen av den nya stadskärnan. Ett av 
de många målen för planeringsarbetet är att skapa förutsättningar för att samhället och 
gruvverksamheten skall kunna leva i symbios83.  
 
Huvuddelarna av planförslaget presenterar att Kiruna centralort etappvis kommer att 
omlokaliseras84 och att 3000 befintliga bostäder kommer att påverkas av planförslaget85. 
Bostadskvarter kommer att omvandlas, rivas eller förflyttas och nya stadskvarter kommer att 
byggas där den nya centrumkärnan kommer att växa fram under de nästkommande 
decennierna. Samtidigt som en ny stadskärna etappvis byggs upp kommer den befintliga 
brytas ner. Delar av de områden som i nuläget ligger inom deformationsprognosens zon 
kommer att användas för framtida gruvdrift och en expansion av gruvan. I de övriga 
områdena som berörs av deformationszonen kommer gruvparker att anläggas86, vilket är ett 
parkliknande område som ska att skapa en buffertzon mellan gruvområden och 
bostadsområden i staden87.  
 
Ambitionen med planförslaget är att nya områden skall ha en sömlös integration med äldre 
områden samt att alla nya bostadsområden skall ha närhet till natur. Kommunen studerade 
även en möjlig förtätning av områden som lade i mer perifera lägen när fördjupningen av 
översiktsplanen skrevs88.  
  
I planförslagets utvecklingsplan (2014) presenterar man att det under 2012 hölls en 
arkitekturtävling för utformningen av stadens nya centrum89. Tävlingen vann arkitektbyrån 
White arkitekter med tävlingsförslaget Kiruna 4-ever vilket skapar plats för ett resecentrum i 
centralt läge samt ett större torg och en stadspark90.  
 
Det lokaliseringsalternativ som har valts i processen är det östra alternativet som syftar till att 
omlokalisera centralorten tre kilometer österut mot området Tuolluvaara. I området skedde 

                                                           
81 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 5 
82 Ibid 
83 Ibid, 7 
84 Ibid, 17 
85 LKAB. Vi flyttar en stad. 2017 
86 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 17 
87 Ibid, 38 
88 Ibid 
89 Kiruna Kommun. Utvecklingsplan. 2014, 9 
90 Kiruna Kommun. Utvecklingsplan. 2014, 9-10 
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tidigare järnmalmsbrytning i gruvan Tuolluvaara91. Kulturbyggnader flyttas till Luossavaara92 
som är det nordvästra alternativet. 

 

4.2 LOKALISERINGSALTERNATIV 
Under arbetet med planförslaget har sex omlokaliseringsalternativ framtagits samt ett 
nollalternativ93. Nollalternativet avsåg i början av processen att Kiruna centralort skulle 
behålla sin nuvarande placering vilket skulle betyda att malmbrytningen i Kiirunavaaragruvan 
behövde avslutas eller ändra brytningsmetod för att markdeformationerna in mot tätorten 
skulle avstanna. Efter revideringen av plandokumentet Fördjupad översiktsplan för Kiruna 
Centralort (2014) presenterades det nya nollalternativet som avsåg en bebyggelseutveckling i 
nordvästlig riktning mot gruvan Luossavaara. Anledningen till detta var att man antagit den 
tidigare fördjupningen av översiktsplanen där planförslaget presenterades94.  
 
De olika lokaliseringsalternativen delas ofta upp i två huvudgrupper: de stadsnära alternativen 
och stadsflytt. De stadsnära alternativen syftar till att ny bebyggelse skall uppföras i direkt 
anslutning till befintliga bostadsområden i Kiruna stad medan de alternativ som ligger under 
beteckningen stadsflytt syftar till att hela, eller delar av, Kiruna centralort omlokaliseras 
utanför tätorten.  
 
Nedan följer en kort beskrivning över de olika lokaliseringsalternativen som beaktats: 
 
Det äldre nollalternativet  
Kiruna stad 
Är det äldre nollalternativet för stadsomvandlingen som avser att centralorten behåller sin 
nuvarande lokalisering i Kiruna. 
 
Stadsnära alternativ 
Östra alternativet 
En stadsomvandling där Kiruna centralort omlokaliseras 3 kilometer österut mot stadsdelen 
Tuolluvaara. 
 
Nordvästra alternativet 
Centralorten blir en naturlig fortsättning på Kiruna i nordvästlig riktning vid stadsdelen 
Luossavaara. 
 
Kombination av nordvästra och östra alternativet 
Alternativet syftar till att stadsomvandlingen följer både det nordvästra och det nordöstra 
alternativet. 
 
Stadsflytt 
Eatnamvárri 
Nytt friliggande centrum byggs cirka 1,5 mil väster om befintligt centrum i området 
Eatnamvárri. 
 

                                                           
91 Kiruna kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 5 
92 Häggberg, Filip. Snart ska Kiruna flyttas- hur går det till egentligen? Metro. 2017-05-18 
93 Ibid, 46 
94 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 3 
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Aptasvaara 
Nytt friliggande centrum byggs cirka 1,2 mil sydost om befintligt centrum i närhet till Kiruna 
flygplats. 
 
Jukkasjärvi  
Avser en utbyggnad av den befintliga staden Jukkasjärvi som är belägen cirka 1,4 mil öster 
om Kiruna.  
 
Ett åttonde alternativ, en förflyttning mot Ädnamvaara, har bara hittats i ett dokument95. Dock 
framstår det som att detta har samma lokalisering som Eatnamváari. Kommunen benämner 
ofta det östra alternativet under beteckningen ’’det nordöstra’’.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95 Waaranperä, Ingegärd. ’’Vi flytt’’. Dagens nyheter. 2004-10-24 
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4.3 DEBATTEN  
Under de år som stadsomvandlingen planlagts av Kiruna Kommun har debatten om 
planförslaget och dess lokaliseringsalternativ varit ett faktum. En av anledningarna till detta 
var att Kirunas kommunfullmäktige bestod av elva olika partier som skulle enas96, men även 
att kommunen avsåg att genomföra en av de mest demokratiska planeringsprocesserna 
någonsin. Under hela planprocessen bjöd kommunen in till öppen, nära dialog med invånare, 
näringsidkare och byggare för att samla kunskap och skapa acceptans från alla berörda97.  
 
År 2006 var ett mycket betydelsefullt år i beslutet om förflyttningen av Kiruna centralort. Året 
startade med att stadsflytten komplicerades då LKAB beslöt sig för att leta malm norr om 
centrala Kiruna vilket var ett område som inkluderades i ett av de lokaliseringsalternativ som 
beaktades vid tidpunkten. En tidigare undersökning hade påvisat att området hade goda 
malmvärden och LKAB ville expandera sin gruvbrytning ytterligare i Kiruna98. I juni samma 
år påbörjades planeringen av E10:an som direkt påverkades av sprickbildningarna och 
samtidigt förflyttades stadens transformatorstation en halv mil söder om centralorten99. 
Fortfarande hade inget beslut tagits om var staden skulle omlokaliseras. LKAB ansåg att 
stadsflytten måste ske i nordvästlig riktning mot Luossavaara för att skapa en så långsiktig 
och hållbar samhällsutveckling som möjligt. Gruvbolaget ansåg att det östra alternativet ej var 
fördelaktigt eftersom Kiirunavaaragruvans sprickbildningar spred sig främst i östlig riktning 
och alternativet skulle betyda att man behövde avsluta gruvverksamheten100. De styrande 
politikerna och LKAB var eniga om beslutet att flytta staden mot Luossavaara101. Samtidigt 
skedde en debatt om den nya järnvägssträckningen runt staden. Politikerna ansåg att 
järnvägen borde sträckas bakom gruvområdet och genom berget Luossavaara, vilket 
Banverket nekade102. 
 
2007 beslutade kommunfullmäktige i Kiruna att Kiruna centrum skulle förflyttas mot berget 
Luossavaara i stadens nordvästra del103. Problemet med lokaliseringsalternativet var att 
LKAB vägrade att betala för en järnvägstunnel under berget Luossavaara och genom 
gruvbolagets område som skulle kosta bolaget ca två miljarder. Kirunapartiet föreslog en 
omlokalisering i ostlig riktning och hela beslutet skickades på återremiss på grund av ovisshet 
i kostnadsfrågan104.  
 
