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Förord 

Denna utredning har genomförts under vårterminen 2011 och utgör ett samarbete mellan  

Luleå Tekniska Universitet och LKAB. Den skrivs dels som mitt eget examensarbete för 

programmet Samhällsbyggnad och den utgör dels en första utredning för  

Kiruna Malmbangårds framtid och är tänkt att hjälpa LKAB i deras framtida arbete med  

densamma.  

 

Denna utredning hade inte blivit av utan mycket hjälp och stöd från ett antal personer. Jag 

vill, i och med att denna rapport slutförs, tacka de som har hjälpt mig att få denna rapport att 

mynna ut till vad den är idag. 

 

Thomas Nordmark, LKAB 

Jan Lundgren, LKAB 

Mikael Westerlund, LKAB 

Björn Töyrä, Trafikverket 

Jonny Bäck, Trafikverket 

Ulf Eriksson, Trafikverket 

Robert Eriksson, Trafikverket 

Mary Rosenfors, Kiruna kommun 

 

Ett särskilt tack riktar jag till Thomas Nordmark och Jan Lundgren för att jag har fått  

möjligheten att genomföra mitt examensarbete på LKAB. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund och problembild 

LKAB vet att kring åren 2017-20 så kommer nuvarande anslutning från södra delen av Kiruna 

malmbangård att behöva ersättas med en ny pga. deformationerna från malmbrytningen. 

Denna nya anslutning skulle behöva utgå från norra änden av Kiruna malmbangård.  LKAB 

undersöker därför olika alternativ till hur denna nya infart skall kunna komma till stånd.  

Trafikverket, som idag äger marken och spårmaterielen i området, har dock upprättat närtids- 

och framtidsplaner för Kiruna malmbangård vilket i dagsläget försvårar för LKAB att 

genomföra ett förvärv av hela eller delar av Kiruna malmbangård. Min uppgift är att i och 

med denna rapport upprätta en detaljerad översikt över hur Kiruna malmbangård används i 

dagsläget och vilka planer som finns för närtida och framtida användning av densamma. 

 

Syfte och mål 

Syftet med denna utredning är att den ska:  

1. Påvisa vilka planer Trafikverket i dagsläget har för det fortsatta nyttjandet av Kiruna 

malmbangård. 

2. Hur förfarandet av nedläggning/försäljning av järnvägar går till och hur detta skulle spela 

in i försäljnings- och ombyggnadsförfarandet av Kiruna malmbangård. 

3. Redogöra och utvärdera de alternativ som LKAB kan använda sig av för att kunna få en 

ny anslutning från Kiruna malmbangård. 

4. Påvisa de risker som skulle kunna förhindra att Kiruna malmbangård kan byggas om och 

anpassas efter LKAB:s önskemål.  

 

Målet med utredningen är att på att utförligt sätt påvisa och utvärdera de punkter som nämns 

ovan för att ge en klar bild över hur planerna för Kiruna malmbangård ser ut i dagsläget 

 

Nutid, Närtid och Framtid 

I dagsläget används Kiruna malmbangård för uppställning av malmvagnar som inte är i trafik 

för tillfället. Kiruna malmbangård används också som genomfart för persontrafiken och  

godstrafiken.  

 

I närtid har ett nytt, tillfälligt stationsläge vid Kiruna malmbangård prioriterats av Kiruna 

kommun. Den övriga trafiken som rör sig på Kiruna malmbangård kommer inte att hindras av 

persontrafiken då denna kommer att röra sig på separata persontågsspår. Trafikverket har 

också tagit fram tre stycken framtida lösningar för trafikeringen av Kiruna malmbangård. 

Dessa tre har fått namnen Nordlig säck, Genomkörning och Sydlig säck. 

 

Effekterna av dessa lösningar innebär för den nordliga och sydliga säcklösningen att antalet 

tågförflyttningar kommer att fördubblas då persontågsloken kommer att bli tvungna att  
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genomföra en lokvändning. Samordningen med den övriga trafiken kommer därför att vara 

mycket viktig. 

 

Området är inte detaljplanelagt av kommunen och därför kommer inga planer att behöva  

ändras.  

 

LKAB:s alternativ 

Det första alternativet som LKAB skulle kunna använda sig av för att få en ny anslutning till 

Kiruna malmbangård innefattar antingen att man förvärvar hela eller delar av Kiruna  

malmbangård och bygger om den och anpassa den efter sin egen trafik för att på så vis få  

ensamrätt på trafikeringen över hela eller delar av Kiruna malmbangård. LKAB bekostar då  

ombyggnationen. 

