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Sammanfattning 
 
Kiruna flygplats är sedan 1987 utpekad som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 
Begreppet riksintresse innebär att all planläggning ska ske under hänsynstagande till 
viktiga intressen som är gemensamma för hela landet. Riksintresseanläggning ska 
tillgodoses i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om ändrad 
markanvändning. Riksintressena är ett inspel i olika planeringsprocesser där deras 
värden och potential för en hållbar utveckling analyseras och tolkas. Tolkningen i det 
enskilda fallet förutsätter dialog och samverkan i syfte att identifiera lösningar som 
håller över tid. 

Trafikverket har, i samarbete med en projektgrupp bestående av representanter från 
Kiruna kommun, Swedavia Kiruna flygplats, LFV och Länsstyrelsen Norrbotten, utarbetat 
ett riksintresseanspråk med tillhörande influensområden för Kiruna flygplats.  
 
Ett riksintresses markområde kring en flygplats ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § 
miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande 
av flygplatsen. Denna yta utgörs av mark som direkt används eller i framtiden kan 
komma att användas för luftfartens behov. I riksintresset för flygplatsen ingår även ett 
influensområde som är den yta utanför markanspråket för flygplatsen inom vilken 
bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av flygplatsen.  
 
Riksintressets markområde för Kiruna flygplats utgörs av ett område som sträcker sig 
500 meter i vardera riktningen från rullbanans centrumlinje samt 1 500 meter i längs led 
i vardera riktningen räknat från rullbanans trösklar, se fig 1. I riksintresse ingår även CSN 
och Radiofyr som är väsentliga för flygplatsfunktion och är utpekade i fig 1. Se vidare 
kapitel 4.   
 



 

Figur 1. Riksintressets markområde för Kiruna flygplats, samt banriktning. I markområdet ingår 
även områden för flygplatsens radioutrustning. Källa Swedavia 2014 

 
Till riksintresset hör också influensområdet flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk 
störning. I fig 2 presenteras flygplatsens influensområde för buller, som baseras på 
beräkningar med en trafikprognos för den framtida flygtrafiken på 5 500 rörelser år 
2030. Se vidare kapitel 5. 
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Figur 2. Beräkningsresultat av trafikscenario omfattande 5 500 rörelser inom linjefart och charter 
med rullbana ritad i grått (2 500 m), röd kontur FBN 55 dB(A) och blå kontur maximal ljudnivå 70 
dB(A) 3 ggr per dag och kväll. Källa: Swedavia Consulting 2014. 
 
 
I fig 3 presenteras influensområdet flyghinder för Kiruna flygplats.  
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Figur 3. Hinderytor för Kiruna flygplats. Källa: LFV 2011. 
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1 Inledning och syfte 

Syftet med preciseringen av riksintresset för Kiruna flygplats är, för det första att 
precisera de anspråk som Trafikverket ställer på omgivningen, både avseende 
flygplatsens markanspråk och influensområden. För det andra, att ge en allmän översikt 
över Kiruna flygplats utveckling, kopplat till internationell och nationell utveckling av 
flygtrafiken.  
 
Kiruna samhälle planerar för en samhällsomvandling som innebär att stadens centrum 
kommer att flyttas till Tuolluvaara-området och därmed närmare Kiruna flygplats. En 
precisering av Kiruna flygplats är därför betydelsefullt för den fortsatta planprocessen 
kring stadsomvandlingen. Ett riksintresseområde kring en flygplats ska enligt 
bestämmelserna i miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen.  
 
Trafikverket är sakmyndigheten för hantering av riksintresse för luftfartens 
infrastruktur. Det kan finnas flera riksintressen som direkt eller indirekt berörs av 
luftfartens riksintresse. När flera riksintressen står i konflikt med varandra, det vill säga 
när intressena är motstridiga gäller, att det intresse eller ändamål som bäst gynnar en 
långsiktig hushållning med mark, vatten eller den fysiska miljön i övrigt ska ges 
företräde. Avvägningen mellan olika intressen görs av Länsstyrelsen. Ett riksintresse för 
totalförsvaret går dock alltid före andra riksintressen. 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av riksintressets markområde för flygplats 

Riksintressets markområde för en flygplats utgörs av mark som direkt används eller kan 
komma att användas för luftfartens behov. Här ingår användning av mark för bl.a. 
rullbanor, taxibanor, terminaler, trafikangöring till flygplatsen och parkeringsplatser. I 
riksintresseområdet ingår inte mark som disponeras för kommersiell verksamhet, 
exempelvis shoppingcenter. Flygtrafik i linjetrafik och charter ingår i 
riksintressepreciseringen, men inte annan flygverksamhet. Mark som enbart används 
för civil icke kommersiell flygverksamhet, såsom allmänflygets faciliteter, ingår inte 
heller i riksintresseområdet. 
 
Områden som tas i anspråk eller kan komma att tas i anspråk för väg eller järnvägstrafik 
till och från flygplatsen ska redovisas. Flygplatsens sammantagna influensområde är den 
yta utanför riksintressemarkområdet inom vilken bebyggelse eller anläggning påtagligt 
kan skada riksintresset. Fig 4 illustrerar riksintressets omfattning i form av markområdet 
och influensområde.  
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Figur 4. Riksintresse omfattar såväl riksintresse markområdet som influensområde.  
 
Till skillnad från miljötillståndet (för att bedriva flygplatsverksamhet) har 
Riksintressepreciseringen ett längre tidsperspektiv. Miljötillståndet kan vara avgränsat i 
tid och är kopplat till en verksamhetsutövare, medan Riksintresset inte är tidsbegränsat 
och utgår från flygplatsens funktion. 

2.2 Hur arbetet har bedrivits 

Trafikverket har drivit projektet med Riksintressepreciseringen för Kiruna flygplats. 

2.2.1 Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen har tagit fram underlag för att precisera riksintresseanspråket för 
flygplatsen. I arbetsgruppen har representanter från bland annat Trafikverket, Kiruna 
kommun, Swedavia och Länsstyrelsen funnits. Följande personer har ingått i 
arbetsgruppen: 
 

Trafikverket Annika Nordkvist,  
Jean-Marie Skoglund 

Länsstyrelsen Inger Krekula 

Kiruna kommun Mary Rosenfors, Eva Ekelund, 
(Anders Lundgren) 

Kiruna flygplats Andreas Fjellborg, Christer Heikki, 
Peter Rehult, Linda Tallmarker 

LFV Anne Stöckel, Johan Köhler 

Swedavia Consulting, har 
ansvarat för bulleravsnittet.  

Mikael Liljegren 
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2.2.2 Styrgrupp 

I styrgruppen har representanter från följande myndigheter, statliga verk, flygplatser, 
kommuner och andra organisationer deltagit: 
 

Trafikverket Britt-Marie Majbäck (ord), Annika 
Nordkvist, Jean-Marie Skoglund 

Länsstyrelsen Björn Adolfson 

Kiruna kommun Peter Niemi 

Kiruna flygplats Peter Salomonsson 

 
Niklas Andersson från LFV har inbjudits för att djupare redogöra kring regelverket som 
rör hinderfrågor.     
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3 Värdebeskrivning 

Värdebeskrivningen anger vilka kriterier som bedöms vara avgörande för att reservera 
mark för en tänkbar utbyggnad av flygplatsen eller exempelvis skydda influensområden 
för flygbuller mot konkurrerande intressen.  
 
I värdebeskrivningen ingår tre faktorer som är avgörande för motiveringen av 
riksintresse: omvärldsfaktorer, flygplatsens utveckling och intermodalitet/tillgänglighet. 
Värdebeskrivningen bör på ett adekvat och trovärdigt sätt utformas för att kunna 
motivera planeringen av flygplatsens behov av nya framtida markområden.  

Figur 5. Värdebeskrivningens ingående delar 

 
3.1 Omvärldsfaktorer 

3.1.1 Det nationella flygplatssystemet 

Riksdagen beslutade den 19 december 2008 (prop.2008/09:35, bet.2008/09:TU2, rskr. 
2008/09:145) om en ny nationell politik för det svenska flygplatssystemet. Staten ska 
tillhandahålla ett nationellt basutbud av flygplatser för att säkerställa en god 
interregional och internationell tillgänglighet. Utpekandet av det nationella basutbudet 
innebär en långsiktig tryggad drift i statlig regi. Syftet med att fastställa flygplatser i ett 
basutbud är att säkerställa ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som 
garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Staten har ett 
ansvar för att det ska finnas en bra flygtäckning över hela vårt land. 

Riksdagen understryker i sitt beslut om framtidens resor och transporter (prop. 
2008/09:35) flygets betydelse för att dels tillgodose människors behov av långväga 
resande, dels uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.  
 
Riksdagen lyfter vidare fram betydelsen av goda flygförbindelser i hela landet. I en global 
ekonomi finns såväl marknaden som underleverantörer i andra delar av landet eller i 
andra världsdelar. Utan ett livskraftigt inrikesflyg med en väl utbyggd infrastruktur skulle 
Sverige ha långt sämre möjligheter att möta framtidens utmaningar i fråga om arbete 
och välfärd i hela landet. 

3.1.2 Den internationella flygtrafikens utveckling 

Den internationella flygtrafiken transporterade över 3,1 miljarder passagerare år 2013. 
Flygtrafiken transporterar över 49 miljoner ton frakt. Passagerartrafiken uppvisar en 
stadig utveckling sedan 1970-talet, se figur 6 nedan.  
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Figur 6 Den internationella passagerarutvecklingen 1945-2013. Källa ICAO. Bearbetad av Jean-
Marie Skoglund. 

Sedan 1950-talet och fram till 2000-talet uppvisar det internationella passagerarflyget 
en kraftig uppgång med en genomsnittlig tillväxttakt på 12 procent årligen. Knappast 
någon annan global ekonomisk aktivitet har haft en motsvarande utveckling. Fraktflyget 
ligger inte långt efter, från år 1960 till millennieskiftet var den genomsnittliga tillväxten 
för flyg med inriktning mot godstransporter 11 procent om året. 
 
Den största ökningen av den internationella flygtrafiken skedde under 1960-1970-talen, 
när jettflygplanen introducerades fullt ut inom den civila flygtrafiken. Det är också den 
period som den globala turismen tar fart och bidrar till flygtrafikens tillväxt. Under 1990-
talet uppstår i Europa flera avgörande faktorer som påverkar flygtrafikens utveckling i 
regionen, nämligen den politiska omvälvningen i Östeuropa, globaliseringen av 
ekonomin och införandet av en enhetlig marknad inom EU som innebär att EU-flygbolag 
kan bedriva flygtrafiken fritt inom EU. Inom ramen för EU sker också en samordning av 
luftfartens infrastruktur såsom gemensam reglering och tillsyn, samordning av 
luftrummet och luftfartsavtal, etc. I Europa sker också en utbyggnad av 
höghastighetståg som på vissa marknader utmanar flygbranschen, såsom i Tyskland, 
Frankrike och Spanien.  
 