År 2008 meddelade LKAB att den tidigare prognosen för markdeformationer inte 
överensstämde med verkligheten. Sprickbildningarna spred sig nämligen nästan dubbelt så 
fort som man tidigare beräknat105. 
 
2009 fattar kommunen beslut om att revidera fördjupningen av översiktsplanen för Kiruna 
centralort vilket gjorde att stadsflytten och dess lokaliseringsalternativ åter var en öppen fråga. 
Anledningen till detta var den nya deformationsprognosen samt ny kunskap om markens 
                                                           
96 PEAB. Öppen dialog avgörande för lyckad stadsflytt. 2014 
97 Ibid  
98 Sveriges Radio. Stadsflytten av Kiruna kompliceras. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2006-05-30 
99 Sveriges Radio. Nu har flytten av Kiruna startat. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2006-06-14 
100 Sveriges Radio. Kiruna måste flyttas mot nordväst. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2006-10-13 
101 Martinsson, Magdalena. Överens om stadsflytten i Kiruna. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2006-11-07 
102 Martinsson, Magdalena. Inget beslut om nya Kiruna- bara järnväg. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2006-12-
20 
103 Martinsson, Magdalena. Kiruna centrum flyttas mot nordväst. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2007-01-08 
104 Ibid 
105 Martinsson, Magdalena. Marken fortsätter att röra sig i Kiruna. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2008-11-24 
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bärighet, men även att det framkommit frågor om malmfyndigheter i nordväst106. Partierna 
var oense om de lokaliseringsalternativ som fanns vid tillfället och Kirunapartiet framförde 
åter igen ett eget förslag om en flytt till nordost107. De ansåg att det fanns goda möjligheter att 
utveckla ett nytt centrum med ett samlat resecentrum i de östliga delarna av staden mot 
flygplatsen. Placeringen skulle vara fördelaktigt för rymdturismen och området hade ej 
malmfyndigheter vilket var en stor fördel. Området kunde även använda sig av befintlig 
infrastruktur vilket skulle minska på flyttkostnaderna108.  LKAB ansåg dock att området ej var 
optimalt för bolaget och att det kunde påverkas av markdeformationerna109. Området där det 
nya centrumet skulle förflyttas var dock mycket förorenat av bly då det fanns en skjutbana på 
platsen och skulle därför behöva genomgå en större sanering innan marken bebyggdes110.  
 
2013 stod ett nytt beslut klart. White arkitekter skulle få utforma det nya centrumet i öst med 
sitt tävlingsförslag Kiruna 4-ever111. 56 olika tävlingsbidrag hade deltagit i tävlingen112.  
 
2014 uppdaterade LKAB deformationsprognosen igen som presenterade att 
sprickbildningarna fortskred mycket långsammare än man tidigare beräknat. Anledningen till 
detta var att det fanns mer malm i Kiirunavaaragruvan än beräknat vilket betydde att varje 
nivå av malm skulle ta längre tid att bryta113.  
 
2017 presenterade kommunen att byggandet av det nya centrumet öst om staden påbörjades 
och att det ska stå färdigt inom de närmaste sju åren. Under året skulle räddningstjänst och 
bostäder byggas upp på den gamla skjutbanan och under nästkommande år (2018) skulle ett 
nytt resecentrum byggas på det nya stadstorget114.  
 

4.4 MINERALLAGEN  
Gruvbolaget LKAB är ersättningsskyldiga för de kostnader som uppkommit i processen i 
enighet med minerallagen (ML)115. Enligt 7kap 3§ ML skall de skador som uppkommit på 
grund av gruvbrytning ersättas av gruvbolaget: 

’’Skada eller intrång som föranleds av att mark eller annat utrymme tas i anspråk för 
bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet skall ersättas av 
koncessionshavaren.’’ – 7 kap 3§ Minerallagen  

 

 

 

 
 
                                                           
106 Martinsson, Magdalena. Stadsflytten åter en öppen fråga. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2009-11-30 
107 Lindbäck, Anneli. Kommunalråden oense om stadsflytten. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2009-11-20 
108 Sveriges Radio. Kirunaflytt mot flygplatsen. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2010-03-11 
109 Sveriges Radio. Staden flyttas österut. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2010-06-21 
110 Dagens nyheter. Kiruna på förorenad mark. Dagens nyheter. 2012-11-01 
111 Holmberg, Kalle. Kiruna sade ja till ’’Kiruna 4-ever’’. Dagens nyheter. 2013-03-26 
112 Barkman, Clas. White får utforma Kiruna. Dagens nyheter. 2013-03-06 
113 Linder, Alexander. Markrörelser i Kiruna sprider sig långsamt. Sveriges Radio. 2014-12-17 
114 Dagens nyheter. Kiruna flyttar stadskärnan. Dagens nyheter. 2017-05-10 
115 SFS 1991:45 Minerallag 
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4.5 KIRUNA KOMMUN 
Kiruna kommun är Sveriges nordligaste kommun och är belägen ungefär 14 mil norr om 
polcirkeln116. Den angränsar till Pajala kommun i öst och Gällivare kommun i söder. Kiruna 
är även Sveriges största kommun med över 1 900 000 hektar markyta och 14 000 hektar 
vattenyta117 fördelat på omkring 6000 sjöar118. Av dess area är ca 530 000 hektar skyddade 
områden i form av nationalparker eller natur- och djurskyddsområden, vilket utgör 26 procent 
av hela kommunens yta och 11 procent av alla skyddade områden i Sverige119. Staten äger 
cirka tre fjärdedelar av all kommunens mark120. Kommunens centralort är Kiruna men även 
tätorterna Jukkasjärvi, Svappavaara och Vittangi tillhör kommunen. Invånarantalet i 
kommunen är cirka 23 000 personer121, varav ungefär 80 procent bor i centralorten Kiruna. 
 

4.6 KLIMAT 
Kiruna kommun har ett mycket varierat klimat som ett resultat av det varierande landskapet. I 
centralorten Kiruna, som ligger cirka 20 mil norr om polcirkeln, sjunker temperaturen sällan 
under minus 20 grader122. Förflyttas fokuset istället cirka 2 mil öster om Kiruna till tätorten 
Jukkasjärvi finner vi att staden ofta har temperaturer som är lägre än minus 30 grader under 
vinterhalvåret123. Även i Kirunas centralort finns ett varierande lokalklimat där temperaturen 
kan sjunka med över tio grader inom bara några kilometers radie124.  
 
I kommunen finner vi Sveriges nederbördsrikaste plats, Riksgränsen125, med över 900 mm 
nederbörd per år126. Men bara tre mil öster om platsen ligger Abisko som är Sveriges 
nederbördsfattigaste plats127 med bara cirka 300 mm nederbörd per år128.  
 
I Kiruna är vintern den dominerande årstiden129 med en snötäckesperiod mellan oktober och 
slutet av maj130 där ett subarktiskt inlandsklimat råder131. I de norra delarna av kommunen är 
det vanligt att marken är snötäckt fram till midsommar132. Kommunen har ett stabilt 
inlandsklimat133, vilket definieras av stora skillnader i temperaturer under året med varma 
somrar och kalla vintrar134. Staden Kirunas årsmedeltemperatur ligger mellan minus 1,5 
grader till minus 3 grader135.  

                                                           
116 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
117 Statistiska Centralbyrån. Kommuner i siffror- Kiruna. U.å. 
118 Kiruna Kommun. Geografi. 2017 
119 Ibid 
120 Kiruna Kommun. Översiktsplan 2018- Sektorsövergripande planeringsunderlag (Utställningshandling). 2018, 
23 
121 Statistiska centralbyrån (SCB). Kommuner i siffror- Kiruna. U.å. 
122 Kiruna Kommun. Klimat. 2017 
123 Ibid 
124 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
125 Kiruna Kommun. Klimat. 2017 
126 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). Regnskugga. 2014  
127 Kiruna Kommun. Klimat. 2017 
128 SMHI. Regnskugga. 2014 
129 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
130 Kiruna Kommun. Klimat. 2017 
131 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
132 Kiruna Kommun. Klimat. 2017 
133 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
134 Svärdkrona, Zendry. Vad är skillnaden mellan inlandsklimat och kustklimat? Aftonbladet. 2003-07-08 
135 Länsstyrelsen Norrbotten. Klimatförändringar i Norrbottens kommuner- Kiruna. 2013, 8 
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Kommunen har en högre vintertemperatur än andra platser som är belägna på samma 
breddgrad men samtidigt en lägre sommartemperatur på grund av platsens topografi136. Under 
sommaren lyser midnattssolen upp kommunen under 50 dagar och under december månad 
råder polarnatt i tre veckor137. Vinden i staden Kiruna domineras under vintern av sydvindar 
medan nordvindar är dominanta under sommaren138. 
 