 

Det andra alternativet innebär att man inte förvärvar någon del av Kiruna malmbangård och 

att man då sluter ett avtal med Trafikverket gällande ombyggnation av hela eller delar av  

Kiruna malmbangård. Trafikverket fortsätter då att ha äganderätten för Kiruna malmbangård. 

 

Försäljning av mark och byggnader 

Trafikverket har en utarbetad rutin som de följer vid försäljning av mark och fastigheter. 

 

Nedläggning av järnväg 

Definitionen av nedläggning av järnvägen innebär att den förändring som genomförs medför 

att anläggningen tappar i funktion och/eller prestanda.  

 

Om beslut om nedläggning av tågspår fattas, får detta göras först tre år efter det att  

Trafikverket har beslutat att underhållet på den berörda sträckan skall upphöra. När det  

beslutats att en sträcka inte längre skall ingå i statens spåranläggningar kan en intresserad part 

erbjudas att köpa anläggningen av Trafikverket.  Vid överlåtelse av en spåranläggning så 

gäller detsamma som vid en försäljning. Överlåtelse kan ske direkt efter att beslut om att  

underhåll på den berörda sträckan skall upphöra. 

 

Vad gäller rivning av järnväg så finns det enligt BVR 1808 ett antal kriterier som måste  

uppfyllas före rivning får genomföras. Kriterier finns också i BVR 581.1911, Spårrivning. 

 

Risker 

Kiruna kommun har vid en försäljning förköpsrätt till området. Ytterligare en risk i och med 

detta är att Trafikverket inte kommer att bjuda ut området till försäljning eftersom att Kiruna 

malmbangård är prioriterat för den permanenta järnvägsstationen/resecentrumet.  

Andra järnvägsaktörer, t.ex Avalon Minerals kan bli intresserade av att trafikera sträckan. 

Skulle det hända så minskar chanserna för LKAB att köpa hela eller delar av  

Kiruna malmbangård. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problembild 

LKAB måste, i och med att Kiruna stad måste flyttas, också bygga en ny järnväg i  

området. Den nuvarande centralstationen kommer också att flyttas, men det är oklart vart 

det permanenta stationsläget kommer att vara. Trafikverket har i dagsläget tagit fram tre 

förslag för det permanenta stationsläget. Det tillfälliga stationsläget kommer sannolikt att 

placeras vid det gamla signalställverket på Kiruna malmbangård.  

Min uppgift är att i och med denna rapport upprätta en detaljerad översikt över hur Kiruna 

malmbangård används i dagsläget och vilka planer som finns för närtida och framtida 

 användning av densamma. 

 

LKAB vet att kring åren 2017-2020 så kommer nuvarande anslutning från södra Kiruna 

malmbangård att behöva ersättas med en ny pga. deformationerna från malmbrytningen. 

Den nya anslutningen skulle behöva utgå från norra änden av Kiruna 

gård.  LKAB undersöker därför olika alternativ till hur denna nya infart skall kunna 

komma till stånd. LKAB har två alternativ som de skulle använda sig av för att kunna få 

en ny anslutning från Kiruna malmbangård. Alternativ ett innefattar ett förvärv av hela el-

ler del av Kiruna malmbangård och marken den ligger på för att sedan kunna genomföra 

en ombyggnation. Alternativ två innefattar att man inte köper Kiruna malmbangård och 

marken den ligger på utan att Trafikverket behåller äganderätten på området och att den 

ändå byggs om. Detta skulle kunna ske om Trafikverket inte har för avsikt att nyttja den 

berörda sträckan efter den tidpunkt som nämns ovan. Detta skulle medföra att LKAB 

kommer att ha ensamrätt på trafikeringen av sträckan. En ny rundslinga kommer också att 

anläggas.  

 

Problembilden visar att Trafikverket i dagsläget har upprättat närtids- och framtidsplaner 

för Kiruna malmbangård. Framtidsplanerna är i dagsläget inte fastställda, men utgör en 

risk mot LKAB:s planer för ombyggnationen av Kiruna malmbangård. Gällande de planer 

som finns i närtid så är det mycket troligt att dessa kommer att genomföras. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna utredning är att den ska:  

1. Påvisa vilka planer Trafikverket i dagsläget har för det fortsatta nyttjandet av Kiruna 

malmbangård. 

2. Hur förfarandet av nedläggning/försäljning av järnvägar går till och hur detta skulle 

spela in i försäljnings- och ombyggnadsförfarandet av Kiruna malmbangård. 