Det ökade miljömedvetandet i slutet av 1990-talet bidrog till en debatt om luftfartens 
klimatpåverkan. Debatten tvingade flygindustrin till tekniskt nytänkande för att minska 
flygets miljöpåverkan. Trots utveckling av flygmotorer och nya komponenter i flygplan 
så minskar inte det totala utsläppet av koldioxid nämnvärt. Något som kan förklaras med 
att antalet flygplan ökar och därmed antalet rörelser.  

3.1.3 Flygtrafikens utveckling i Sverige 

Flygtrafiken i Sverige uppvisar fram till 1990 en stadig tillväxt. Mellan 1974 och 1990 mer 
än fyrdubblades antalet inrikes avresande passagerare från svenska flygplatser, från 1,8 
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till 8,7 miljoner. Den genomsnittliga ökningen under denna period var drygt 10 procent 
per år. 1990 bröts den uppåtgående trafikutvecklingen, Gulfkriget och den ekonomiska 
krisen i början av 1990-talet bidrog till en drastisk nedgång av inrikesresor. Antalet 
inrikespassagerare har sedan 1991 legat på en mellan 6,5 och 7 miljoner passagerare 
per år. 
 
Utrikestrafiken påvisar fram till 1990 en liknande trafikutveckling som inrikestrafiken. 
Men under 1990-talet sker en betydande ökning av utrikestrafiken dels som ett resultat 
av Sveriges medlemskap i EU, dels framväxten av lågkostnadsbolag, i form av Ryanairs 
etablering på Stockholm-Skavsta 1997. se figur 7 nedan. Observera att när det gäller 
utrikestrafik så räknas både avresande och ankommande med i statistiken medan det 
endast är antalet avresande passagerare som räknas när det handlar om inrikestrafik. 
 

 

Figur 7. Passagerarflygets utveckling i Sverige 1970-2014. Källa: Transportstyrelsen. Bearbetad 
av Jean-Marie Skoglund. 

År 2014 uppgår antalet avresande inrikespassagerare i Sverige till 7,3 miljoner och 
antalet utrikes passagerare till 25,8 miljoner. År 1991 var andelen inrikespassagerare ca 
65 procent och utrikestrafiken stod för 35 procent av andelen resenärer. Idag är 
förhållandet i princip det omvända med drygt 77 procent utrikesresenärer och 22 
procent inrikespassagerare. 
 
 
Flygfrakten i Sverige uppgår till strax över 113 000 ton per år.  
 
De fem största flygplatserna i Sverige sett till antalet passagerare och antalet landningar 
är flygplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kiruna flygplats hamnar på en 14:e 
plats sett till passagerarantal år 2013, se fig 8.  
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Figur 8. Antal inrikes- och utrikespassagerare på de största flygplatserna i Sverige 2014. Källa: 
Transportstyrelsen. Stockholm-Arlanda 22,4 miljoner passagerare och Göteborg-Landvetter 5,2 
miljoner passagerare. 
 

3.1.4 Internationella flygprognoser 

Det finns ett flertal internationella prognoser över flygets utveckling. De största 
flygplanstillverkarna bedömer att den globala trafikutvecklingen fram till 2030 ligger på 
en årlig genomsnittlig ökning på mellan 4-5 procent. För Europa ligger den 
genomsnittliga ökningen på 3 procent. ICAO1 bedömer att flygtrafiken 2012-2030 
kommer att öka med 4,5 procent och därmed uppgå till 6,9 miljarder passagerare, se 
tabell 1. 

Organisation Prognos för global 
passagerarökning 2013-2030 

Prognos för passagerar-
ökning i Europa 

Prognos Frakt, globalt 
2013-2030 

Airbus 4,7 % per år 3,9 % per år 4,5 % per år 

Boeing 4,2 % per år 1,9 % per år 4,7 % per år 

ICAO* 4,5 % per år   

ACI2* 4,1 % per år 2,9 % per år  
Tabell 1. Prognos för den globala flygtrafiken 2013-2033. Källa: Airbus, Boeing, ICAO och ACI. 
* Prognosen avser perioden 2012-2030.  
 
Den största tillväxten av trafikflyget kommer att ske i Asien och Mellanöstern fram till 
2030 enligt prognos från de största flygplanstillverkarna Boeing och Airbus. 
Befolkningsutveckling, teknisk och ekonomisk dominans, nya politiska förutsättningar, 
liberalisering, spridning av LCC (Low Cost Carrier = Lågkostnadsflygbolag) är bara några 

1 ICAO – Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization) 
2 ACI – Airports Council International 
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av de omvärldsfaktorer som gör att de två nämnda regionerna kommer att uppvisa en 
stadig tillväxt inom luftfarten.  

3.1.5 Nationell inrikes prognos 

Inrikesflyget i Sverige har under de senaste två åren stabiliserats på en nivå kring 7 
miljoner passagerare. I Trafikverkets scenario ”Mitt” bedöms inrikesflyget nå 7,6 
miljoner avresande passagerare 2030, se figur 9. Transportstyrelens prognos för 2025 
ligger på omkring 7,1 miljoner passagerare 
 

 

Figur 9. Prognos inrikesflyg 2030. Trafikverket. Källa TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA 
FLYGPLATSER 2030 

3.1.6 Prognos för utrikestrafik till och från Sverige 

Utrikestrafiken har sedan 1990-talets början uppvisat en stadig tillväxt. Vid tre tillfällen 
har utrikestrafiken minskat, mellan 2000-2002, under perioden 2008-2010 och under 
2012. I samtliga fall blev nedgången drastisk.  
 
Trafikverket bedömer att utrikestrafiken kommer att uppgå till 35 miljoner passagerare 
år 2030, se fig 10.  
 

 

Figur 10. Prognos utrikesflyg 2030. Trafikverket. Källa TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA 
FLYGPLATSER 2030 

Antalet landningar beräknas för inrikesflyg att fram till 2025 minska årligen med 0,4 
procent, se figur 11. 
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Figur 11. Antal landningar 1991-2009 med prognos till 2025. Källa: SOS Luftfart, 
Transportstyrelsens beräkningar 

3.1.7 Flygplatsens marknadsförutsättningar 

Norrbottens län är Sveriges till ytan största län och utgör en fjärdedel av Sverige. 
Samtidigt uppgår befolkningen till 2,6 procent av Sveriges befolkning. Större delen av 
befolkningen, cirka 170 000, bor i kustområdet inom några mils radie från Luleå/Boden.  
 
Kiruna kommuns befolkning uppgick 2013 till 23 196 en ökning med 224 nya invånare 
från föregående år. I ett längre perspektiv har däremot befolkningsutvecklingen i 
kommunen minskat med 25 procent sedan 1968 och sedan 1980 med 13,5 procent. I 
Norrbottens län som helhet har folkmängden sedan 1968 minskat med 4 procent och 
sedan 1980 med 4,7 procent. Under de senaste 25 åren har befolkningstillväxten i länet 
endast skett i Luleå med 12,3 procent och Piteå med 5,8 procent. De största 
minskningarna har skett i kommunerna Jokkmokk, Pajala och Överkalix.  
 

 

Figur 12. Befolkningsutvecklingen för Kiruna och Norrbottens län för åren 1970 - 2012 Källa: SCB.  

Kiruna flygplats primära upptagningsområden är Kiruna och vissa delar av 
grannkommunerna Gällivare och Pajala. Flygplatser finns i Gällivare och Pajala men 
Kiruna flygplats har det största utbudet säten och prisalternativ då SAS och Norwegian 
flyger på Kiruna, med jet av typ ab B737-800 med 189 säten. För tillfället är 
tillströmningen av passagerare från norra Norge och Finland marginell, pga. avsaknad 
av större utbud av charter-destinationer och att tillgängligheten till flygplatsen med 
landtransporter är begränsad.  
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Figur 13. Flygplatser i norra Sverige, Norge och Finland. Källa: Lantmäteriet.  

Det totala befolkningsunderlaget i flygplatsens primära upptagningsområde uppskattas 
till närmare 50 000 invånare.  

3.1.8 Näringslivet 

Den dominerande näringen i Kiruna är gruvindustrin. Sverige är den dominerande 
gruvnationen i Europa och är en ledande leverantör av järnmalm, koppar, zink, bly, guld 
och silver. Sverige står genom gruvproduktionen i Kiruna och Malmberget för ca 90 
procent av den totala järnmalmsutvinningen inom EU. Potentialen för nya malmfynd 
bedöms som god. Flera gruvor bedöms ha malmreserver för 20 års brytning och för 
LKAB:s Kirunagruva. Bolidens koppargruva i Aitik bedöms reserverna vara av världsklass. 
År 2011 stod tillverkning och utvinning, som i huvudsak avser gruvrelaterad verksamhet, 
i Kiruna för 3 109 arbetstillfällen av totalt 12 965 av dagbefolkningen på hela 
arbetsmarknaden.  
 
De senaste årens uppgång av mineralpriser har inneburit en kraftig ökning av 
mineralprospekteringar. I Kiruna och Malmberget planeras miljardinvesteringar i både 
nuvarande gruvor och i helt nya gruvor.  
 
Delar av malmkroppen i Kiruna lutar in mot staden och när gruvbrytningen efter hand 
sker på djupare nivåer närmar sig brytningen allt mer befintlig stad. Genom brytningen 
uppkommer sprickor och deformationer som innebär konsekvenser för Kiruna 
centralort. Stora investeringar behöver därför göras i infrastruktur såsom järnväg, vägar, 
bostäder och andra byggnader, nya bostadsområden, vatten- och avloppsledningar och 
eldistribution. Både järnväg och vägar, bostadshus samt många andra byggnader och 
anläggningar måste flyttas. Redan tidigare har delar av samhället flyttats i omgångar, 
men de förändringar som nu behöver göras påverkar hela Kiruna stad i betydligt större 
omfattning än vad som tidigare varit fallet. Omdaningen av Kiruna förväntas att pågå 
under många år och under de närmaste tjugo åren beräknas 3 000 människor behöva 
flytta.  
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Kiruna stadsomvandling och de kommande investeringarna inom gruvindustrin 
förväntas innebära en tydlig tillväxt inom byggsektorn, och kommer inom de kommande 
10-20 åren vara en av de största näringarna i området.  
 