4.7 VEGETATION OCH TOPOGRAFI 
Kiruna är en del av den nordligt boreala vegetationszonen som karaktäriseras av glesa 
barrskogsområden och fjällbjörkskog. I Kiruna kommuns östliga delar består naturen främst 
av skogsmark men övergår till högfjällsterräng i väst139. Inom kommungränsen finns även 
större ytor av våtmark. Större delen av Kiruna kommun är obebyggd140. 
 
Topografin består främst av högt liggande platåer med inslag av enstaka bergshöjder141. I 
kommunens västra del är Kebnekaisemassivet beläget som ett exempel på de bergshöjder som 
går att finna i kommunen. Kebnekaises sydtopp är Sveriges högst belägna punkt med en höjd 
på cirka 2098 meter över havet. I den tidigare mätningen över bergets höjd framgick höjden 
till att vara 2117 meter över havet, men på grund av klimatförändringar har delar av bergets 
övre del, som består av en glaciär, smält142.  
 

4.8 RIKSINTRESSEN   
Riksintressen är särskilt skyddsvärda områden och kan exempelvis gälla för områden som har 
höga natur- och kulturvärden eller områden som är av betydelse för speciellt nyttjande143. 
Riksintressen regleras i 3 och 4 kap MB. 
 

4.8.1 NATURVÅRD OCH NATURA 2000- OMRÅDEN 
Natura 2000 är ett nätverk som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i alla EU:s 
medlemsländer genom bevarandet av djur- och växtarter och deras livsmiljöer144. Natura 
2000-områden benämns under särskilt skyddsvärda områden i 4 kap §8 MB. 
 
I Kiruna kommun är både Torneälven och Kalixälven klassade som Natura 2000- områden på 
grund av deras goda livsmiljöer för djurlivet. Även älvarnas avrinningsområden med 
närbelägna sjöar och bäckar skapar goda miljöer med hög biologisk mångfald då det 
förekommer stora variationer i vattenståndet under året145.  
 
Delar av naturreservaten Aptasvare och Rautas är utöver naturreservat även Natura 2000-
områden146.  
                                                           
136 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
137 Ibid 
138 Ibid 
139 Kiruna Kommun. Klimat. 2017. 
140 Kiruna Kommun. Geografi. 2017 
141 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 29 
142 Kiruna Kommun. Klimat. 2017 
143 Kristina Adolfsson och Sven Boberg. Detaljplanehandboken- Handbok för detaljplanering enligt plan- och 
bygglagen, PBL. 1:3 uppl. Vanda: Författarna och Norstedts Juridik AB, 197 
144 Ibid, 198-199 
145 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
146 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
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Områden som är belägna runt Torneälven, Kalixälven och Ratuasälven ligger inom områden 
för naturvård. De stora områdena har höga natur- och kulturvärden som bör beaktas147.  
 

4.8.2 NATURRESERVAT OCH NATIONALPARKER 
Inom kommungränsen finns nationalparkerna Abisko och Vadvetjåkka samt tio naturreservat 
i varierande storlekar148. Aptasvare och Rautas är de naturreservat som är närmast belägna 
Kiruna och är båda fjällurskogsreservat149. Aptasvare naturreservat är beläget cirka 7-8km 
sydost om Kiruna och Rautas cirka 6km väst om centralorten. Hela Eatnamvárri ligger inom 
Rautas fjällurskogsreservat. Båda reservaten har även Natura 2000- märkning150.  
 

4.8.3 FRILUFTSLIV OCH TURISM 
Stora områden runt staden Kiruna ligger inom riksintresset för friluftsliv. Cirka 10km väst om 
staden ligger ett annat intresseområde norr om Rautasälven151. Övriga riksintressen för rörligt 
friluftsliv och turism finns i Torneträskbygden och i anslutning till Rostufjällen som faller 
inom intresset obrutet fjäll152. 
 

4.8.4 OBRUTET FJÄLL 
Området Kirunafjällen och Pessinkifjällen faller inom riksintresse för obrutet fjäll153. 
 

4.8.5 RENNÄRING 
Riksintresse för rennäring finns runt större delar av staden Kiruna och även i delar av 
stadsdelarna Lombolo och Tuolluvaara i stadens östra del. Riksintresset beaktar främst 
flyttleder och rastbetesområden som används både för förflyttning samt fritt strövande under 
främst våren och hösten154. Riksintresset för rennäring regleras i rennäringslagen och 
rennäringsförordningen155. 
 

4.8.6 MINERALER 
SGU har fastställt att hela Kiruna centralort med omgivningar faller inom riksintresset för 
värdefulla ämnen och mineral156 på grund av områdets järnmalm157. 
 

4.8.7 KOMMUNIKATIONER  
Inom Kiruna kommun finns flertalet områden som används för speciellt nyttjande inom 
kommunikationer och är således riksintressen. För spårbunden trafik finns Malmbanan och 

                                                           
147 Ibid 
148 Kiruna Kommun. Naturskydd. 2017 
149 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 28 
150 Ibid 
151 Ibid 
152 Kiruna Kommun. Översiktsplan 2018- Sektorsövergripande planeringsunderlag (Utställningshandling). 2018, 
149 
153 Ibid 
154 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna Centralort. 2014, 30 
155 Ibid 
156 Ibid 
157 Sveriges geologiska undersökning. Områden med mineraliska ämnen av riksintresse. 2017 
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Svappavaarajärnvägen och för flygtrafik ligger Kiruna flygplats inom riksintresse för 
kommunikationer158. Flygplatsen behöver även hinderfrihet för in- och utflygningar vilket 
betyder att närliggande bebyggelse bör planeras med en lämplig höjd och avstånd- både på 
grund av hinderfrihet och buller. Även vägarna E10, E45, väg 878 och väg 395 är skyddade 
enligt riksintresset för kommunikationer159. 
 

4.8.8 FÖRSVARET  
Den enda plats som redovisas som riksintresse för försvaret är skjutfältet Kalixfors som ligger 
söder om Kiruna stad. Platsen kräver hinderfrihet cirka 1 km runt området och påverkar även 
omgivningarna genom bullerstörningar160. Fler platser inom riksintresset antas finnas i 
kommunen men presenteras ej. 
 

4.8.9 KULTURMILJÖ 
Hela Kiruna centralort faller inom riksintresset för kulturmiljö med motiveringen av att 
Kiruna är ett unikt samhällsbygge vid 1900-talets början med terränganpassad stadsplan, 
gatustruktur och byggnader161. Riksintresse för kulturmiljö finns även i Råstojaure, 
Torneträskområdet, Rautasjaure, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vivingi och Masugnsbyn. Många 
av dessa orter har fått klassningen kulturmiljö då de har riksintressanta objekt som visar på 
samisk kultur eller har lämningar från nybyggartiden162.  
 

4.9 FÖRORENINGAR I NÄRHETEN TILL LOKALISERINGSALTERNATIVEN 
Länsstyrelsen i Norrbotten genomförde under 2012 en inventering över potentiellt förorenade 
områden i Kiruna kommun . Områdena delades in under riskklass 1, 2, 3 och 4 där riskklass 1 
utgör störst risk för människors hälsa och miljön. Antal föroreningar i närheten till 
lokaliseringsalternativen uppmättes under riskklass 2 (stor risk) som sju förorenade områden 
och under riskklass 3 (måttlig risk) till 10 förorenade områden. 
 

4.9.1 RISKKLASS 2 
Se bilaga 1.1 
 
Rekotvätten och Wima kemtvätt (kemtvätt) 
I dessa kemtvättar har perkloretyren (PCE) används som tvättvätska. PCE är ett ämne med låg 
vattenlöslighet som ger negativa hälsoeffekter på lever och njure samt det centrala 
nervsystemet163. Spridningsförutsättningarna bedöms vara mycket stora i mark, grundvatten 
och i byggnader på grund av att ämnet har en lång nedbrytningsperiod i syrefattiga 
förhållanden164.  
 