3. Redogöra och utvärdera de alternativ som LKAB kan använda sig av för att kunna få 

en ny anslutning från Kiruna malmbangård. 

4. Påvisa de risker som skulle kunna förhindra att Kiruna malmbangård kan byggas om 

och anpassas efter LKAB:s önskemål.  
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Utredningen kommer att baseras på de planer Trafikverket har tagit fram i en  

kompletterande utredning gällande området runt Loussajärvi samt de alternativ som 

LKAB kan använda sig av för att kunna anlägga en ny anslutning från Kiruna  

malmbangård. 

1.3 Mål 

Målet med utredningen är att på att utförligt sätt påvisa och utvärdera de punkter som 

nämns ovan för att ge en klar bild över hur planerna för Kiruna malmbangård ser ut i 

dagsläget. 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Geografisk avgränsning 

Det aktuella området för denna utredning är Kiruna malmbangård. De områden som ligger 

runtikring Kiruna malmbangård kommer inte att tas upp i denna utredning 

1.4.2 Utredningstekniska avgränsningar 

Utredningen kommer att avgränsa sig i att endast ta upp de faktorer som rör de framtida 

planerna för Kiruna malmbangård från Trafikverkets sida, hur LKAB:s alternativ ser ut 

och om dessa är genomförbara. De aspekter som rör miljö, säkerhet och ekonomi kommer 

helt och hållet att utelämnas från denna utredning. 

1.5 Orientering 

Kiruna Malmbangård är beläget cirka 1,1 kilometer norr om den nuvarande  

järnvägsstationen och ligger längs väg E10 mot Narvik och är idag uppställningsplats för 

malmvagnar. Se figur 1.5.1 och 1.5.2. 
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    Figur 1.5.1 Orienteringskarta över nuvarande station och stationsläge vid  

   Kiruna malmbangård. 

 

 

 
   Figur 1.5.2 Orienteringskarta över nuvarande station och stationsläge vid 

 Kiruna malmbangård med Kiruna stad i bilden 
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2. Förutsättningar 

2.1 Nutid 

Kiruna malmbangård används i dagsläget för uppställning av malmvagnar som för  

tillfället inte är i trafik samt genomfart för gods- och persontrafik. I dagsläget trafikerar 

malmtrafiken Sjöbangården via Kiruna malmbangård. Om förbindelsen vid Sjöbangården 

skulle brytas kan man bygga ytterligare anslutningsspår för malmtrafiken som kan  

trafikeras via ett säckspår som sedan ansluter till den nya järnvägen. Alternativt så byggs 

en ny anslutning till Kiruna malmbangård. 

2.1.1 Effekter nutid 

För malmtrafiken innebär den lösning som finns i nutid en stor förbättring med en ny 

malmbangård och nya rundkörningsmöjligheter. 

 

För persontrafiken är lösning med ett säckspår en försämring gentemot dagens  

genomkörningslösning då en lokvändning skulle vara nödvändig och därmed förlängs  

restiden med cirka 20 minuter.  

2.2 Närtid 

I dagsläget har ett nytt tillfälligt stationsläge vid Kiruna malmbangård för persontrafiken 

prioriterats av Kiruna kommun. Anslutningen till denna station kan komma att ske på ett 

säckspår norrifrån via ett nytt triangelspår och den befintliga järnvägen. 

2.2.1 Effekter närtid 

När den nya stationen flyttats till Kiruna malmbangård kommer inte den övriga trafiken 

som rör sig på Kiruna malmbangård att hindras av persontrafiken då persontågen kommer 

att köra på ett separat persontågsspår vid plattformen. Om det skulle finnas flera persontåg 

inne på stationen samtidigt så kommer fler spår att behövas tas i anspråk och därmed är 

kommunikationen med den malmtrafik som trafikerar Kiruna malmbangård mycket  

viktig. Kommunikationen med malmtrafiken är också mycket viktig eftersom att det  

persontågsspår som angör Kiruna malmbangård är ett säckspår vilket gör att antalet  

tågrörelser inne på Kiruna malmbangård kommer att fördubblas då en lokvändning är 

nödvändig för persontågen. 
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3. Planeringsläget 

3.1 LKAB:s planering 

LKAB har i dagsläget, och i tidigare skeden, framhållit att en långsiktig hållbar  

samhällsutveckling av Kiruna som inte förhindrar gruvverksamheten är av största vikt.  