3.1.9 Forskning och utbildning 

En annan bransch som förknippas med Kiruna är rymdindustrin. I Kiruna finns Esrange 
Space Center som etablerades 1966 och är beläget 45 km öster om Kiruna stad. Här finns 
också Institutet för rymdfysik, IRF, en statlig utbildning som bedriver utbildning och 
forskning. IRF har funnits i Kiruna sedan 1957 och bedriver grundutbildningen vid Kiruna 
Rymdcampus i samarbete med Luleå tekniska universitet. Här erbjuds även en 
gemensam europeisk Erasmus Mundus Master och forskarutbildning i Rymdvetenskap 
och rymdteknik, Spacemaster.  
 
Rymdindustrin utpekas som en framtida potential sektor av stor betydelse för Kirunas 
näringsstruktur. Snabba transporter med flyg är en av flera förutsättningar för att 
vidhålla kompetens och attrahera forskare och expertis inom rymdindustrin till Kiruna.  

3.1.10 Turist- och besöksnäring i Sverige 

Under 2013 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 3,9 procent till 
284,4 miljarder kronor i jämförelse med 2012. Turismens exportvärde, mätt som 
utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick till 105,7 miljarder.3 Vid jämförelse 
med andra sektorer så är turist-och besöksnäringen med 105,7 miljarder betydlig högre 
än till exempel summan av livsmedelsexporten (53,4 mdkr) och järn- och stålexporten 
(46,9 mdkr).4 
 
Sedan år 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med drygt 89 
procent i löpande priser. Turismens andel av Sveriges totala BNP har sedan 2000 pendlat 
mellan 2,7 och 3,1 procent, vilket visar att turismens andel ligger på en ganska konstant 
nivå i förhållande till den totala ekonomin. 
 

3 Tillväxtverket/SCB ”Fakta om svensk turism 2013” sid 8. 
4 Tillväxtverket/SCB ”Fakta om svensk turism 2013” sid 15. 

 
 

15 

                                                        



 

Figur 14. Fördelning av turismens totala konsumtion 2013. Källa: Tillväxtverket/SCB 
 
Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har 
minskat, har turismen bidragit till 30 000 fler sysselsatta sedan 2000 en ökning med 32 
mellan åren 2000-2013. Under 2012 bidrog turismen med sysselsättning till nästan 173 
000 personer.5 
 
Antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade 
privata stugor och lägenheter (SoL) samt campingplatser ökade med 2 procent under 
2012, till totalt 53,7 miljoner.6 Det är de högsta volymerna som någonsin registrerats.  
Utländska gästnätter uppgick till 12,9 miljoner under 2013, en ökning med 0,9 procent 
motsvarar med 100 000 övernattningar i jämförelse med 2012.7 Sedan 2009 har 
övernattningarna ökat med 4,6 procent. Det utomeuropeiska marknadsområdet har 
ökat kontinuerligt sedan 2009, totalt med 50 procent, från 1,4 till 2,1 miljoner.8 

3.1.11 Turismen i Norrbotten och Kiruna 

Turistbranschen och besöksnäringen uppvisar en stadig tillväxt av besökare och 
gästnätter i Norrbotten. I Kiruna finns flera attraktiva turistattraktioner sevärdheter 
såsom Icehotel i Jukkasjärvi, traditionell samekultur, storskalig natur, vintern, Norrsken, 
Sveriges högsta berg Kebnekaise, 2117 möh och landets djupaste sjö, etc. utgör kärnan 
av Norrbottens turism. 
 
Turismens betydelse för Norrbotten har blivit allt viktigare. Exempelvis omsatte 
turismen i regionen totalt just över två miljarder kronor 2002. 2012 uppgick 
omsättningen till tre miljarder. Även för sysselsättningsgraden har turismen en 

5 Tillväxtverket/SCB ”Fakta om svensk turism 2013” sid 21f. 
6 Tillväxtverket/SCB ”Fakta om svensk turism 2013” sid 27. 
7 Tillväxtverket/SCB ”Fakta om svensk turism 2013” sid 45. 
8 Ibid 
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betydande betydelse i Norrbotten. 2002 var 1 780 personer årssysselsatta, tio år senare 
hade siffran stigit till 2 256 personer, en ökning med nästan 500 personer.9 Andelen 
utländska besökare till Norrbotten uppgår till 22,7 procent, det är en siffra som bara 
Stockholm, Göteborg och Värmland överträffar.10 
 
Flyget är det enskilt viktigaste färdsättet för utomnordiska besökare. Till Kiruna har det 
under de senaste åren förekommit inkommande charterserier från flera destinationer i 
Storbritannien, såsom London (Heathrow/Gatwick) East Midlands, Leeds och Bristol i 
Storbritannien. Under 2012/13 förekommer fyra direktflyg till Tokyo. Trafiken bedrevs 
av SAS som med sina ordinarie flygningar mellan Tokyo och Köpenhamn gjorde ett stopp 
i Kiruna med japanska turister.  
 

3.2 Flygplatsens utveckling 

3.2.1 Historik 

Flygtrafiken till Kiruna inleddes 1954 från Kalixfors flygplats11  Den nuvarande 
flygplatsen invigdes 1960 och trafiken kom sedan att flyttas från Kalixfors flygplats.  
Sedan 1960 har SAS bedrivit flygtrafik till och från Kiruna. Vissa turer har gått via Luleå 
eller Umeå.  Innan avregleringen fanns en omfattande intra-Norrlandstrafik. Från Kiruna 
gick fem turer per dag i vardera riktningen mellan Kiruna och Luleå. Efter avregleringen 
upphörde den intra-norrländska trafiken. Som mest uppgick antalet passagerare mellan 
Kiruna-Luleå – Kiruna 1989 till 86 000 passagerare och 1993 var passagerarnivån på 30 
000. 
  

3.2.2 Kiruna flygplats 

Under 2014 uppgick antalet passagerare totalt till nästan 270 00, detta är en ökning med 
20 procent mot föregående år. Antalet inrikespassagerare uppgick till 258 884 (ökning 
med 23 procent jämfört med 2013) och är den högsta noteringen i flygplatsens historia.  
Ökningen av fler frekvenser på Stockholm Arlanda med SAS och att Norwegian inledde 
trafik på Kiruna i under slutet av 2013 samt Direktflyg och Malmflygs start av trafiken 
Kiruna-Gällivare-Luleå har bidragit till ökningen.  Den senare trafiken upphörde från och 
med augusti 2014.  
 
Däremot minskade utrikestrafiken under 2014 med 27 procent och nådde 11 028 
passagerare. 
 
Som framgår av figur 15 kan man finna tre utvecklingstendenser av passagerar-
utvecklingen sedan 1970. Första utvecklingen är från 1970-1989. Under denna period 
uppvisade trafiken en oavbruten tillväxt på 353 procent, från strax över 46 000 1970 till 
210 000 år 1989.  Passagerartillströmningen under denna tid dominerades med 60 

9 Källa Swedish Lappland 2013. http://www.nsd.se/nyheter/turismen-lanets-nya-basnaring-
4997721.aspx 
10 Källa Swedish Lappland 2013. http://www.nsd.se/nyheter/turismen-lanets-nya-basnaring-
4997721.aspx 
11 Kalixfors var en militär flygbas som var i funktion fram till 2000.  
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procent av Stockholmstrafiken, resterande var Luleåtrafiken. Luleåtrafiken från Kiruna 
uppgick som mest i antalet passagerare till 86 000 1989. 12   
 
Andra utvecklingen 1990 till 1993.  Under denna period minskade trafiken på Kiruna 
flygplats med 25 procent, motsvarande en medelstor stad idag, 55 000 passagerare. 
1993 låg årsbasis på 145 000 passagerare. Gulfkriget och IT-krisen bidrog till en 
ekonomisk stagnation och som resulterade i minskat resande. 1992 genomfördes 
avregleringen av inrikesflyget i Sverige. Som en direkt följd av detta minskade den intra-
norrländska trafiken drastiskt. 1993 låg passagerarnivån på 30 000 på trafiken mellan 
Kiruna-Luleå-Kiruna.  
 
Den tredje utvecklingen 1994-2014, kännetecknas av berg-och dalbana. Efter 1993 
uppvisade trafiken en ökning genom nya flygbolag som inledde trafik vid sidan av SAS, 
som nu hade köpt upp LIN. Flygbolag som Transwed, Braathens, FlyMe, FlyNordic, 
Norwegian, Skyways kom och försvann från flygplatsen. Detta ledde till stora 
passagerarförändringar från år till år.  
 

 

Figur 15.  Passagerartrafiken på Kiruna flygplats 1970-2014. Källa: Transportstyrelsen. 
 

3.2.3 Nuvarande trafiksituation på flygplatsen 

Den dominerande trafiken på Kiruna flygplats utgörs av Stockholmstrafiken. SAS flyger 
på Arlanda med fyra avgångar (måndagar till torsdagar) per dag. Norwegian flyger även 
på Arlanda med en avgång per vardag. Trafiken på Stockholm står för 90 procent av 
passagerarvolymen.  
 

12 Länsstyrelsen Norrbotten ”Ett lyft för flyget? Avregleringens effekter för flyget i Norrbotten 
och förslag till åtgärder” nummer 5 1995, sid 56.  
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Under våren 2013 inledde Direktflyg (Malmflyget) trafik på Kiruna-Gällivare-Luleå med 
2 avgångar per vardag med en turbopropflygplan J31 med plats för 19 passagerare.    

Chartertrafik förekommer på flygplatsen främst av inkommande charterserier från 
London.  
 

Flygbolag Destinationer Nuvarande trafik Kapacitet 

SAS Arlanda • 3-4 dagliga avgångar med Boeing 
737-800 eller motsvarande (mån-
tors) fredagar, lördagar 2 dagliga 
avgångar 

 

 189 pax 
 
 
  
 

Norwegian Arlanda • 1 daglig avgång med Boeing 737-
800. Ingen trafik på lördagar 

 189 pax 
 

Direktflyg* 
(Malmflyg) 

Gällivare 
Luleå 

• 2 dagliga avgångar med J31. per  19 pax. 

Charter London • 2 dagar i veckan dec till mars 
B-737-600, B 
737-800 

Tabell 2. Trafikutbudet på Kiruna flygplats 2014. 
* Trafiken upphörde under hösten 2014.  
 
Antalet rörelser i linjefart och charter 2014 (landning och start) uppgick till 3 302, en 
minskning med 3 procent jämfört med 2013. Sedan 1989, som nådde den högsta 
noteringen (nästan 5 000 rörelser) har rörelser vid flygplatsen minskat, se fig 12. Om 
man inkluderar övriga flygverksamheter (ariel work, skolflyg, taxiflyg) uppgick antalet 
rörelser 2014 till 6 510, en minskning med 17 procent i jämförelse med 2013. 
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Figur 16. Rörelser (reguljär- och chartertrafik) på Kiruna flygplats 1970-2014. Källa: 
Transportstyrelsen.  