                                                           
158 Kiruna Kommun. Översiktsplan 2018- Sektorsövergripande planeringsunderlag (Utställningshandling). 2018,  
154 
159 Ibid 
160 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupning av översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 32 
161 Ibid 
162 Kiruna Kommun. Översiktsplan 2018- Sektorsövergripande planeringsunderlag (Utställningshandling). 2018, 
153 
163 Länsstyrelsen Norrbotten. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. 2012, 11 
164 Länsstyrelsen Norrbotten. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. 2012 
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Verksamheterna använde även varnolen (lacknafta) och natriumhypoklorit varav det 
sistnämnda ofta innehöll pentaklorfenol vilket ger upphov till dioxider. Dioxider påverkar 
immunförsvaret och kan orsaka cancer. Föroreningsnivån bedöms vara mycket stor165.  
 
Stickspåret (oljedepå) 
Har använts som stickspår för oljelossning av eldningsolja och dieselolja som är mycket 
farliga föroreningar. Föroreningsnivån bedöms vara stor i mark, grundvatten och ledningar 
och spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga till stora166.  
 
Cisternen 1 (oljedepå) 
På fastigheten finns fem cisterner, påfyllnadsplats, rörinstallationer samt underjordiska 
ledningar mellan stickspår och fastigheten167. I området har eldningsolja och drivmedel 
används vilka är föroreningar med hög farlighet. Fastigheten bedöms ha en kraftig 
föroreningsgrad där både mark och grundvatten har påverkats168. 
 
Cisternen 2 (oljedepå) 
Då verksamheten brukades fanns fem cisterner ovan jord samt en under jord, i nuläget finns 
enbart en cistern ovan jord169. I områden har eldningsolja och fotogen används och området 
bedöms vara mycket förorenat av ämnena. Föroreningsnivån bedöms vara mellan stor och 
mycket stor170.  
 
Cisternen 4 (oljedepå) 
Inom fastigheten har enbart en cistern för oljelagring funnits. Föroreningsnivån i området 
bedöms vara mycket stor171. I södra delen av fastigheten är idag utfylld av vad Länsstyrelsen 
antar vara fyllnadsmassor och skrot, men föroreningsnivån är svår att bedöma172.  
 
Cisternen 5 (oljedepå) 
Har bestått av en oljecistern och tre dieseltankar samt ett pumphus med betongplatta. 
Föroreningsnivån bedöms lokalt vara mycket stor och ha en måttlig spridningsgrad173. 
 
 

4.9.2 RISKKLASS 3 
Se bilaga 1.2 
 
Geo-produkter AB (ytbehandling av metaller)  
Har måttlig till hög föroreningsrisk på grund av förzinkning och förkromning av produkter där 
även salt- och svavelsyra använts. Spridningsförutsättningarna bedöms vara höga då rester av 
produkter transporteras via VA-nätet mot reningsverket och vidare mot vattendraget 
Luossajoki174.  

                                                           
165 Ibid, 12 
166 Ibid, 13 
167 Ibid, 14 
168 Ibid 
169 Ibid, 15 
170 Ibid 
171 Ibid, 16 
172 Ibid 
173 Ibid 
174 Länsstyrelsen Norrbotten. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. 2012,19 
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Sjöflygplatsen Jukkasjärvi (flygplats) 
På flygplatsen har flygbensin använts vilket har hög farlighet. Spridningsförutsättningarna 
bedöms vara måttliga till stora, men lokalt kan föroreningsnivån vara stor. Området har stor 
betydelse för det rörliga friluftslivet och ligger inom Natura 2000- område175.  
 
Rakkurijärvis flygbas (flygplats) 
Flygbas där det tidigare funnits tre cisterner där flygfotogen och bensin använts. Flygbränsle 
har en hög rörlighet i mark och därför har platsen höga spridningsförutsättningar. Trots detta 
bedöms enbart marken där cisternarna funnits ha hög föroreningsnivå och övriga områden 
inom eller angränsande till området ha liten föroreningsgrad. Sjön Rakkurijärvi som angränsar 
till området är en del av Natura 2000176.  
 
Skrot Johan AB (skrothantering) 
Inom området finns föroreningar av petroliumprodukter, kylarvätska och metaller efter 
demontering och pressning av bilkarosser. Spridningförutsättningarna bedöms vara måttliga 
till stora177.  
 
Kiruna begagnade bildelar AB (skrothantering) 
Verksamhetens föroreningsfarlighet är mellan hög och mycket hög på grund av de 
petroliumprodukter, kylarvätska och metaller som används till demontering och tömning av 
bildelar. Spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga178.  
 
Kiruna bildemontering AB (skrothantering) 
Inom fastigheten har det tidigare funnits verksamhet för demontering och tömning av bildelar. 
Föroreningsnivån från petroliumprodukter, kylarvätska och metaller bedöms vara måttliga 
inom området och spridningsförutsättningarna beräknas vara måttliga till stora179.  
 
Laaksonens svets- spräng- och borr (skrothantering) 
Inom området har petroleumprodukter förorenat i samband med att fastigheten används som 
upplag för fordon. Petroleum har hög farlighet och föroreningsnivån bedöms i delar av 
området vara mycket hög. Spridningsförutsättningarna beräknas vara måttliga180.  
 
Luossavaara pistolskyttebana (skjutbana) 
Pistolskyttebanan är fortfarande aktiv och har måttliga till stora mängder blyföroreningar. Bly 
är ett relativt orörligt ämne som begränsar dess spridningsförutsättningar181. 
 
Kiruna skjutbana (skjutbana) 
Kirunas skjutbana ligger i Jägarskoleområdet som används främst vid övnings- och 
inskjutning. I området finns både bly och PAH:er som både är relativt orörliga i marken och 
spridningsförutsättningarna är bedöms således till måttliga182.  
 

                                                           
175 Ibid, 20 
176 Ibid, 21 
177 Ibid, 22 
178 Ibid, 23 
179 Ibid, 24 
180 Ibid, 25 
181 Ibid, 31 
182 Länsstyrelsen Norrbotten. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. 2012, 32 
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Jukkasjärvi jaktskyttebana (skjutbana) 
Jaktskyttebanan är fortfarande aktiv och har föroreningar i form av bly och PAH:er. 
Spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga183.  
 

4.10 LUFTFÖRORENINGAR  
Inom det nordvästra lokaliseringsalternativet finns luftföroreningar i form av stoft från 
LKABs verksamhet och de passerande malmtågen184 vilket påverkar luftkvaliteten i 
området185. Stoft är luftburna partiklar som kan spridas långa sträckor med vinden. Beroende 
på partiklarnas storlek kan stoft ha varierande påverkan på miljö och hälsoeffekter för 
människor och djur186. Stoft kan ha akuta effekter på luftvägarna och beroende på partiklarnas 
storlek och vilket ämne de bär med sig kan det exempelvis orsaka astma, cancer (PAH-
bärande) samt lunginflammation187. Inom forskning har det gjorts studier som påvisar att 
förhöjda partikelhalter har ett samband med ökade sjukhusintagningar och dödsfall188. 
 

4.11 FYNDIGHETER 
Inom större delen av Kiruna centralort och omgivningar finns höga mängder av malm och 
mineral. Inom planområdena finns följande ämnen189: 
 
Kiruna stad- Järn, guld och koppar 
Det östra alternativet- Järn, guld och koppar 
Det nordvästra alternativet- Järn, guld, koppar, silver, zink och kobolt 
Kombination Nordvästra och östra- Järn, guld, koppar, silver, zink och kobolt 
Eatnamvárri- Järn, koppar, zink, silver, guld och kobolt 
Aptasvara- Järn, guld och koppar 
Jukkasjärvi -Järn, guld och koppar 
 
 

4.12 SVAR PÅ INTERVJUER 
Nedan följer de frågor som sändes till respondent på LKAB samt de svar som lämnades. Då 
alla respondenter utlovades anonymitet i samband med att frågorna skickades ut kommer inga 
namn att nämnas.  

1. ’’Har LKAB något intresse av det område där Kiruna nu omlokaliseras?’’ 
1.5. Omformulerad fråga ’’Vad jag har förstått så har gruvdriften i Kiirunavaaragruvan 
beräknats att avslutas ca 2030/2035 då malmkroppen är bruten, och jag undrar därför var 
LKAB har tänkt sig att expandera sin verksamhet i Kiruna.’’ 