 

Planerna som LKAB har för det framtida nyttjandet av Kiruna malmbangård kretsar helt i 

kring de alternativ som presenteras i utredningen och innebär att man bygger om hela eller 

delar av den nuvarande malmbangården för att den enbart ska trafikeras av den egna 

malmtrafiken. Det skulle vara en omfattande ombyggnation då LKAB:s malmtrafik inte 

har samma krav på signalsystemen som de konventionella tågen har. Kraven för axellast 

och hinderfrihet är detsamma för båda parter. Man kommer vid en ombyggnation också 

att demontera 2-3 av de 6 spår som idag finns på Kiruna malmbangård samt att man 

kommer att anpassa de signalsystem som idag finns så att de enbart uppfyller kraven för 

malmtrafiken. Dessa krav är: 

 

 STAX (Största tillåtna axellast) = 30 ton 

 Minimum SIL (Security Interlock Level) för signalsystem = 2 

 Hinderfrihet = 750 meter (i och med att ett fullt tågsätt med 2 lok och 68 vagnar är 750 

meter långa så måste det gå att ställa upp ett tåg utan att det hindrar annan trafik). 

 

Kraven för STAX och hinderfrihet är desamma för LKAB:s och Trafikverkets  

järnvägsspår. Det är endast kravet för SIL som skiljer där Trafikverket har SIL = 4 för 

persontrafik och SIL = 2 för gods- och malmtrafik.  

3.2 Trafikverkets planering 

Trafikverket har i dagsläget planer för framtida nyttjande av Kiruna malmbangård. De vill 

i närtid, i samverkan med Kiruna kommun, upprätta en tillfällig station vid det gamla  

signalställverket på Kiruna malmbangård. Planer finns också på att anlägga en permanent 

centralstation/resecentrum på den plats där den tillfälliga stationen upprättas. Det är också 

medtaget i de framtida planerna att en permanent centralstation/resecentrum kan förläggas 

utanför Kiruna stad, exempelvis vid den nya godsbangården eller vid Kiruna flygplats. 
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3.2.1 Lösningar i närtid 

En tillfällig järnvägsstation anläggs på Kiruna malmbangård vid ett stickspår i närheten av 

det gamla signalställverket. Trafikverket måste då göra en kartläggning på hur många  

persontåg som skall kunna stå inne på stationen samtidigt samt hur långa dessa kommer 

att vara. Om fallet är sådant att mer än ett persontåg ska kunna hanteras inom Kiruna 

malmbangård samtidigt kan det komma att krävas ytterligare plattformsspår vid det gamla 

signalställverket. Persontågen kommer att hanteras på de befintliga spåren på Kiruna 

malmbangård innan de tas in till plattformsspåren. Detta kommer att kräva tillbyggnad av 

spår och plattformar samt ombyggnation av växlar i den norra delen av  

Kiruna malmbangård.  

 

Trafikverket har också ytterligare frågor som de i sin planering av upprättandet av den  

tillfälliga stationen måste ta hänsyn till. Detta eftersom att så länge MTAB nyttjar spåren 

på den östra sidan av Loussajärvi för malmtrafik och transport till/från lokstallar så finns 

det trafikmässiga hinder på Kiruna malmbangård med avseende på uppställda och passe-

rande tåg. Dessa frågor är: 

 

 Störningar och påverkan av byggtrafik/utrymmesbehov för nytt dammbygge över 

Loussajärvi 

 Störningar och begränsningar av övrig spårtrafik knuten till nuvarande verksamhet vad 

Kiruna malmbangård 

 Störningar och begränsningar av övrig verksamhet till området vid gamla  

signalställverket 

 Fortsatta samråd med Infranord/VR Track och andra trafikeringsföretag angående 

ändrad funktion av spåret 

 Samråd med driftledningscentralen angående tidsluckor i trafikeringen för att klara 

lokvändning på huvudtågspåret 

3.2.2 Framtidsalternativ 

Trafikverket har i dagens läge utarbetat tre möjliga lösningar med utgångspunkt från  

Kiruna kommuns mål för den framtida utvecklingen av Kiruna stad. Trafikverket har  

under framtagandet av dessa lösningsförslag också tagit hänsyn till kommunens önskemål 

om att den nya staden skall få strandkontakt. Se figurerna 2.2.1.1 – 2.2.1.3. 
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Figur 2.2.1.1 Nordlig säck                  Figur 2.2.1.2 Genomkörning  Figur 2.2.1.3 Sydlig säck 

3.2.2.1 Nordlig säck  

Persontrafiken på järnvägen 

Denna lösning innebär att en permanent järnvägsstation vid Kiruna malmbangård  

trafikeras via ett säckspår norrifrån samt från triangelspåret i den norra änden av  

Loussajärvi. Det triangelspår som finns i dagsläget kommer att användas för transport av 

lok och vagnar till lok- och vagnverkstaden. 