Andelen frakt på Kiruna flygplats uppgick 2014 till över 83 ton. År 2013 fraktades 200 
ton.  

3.2.4 Flygplatsens roll i regionen och den regionala transportförsörjningen 

För Kirunas basindustri och besöksnäringen är tillgängligheten till nationella och 
internationella förbindelser av yttersta vikt. För den lokala arbetsmarknaden är behovet 
av arbetspendling avhängigt goda flygförbindelser. Stadsomvandlingen, ESRANGE, 
bygg-och gruvnäringen m.fl. är områden där arbetspendling från övriga landet, samt 
även för turistnäringen och dess arbetsmarknad är kommunikationer av central 
betydelse. Det finns få destinationer i landet där flyget har en sådan avgörande 
betydelse för tillgänglighet som för Kiruna.  
 
Flygtrafiken har idag ingen koppling till de övriga transportslagen. Det förekommer 
ingen flygbuss eller någon annan koppling till det regionala transportsystemet.  
 

3.2.5 Passagerarprognos 2030 för Kiruna flygplats. 

Trafiken på Kiruna flygplats domineras idag till största delen av inrikestrafik. Trafikverket 
uppskattar att fram till 2030 kommer flygplatsen att uppnå 325 000 passagerare. Trots 
att Stockholmstrafiken kommer att vara den dominerande linjen som inkörsport såväl 
nationellt som internationellt till regionen för besöksnäringen, så förutspås mer 
utrikeslinjer på Kiruna, i form av inkommande charter. Dessutom planeras en utveckling 
av regionala direktlinjer inom Norrland och Nordkalotten.   
 

 
Figur 17. Passagerarprognos för Kiruna flygplats fram till år 2030. 
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Vid bedömning av flygplatsens prognos har följande faktorer vägts in:  
• Befolkningsutveckling - Svag tillväxt fram till 2030 
• Arbetsmarknad - med flyget skapa en arbetsmarknadsförstoring  

o En ökning av arbetspendling till regionen.  
o Stadsomvandling – genererar arbetspendling inom byggbranschen.   
o Miljardinvesteringar inom gruvnäringen – genererar resor i form av 

arbetspendling av arbetskraft och spetskompetens.  
• Turism – stor potential som bidrar till passagerarökningen fram till 2030.  
• Avsaknad av andra transportslag för längre transporter över dagen till 

Stockholm och vidare internationellt.  
• Näringslivsutveckling 

3.2.6 Prognos för rörelser på Kiruna flygplats.  

Trafikverket uppskattar att antalet rörelser (linjefart och charter) på Kiruna flygplats 
fram till 2030 kommer att ligga på 5 500 rörelser.  
 

 

Figur 18. Prognos över antal rörelser för Kiruna flygplats fram till år 2030. 
 
Den dominerande flygplansflottan som trafikerar flygplatsen utgörs av jetflygplan av typ 
B737-800, som såväl SAS som Norwegian trafikerar på Kiruna.  Resterande 20 procent 
består av turbopropflygplan av typen Jetstream 31 med 19 säten.   
 
Vid bullerberäkningar kommer två flygplanstyper att användas, B737-800 och Donier 
328. B737-800 är ett jetflygflygplan som är den dominerande flygplanstypen vid Kiruna 
flygplats. Flygplanstypen kommer även inom de närmaste 20-30 åren vara den 
dominerande på marknaden, typen utvecklas för framtiden i form av B737-MAX.  
 
Donier 328 som är ett turbopropflygplan förekommer i dagsläget inte i någon större 
omfattning men är tänkt att i bullerberäkningen ersätta turbopropellerflygplan med 
passagerarkapacitet upp till 50. Jetflygplan utgör 80 % och turbopropellerflygplan utgör 
20 % av rörelserna i beräkningsfallen, se fig 19.  
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Figur 19. Fördelning av flygplanstyp vid Kiruna flygplats 2013. Källa: Swedavia  
 
Trafikverket bedömer att fram till 2030 kommer jetflygplan att vara den 
dimensionerande flygplanstypen vid Kiruna flygplats. Men att turbopropflygplan 
kommer att finnas för viss intra-norrländsk trafik samt nordkalott trafik.  
 

3.3 Intermodalitet och tillgänglighet 

3.3.1 Trafikslagen i regionen 

Tågtrafik 
Malmbanan, är ett riksintresse och ingår i det utpekade TEN-T nätet och är av 
internationell betydelse. Banan sträcker sig mellan Riksgränsen och Boden, den är 
mycket viktig för godstrafiken men har även betydelse för persontrafiken. Banan ingår i 
det utpekade strategiska godsnätet och i en av EU föreslagen prioriterad 
transportkorridor i öst-västlig riktning i norra Europa (NEW-korridoren) samt i 
Bottniskakorridoren. Det är huvudtågvägen inom Nordkalottområdet och enda 
transportvägen på järnväg för gruvverksamheten i norra Sverige.  
 
En ny järnvägssträckning för Malmbanan förbi Kiruna har byggts väster om Kirunavaara, 
till följd av gruvbrytningen och deformationsutbredningen som påverkat den tidigare 
dragningen och järnvägsstationen. En ny tillfällig station har anlagts 1,5 km norr om 
dagens Kiruna C. 
 
Utredning om var den permanenta stationen ska placeras pågår.   
Regionalt persontåg med tre avgångar per vardag förekommer på Malmbanan, mellan 
Kiruna – Luleå i båda riktningarna. Fjärrtrafik med tåg sker till och från Narvik-Luleå och 
Boden med omstigning till tåg som går mot Stockholm.  
 

80%
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Vägtrafik 
Väg E10 är en statlig väg av riksintresse och utgör ett huvudstråk genom övre Norrland 
och Lappland med förbindelse från väg E4 vid Norrlandskusten och med förbindelse mot 
Nordnorge och Narvik. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och det 
transeuropeiska vägnätet som ska erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalité 
avseende trafiksäkerhet, framkomlighet och enhetlig standard. Regionalt sett fungerar 
väg E10 som en viktig uppsamlingsled för person- respektive godstransporter till 
befolkningstäta regioner, större industrier, utbildningsorter samt kommun- och 
regioncentra. Väg E10 fungerar idag som genomfart/infart där dess huvudsakliga 
trafikuppgift är att föra biltrafik genom eller till Kiruna. Den har även en viktig funktion 
för transporter till och från LKAB. Vägen nyttjas även för turistresor mellan Kiruna och 
Narvik samt övre Norrland. 
 
I mindre omfattning förekommer kollektivtrafik med buss på väg E10. Busstrafiken 
generellt går i östlig riktning mot orter som Gällivare, Överkalix, Luleå, mfl. och den 
busstrafik som sker mot Narvik är Kiruna Buss som bedriver beställningstrafik mellan 
flygplatsen i Kiruna till Narvik. 
 
Trafikmängden längs E10 varierar från ca 900 fordon till ca 7300 fordon dagligen. Den 
största trafikmängden koncentreras längs delsträckan Österleden i öst till 
Silfwerbrandsgatan i väst. Den största koncentrationen av tung trafik finns på den östra 
delen från Nikkaluoktavägen (väg 870) till infarten mot Kiruna från Gällivare. 
Vägsträckan från väg 870 och norrut har efter tillkomsten av Södra infarten (LKAB), 
avlastats kraftigt av tunga lastbilstransporter. 
 
Väg 870, är inte av riksintresse men fungerar idag som genomfart/infart, där dess 
huvudsakliga trafikuppgift är att föra biltrafik genom eller till Kiruna. Den har en viktig 
funktion för transporter till och från LKAB via Södra infarten. Vägen nyttjas även för 
turistresor mellan Kiruna och Nikkaluokta. 
 
Trafikmängden på befintlig Nikkaluoktaväg i tätorten varierar från ca 700 fordon per 
dygn söder om södra infarten till LKAB, till drygt 1400 fordon per dygn på sträckan norr 
om södra infarten. 
 
Kollektivtrafiken består av den regionala busslinjen 92 till Nikkaluokta som utgår från 
busstationen vid stadshuset i centrala Kiruna och passerar järnvägsstationen innan den 
fortsätter vidare på befintlig väg 870. Kollektivtrafiken är säsongsanpassad till 
turistsäsongen och trafikerar väg 870 från februari till maj och från juni till september 
med två dubbelturer per dag. Antalet passagerare per säsong uppgår idag till ca 12 000 
personer. Övrig kollektivtrafik består av dagliga skolresor under terminerna mellan 
Nikkaluokta och Kiruna. 
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Väg 878 (Flygfältsvägen) Väg 878 är av riksintresse då den utgör en anslutning till en 
utpekad flygplats av riksintresse. Trafikmängden på vägen till Kiruna flygplats är ca 900 
fordon per dygn men kan komma att öka något på den norra delen m a a att kommunen 
önskar ny anslutning från industriområdet väster om vägen för att avlasta befintlig E10 
och planerat nytt centrum från tung trafik österifrån.  

 
3.3.2 Utveckling av samverkan mellan trafikslagen 

Trafikverket planerar för nya sträckningar av allmänna vägar, E10 och väg 870 
(Nikkaluoktavägen) i Kiruna till följd av den sprickbildning som gruvbrytningen medför.  
Den nya sträckningen av E10 planeras att dras om mellan Tuolluvaara i öster och 
lokstallsområdet väster om staden. Vägen kommer att gå norr om staden istället för 
dagslägets söder och väster om staden.  
 
Ny väg 870 dras om på östra sidan om Kiruna, mellan bostadsområdet Lombolo och 
flygplatsen. Den nya vägen startar i söder ca 200 meter norr om bro över ny järnväg, 
strax ovanför Råtsitriangeln och slutar vid anslutningen med E10 i Tuolluvaara öster om 
Lombolo, en sträcka på ca 7 kilometer. Byggandet pågår för väg 870 och planeras att tas 
i bruk 2015. Arbetsplanen för E10 är inne för plan prövning, se fig 28 på förslag av E10 
dragning.  
 
När det gäller persontrafik på järnväg finns idag fem tänkbara alternativ för placeringen 
av järnvägsstationen och de ansluter i olika grad till Kiruna stad, där befolkningen bor 
och där centrum kommer att bildas. Två av alternativen ligger inte på järnvägslinjen. Ett 
av dessa alternativ innebär lokalisering vid nya centrum och det andra innebär en 
placering vid Kiruna flygplats med anslutning via cirka 6-7 km stickspår till befintlig 
järnvägslinje. Tekniska studieravseende järnväg-flygplats behöver utföras, bland annat, 
för att se om lokaliseringen är möjlig utan att störa flyget samtidigt som järnvägens krav 
kan klaras. Den permanenta stationen kan tas i bruk tidigast år 2017. 