 
Svar:  
’’LKAB anser absolut inte att avsluta ngn gruvverksamhet. Tvärtom- LKAB arbetar med 
att ta fram nya metoder för både brytning och förädling. Att utreda en ny huvudnivå pågår. 
Men det är ingen enkel sak och tar tid- en mångmiljardinvestering som tar ca 10 år att 
anlägga från beslut.’’  

                                                           
183 Ibid, 33 
184 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014,9 
185 Ibid, 83 
186 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Partiklar och stoft- en kunskapsöversikt. 2004,3 
187 Ibid, 4 
188 Ibid, 7 
189 Sveriges geologiska undersökning. Kartvisaren- malm och mineral. U.å 
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2. ’’ När beräknas de sprickbildningar/markdeformationer som sprider sig från 
Kiirunavaaragruvan påverka området?’’ 

 
Svar:  
’’Detta är oerhört svårt att svara på. När LKAB beslutar om att ta en ny huvudnivå i 
anspråk kommer linjen för deformation att flyttas ytterligare jfm gränsen för 
markpåverkan för 1365:s huvudnivå. Men hur lång och vilken takt bestäms av brytmetod 
och bergets beskaffenhet.’’  

 
 

3.  ’’Vilket av de lokaliseringsalternativ av Kiruna centralort som presenterades under 
åren 2004-2010 ansågs mest fördelaktigt för LKABs fortsatta brytning i Kiruna-
området?’’ 

 
Svar: 
’’Om jag minns rätt så var det nordväst- på liggväggen som inte påverkas av 
markdeformationerna.’’  

 
 
Informant från Kiruna kommun menade att hen hellre tog intervjun via telefon på grund av ett 
pressat tidsschema och så att svaren skulle bli så utförliga som möjligt. Telefonsamtalet blev 
relativt kortfattat på grund av tidsschemat och spelades ej in då tillstånd för detta ej hade 
beviljats. Under intervjun ställdes samma frågor som tidigare redovisats.  
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5. RESULTAT 
5.1 LOKALISERINGSALTERNATIV 
Utifrån det material som används för undersökningen har sju omlokaliseringsalternativ för 
Kiruna centralort påträffats samt ett äldre nollalternativ190: 
 
Kiruna stad 
Är det äldre nollalternativet för stadsomvandlingen som avser att centralorten behåller sin 
nuvarande lokalisering i Kiruna. 
 
Östra alternativet 
En stadsomvandling där Kiruna centralort omlokaliseras 3 kilometer österut mot stadsdelen 
Tuolluvaara. 
 
Nordvästra alternativet 
Centralorten blir en naturlig fortsättning på Kiruna i nordvästlig riktning vid stadsdelen 
Luossavaara. 
 
Kombination av nordvästra och östra alternativet 
Alternativet syftar till att stadsomvandlingen följer både det nordvästra och det nordöstra 
alternativet. 
 
Eatnamvárri 
Nytt friliggande centrum byggs cirka 1,5 mil väster om befintligt centrum i området 
Eatnamvárri. 
 
Aptasvaara 
Nytt friliggande centrum byggs cirka 1,2 mil sydost om befintligt centrum i närhet till Kiruna 
flygplats. 
 
Jukkasjärvi  
Avser en utbyggnad av den befintliga staden Jukkasjärvi som är belägen cirka 1,4 mil öster 
om Kiruna.  
 
I flera av dokumenten presenteras de tre friliggande platserna (Eatnamvárri, Aptasvaara och 
Jukkasjärvi) enbart med termen stadsflytt som avser att enbart centralorten ska omlokaliseras 
till en plats utanför staden. 
 
Det östra-, nordvästra-, nordöstra och kombinationsalternativen nämns ibland under termen 
stadsnära utbyggnad. 
 
Ett åttonde alternativ, en förflyttning mot Ädnamvaara, har bara hittats i ett dokument191. 
Dock framstår det som att detta har samma lokalisering som Eatnamváari, och 
lokaliseringsalternativet kommer därför ej att beskrivas ytterligare. Lokaliseringsalternativet i 
öst benämns ofta som det nordöstra alternativet i de tidigare plandokumenten. 
 

                                                           
190 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 46 
191 Waaranperä, Ingegärd. ’’Vi flytt’’. Dagens nyheter. 2004-10-24 
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5.2 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ALTERNATIVEN 

5.2.1 KIRUNA 
Alternativet skulle betyda att Kiruna ej behövde omlokaliseras. Några av de fördelar 
alternativet har är att området redan idag har befintlig stadsstruktur som ligger inom 
riksintresset för kulturmiljö men även att alternativet ej skulle påverka riksintressen eller 
naturvärden på nytt.  
 
Dock presenterar kommunen att Kiruna stad ej är ett lämpligt område för bebyggelse. 
Anledningen till detta är att området redan i nuläget är påverkat av markdeformationer192. Att 
välja detta lokaliseringsalternativ skulle även betyda att malmbrytningen i 
Kiirunavaaragruvan hade behövt avslutas eller att gruvbolaget skulle behöva ändra 
brytningsmetod för att markdeformationerna ej skulle fortskrida193.  
 

5.2.2 ÖSTRA ALTERNATIVET 
Fördelarna med att omlokalisera staden i östlig riktning är att man kan, liksom i de andra 
stadsnära lokaliseringsalternativen, använda sig av de redan befintliga strukturerna som finns i 
staden. Området har även, i motsats till det nordvästra alternativet, tillräckligt stor areal för att 
kunna rymma hela staden och att denna ska kunna expandera. Kommunen menar även att 
exploatering i området kommer att göra att staden får en rundare form vilket kan minska på 
transporterna mellan de olika stadsdelarna194.  
 
Dock har området några nackdelar som exempelvis att området ligger i samma riktning som 
deformationslinjen förflyttas195, vilket kan betyda att den nya stadskärnan kan komma att 
behöva omlokaliseras i framtiden. Området har även stora malmfyndigheter och har tidigare 
varit ett gruvområde196 vilket kan resultera i att marken ej har samma bäringskraft som mark i 
obrutna områden. Det betyder även att något av de gruvbolag som bryter i Kiruna kan ha 
intresse för marken.  
 
Inom området finns även stora områden som är intressanta för rennäringen och dess flyttleder 
som används främst under våren och hösten197. I området är även åtta av de sexton förorenade 
områden som presenterades i empirikapitlet belägna198.  
 

5.2.3 NORDVÄSTRA ALTERNATIVET 
En av de större fördelar som presenterats med lokaliseringsalternativet är att det ligger på 
Kiirunavaaragruvans liggvägg och således utanför den deformationszon som gruvan har. Ifall 
en nyexploatering skulle ske i området kan befintliga strukturer användas från staden. Det är 
även detta lokaliseringsalternativ som LKAB förespråkar199. 

                                                           
192 Kiruna Kommun. Därför en stadsomvandling. 2017 
193 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 23 
194 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014,6 
195 Ibid 
196 Ibid, 3 
197 Ibid, 8 
198 Länsstyrelsen Norrbotten. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. Rapport nr 9/2012. Luleå, 
2012 
199 Informant 1: Tjänsteman på LKAB, e-postkorrespondens, 2018-04-19 till 2019-04-20 
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Området har dock inte tillräckligt stor area för att hela staden skulle kunna omplaceras på 
platsen200. Kiruna kommun menar även att en bebyggelse i området enbart skulle göra staden 
mer utsträckt och sålunda motverka visionen om en stad med kortare avstånd. En av de 
nackdelar som verkar ha haft mycket betydelse i debatten är att den järnvägstunnel som skulle 
behöva dras genom berget Luossavaara skulle bli för dyr för att bygga201.  

Området används även för malmbrytning och i området finns stora mängder malm som kan 
intressera gruvbolag. I närheten till området finns även Luossavaara pistolskyttebana som har 
stora mängder blyföroreningar202.  

5.2.4 KOMBINATION NORDVÄST OCH NORDOST 
Se ovan. 
 

5.2.5 EATNAMVÁRRI 
Fördelen med att omlokalisera Kiruna centralort till Eatnamvárri är att området ej är förorenat 
samt att de har stora ytor mark att bebygga. 
 