 

Malmtrafiken på järnvägen 

Om man bryter förbindelsen till Sjöbangården kommer denna att trafikeras via ett  

säckspår från väster. Möjligheten i denna lösning är att komplettera säckspåret med en 

järnvägsloop i den sydvästra delen av Loussajärvi för att på så sätt skapa en rundkörning 

för malmtrafiken. Man kan också skapa denna rundkörning genom att anlägga ett nytt spår 

som man sedan vinklar upp mot den nya dammen. 

3.2.2.2 Genomkörning 

Persontrafiken på järnvägen 

Järnvägsstationen kommer i denna lösning att kunna nås via ett genomgående spår längs 

vattnet enligt figur 2.2.1.2.  Ett nytt järnvägsspår anläggs från den nya järnvägen som går 

på den västra sidan av sjön. Spåret passerar därefter genom LKAB:s område via en bro 

och går vidare parallellt med den nya dammen över Loussajärvi och ansluter sedan till  

befintlig järnväg vid Kiruna malmbangård. Stationsspår med plattformar behöver delvis 

byggas utmed dammen. Persontrafik med nordlig infart via det nya triangelspåret kan 

momentant läggas om till genomgående trafik via Kiruna malmbangård. 

 

Malmtrafiken på järnvägen 

För malmtrafiken så gäller samma lösning i detta förslag som i föregående förslag med 

den nordliga säcklösningen. 
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3.2.2.3 Sydlig säck  

Persontrafiken på järnvägen 

Detta alternativ innebär att persontågen trafikerar stationen vid Kiruna malmbangård via 

en säckspårslösning genom att man anlägger ett nytt separat persontågsspår för trafiken 

till och från Narvik. Detta spår går i anslutning till dammen och med en bro över LKAB:s 

område. Spåret byggs parallellt med malmtågsspåren på den västra sidan av Loussajärvi. 

Nya Kiruna stad kan då få strandkontakt om de befintliga spåren i nordost rivs. 

 

Malmtrafiken på järnvägen 

För malmtrafiken till Narvik kommer det att krävas en lokvändning väster om sjön, om 

man inte anlägger en järnvägsloop i den sydvästra delen av Loussajärvi. En  

sammanställning av samtliga möjliga beslutsvägar i de olika tidsskedena nutid, närtid och 

framtid visas i figur 2.2.1.4. 

 

 
Figur 3.2.2.3.1 Möjliga beslutsvägar i olika tidsskeden 

 

3.2.2.4 Effekter av framtida järnvägslösningar 

Effekter Nordlig säck 

Då stationen utformas som en säckstation så kommer antalet tågförflyttningar att  

fördubblas. Den ökade trafiken kommer att kräva en ökad spårkapacitet för persontrafiken. 

Att man därför samordnar persontrafiken med malmtrafiken är mycket viktigt i detta 

skede. Lösningen med en säckstation kommer att innebära att restiderna förlängs med cirka 

20 minuter då lokvändning kommer att vara nödvändig för persontrafiken. 
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Effekter Genomkörning 

Detta är den lösning som används i dagsläget Ingen lokvändning kommer att vara  

nödvändig vilket gör att restiderna kommer att bibehållas..  

 

Effekter Sydlig säck 

I denna lösning så förväntas man uppnå samma effekter som i lösningen med den nordliga 

säcken. 

3.3 Kiruna kommuns detaljplaner 

Kiruna malmbangård och industriområdet som bangården ligger på är i dagsläget inte  

detaljplanerat. Detta gör att de ändringar och ombyggnationer som görs i verksamheten på 

nuvarande Kiruna malmbangård inte kommer att behöva ändras i några detaljplaner. Om 

det bestäms att det skall förläggas en tillfällig station/hållplats på Kiruna malmbangård 

krävs heller ingen detaljplaneändring.  