3.4 Sammanfattning av motivet för utpekande av Kiruna flygplats.  

Trafikverkets utpekande av Kiruna flygplats som riksintresse motiveras utifrån Kirunas 
geografiska position, där flygplatsen utgör en avgörande kommunikationsanläggning för 
regionens förbindelser med övriga delar av landet och internationellt.   

Tillgängligheten och åtkomligheten till regionen förutsätter en välutvecklad flygtrafik 
och indirekt även en välfungerande infrastruktur för detta ändamål.  

Avsaknad av alternativa snabba kommunikationer innebär att flygplatsen är en vital 
faktor för Kirunas samhälle och näringsliv. I vissa fall är det en helt avgörande faktor för 
turism, gruv-och rymdindustrin. Flyget bidrar till ett robustare transportsystem då det 
innebär ett komplement till få alternativa förbindelser via väg- och järnvägsnätet. 
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Trafikverkets bedömer att fram till 2030 kommer flygplatsen att ha 325 000 
passagerare och 5 500 rörelser.  

Vid bedömning av flygplatsens prognos har följande faktorer vägts in:  
• Befolkningsutveckling - Svag tillväxt fram till 2030 
• Arbetsmarknad - med flyget skapa en arbetsmarknadsförstoring  

o En ökning av arbetspendling till regionen.  
o Stadsomvandling – genererar arbetspendling inom byggbranschen.   
o Miljardinvesteringar inom gruvnäringen – genererar resor i form av 

arbetspendling av arbetskraft och spetskompetens.  
• Turism – stor potential som bidrar till passagerarökningen fram till 2030.  
• Avsaknad av andra transportslag för längre transporter över dagen till 

Stockholm och vidare internationellt.  
• Näringslivsutveckling 
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4 Riksintressets markanspråk 

Markområdet för riksintresset flygplats utgörs av det område som på lång sikt krävs för 
att nödvändiga luftfartsanläggningar ska inrymmas. I begreppet luftfartsanläggning 
ingår flygplatsens markområde och område med luftfartsanknuten utrustning. 
Markområdets storlek motiveras således av det markbehov som är en följd av 
nuvarande och framtida flygplatsfunktioner. 
 
Den geografiska utbredningen av riksintresseområdet för en flygplats med en rullbana 
utgörs som regel av ett schablonmässigt område med 500 meters utbredning i sidled 
räknat från rullbanans centrumlinje ut till ett avstånd längs banans förlängning om 1500 
meter från bantröskeln med därtill hörande planerade banförlängningar. Det 
definierade området kring rullbanan inkluderar område för parallella taxibanor och 
inflygningsljus.  
 
Inom riksintresseområdet kan det förekomma kommersiell verksamhet, faciliteter för 
taxfree verksamhet, uthyrning av lokaler, allmänflygverksamhet etc. De nämnda 
verksamheterna ingår inte i funktionen av riksintresse för luftfart och kan därför behöva 
avvecklas om flygplatsen behöver ta ytterligare mark i anspråk för luftfartsanknuten 
utrustning.  
 
Mark som endast används för civil icke kommersiell flygverksamhet ingår inte heller i 
riksintresset. 

4.1 Riksintresses markanspråk.  

Med utgångspunkt från värdebeskrivningen och den prognos som redovisas i kapitel 3 
så antas att den framtida utvecklingen för Kiruna flygplats inryms inom de 
schablonmässiga ytorna som förklaras ovan. För Kiruna flygplats del utgörs därmed 
riksintresseområdet av de ovan angivna schablonvärdena 500 meter i sidled åt vartdera 
hållet, räknat från centrumlinjen på rullbanan samt 1 500 meter från rullbanans trösklar 
i banans längdriktning. Det är viktigt att betona att riksintresset endast tar hänsyn till 
flygtrafik i linjefart. I fig. 20 presenteras riksintressets markområde för Kiruna flygplats.  
 
Området (500 meter i sidled åt vartdera hållet, räknat från centrumlinjen på rullbanan 
samt 1 500 meter från rullbanans trösklar i banans längdriktning) är generellt och gäller 
vid samtliga riksintresseflygplatser. Syfte är att säkerställa följande faktorer; 
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1. För eventuell förlängning av rullbanan och terminalområde för civil flygverksamhet. 
Inom markanspråket finns det möjlighet att förlänga banan och terminalområdet.  

2. Visuell hinderfrihet av inflygningsljus. Piloten ska kunna se inflygningen visuellt i 
slutskedet av landningen s.k final.    

3. Inom markreservationen skydda flygplatsens radio-och navigationsutrustning mot 
elektromagnetiska skydd, se kap 4.2.1.  

4. Risk för fågelkollision. Inom 1500x500 bör handelsområden eller annan verksamhet 
som drar till sig fåglar undvikas. Ur ett flygsäkerhetsperspektiv är landning och i 
synnerhet start en kritisk situation för fågelkollision, se kap 4.3.1. 

5. Tredjemans problematik. Man bör undvika bebyggelse eller verksamhet inom det 
angivna markanspråket då detta är det mest kritiska flygsäkerhetsmässigt, dvs start 
och landning.  

 

 

Figur 20. Riksintressets markområde för Kiruna flygplats, samt banriktning. I markområdet ingår 
även områden för flygplatsens radioutrustning. Källa Swedavia 2014 
 

4.2 Område med luftfartsanknuten utrustning 

4.2.1 Kommunikations-, navigations- och radarutrustning 

För att flygplanen ska kunna navigera på ett säkert sätt samt övervakas och vägledas 
finns runt om i landet ett antal radionavigeringshjälpmedel, radarstationer och 
basstationer för VHF-kommunikation utplacerade på strategiska platser. 
Anläggningarna ingår som en viktig del i luftfartens infrastruktur.  
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På flygplatsen finns också radionavigeringshjälpmedel som underlättar för flygplanen 
att landa så kallade instrumentlandningssystem (ILS). Dessa anläggningars markområde 
är att betrakta som riksintresse, se fig 21.  
 
Eventuella störningar på luftfartens navigationshjälpmedel, kommunikations- och 
radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av navigationshjälpmedlets 
sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar 
kan vara vilseledande och medföra ej acceptabla förhållanden och till och med leda till 
haverier. Störningar hos radiokommunikationsanläggningar kan ha samma effekt. 
Flygplatsens radioanläggningar, som används för in- och utflygning, är av riksintresse för 
luftfarten. 
 
Kommunikations-, navigations- och radarutrustning för Kiruna flygplats är lokaliserade 
inom riksintresseområdet. Två fyrar är lokaliserade utanför riksintresseområdet och 
därför ingår i riksintresset, då det anses vara av vital betydelse för flygplatsens funktion, 
se fig 20. 
 

 

Figur 21. ILS utrustningen vid Kiruna flygplats. Fotot: Jean-Marie Skoglund.  
 

4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning inom riksintresse-
området 

Om det på mark som kan komma att behövas för riksintresse exempelvis etableras 
kommersiell verksamhet som inte är till för luftfarten kan denna verksamhet innebära 
skada på riksintresset. Omfattningen av skadan kan vara beroende av kostnaden för 
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avveckling av verksamheten när marken behövs för luftfartsändamål. 
Följdkonsekvenser av etableringen ska också vägas in i beslutet. 
 
För att säkerställa flygplatsens funktion måste därför sådan markanvändning som inte 
är luftfartsanknuten från fall till fall noggrant prövas av Länsstyrelsen och Trafikverket 
innan den accepteras inom riksintresseområdet. 

4.3.1 Risk för fågelkollisioner 

Exempel på kommersiell verksamhet som kan locka fåglar och medföra fågelkollisioner 
är skrothantering, bearbetning av jord och kompostmassor, äldre soptipp och åkermark 
som brukas. Inom riksintressets markområde ska man undvika den typ av verksamhet, 
exempelvis snabbmatsrestauranger, livsmedelshandel och liknande, som kan leda till 
fågelkollisioner.  

4.3.2 Risk för tredje man 

Verksamhet som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och 
utflygande flygplan kan vara oacceptabel från risksynpunkt för tredje man.  
 
I Sverige har acceptabla risknivåer för precisering av riksintresse inte fastställts. Som 
underlag för prövning av betydelsen av risk för tredje man kan med fördel 
internationella erfarenheter utnyttjas. Vid Arlanda har ”National Aerospace Laboratory” 
i Nederländerna 2003 presenterat en riskanalys för del av verksamhetsområdet Arlanda 
Stad. I andra fall har Swedavia för värdering av möjliga banlägen m h t befintliga 
byggnader utgått från tillämpningar i Storbritannien av s k ”Public Safety Zones”. 
 
Det område som i Kiruna skulle beröras av ”Public Safety Zone” enligt brittisk definition 
ligger enligt Trafikverkets bedömning inom riksintresseområdet. 

4.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse 

E10 och väg 878 (Flygfältsvägen) är av riksintresse liksom järnvägen/Malmbanan. 
Järnvägsstationens permanenta lokalisering är under utredning.  
  

Sammanfattnings av markanspråk 
• Området som krävs för den framtida utvecklingen av Kiruna flygplats inryms inom 

riksintressets markområde.  
• Den luftfartsanknutna kommunikations-, navigations- och radarutrustningen för 

Kiruna flygplats är lokaliserade inom detta (ovan) område se figur 20. 
• Ej luftfartsanknuten markanvändning inom området måste för att säkerställa 

flygplatsens funktion noggrant prövas av Länsstyrelsen och Trafikverket innan den 
accepteras. 

• Inom riksintressets markområde skall risker för fågelkollisioner samt risker för tredje 
man särskilt beaktas  
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5 Influensområde 

5.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder 

Flygplatsens så kallade influensområden ligger utanför flygplatsens specifika markbehov 
för anläggningen men ingår i riksintresseområdet. Inom influensområdet kan 
tillkomsten av höga anläggningar, bullerkänslig bebyggelse eller anläggningar som 
orsakar elektromagnetisk störning, kan leda till restriktioner på flygverksamheten. Det i 
sin tur kan påtagligt försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsens funktion. För 
att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt kommer att försvåras ska 
utöver riksintresseområdets markbehov även dess influensområden skyddas.  
 