Problemet med lokaliseringsalternativet är att Eatnamvárri tillhör naturreservatet Rautas203 
och således ej får bebyggas. Platsen har även stora ytor av våtmark som kan vara svår att 
bebygga. En annan nackdel är att platsen är intressant både för rennäringen och för 
riksintresset för malm och mineral204 samt att lokaliseringsalternativet skulle betyda att 
Kiruna delades- vilket ej ansågs eftersträvansvärt av kommunen205.  
 

5.2.6 APTASVAARA 
Området har stora ytor av mark som skulle kunna bebyggas. 
 
Dock ligger området inom ett naturreservat och får därför ej bebyggas. Alternativet är även 
intressant för rennäringen och dess flyttleder206 samt eftersom det är ett mycket mineralrikt 
område207. På grund av områdets närhet till Kiruna flygplats och dess hinderfrihet skulle 
bebyggelse på platsen vara mycket begränsad och höga hus eller master skulle ej kunna 
byggas208. Även detta alternativet avslog kommunen efter samråd eftersom det skulle ge en 
delad stad209.   
 

                                                           
200 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014,10 
201 Martinsson, Magdalena. Kiruna centrum flyttas mot nordväst. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2007-01-08 
202 Länsstyrelsen Norrbotten. Inventering av förorenade områden i Kiruna kommun. Rapport nr 9/2012. Luleå, 
2012, 31 
203 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014,28 
204 Kiruna Kommun .Översiktsplan 2018- sektorsövergripande planeringsunderlag (Utställningshandling). 2018, 
56 
205 Informant 2: Tjänsteman på Kiruna Kommun, telefonintervju, 2018-04-19  
206 Kiruna Kommun .Översiktsplan 2018- sektorsövergripande planeringsunderlag (Utställningshandling). 2018, 
56 
207 Sveriges Geologiska Undersökning. Kartvisaren- malm och mineral. U.å 
208 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 41 
209 Informant 2: tjänsteman på Kiruna Kommun, telefonintervju, 2018-04-19 
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5.2.7JUKKASJÄRVI 
Fördelen med att exploatera mark i anslutning till Jukkasjärvi är att staden redan har befintliga 
nät och infrastrukturleder samt att området har få förorenade områden och riksintressen att 
beakta.  
 
Nackdelen med att bebygga området är att Kiruna riskerar att bli delat210 men även att 
områden runt Torneälven är klassade som Natura 2000-områden och är intressanta för det 
rörliga friluftslivet211.  
 

5.3 AVVÄGANDEN OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 
Förslaget att omlokalisera staden till en av de externa platserna, d.v.s. att genomföra en så 
kallad stadsflytt, avfärdades under samrådet på grund av risken att Kiruna stad skulle bli 
delad212. Delningen skulle kunna resultera i att staden skulle växa fram som två skilda 
samhällen istället för ett och att den nya bebyggelsen skulle ha stora avstånd till den äldre 
staden med dess service. Jag kommer på grund av detta ej att presentera avväganden och 
ställningstaganden från dessa alternativ.  

 

5.3.1 KIRUNA  
Alternativet att Kiruna skulle behålla sin nuvarande lokalisering avfärdades tidigt i processen 
då detta alternativ skulle betyda att malmbrytningen i gruvan behövde avstanna eller byta 
brytningsmetod213 vilket varken stadens invånare eller gruvbolaget själva verkar ha varit 
tillfreds med. 
 

5.3.2 ÖSTRA ALTERNATIVET 
Var ett förslag Kirunapartiet framförde under debatten och lokaliseringsalternativet verkar 
inte tidigare beaktats214. Problemet med den alternativa placeringen var att LKAB tidigare 
hade presenterat sin prognos för spridningen av markdeformationer och att dessa fortskred 
österut mot området. Kiruna kommun och politikerna antog år 2014 
lokaliseringsalternativet215 då det nordvästra alternativet ej ansågs vara en plats att bygga upp 
den nya centralorten på.  
 

5.3.3 NORDVÄSTRA ALTERNATIVET  
Antogs som lokaliseringsalternativ i den tidigare fördjupningen av översiktsplanen216. Det 
största problemet med placeringen var att området ej hade kapacitet att rymma hela Kiruna 
centralort om detta skulle behövas217. Järnvägens omdragning genom berget Loussavaara 
skulle bli en kostsam fråga som ej kunde finansieras av varken Banverket eller LKAB218.  
 
                                                           
210 Informant 2: tjänsteman på Kiruna kommun, telefonintervju, 2018-04-19 
211 Kiruna kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 28 
212 Informant 2: tjänsteman på Kiruna kommun, telefonintervju, 2018-04-19 
213 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 23 
214 Martinsson, Magdalena. Kiruna centrum flyttas mot nordväst. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2007-01-08 
215 Kiruna Kommun. Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014, 5 
216 Ibid 
217 Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. 2014,10 
218 Martinsson, Magdalena. Kiruna centrum flyttas mot nordväst. Sveriges Radio- p4 Norrbotten. 2007-01-08 
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6. ANALYS 
Nedan följer tre separata analyser samt en sammanfattning över dessa. Analysen har gjorts 
utifrån de två teorier som presenterades i metodkapitlet (von Thünens teori om lägesvärden 
samt Ricardos teori om jordränta) men även ur min egen synvinkel. Analysen utgår främst 
från frågeställning tre som avser att undersöka vilket av lokaliseringsalternativen som är mest 
fördelaktig för Kirunas centralort.  
 

6.1 VON THÜNENS TEORI OM LÄGESVÄRDEN 

Utifrån von Thünens teori om lägesvärden är ett av de stadsnära alternativen mest fördelaktigt 
eftersom detta skapar mindre avstånd mellan befintliga bebyggda områden i Kiruna och det 
nya centrumet. Bland de stadsnära alternativen finns fyra alternativ som beaktats: en 
förflyttning mot nordöst, nordväst eller en kombination av det nordöstra och nordvästra 
alternativet. Även det äldre nollalternativet, att inte omlokalisera centralorten, kan även det 
beaktas i denna analys trots att det skulle innebära att gruvbrytningen i Kiirunavaara behöver 
avslutas eller ändra brytningsmetod för att sprickbildningarna ej skulle fortgå.  
 
Utifrån en enkel mätning av stadens utbredning och olika avstånd har kommunen rätt i att 
staden bör göras mer rund ur synvinkeln för teorin. Staden är idag relativt rund men utan de 
centrala delarna som nu avses att omlokaliseras blir staden en aning långsmal i väst- östlig 
riktning samt ett större område bebyggelse i stadsdelen Lombolo i de sydöstra delarna av 
staden.  
 
Att använda sig av det nordvästliga alternativet, som avser bebyggelse i Luossavaara, skulle 
således enbart resultera i att stadens stadsnät tog en mer utbredd form än tidigare. Även att 
notera är att von Thünens teori om lägesvärden främst lämpar sig på plana markområden då 
dessa på ett mer sanningsenligt sätt överensstämmer med den kostnad och tid det tar att 
transportera sig från punkt A till punkt B. Luossavaaraområdet är relativt kuperat på grund av 
de gruvor och höjder som finns i området. Detta resulterar i att transporterna till och från 
området skulle bli ännu mer kostsamma och ta mer tid än teorin beräknat. 
Lokaliseringsalternativet är på grund av ovannämnda anledningar ej lämpligt att anta utifrån 
teorins synsätt.  
 
Det östra alternativet ger liksom det nordvästra alternativet en mer långsmal form till staden 
vilket således ger mark i den västra delen av tätorten ett lägre värde. Området är relativt platt 
topografiskt och teorin ger således en bra bild över avståndet till lokaliseringsalternativet från 
andra delar av staden.  
 
Att kombinera det nordvästra och nordöstra alternativet skulle mest troligt resultera i mer 
framtida bebyggelse i nordligt läge som på sikt skulle kunna göra staden mer rund. I början 
skulle dock staden få en bredare form och det är oklart i vilket väderstreck det nya centrumet 
skulle placeras.  
 