 

Väljs Kiruna malmbangård däremot som plats för den permanenta  

järnvägsstationen/resecentrumet så kommer området att behöva detaljplaneras då  

områdets användning påverkas så pass mycket och att området kommer att behandla 

större mängder personrörelser på daglig basis. 
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4. LKAB:s alternativ 

4.1 Alternativ 1 – Köp av Kiruna malmbangård 

Det första alternativet som LKAB kan använda sig av för att kunna få en ny anslutning 

från Kiruna malmbangård innefattar att LKAB förvärvar hela eller del av  

Kiruna malmbangård av Trafikverket. All spårmateriel, kontaktledningar, stolpar, signaler 

och annat på det berörda området övergår i LKAB:s ägo och LKAB kommer då att få  

ensamrätt till trafikeringen av berörd del av Kiruna malmbangård. Även marken som  

berörda delar är byggd på övergår i LKAB:s ägo. Därmed kan LKAB genomföra en  

ombyggnation och man behöver då inte sluta några avtal med Trafikverket i frågan i och 

med att man innehar äganderätten. LKAB kommer själva att bekosta hela  

ombyggnationen av Kiruna malmbangård. Ett köp av denna omfattning innebär en  

utdragen process med Trafikverket, kommuner, länsstyrelser och de järnvägsföretag som 

trafikerar sträckan i dagsläget. Hur ett förvärv/övertagande av Kiruna malmbangård skulle 

kunna gå till 

 redovisas i kapitel 5. 

 

Detta alternativ är möjligt under förutsättning att ingen kapacitet är sökt någon i den då 

gällande tågplanen av SJ och de godstransportföretag som trafikerar Kiruna malmbangård 

eller att den sökta kapaciteten är i så liten utsträckning att verksamheten inte är motiverad 

ur en samhällsekonomisk eller miljömässig synvinkel samt att placeringen av den  

permanenta järnvägsstationen/resecentrumet blir på annan plats än på Kiruna  

malmbangård. 

4.2 Alternativ 2 – Inget köp av Kiruna malmbangård genomförs 

Detta alternativ innebär att LKAB inte förvärvar någon del av Kiruna malmbangård av 

Trafikverket som därmed fortsätter att ha äganderätten till den spårmateriel som finns och 

även till marken som Kiruna malmbangård är byggd på. Förhandlingar inleds då med  

Trafikverket i frågan om att LKAB vill att hela/delar av Kiruna malmbangård ska byggas 

om efter deras direktiv för att uppfylla de krav som framtiden ställer på järnvägen i och 

med markdeformationerna som uppstår pga. gruvverksamheten. Trafikverket bygger då 

om berörda delar av bangården (river spår, tar bort de signaler som behöver tas bort o 

dyl.) och de kommer fortsatt att inneha äganderätten för Kiruna malmbangård. 

 

Om detta alternativ skulle bli det aktuella i slutändan så innebär det, precis som i  

alternativ ett, att alternativet är möjligt under förutsättning att ingen kapacitet är sökt i den 

då gällande tågplanen av SJ och de godstransportföretag som trafikerar Kiruna  

malmbangård eller att den sökta kapaciteten är i så liten utsträckning att verksamheten inte 

är motiverad ur en samhällsekonomisk eller miljömässig synvinkel samt att placeringen av 

den permanenta järnvägsstationen/resecentrumet blir på annan plats än på Kiruna  

malmbangård. 



5. Tillvägagångssätt 
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5. Tillvägagångssätt 

5.1 Försäljning av mark och byggnader 

Trafikverket har en utarbetad rutin för tillvägagångssättet vid försäljning av mark och 

byggnader. Stegen ser ut på följande vis: 

 

Bekräfta beslut att sälja fastighet 

Trafikverket skall ta kontakt med de brukare som finns på marken och fastigheten i  

dagsläget och kontrollera om behov av fastigheten fortfarande finns.  

 

Ta bort fastighet från avvecklingsplan 

Om objektet skall vara kvar i Trafikverkets förvaltning skall det tas bort från  

avvecklingsplanen. Om objektet skall gå vidare till försäljning skall det finnas kvar i  

avvecklingsplanen. 

 

Identifiera ev. hinder för försäljning 

I detta steg skall man ta reda på om: 

 

 Störningar från järnvägen är eller befaras bli påtagliga (irrelevant i detta fall då  

fastigheten utgörs av en bangård) 

 Det finns föroreningar som måste åtgärdas 

 Objektets utfartsväg är eller kan bli en risk för järnvägstrafiken (irrelevant i detta fall 

då fastigheten utgörs av en bangård) 

 En ny fastighetsgräns mot järnvägsfastigheten kan läggas så långt från järnvägen att 

gällande säkerhetsavstånd klaras (irrelevant i detta fall då fastigheten utgörs av en 

bangård) 

 Detaljplanen tillåter en annan markanvändning än den som nu pågår 

 Det finns något annat som kan försvåra eller förhindra en försäljning eller överföring 

 

Genomföra fastighetsutredning 

I detta steg redogörs för fastighetens rättsliga förhållanden och undersökning görs om det 

finns något som försvårar eller helt förhindrar en försäljning eller överföring. 