Det finns tre typer av influensområden runt en flygplats:  
 

• Influensområde med hänsyn till flyghinder 
• Influensområde med hänsyn till flygbuller 
• Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 

5.1.1 Förutsättningar 

Runt alla flygplatser finns hinderbegränsande ytor BCL-F13 ytor vilka anger 
höjdbegränsningar för underliggande bebyggelse. Områdena skyddas genom att 
byggnadsverks totalhöjd inte får överstiga definierade begränsningar, detta för att inte 
äventyra flygsäkerheten. Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, master, 
vindkraftverk) som tillfälliga (byggnadskranar etc.). Om ett byggnadsverk överstiger 
definierade höjdrestriktioner, t.ex. om det byggs ett vindkraftverk eller en mast som har 
en högre totalhöjd än de definierade höjdbegränsningarna, kan detta medföra 
begränsningar för flygtrafiken. Begränsningarna kan innebära, att lastbegränsningar 
införs eller att flygplanet inte kan ha tillräckligt med bränsle för att ta sig direkt till 
slutdestinationen utan måste mellanlanda för att tanka. Men även att landning inte kan 
ske vid dålig sikt och/eller låga moln. Detta innebär att flygtrafiken med ”tunga” typ 
B737-800 jetflygplan ges restriktion med påföljd att regularitet försämras.   

13 För en mer detaljerad beskrivning av Bestämmelserna för civil luftfart med inriktning på 
flygplatser se Transportstyrelsens föreskrifter. 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Forfattningssamling/ 
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Figur 22. Hinderytor enligt bestämmelser för civil luftfart. 
 

5.1.2 Influensområde för flyghinder vid Kiruna flygplats 

De hinderbegränsande ytornas utbredning i höjdled är beroende av rullbanans höjd över 
havet. Den befintliga rullbanans trösklar ligger på en höjd av; bana 03 tröskeln - 459,8 
MSL14 och banan 21 tröskel - 436,6 MSL. Utifrån dessa höjder och vilka flygplanstyper 
som ska landa har en hinderstege konstruerats.  
 

 

Figur 23. Hinderytor för Kiruna flygplats. Källa: LFV. 2011 

14 MSL Mean Sea Level) havsytans medelnivå. 
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De hinderbegränsande ytorna kan även åskådliggöras genom längd- och tvärsektioner 
enligt nedanstående figur. 24.  
 

 

Figur 24. Sektioner över hinderområde för Kiruna flygplats. Källa LFV 2014.  

5.1.3 Procedurområden och MSA-ytor15 

Även utanför BCL-F ytorna kan hinder påverka flygoperationer. De gamla klassiska 
navigeringsteknikerna med VOR/DME/NDB navigering blir undan för undan förlegade 
och mer precis s.k. GNSS-navigering kommer in på flygmarknaden. Dessa 
tekniklandvinningar innebär att det går att designa s.k. in- och utflygningsprocedurer 
med mycket högre exakthet och med en högre tillförlitlighet än dagens motsvarighet 
som är uppbyggda med stöd av markbaserade navigeringshjälpmedel. Dessutom kan 
man designa t.ex. inflygningsvägar till flygplatsen som i jämförelse med dagens 
procedurer erbjuder flygvägsförkortningar.  
 
Med ovanstående som grund är det viktigt att notera att flygplatsens så kallade 
procedurområden kan komma att förändras. Även fast procedurområdena inte har 
status som ett influensområde för riksintresset är det viktigt att behandla frågan i 
samband med planering före uppförandet av eventuellt hinder inom dessa ytor då dessa 
kan påverka flygprocedurer till och från Kiruna flygplats, vilket i sin tur kan leda till en 
försvåring eller omöjliggörande av inflygning och därmed utnyttjandet av flygplatsen.  
 

15 Den första och största ytan som flygplan som flyger in mot en flygplats möter är MSA-ytan 
(Minimum Sector Altitude =Minsta sektorhöjd). MSA-ytan sträcker sig c:a 55 km ut från 
flygplatsen.   
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De områden inom vilka hinder kan påverka flygprocedurer till och Kiruna flygplats täcker 
en yta med en radie på 55 km med utgångspunkt i ett av flygplatsens 
landningshjälpmedel, se figur 25.  
 

 

Figur 25. Karta visande cirkel med 55 km från navigationsfyr vid flygplatsen, den s k MSA-ytan. 
(Flygplatsen har två navigationsfyrar). Övriga inringade områden i kartan illustrerar flygplatsens 
terminalområde (TMA) samt flygplatsens kontrollzon (CTR). Källa: LFV 2014. 

5.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller 

Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter 
anger att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid 
nyuppförande av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 
av trafikinfrastruktur:  
 
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus,  
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,  
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),  
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.  
 För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA.  
 
Naturvårdsverkets definition av riktvärden  
Naturvårdsverket redovisade den 20 december 2001 ett regeringsuppdrag som syftade 
till att utveckla definitioner för riktvärdena för buller för de olika trafikslagen så att de 
blir mer jämförbara. I en regeringsskrivelse angående Riktvärden för trafikbuller vid 
nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur - Förslag till utveckling av 
definitioner föreslog Naturvårdsverket följande definition av maximalnivån 70 dBA på 
uteplats:  

Definition Flygtrafik ”Med det långsiktiga riktvärdet 70 dBA Lmax på uteplats avses ett 
beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under ett årsmedelsdygn. I 
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riktvärdet är markreflexionen inkluderad och instrumentinställning S(slow) avses. 
Naturvårdsverket anser att maximinivån utomhus vid bostäder och vårdlokaler bör 
kunna överskridas upp till fem gånger mellan kl 06 och 22, dock högst två gånger per 
timme utan att det ses som en risk för olägenhet för människors hälsa.16 

Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om 
tillståndsprövning av flygplatser, NFS 2008:6  
 
Naturvårdsverkets publicerade 2008 allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken. De 
allmänna råden omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som vägledande 
myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning i frågor som rör flygplatser.  

Naturvårdsverkets allmänna råd gällande flygtrafikbuller  
Följande riktvärden enligt tabell 1 bör tillämpas vid bedömning av lämplig begränsning 
av buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en flygplats.  
Med begreppet riktvärde avses en nivå till vägledning för beslutsmyndigheterna som i 
det enskilda fallet ska bedöma och fastställa lämpligt värde. 
 

Områdestyp Ekvivalent ljudnivå (LAeq1) för 
dygn/Flygbullernivå (FBN2) 

Maximal ljudnivå 
(LAmax3) 

Utomhus i permanent- och 
fritidsbostäder samt 
vårdlokaler 

554 dB(A) FBN 

 

704 dB(A) LAmax 

Inomhus i permanent- och 
fritidsbostäder samt 
vårdlokaler 

30 dB(A) LAeq 45 dB(A) LAmax 
(nattetid) 

Undervisningslokaler 30 dB(A) LAeq - 

Utomhus där tystnad är en 
väsentlig del av upplevelsen 
exempelvis i friluftsområden 

405 dB(A) FBN - 

Tabell 3. Aktuella bullerriktvärden. 
1. LAeq: Med beteckningen LAeq avses ekvivalentljudnivån, ett medelvärde över dygnstiden för 
A-vägd ljudtrycksnivå. LAeq definieras som den konstanta ljudnivå som under en given tid ger 
samma ljudenergi som en under samma tid varierande ljudnivå. LAeq är ett energimedelvärde 
under 24 timmar. 
2. FBN: Med beteckningen FBN avses en viktad ekvivalent ljudnivå där en kvällshändelse 
motsvarar tre daghändelser och en natthändelse motsvarar tio daghändelser. 
3. LAmax: Med beteckningen LAmax avses maximal A-vägd ljudtrycksnivå. 
4. Utomhusriktvärdena i permanent- och fritidsbostäder avser frifältsvärde utanför 
fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. 
5. Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor 
och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet 

16 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Riktvarden-for-flygbuller/ 
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5.2.1 Metod för beräkning av buller på Kiruna flygplats.  

Bullerberäkningarna har genomförts med beräkningsprogrammet INM 7.0 d vilket 
överensstämmer med beräkningsmetoden ECAC17 dokument 29 version 3 och ICAO18 
Doc. 9911. Metoden är utgångspunkten för de principer för kvalitetssäkring av 
flygbullerberäkningar i Sverige, vilken Transportstyrelsen, Försvarsmakten och 
Naturvårdsverket enats om ska gälla.  
 
Bullerberäkningsprogrammet tillämpar så kallade NPD19-data vilket anger ljudnivå för 
olika gaspådrag och avstånd mellan källa och mottagare. Bullerberäknings-programmet 
hämtar sådana uppgifter från databasen ANP20, där buller- och prestandadata finns 
angivna för en mängd olika flygplanstyper.  
 
Bullerberäkningarna är utförda med hänsyn till topografi, standardatmosfär och en 
standardtemperatur på 15  ̊ C samt 8 knops motvind. Dessa meteorologiska data 
används i beräkningsprogrammet för att beräkna den atmosfäriska absorptionen och 
flygplanens prestanda. I beräkningarna används standardprofiler för start- och 
landningsprocedurer för respektive flygplanstyp. Tröskelhöjder för definition av 
glidbanor är hämtade från AIP21. För jetflygplan tillämpades så kallad standardprofil 2 
som speglar flygningar med beräknad startvikt för starter till Stockholm. För 
turbopropellerflygplan tillämpades standard profil speglande maximal startvikt. Endast 
buller från operationer i luften och på start- och landningsbanan ingår i beräkningarna. 
Buller från taxning, motorprovkörning och liknande ingår inte. Beräkning av FBN 55 
dB(A) genomfördes med rekursivt rutnät med förfining 9 och tolerans högst 0.01 inom 
intervall +/-10 dB från ritade kurvor22. Tidsintervallen i beräkningarna av FBN definieras 
som dag kl. 06 – 18, kväll kl 18 – 22 och natt kl. 22 – 06. Maximal ljudnivå 70 dB 3 ggr 
per dag och kväll beräknades med hjälp av ett detaljerat beräkningsraster med 50 
meters täthet som bearbetades statistiskt med hjälp av programvaran TNIP23. 
 

5.2.2 Flygbullerförutsättningar för flygplatsen, rullbana, topografi, och 
flygvägar. 

Bullerberäkningarna är utförda med hänsyn till befintlig rullbana (03/21). Tröskelhöjder 
460 och 436,5 m MSL har använts för 03 respektive 21, se tabell 5.   

17 European Civil Aviation Conference 
18 International Civil Aviation Organization (specialorgan inom FN) 
19 Noise Power Distance 
20 Aircraft Noise Performance 
21 Aeronautical Information Publication, En slags luftfartshandbok med information om bland 
annat regler och förfaranden väsentlig för att flyga flygplan. AIP Sverige utges av 
Transportstyrelsen.  
22 Beräkningsinställningar finns beskrivna i användarhandboken för beräkningsverktyget INM. 
23 Transparent Noise Information Package utvecklat av den australiensiska myndigheten för 
transport 
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Bullerberäkningar har utförts med hänsyn till topografi beroende på att den bedöms 
orsaka skillnader i avstånd mellan flygplan och mark större än 10 % jämfört med om 
beräkningen utförts med platt mark. Effekter av skärmning har inte beräknats. 
 
