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Förstudie - Ställningstagande 

KIRUNAPROJEKTET – ALLMÄNNA VÄGAR I KIRUNA  

Uppdrag
Att med en upprättad bristanalys som underlag i en förstudie beskriva förutsätt-
ningar, analysera problem och ange tänkbara åtgärder så att staden och vägtran-
sportsystemet kan utvecklas tillsammans och att samordning kan ske med andra 
trafikslag. 

Bakgrund
Gruvbrytningen i Kiruna har påverkat markytan i mer än 100 år. Hittills är det 
mest LKAB:s egna områden som har drabbats. Det som nu händer är att den fort-
satta malmbrytningen även kommer att påverka samhället. På kort sikt handlar 
det om strömförsörjningen, järnvägen och väg E10. På längre sikt kommer även 
bostadshus och annan bebyggelse att påverkas. År 2006-2008 beräknas zonen 
med markdeformation på mer än 2 cm (från Kirunamalmen) ha nått fram till järn-
vägen och något år senare fram till väg E10. 

Under en period kan järnväg och väg ligga kvar med hjälp av förstärkningsåt-
gärder. Omkring år 2012-2015 måste emellertid bl a väg E10 flyttas från sitt 
nuvarande läge. Omkring år 2020 berörs även väg 870, Nikkaluoktavägen. 
Transporter till och från LKAB måste också på sikt ske via en ny tillfartsväg. 
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Tänkbara åtgärder
Analysen har gett till resultat att problemet endast kan lösas med åtgärder enligt 
steg 3 och steg 4 i fyrstegsprincipen, dvs vägförbättringsåtgärder. En kombination 
av steg 3 eller 4 tillsammans med åtgärder enligt steg 1 och/eller steg 2 ger givet-
vis en högre kvalitet och bättre uppfyllelse av de trafikpolitiska delmålen (exvis 
gång- och cykelvägar eller andra trafiksäkerhetsåtgärder inne i Kiruna). 

Genom förebyggande åtgärder i form av utökad kontroll och besiktning av väg 
E10 och Nikkaluoktavägen kan pågående markdeformationer kontinuerligt följas 
upp och erforderliga förstärkningsåtgärder utföras så att trafiken kan upprätthållas 
i avvaktan på om- eller nybyggnadsåtgärder. 

Det allmänna vägnätet kan succesivt i etapper genom ombyggnadsåtgärder på 
lokala gator anpassas till utvecklingen av Kiruna tätort. Väster om varje etapp 
antas större delen av bostadsbebyggelsen ha övergått till gruvområde. Vägar/ 
gator som kan vara aktuella för ombyggnad är Silfwerbrandsgatan, Hjalmar 
Lundbohmsvägen, Österleden, Adolf Hedinsvägen och Kyrkogatan. 

Del av väg E10 och Nikkaluoktavägen kan ersättas genom nybyggnadsåtgärder.
De nya vägsträckningarna anpassas till stadens framtida struktur och utveckling. 
För väg E10 anges två huvudalternativ för ny sträckning förbi Kiruna: västlig 
förbifart resp östlig förbifart. Nikkaluoktavägen kan byggas i ny sträckning väster 
eller öster om Lomboloområdet alternativt via flygplatsen. 

Samråd
Arbetet har skett i nära samarbete med Kiruna kommun, Banverket, Vattenfall 
och LKAB. 

Förstudie samrådshandling har under april-maj 2005 varit ute för tidigt samråd 
med berörda myndigheter, intresseorganisationer m fl. Samrådsmöte med allmän-
heten i form av ”öppet hus” hölls tillsammans med Banverket i Kiruna Folkets 
Hus 6-7 april 2005. Samrådet kungjordes genom annons i Kiruna Annonsblad 
och tidningarna Norrbottenskuriren och Norrländska Socialdemokraten. Särskilda 
samrådsmöten har hållits med bl a berörda samebyar och elever vid Hjalmar 
Lundbohmsskolan. 

Förstudie förslagshandling har varit hos länsstyrelsen för synpunkter och beslut 
om betydande miljöpåverkan. Handlingen har samtidigt varit hos kommunen, 
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LKAB och berörda samebyar för synpunkter. Alla handlingar finns dessutom 
tillgängliga på Vägverkets webbsida. Framförda synpunkter med kommentarer 
finns i en samrådsredogörelse i förstudien. 

Länsstyrelsen har beslutat att Kirunaprojektet kan antas medföra betydande miljö-
påverkan, i första hand pga lokalisering och karaktäristiska egenskaper. I kom-
mande miljökonsekvensbeskrivning bör särskilt redovisas åtgärder för att möjlig-
göra fortsatt fungerande renskötsel samt ingå kulturmiljöanalys med byggnads-
antikvarisk utredning (samordnas med kommunens och Banverkets planering), 
arkeologisk utredning, naturinventering samt åtgärder för att minska intrång i 
klass 2-våtmarker. 

Finansiering
Vägprojektet finns inte med i nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 
eller länsplan för regional transportinfrastruktur i Norrbottens län perioden 2004-
2015.

Vägprojektet förutsätter därför särskilda medel för att kunna genomföras. 

Ställningstagande
Projektet bedrivs vidare i en vägutredning för att enligt fyrstegsprincipen djupare 
utreda effekter och konsekvenser av förstudiens olika alternativ och eventuella 
kombinationer av dessa för att ge underlag för val av åtgärder. 

Vägverket Region Norr 
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