 

 Kontrollera att staten har äganderätt och att det är Trafikverket som är  

förvaltningsmyndighet 

 Ange rättigheter som i dagsläget belastar fastigheten (ledningar, vatten, avlopp,  

arrende- och hyresrätter, nyttjanderätter) samt delaktighet i anläggningssamfällighet 

 Trafikverkets ev. behovs av servitut beskrivs och en säkerställning av andra rättigheter 

inom fastigheten genomförs 

 En beskrivning av fastighetens gemensamma anordningar görs. 
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 Redovisning av fastighetens areal och varifrån arealuppgiften kommer 

 Redogörelse av ev. planer och bestämmelser som rör fastigheten 

 Bifoga fastighetskarta 

 

Fastighetsutredningen avses därefter ingå som en del i den fastighetsbeskrivning som blir 

en del av anbudsunderlaget. 

 

Undersöka hur hinder kan undanröjas 

Här undersöker man hur man kan undanröja identifierade hinder mot en försäljning eller 

sådant som försvårar en sådan i den mån detta är möjlig och kan göras till en rimlig  

kostnad. 

 

Upprätta fastighetsbeskrivning 

I detta steg sker upprättande av ett dokument som beskriver fastigheten tillräckligt bra för 

att ligga till grund för anbudsgivning, alternativt för andra myndigheter att bedöma sina 

ev. behov av fastigheten. Fastighetsutredningen (gjord tidigare i processen) är en viktig 

del av fastighetsbeskrivningen. 

 

Bedöma behov av fastigheten i övrig statlig verksamhet 

Undersökning genomförs om fastigheten bör behållas i statlig ägo 

 Ta reda på om objektet är av intresse för någon annan statlig verksamhet 

 Kontakta eller ha samråd med de statliga myndigheter som kan tänkas vara  

intresserade av att överta objektet 

 Kommunen kan ha kunskap om lokala förhållanden 

 Om byggnaden eller området som den ligger i har kulturhistorisk kvalitet. Detta  

kontrolleras i Riksantikvarieämbetes register 

 Endast de myndigheter som får förvalta fastigheter är intressanta att fråga 

 

Värdera fastighet 

En utredning av objektets marknadsvärde genomförs. 

 

 Överföra förvaltningsansvar 

Förvaltningsansvaret för fastigheten överförs till den myndighet som skall använda  

fastigheten. Ett dokument om överföring upprättas och undertecknas av Trafikverket och 

den mottagande myndigheten/affärsverket. Överföring till annan statlig myndighet skall 

ske till bokfört värde. Överföring till ett affärsverk skall ske till ett av parterna godkänt  

marknadsvärde. 

 

Söka efter intresseanmälan i fastighetsregistrets inskrivningsdel 

Denna punkt är inte relevant i sammanhanget då den endast berör  

permanentbostadsfastigheter.
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Undersöka om kommunen behöver fastighet för samhällsbyggnadsändamål 

Undersökning genomförs gällande huruvida kommunen vill förvärva fastigheten för  

samhällsbyggnadsändamål, t.ex. för ett exploateringsområde. Förfrågan kan ske skriftligt 

eller muntligt. 

 

Undersöka möjlighet till direktförsäljning 

En undersökning görs om försäljning kan ske efter förhandling direkt med köparen, utan 

auktion eller anbudsförfarande. 

 

Undersöka om befintliga hyresgäster har företräde 

Denna punkt är inte relevant i sammanhanget då den endast berör  

permanentbostadsfastigheter. 

 

Sammanställa underlag för anbud 

Ett förfrågningsunderlag för anbudsförfarande upprättas. 

 

Annonsera försäljning och skicka ut underlag 

Tillräckligt många presumtiva köpare ges kännedom om försäljningen. Annonsering sker 

på Trafikverkets hemsida och ev. på andra platser på internet samt i de tidningar som läses 

av de presumtiva köparna. 

 

Undersöka om kommunen har intresse av fastighet 

Kommunen har företräde att köpa en fastighets som salubjuds av staten. Undersökning 

genomförs i frågan om kommunen är intresserad av att köpa objektet. Överenskommelse 

görs med kommunen om huruvida frågan bör göras skriftligt och samtidigt utrönas, men 

kommunens hjälp, om det finns kännedom om någon det finns ytterligare intressenter för 

objektet.  

 

Invänta anbud (inom acceptfrist) 

Mottagning av anbud förbereds. Anbudsöppningen sker normalt sett samlat så fort  

anbudstiden gått ut. 