Totalt fyra flygvägar har använts för bullerberäkningen, en inflygnings- och en 
utflygningsväg för respektive banriktning, se fig 26. Dessa är skapade med hänsyn till 
raka inflygningar samt startflygvägar mot Stockholm enligt AIP. Flygvägarna är skapade 
utan hänsyn till spridning beroende på att radardata saknas. Flygvägar för beräkning av 
banförlängning skiljer sig på så sätt att starter bana 03 svänger höger 500 m tidigare 
jämfört med flygvägar för befintlig rullbana.  
 
Beräkningarna som presenteras utgår från banfördelning i tabell 5.  
 

Operation 03 21 Totalsumma 
Landning 60% 40% 100% 
Start 30% 70% 100% 

Tabell: 5. Fördelning av start och landning vid Kiruna flygplats 2013. Källa: Swedavia 
 

 

Figur 26. Flygvägar för bullerberäkning av civil och militär flygtrafik. Blå spår utflygningsvägar och 
röda spår inflygningsvägar (Vägkartan © Lantmäteriet). Källa: Swedavia Consulting 2014. 
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5.2.3 Flygplatsens influensområde för flygbuller 

I fig 27 redovisas resultat av bullerberäkning.   
 

 
Figur 27 Beräkningsresultat av trafikscenario omfattande 5 500 rörelser inom linjefart och 
charter med rullbana ritad i grått (2 500 m), röd kontur FBN 55 dB(A) och blå kontur maximal 
ljudnivå 70 dB(A) 3 ggr per dag och kväll. Källa: Swedavia Consulting 2014. 
 

5.3 Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 

5.3.1 Förutsättningar 

Eventuella störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikations- och 
radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av navigationshjälpmedlets 
sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar 
kan vara vilseledande och medföra ej acceptabla förhållanden och till och med leda till 
haverier. Störningar hos radiokommunikationsanläggningar och radiolänkar kan ha 
samma effekt.  
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En svensk standard avseende skyddsavstånd för luftfartsradiosystem fastställdes 1991-
03-13.24 Skyddsavstånden är att betrakta som riktvärden.  
 
En byggnad eller annat hinder som uppförs i flygplatsens närhet kan ha betydelse för 
radiotrafiken mellan flygplan och flygtrafikledning eller för funktionen på aktuell 
VOR/DME utrustning. Skyddsavståndet är beroende av höjden på aktuellt hinder 
(byggnad). 
 

5.3.2 Luftfartsradioanläggning och riktad radiofyr med utrustning för 
avståndsmätning vid flygplatsen 

 
Influensområdet för luftfartsradioanläggning (VHF)och riktad radiofyr med utrustning 
för avståndsmätning (VOR/DME) ryms inom BCL-F ytorna vid en flygplats förutsatt att 
utrustningen finns inom flygplatsområdet. Till följd av detta pekar Trafikverket inte ut 
ytterligare influensområden för VHF och VOR/DME inom ramen för 
riksintresseprecisering. Om utrustningen inte finns inom flygplatsområdet anses den 
inte ha något influensområde ur riksintressesynpunkt. 

5.3.3 Luftledningar för starkström 

Enligt Starkströmsförordning (2009:22) får luftledningar för starkström inte anläggas 
närmare än 4 km från en flygplats referenspunkt eftersom högspänningsledningar, 
ställverk, transformatorstationer, dragfordon etc. kan störa funktionen hos 
luftfartsradioanläggningar. Transportstyrelsen får dock meddela föreskrifter om eller i 
ett särskilt fall besluta om undantag från föreskriftens 13 § andra stycket. 

  

24 SS 447 10 12 avseende Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva 
störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift. 
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6 Riksintresset i planering och tillstånds-
prövning 

6.1 Riksintressets behandling i den kommunala planprocessen 
enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Det är länsstyrelsens uppgift att bevaka områden av riksintresse och se till att dessa 
tillgodoses i den kommunala samhällsplaneringen. Det är i första hand i översiktsplanen 
enligt 3 kap. 4,5§§  PBL som områden av riksintresse hanteras och redovisas. Där ska det 
även framgå hur kommunen avser att tillgodose aktuella riksintresseanspråk. 
Länsstyrelsens syn på hur riksintressena hanterats i översiktsplanen framgår av 
länsstyrelsens granskningsyttrande enligt PBL 3 kap. 16§. Granskningsyttrandet ska 
enligt PBL 3 kap. 20§ redovisas tillsammans med översiktsplanen. 
 
Länsstyrelsen medverkar i kommunernas detaljplaneprocesser, genom att kommunen 
vid framtagande av förslag till detaljplan enligt 5 kap 11§ första stycket 1,2 och 4 §§ PBL 
ska samråda med bl.a. länsstyrelsen. Under samrådet ska länsstyrelsen enligt 14 § 
särskilt; 
 
1. ta till vara och samordna statens intressen. 
2. ge råd om tillämpningen av 2 kap. 
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Om kommunen antar en detaljplan där länsstyrelsen bedömer att ett riksintresse enligt 
3 eller 4 kap. miljöbalken, MB inte beaktas i tillräcklig omfattning, ska länsstyrelsen 
enligt 11 kap 10, 11§§ PBL överpröva och upphäva kommunens beslut. Länsstyrelsen 
kan även besluta om ett förordnande enligt 11 kap 12§ som innebär att alla kommunala 
lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område skall granskas av 
länsstyrelsen, med möjlighet till överprövning.  
 
När det ska prövas om en planerad åtgärd kan påverka ett riksintresse negativt, har det 
ingen betydelse om åtgärden avses vidtas inom eller utanför riksintresseområdet. Det 
är själva påverkan på de värden som definierar intresset, i detta fall funktionen 
luftfartsanläggning, som blir avgörande för bedömningen.  
 
Inom ett riksintresseområde för luftfart samt dess influensområden finns det möjlighet 
till annan markanvändning än just den som är luftfartsanknuten. Frågan måste dock, av 
länsstyrelsen, behandlas och beslutas i varje enskilt fall då det är av största vikt att 
verksamheten inte påtagligt försvårar utnyttjandet av flygplatsen. Annan 
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markanvändning kan till exempel vara tidsbegränsad eller på annat sätt begränsad så 
att den inte har påverkan på luftfarten.  
 

6.2 Riksintressets behandling tillståndsprövning enligt miljöbalken 
(MB) 

Mark- och miljödomstolarna eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen 
fastställer villkor för hur verksamheten får bedrivas i samband med prövningar enligt 
miljöbalken (MB). Villkoren som formuleras efter en omfattande och öppen 
prövningsprocess är en garanti för att flygverksamheten bedrivs med utgångspunkt från 
miljöbalkens hänsynsregler, och att alla motiverade skyddsåtgärder vidtas.  
 
Tillståndsbeslut anger tillåten verksamhet samt villkor för verksamheten. Besluten 
innehåller direkt eller indirekt bestämmelser om maximalt tillåtet antal starter och 
landningar (rörelser) som mått för tillåten verksamhet. Verksamheten vid flygplatser 
omfattar även flygvägarnas utformning till och från flygplatsen. Vissa beslut är tydliga 
ifråga om intill vilket avstånd från flygplatsen flygvägarna har ingått i prövningen. Idag 
fastställs flygprocedurer vanligtvis i besluten och flygtrafiktjänsten ansvarar för att de 
följs. Flygtrafiken regleras dock med stöd av luftfartslagen så snart flygplanet släppt 
kontakten med marken. Det innebär att villkor som miljödomstolen förknippar med 
tillståndet för att bedriva flygplatsverksamhet inte direkt kan riktas mot flygtrafiken eller 
flygprocedurerna. 
 
Villkoren utgörs av både allmänna och särskilda villkor. Det allmänna villkoret innebär 
att verksamheten får bedrivas i huvudsak på det sätt som sökande har redovisat i 
ärendet. De särskilda villkoren för verksamheten omfattar normalt flygvägsvillkor och 
buller samt utsläpp till luft, mark och vatten.  
 
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i en miljöprövning har ett annat syfte 
än den MKB som enligt 5 kap. 17§ andra stycket PBL ska upprättas vid 
detaljplaneläggning av ett område. MKB i en miljöprövning beaktar den verksamhet som 
verksamhetsutövaren söker tillstånd för, d.v.s. ett specifikt projekt. Av en MKB för en 
detaljplan enligt PBL skall det gå att utläsa konsekvenserna av planens maximala 
genomförande, vilket ofta är vara mer omfattande än ett särskilt projekt. 
 
 Flygverksamhet är föränderlig. Det har därför visat sig att flygplatsverksamheter 
behöver omprövas i samband med att förutsättningar för flygverksamheten förändrats. 
Tillstånd enligt MB är inte så statiska att de kan utgöra en total och säker grund för 
miljökonsekvenser kring flygplatser på lång sikt. Miljötillståndets villkor avser på vilket 
sätt flygplatshållaren i dagsläget ska reglera verksamheten vid flygplatsen. Det kan inte 
förutsättas att framtida villkor kommer att överensstämma med nuvarande villkor för 
bullerutbredningen kring flygplatsen. Den flygbullerredovisning som legat som grund för 
tillståndsprövning av flygplatsen har inte någon formellt styrande effekt på 
bebyggelseutvecklingen kring flygplatsen.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att riksintresseavgränsningen inte ändras utifrån hur 
miljötillståndet ändras, utan syftar till att garantera flygplatsen över tid och när andra 
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anspråk ställs på området. Om anspråken rör ett annat riksintresse sker en avvägning 
avseende vilket intresse som ska ges företräde. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående är det därför Trafikverkets uppfattning att 
influensområdet för flygbuller helt och hållet skall dimensioneras av det i denna 
preciseringsutredning presenterade fakta. 

6.3 Övriga riksintressen 

Inom eller i närheten av det föreslagna riksintresseområdet (beroende på om man avser 
markanspråket eller också influensområdet) finns ett flertal andra utpekade områden 
av riksintresse enligt 3 kap. MB. Riksintresse rennäring omfattar hela området, 
riksintresse kulturmiljö tangerar riksintressets markanspråk, riksintresse värdefulla 
ämnen och material omfattar också del av riksintressets markanspråk, angränsande 
vägar väg E10 och väg 870 utgör riksintresse för kommunikationer, Försvarsmaktens 
riksintresseområde för Kalixfors flygplats samt väderradar berör också flygplatsen.  

6.4 Aktuella planeringsprocesser i kommunen  

I samband med att markdeformationerna, sprickbildningen i marken p.g.a. 
gruvbrytningen, går något snabbare än vad man tidigare befarat så måste delar av 
staden inom en snar framtid flyttas. Enligt den fördjupade översiktsplanen som antagits 
1 september 2014 planeras en helt ny stadskärna att uppföras öster om nuvarande 
centrum, mot Tuolluvaara. Den nya stadskärnan kommer då att ligga närmare 
flygplatsen jämfört med dagens centrum, se fig 28. 
 