Utifrån teorin är således det äldre nollalternativet- att bevara centrumets nuvarande placering- 
det mest fördelaktiga då denna lokalisering har ett centralt läge bland resterande stadsdelar i 
staden. Lägesvärdet blir således jämnare fördelat mellan de olika delarna.  
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6.2 RICARDOS TEORI OM JORDRÄNTA 

Enligt Ricardos teori om jordränta får marken ett lägre värde i takt med att malmtillgångarna 
bryta. Det är i detta fall kanske mer lämpligt att göra en stadsförflyttning mot något av de 
externa lokaliseringsalternativen då Kirunas värde kan beräknas sjunka och således även dess 
dragningskraft och markområdenas värdeutveckling. De lokaliseringsalternativ som har 
beaktats under begreppet stadsflytt är Jukkasjärvi, Eatnamvárri och Aptasvaara.  
 
Hela Kiruna stad ligger inom riksintresset för malm och mineral och större delen av området i 
och runt staden har höga mängder av brytvärda ämnen. Alla Kirunas markområden kan 
således antas vara en mark med god kvalitet vilket enligt Ricardos teori om jordränta kan vara 
en anledning till att LKAB väljer att fortsätta sin gruvbrytning av en mer svårtillgänglig malm 
eftersom hyran på mark blir lägre eller obefintlig då ett större utbud av mark som ger samma 
kvalitet på produkter finns. Den produkt som bryts i området kan även ha högre kvalitet än 
malm som bryts någon annanstans vilket ger högre avkastning till gruvbolaget. Detta kan vara 
en av anledningarna till att LKAB väljer att fortskrida med sin järnmalmsbrytning på platsen 
istället för att avbryta denna och inte behöva betala för de kostnader som omlokaliseringen av 
staden innebär. Desto högre pris på varan som finns desto högre blir även priset på mark i 
området enligt Ricardo. Ifall efterfrågan på produkten ökar kommer gruvbolagen så 
småningom att exploatera mark av lägre kvalitet.  
 
Marken i Kiruna har i nuläget ett högt värde då den innehåller mycket malm och mineral. 
Problemet med att beräkna jordräntan på mark där gruvbrytning pågår är att markens värde 
försvinner i takt med att malmen bryts. Marken i området används ej heller i de flesta fall på 
ett sådant sätt att den kan återanvändas.  
 
Appliceras Ricardos teori om jordränta på det äldre nollalternativet som avser att bevara 
Kirunas nuvarande placering skulle markens värde vara högt men sjunka i takt med att 
malmen bryts. För att se markens värde långt fram i tiden kan malmen i området antas vara 
bruten vilket betyder att marken har ett lågt värde då den ej kan användas på nytt. 
Bebyggelsens placering är sålunda god i nuläget, men kommer ej vara fördelaktig på lång 
sikt. Det skulle således vara mer fördelaktigt att omlokalisera Kiruna centralort i ett läge 
utanför staden där markens värde har en mer jämn utveckling.  
 
Eatnamvárri är en del av ett naturreservat och lämpar sig på grund av detta ej för 
nyexploatering. I denna del av analysen kommer detta ej att beaktas då avsnittets syfte är att 
se markens värde ur synvinkeln för Ricardos teori om jordränta och markens värde. I 
Eatnamvárri kommer markens värde troligtvis hålla en jämn nivå då det ej verkar produceras 
någon vara inom området. På grund av områdes skyddsklassning får marken ej heller tas i 
bruk även ifall efterfrågan på markområden skulle öka. Inom området finns större 
malmtillgångar i form av basmetaller (koppar, järn, guld, zink, silver och kobolt) vilket gör 
området intressant för gruvbolag. Utifrån en egen tolkning av området utifrån Ricardos teori 
har markens värde i området ett lågt värde ur en produktionssynvinkel och kommer att hålla 
den nivån eftersom marken ej får exploateras.  
 
Aptasvaara ligger även det inom ett naturreservat: Aptasvare fjällurskog. Liksom Eatnamvárri 
kommer området således att ha ett jämnt värde eftersom området ej får exploateras. Inom 
området finns tillgångar i form av järn, koppar och guld vilket gör området intressant för 
gruvbolag, men inom området finns ej gruvor.  
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Jukkasjärvi är en stad och har således redan bebyggda områden. Området har enbart 
malmtillgångar i de västliga delarna men i de östra delarna saknas större malmtillgångar vilket 
betyder att gruvbolagen ej är intresserade av att exploatera marken. Marken i området kan i 
nuläget antas ha ett högt värde i jämn utveckling då den går att exploatera och det ej tidigare 
funnits gruvor i området. På grund av detta anses lokaliseringsalternativet vara det mest 
fördelaktiga utifrån Ricardos teori om jordränta.  
 

6.3 EGEN ANALYS 
Utifrån den kunskap jag samlat berörande fallet har jag granskat de lokaliseringsalternativ 
kommunen presenterade i fördjupningen av översiktsplanen från 2014. Dock bör hänsyn tas 
till att där kan finnas ytterligare faktorer som berör lokaliseringsalternativen som jag utifrån 
min dokumentstudie ej funnit samt att många dokument ej finns tillgängliga för granskning.  

 

6.3.1 ÖSTRA ALTERNATIVET 
Det östra alternativet känns som ett av de enklare alternativen i stadsomvandlingen där 
kommunen främst fokuserat på att skapa en rundare stad. Problemet är att det finns stora 
risker med att exploatera området som indirekt eller direkt kan påverka både miljö, människor 
och djur negativt. En av de större nackdelarna med att omlokalisera centralorten till området 
är att deformationsprognosen visar på att sprickbildningarna rör sig österut vilket i sig kan 
resultera i att staden kan komma att behöva omlokaliseras på nytt inom ett tiotal år. I 
processen påträffades även att gruvbolaget LKAB reviderat deformationsprognosen vid 
flertalet tillfällen och att deformationstakten har uppdaterats, detta kan betyda att det är svårt 
att skapa en sanningsenlig prognos över sprickornas framfart vilket i sig kan resultera i att 
sprickbildningarna kan påverka området tidigare än väntat.  
 
Inom det östra alternativet finns även många områden som är högt förorenade av ämnen som 
är direkt farliga för både människor och miljö. Kommunen har presenterat att vissa av dessa 
områden kommer att saneras innan byggprocessen påbörjas, men har enligt mitt material ej 
bedömt föroreningsnivån i andra områden. Eftersom Länsstyrelsen redovisar att vissa av 
områdena har höga spridningsförutsättningar är det viktigt att alla områden undersöks på nytt 
och saneras innan bebyggelsen startar.  
 

6.3.2 NORDVÄSTRA ALTERNATIVET 
Att förflytta staden i västlig riktning är mer fördelaktigt för stadens livslängd och 
övergripande hållbarhet eftersom det är beläget på malmkroppens liggvägg och således ej 
påverkas av den gruvbrytning som pågår i Kiirunavaaragruvan. Dock är närheten till gruvan 
även en stor nackdel på grund av att närområdet har stora mängder malm som gruvbolagen 
kan vara intresserade av i ett framtida skede samt att markens bärighet kan vara sämre i 
området.  
 
Den viktigaste vändpunkten för kommunen verkar vara att området har för liten area för att 
kunna inrymma hela Kiruna centralort i framtiden, men även att infrastrukturen i området 
skulle bli för dyr. I min mening kanske man i ett tidigare skede borde beaktat de 
luftföroreningar som finns i området för att säkerställa människors hälsa.  
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6.3.3 KOMBINATION ÖSTRA OCH NORDVÄSTRA ALTERNATIVET  
Detta lokaliseringsalternativ är en sammanslagning av det nordvästra och östra alternativet 
och känns just som det. Det finns väldigt lite information att hitta om alternativet någonstans 
vilket gör att det känns som ett alternativ som presenterats enbart för att skapa en enighet 
bland de politiker som medverkade i planprocessen. De alternativ som främst beaktats i 
processen framgår trots allt att vara det nordvästra och östra och det var mellan dessa 
alternativ den största splittringen mellan politikerna skapades. 
 
Liksom de tidigare nämnda alternativen ligger området delvis avgränsandes till det område 
gruvbolaget presenterat som deformationszon. Denna prognos har ändrats flertalet gånger och 
bör därför behandlas med försiktighet. Inom området finns även flera områden med 
förorenade områden i både mark och luft som kräver sanering innan områdena bebyggs.  
 