 
Figur 28. Placering av nya Kiruna centrum i Tuolluvaara. I figuren presenteras förslag på en ny 
dragning E10, (streckad linje). Är fortfarande i planeringsstadiet  Källa: Lantmäteriet. 
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Sammanfattnings av Influensområde 
• Det är Länsstyrelsens uppgift att bevaka områden av riksintresse och se till att dessa 

tillgodoses i den kommunala samhällsplaneringen. 
• En planerad åtgärd kan påverka ett riksintresse negativt, det har ingen betydelse om 

åtgärden avses vidtas inom eller utanför riksintresseområdet. Det är själva påverkan på 
funktionen luftfartsanläggning som är avgörande för bedömningen. 

• Flyghinderanmälan ska skickas till LFV minst fyra veckor i förväg om den planerade 
byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger totalhöjden 45 meter inom 
sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område. 

• Vid hantering av bygglov och detaljplaner där byggnader överstiger totalhöjden 45 meter 
inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område överskrider ska Kiruna 
flygplats informeras, det avser såväl militär som civil flygtrafik. 
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Bil. 1.  Begreppsförklaring 
 
 

Aerial work Fotoflygningar, helikopterarbeten, flygmätningar med mera 

CNS-utrustning Utrustning för kommunikation (communication), navigation (navigation) 
och övervakning (surveillance). 

BCL Bestämmelser för civil luftfart (ingår i Transportstyrelsens föreskrifter 
TSFS) 

ILS (GP och LOC) Instrument Landning System, är ett hjälpmedel vid inflygning och 
landning. 

Influensområde Den yta utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller 
anläggning påtagligt kan skada riksintresset 

Luftfartsanknuten 
markanvändning 

Användning av mark som direkt används för luftfartens behov. Här ingår 
användning av mark för bl a rullbanor, taxibanor, terminaler, 
trafikangöring till flygplatsen och parkeringsplatser.  

Luftfartsanläggning Flygplatser och utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning. 

Luftfartsverksamhet Flygföretag, flygplats, flygskola, flygverkstad, flygtrafiktjänst, tillverkare 
eller annan som erhållit Transportstyrelsens tillstånd eller godkännande. 

MSA 
 

Minimum Sector Altitude (gäller för instrumentflygplatser).  Den första 
delen av en inflygning till en instrumentflygplats benämns Initial 
Approach, och lägsta flyghöjd bestäms här av MSA-ytan. Denna yta 
baseras på inflygningsfyren till respektive bana och är en cirkel med 55 
km radie.  

NDB Non-directional radio beacon 
Rundstrålande radiofyr (standardiserad av ICAO). 

Procedurområden Områden som används för in-/ utflygning till en flygplats. 

Riksintresseanspråk Den utredning med redovisning av influensområden och värdebeskriv-
ning för riksintressen som Trafikverket överlämnar till berörda 
länsstyrelser som underlag för fysisk planering kring flygplatserna.  

Riksintresseområde för 
luftfart  

Nuvarande och framtida flygplatsområden som pekats ut som riks-
intressen av Trafikverket. 

VOR/DME VOR/DME ger information till flygplanet om dess läge i förhållande till 
hjälpmedlet, uttryckt i riktning och avstånd. Systemet består av två 
enheter, en riktad radiofyr (VOR) och en utrustning för avståndsmätning 
(DME). Både VOR och DME kan fungera som ensamt hjälpmedel. 
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Bil. 2. Riksintressets markområde för Kiruna flygplats, samt banriktning. I 
markområdet ingår även områden för flygplatsens radioutrustning. Källa Swedavia 
2014 
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Bil. 3. Beräkningsresultat av trafikscenario omfattande 5 500 rörelser inom 
linjefart och charter med rullbana ritad i grått (2 500 m), röd kontur FBN 55 
dB(A) och blå kontur maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 ggr per dag och kväll. Källa: 
Swedavia Consulting 2014. 
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Bil. 5. Sektioner över hinderområde för Kiruna flygplats. Källa LFV 2014. 
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Bil. 6. Sammanställning av remissvaren Kiruna flygplats 
 

Allmänna synpunkter 
Kiruna Kommun 

Kommunens synpunkter Trafikverkets kommentarer 

Kommunen anser att 
rapporten beskriver 
flygplatsens verksamhet på 
ett bra sätt. Vidare anser 
man att markområdet och 
influensområdet är tydliga.  
 
Prognosen är godkänd 

Eventuell järnvägsanslutning 
till flygplatsen är inte klar.  

Riksintresseprecisering tar inte 
ställning mellan olika 
järnvägsalternativ. Därmed har kartor 
reviderats i underlaget. 

 Markanspråket omfattning 500 
m bred från centrumlinjen åt 
vardera hållet och 1500 m från 
rullbanans trösklar i banans 
längdriktning. 

I fortsättningen kommer 
markanspråket att användas för att 
förklara utbredningen av ytan. 

 Otydligt om flygbuller är med i 
riksintresse 

Flygbuller är en del av Riksintresse 
influens-område se avsnitt, 5.2.3 
Flygplatsens influensområde för 
flygbuller 

 Att endast naturvårdsverkets 
definition av flygbuller. 

I såväl referens-som arbetsgruppen för 
precisering av Kiruna flygplats har man 
beslutat om att gå på 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 
Trafikverkets hållning har varit att gå 
på Naturvårdsverket riktlinjer tills 
myndigheterna (Naturvårdverket och 
Boverket) enats om gemensamma 
riktlinjer och ett beslut tagits i 
Riksdagen. När Riksdagen beslutar om 
nya bullerförutsättningar kommer 
revidering av preciseringen att 
genomföras.   

 Kartor bör uppdateras, Riksväg 
870 och nya malmbanan söder 
om Kiirunavara. 

Nya kartor har uppdateras.  
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Allmänna synpunkter 
Länsstyrelsen Norrbotten 
(LS) 

Länsstyrelsen Norrbotten  Trafikverkets kommentarer 

 LS anser att definitionen av vad 
som utgör riksintresse är otydligt 
och refererar till sid 5  
Riksintresseområdet kring en 

flygplats utgörs av mark som direkt 

används eller i framtiden kan 

komma att användas för luftfartens 

behov. Flygplatsens sammanlagda 

influensområde är den yta utanför 

riksintresseområdet inom vilken 

bebyggelse eller andra anläggningar 

påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av flygplatsen. 

 

Riksintresse omfattas dels av  
markområde som direkt 
används eller i framtiden kan 
komma att användas för 
luftfartens behov. Dels 
flygplatsens sammanlagda 
influensområde, den yta utanför 
riksintresseområdet inom vilken 
bebyggelse eller andra 
anläggningar påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av flygplatsen. 
 

 Värdebeskrivning beskriver för 
mycket nulägesbeskrivning.   

Prognosen tar sin utgångpunkt 
från såväl historiska skeenden 
som nulägesbeskrivningen, 
varför den är viktig. 
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Allmänna synpunkter 
LKAB 

LKAB synpunkter Trafikverkets kommentarer 

LKAB anser att det hade 
varit önskvärt att man 
hade fått medverka i 
arbetet med preciseringen.  
Vill se en förtydligande 
illustrationer 

Under avsnittet 6.2  Övriga 
Riksintresse påpekar LKAB att 
det saknas andra riksintressen. 

Detta har infogats under 
kapitel 6.  

 LKAB ser med oro på en 
utbredning av hinderytorna vid 
en eventuell förlängning av 
rullbanan som kan leda till 
begränsningar av 
gruvverksamhetens 
utvecklingsverksamheter.  

Det är Länsstyrelsen som 
ansvarar för avvägning 
mellan olika intressen, om 
det skulle uppstå en konflikt 
mellan olika riksintressen. 
Detta framgår dels i 
inledningen kap 1, dels i kap 
6.  

 LKAB vill ha ett förtydligande av 
markanspråket 

Markanspråkets 
omfattning, 500 m bred 
från vardera hållen om 
centrumlinjen av rullbanan 
och 1500 m från rullbanans 
trösklar i banans 
längdriktning. 

Allmänna synpunkter 
Transportstyrelsen (TS) 

Transportstyrelsens 
synpunkter 

Trafikverkets kommentarer 

 TS anser att det bör framgå 
(innefatta) i Riksintresse 
precisering innefatta en 
banförlängning på 500 m 

Underlaget har reviderats 
och eventuell förlängning av 
banan har inte tagits med. 
TRV tar ingen ställning för 
en förlängning av banan i 
föreliggande rapport. 

 TS anser att man bör ta med i 
hur hinderytorna ser ut vid 
en förlängning av banan.    

Underlaget har reviderats 
och eventuell förlängning av 
banan har inte tagits med.  
TRV tar ingen ställning för 
en förlängning av banan i 
föreliggande rapport. 

 TS vill uppmärksamma att 
riktvärde trafikbuller kan 
komma förändras  

I avvaktan på riksdagsbeslut 
(laga kraft) gäller 
naturvårdsverkets riktvärde.  
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Allmänna synpunkter 
Sametinget 

Sametinget synpunkter Trafikverkets kommentarer 

Sametinget är generellt 
kritisk att deras näring inte 
berörs i underlaget till 
precisering av Kiruna 
flygplats. 

Tycker att det är 
anmärkningsvärt att 
renskötseln inte nämns som 
riksintresse. 
 
Gabna sameby är utpekad 
som riksintresse 

Detta har kompletterats och 
beaktas i kap 6. 

Övriga remissinstanser Kommentarer Trafikverkets 
kommentarer 

Energimyndigheten Energimyndigheten har inget 
att erinra mot förslaget om 
Riksintressepreciseringen av 
Kiruna flygplats.  

 

Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har inget att 
invända mot innehållet i 
remissen och inga övriga 
synpunkter på den inkomna 
remissen. 

 

Boverket Boverket avstår från att lämna 
synpunkter 

 

Svenska kraftnät Har inga synpunkter  
Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, 

Det är SGU som med stöd av 2 
hushållsförordningen 
(1998:896) pekar ut områden 
som riksintresse för värdefulla 
ämnen eller material (Kiruna) 
överlappar till en mindre del (i 
öster) det föreslagna 
riksintresseområdet för Kiruna 
flygplats, vilket inte nämns i 
handlingarna under rubriken 
Kap. 6.2 Övriga riksintressen.  

Instämmer i att det finns 
andra riksintressen såsom 
värdefulla ämnen eller 
mineral. Detta har nu 
kompletterats i kap 6 
avsnitt 6.2. Länsstyrelsen 
som gör avvägningar 
mellan olika 
konkurrerande 
riksintresse. 

Fortifikationsverket  Har inga synpunkter  
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