6.3.4 KIRUNA 
Att bevara Kirunas nuvarande placering är det mest fördelaktiga i miljösyfte då en 
omplacering av staden kommer att lokaliseras i ett tidigare obebyggt område. Alternativet 
behöver ej heller i samma utsträckning att beakta de riksintressen och fria luftrum som finns i- 
och runt staden ifall staden ej ska expanderas. Problemet med alternativet är att det ej 
framkommer hur ostabil marken är under staden i nuläget vilket kan vara en bidragande faktor 
till att detta alternativ inte riktigt beaktats.  
 
Det jag främst noterat i beslutet om lokaliseringsalternativet är att gruvbolaget hellre bekostar 
en förflyttning av en hel stad än avslutar sin malmbrytning i gruvan, vilket betyder att malmen 
måste ha väldigt hög kvalitet. 
 

6.3.5 EATNAMVÁRRI 
Hela området är beläget inom ett naturreservat och lokaliseringsalternativet anses således vara 
lite oseriöst. Skulle kommunen presenterat att den nya staden skulle ligga i riktning mot 
platsen istället för på platsen skulle området ha bättre förutsättningar till en ny stad eftersom 
det ligger utanför naturreservatet och de deformationszoner som finns.  
 

6.3.6 APTASVAARA 
Området är beläget inom ett naturreservat och lämpar sig därför ej för bebyggelse. I och runt 
området finns även viktiga områden för rennäringen i form av flyttleder som används för att 
förflytta renarna från norr till söder. I min mening är dessa viktiga att bevara för att de 
samebyar som ligger runt Kiruna ska kunna fortsätta sin tradition samt att göra deras röster 
mer hörda i planeringsprocessen.  
 
Väst om området finns även Kiruna flygplats som liksom de flesta flygplatser kräver fritt 
luftrum vilket betyder att området ej får bebyggas med högre byggnader eller master vilket 
kan begränsa möjligheterna att utforma den nya staden.  Kiruna verkar ha en vision av att 
skapa en stad med tätbebyggt centrum vilket ofta betyder att man bygger högre byggnader- 
vilket då ej skulle fungera att förverkliga i området.  
 

6.3.7 JUKKASJÄRVI 
Jukkasjärvi är det lokaliseringsalternativ som enligt mig är mest fördelaktigt för Kiruna 
centralort. I området finns redan befintliga strukturer som kan förlängas och E10 gör 
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transporter till och från det äldre Kiruna relativt enkla. Det område där Kiruna är beläget idag 
skulle således kunna fortsätta användas för gruvbrytning för utvinna all malm och mineral 
som finns i området utan att gruvbolagen behövde oroa sig över att påverka bebyggelse.  
 
Det område som främst bör undvikas att bebyggas på platsen är området runt Torneälven där 
Natura 2000- område och områden viktiga för det rörliga friluftslivet finns.  
 
 

6.4 SAMMANFATTNING 
Enligt von Thünens teori är den placering Kiruna har idag den mest fördelaktiga för staden. 
Problemet med lokaliseringsalternativet är att en förflyttning behöver ske för att gruvbolagen 
skall kunna fortsätta brytningen av järnmalm i området. Ricardos teori menar istället att ett 
externt alternativ i form av en omlokalisering till Jukkasjärvi är det som är mest fördelaktigt 
för staden eftersom det har mest jämn jordränta. Även jag anser att Jukkasjärvi är det mest 
fördelaktiga alternativet eftersom de ligger utanför deformationszonen samt ej ligger inom ett 
naturreservat.  
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7. SLUTSATS 
Utifrån de frågeställningar denna uppsats har arbetat utifrån och den kunskap jag samlat i 
fallet om Kiruna centralorts omlokalisering anser jag att det nuvarande 
omlokaliseringsalternativet ej är det mest gynnsamma för Kiruna.  
 
Fördelarna med att omlokalisera staden åt öst och stadsdelen Tuolluvaara är att det skapar en 
mer naturlig expansion på staden och gör staden rundare, vilket anses eftersträvansvärt. 
Expansionen går även att fortsätta i östligt läge då stora arealer av markområden finns att 
utnyttja vilket kan vara fördelaktigt då större delar av Kiruna centralort kommer att behöva 
omlokaliseras på grund av sprickbildningarna.  
 
Dock finns en risk att grunden är ostabil då den är belägen i ett gammalt gruvområde och på 
grund av de många föroreningar som finns i området krävs mycket sanering innan 
omlokaliseringen påbörjas. Enligt LKAB kan man ej garantera att sprickbildningarna sprider 
sig till området och man vet redan att markdeformationerna sprider sig österut. Spridningen 
av markdeformationerna skulle enkelt kunna förhindras genom att byta brytningsmetod, dock 
är detta inget alternativ enligt gruvbolaget.  
 
Det lokaliseringsalternativ jag anser vara det mest fördelaktiga för Kiruna är en förflyttning 
mot Jukkasjärvi då detta lokaliseringsalternativ ligger utanför LKABs prognos för 
markdeformationer och riksintresset för malm och mineral. Det betyder att området mest 
troligt ej kommer att vara intressant när gruvdriften i Kiruna fortgår. Jukkasjärvi ingår ej 
heller i ett naturreservat vilket övriga externa lokaliseringsalternativ gör och skapar således 
mindre skada på naturen. Eftersom staden redan har ett väl utbyggt vatten- och avlopp och 
elnät skulle en nyexploatering i anslutning till staden vara enklare att genomföra än de andra 
alternativen. Eftersom väg E10 passerar utanför staden skulle transporter till och från gruvor i 
Kiruna vara enkla att genomföra och ta cirka 8 minuter.  
 
Det största problem jag själv ser i lokaliseringsalternativet är att det riskerar att medföra att 
den nya staden kan komma att ha två separata centrum då Jukkasjärvi redan i dagsläget 
troligtvis har en centrumbildning. Det påverkar även Jukkasjärvis karaktär och storlek, vilket 
invånarna kanske ej är tillfreds med. Den nya lokaliseringen gör även att Kiruna i mindre 
utsträckning kan satsa på den turismnäring staden har idag som främst baseras på 
gruvnäringen, vinteraktiviteter och stadsomvandlingen.   
 

7.1 EFTERKOMMANDE FALL 
 
Ett av de mål jag hade med uppsatsen var att kunna presentera ett material som skulle kunna 
användas i efterkommande fall, eller i fall där förutsättningarna är liknande. Utifrån den 
analys och kunskap jag samlat om fallet om Kiruna centralorts omlokalisering har jag 
sammanfattat tre riktlinjer som kan vara fördelaktiga att beakta vid nyexploatering, 
omlokalisering och/eller bevarande av bebyggelse i gruvnära lägen: 
 

- Upprepande mätningar av seismiska händelser 
- Bebyggelse bör lokaliseras på gruvans liggvägg, gruvans hängvägg lämpar sig ej för 

bebyggelse 
- Mäta malmens utbredning  
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Genom att göra regelbundna mätningar av seismiska händelser kan gruvors påverkan på 
omkringliggande markområden bedömas redan innan de ger konsekvenser. Det kan även ge 
en bättre prognos över hur eventuella sprickbildningar kan komma att sprida sig genom att 
bedöma dess takt, riktning och rörelse. Detta bör ske i alla gruvor som är belägna i närhet till 
bebyggelse för att skapa ett större kunskapsunderlag och förståelse för planering i gruvnära 
lägen som kan ligga som grund i framtida samhällsplanering. 
 
Vid nyexploatering eller omlokalisering av bebyggelse anser jag att detta är mest lämpat på 
gruvors liggväggar i det fall att brytningen i gruvan sker under jord. Vid malmbrytning där 
exempelvis skivrasbrytning används kommer hängväggen kontinuerligt att brytas för att fylla 
igen de hålrum som skapas i gruvan vilket gör att markens bärighet försämras och således 
även dess lämplighet för bebyggelse. Det är även i hängväggen eventuella sprickbildningar 
uppkommer.  
 
Den mark som skall exploateras bör undersökas för att lokalisera eventuella malmfyndigheter 
innan byggstart. Ifall området ligger inom riksintresset för malm och mineral kan platsen 
antas ha hög sannolikhet att ha, eller angränsa till, en malmfyndighet. Dessa områden kan 
komma att skapa en konflikt mellan gruvbolag och kommunen. I den händelse att platsen har 
eller angränsar till en malmfyndighet bör även riktlinje två beaktas. 
Lagar om undersökningstillstånd går att hitta i Minerallagen (1991:45) 
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