 

Ett flödesschema över ovan nämnda punkter presenteras på nästkommande sida. 
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Figur 5.1.1 Flödesschema försäljning av mark och byggnader 

5.2 Nedläggning av järnväg 

5.2.1 Definition av nedläggning 

För att en avveckling av en anläggning skall kunna betraktas som en nedläggning måste 

den förändring som görs medföra att anläggningen tappar i funktion och/eller i prestanda. 

En ombyggnation av Kiruna malmbangård skulle således räknas som en nedläggning då 

den skulle komma att förlora båda sin funktion och sin prestanda då ett flertal spår skulle 

försvinna. 

5.2.2 Nedläggning av tågspår 

Om en nedläggning av ett spår blir aktuellt, så får ett beslut om detta fattas först tre år  

efter det att Trafikverket har beslutat att underhållet på den berörda sträckan skall  

upphöra. 

 

Innan Trafikverket beslutar att en nedläggning skall göras så skall samråd hållas med  

försvarsmakten, övriga totalförsvarsmyndigheter och med de järnvägsföretag som  

bedriver eller har bedrivit verksamhet på den aktuella sträckan under det senaste året. 

Detta enligt 6 kap. 6§ JVF (2004:526). 
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6 § Trafikverket får besluta att del av järnvägsnät som förvaltas av staten och 

som inte underhålls skall läggas ner. Beslut om nedläggning får fattas först tre 

år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll skall upphöra. 

Innan Trafikverket beslutar om nedläggning, skall verket samråda med För-

svarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter samt med de järn-

vägsföretag som bedriver eller har bedrivit trafik på den aktuella delen av järn-

vägsnätet under det senaste året. Förordning (2010:149). 

 

Ett beslut som fattas om nedläggning av ett tågspår får överklagas till regeringen enligt 6 

kap, 13§, JVF (2004:526). 

 

13 § Trafikverkets beslut i frågor som avses i 6§ får överklagas hos regeringen. 

Övriga beslut av Trafikverket i frågor enligt järnvägslagen (2004:519)eller 

denna förordning får inte överklagas. I järnvägslagen (2004:519) finns be-

stämmelser om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut. Förordning 

(2010:149). 

Ett flödesschema för handläggningen redovisas i bilaga två. 

5.2.3 Försäljning av järnväg 

När beslut har tagits om att en sträcka inte längre skall ingå i statens spåranläggningar kan 

en intresserad part erbjudas att köpa banan av Trafikverket. Den nya ägaren övertar i  

samband med ett köp ansvaret för underhåll, nödvändiga investeringar och ansvaret för  

järnvägens innehavare enligt Järnvägslag (2004:519). 

 

Innan en försäljning kan genomföras skall samråd hållas med länsstyrelser, kommuner,  

trafikhuvudmän och järnvägsföretag enligt 6 kap, 7§ JVF (2004:526). 

 

7 § Om Trafikverket inte avser att underhålla en del av järnvägsnät som förval-

tas av staten, får verket upplåta den delen med nyttjanderätt. Innan upplåtelse 

sker, skall Trafikverket samråda med berörda länsstyrelser, kommuner, trafik-

huvudmän och järnvägsföretag. Som villkor för upplåtelsen skall gälla att nytt-

janderättshavaren skall överta ansvaret för underhållet av den upplåtna delen 

och för de investeringar som behövs för nyttjandet samt ansvaret som järnvä-

gens innehavare enligt järnvägstrafiklagen (1985:192). 

För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhetstillstånd en-

ligt 3 kap. 7§ järnvägslagen (2004:519). Förordning (2010:149). 

http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040526.htm#K6P6
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/19850192.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm#K3P7
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm
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Kommunerna har i en försäljning av statens egendom, i detta fall statens spåranläggningar, 

förköpsrätt. Detta enligt Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, 

m.m. 

 

11 § Förhandsbesked till en kommun om möjligheten att köpa fast egendom för 

samhällsbyggnadsändamål meddelas av den fastighetsförvaltande myndighet 

som enligt 5 eller 6§ får besluta om försäljning av egendomen, om kommunen 

för sin planläggning eller av annan orsak behöver ett sådant besked. Om egen-

domens värde överstiger de belopp som anges i 5 eller 6§ meddelas förhandsbe-

sked av regeringen.  Bestämmelserna om förberedande åtgärder skall även till-

lämpas i fråga om förhandsbesked enligt första stycket. 

12 § En kommun som begär förhandsbesked skall styrka sitt behov av den fasta 

egendomen genom en översiktsplan eller på annat sätt. Till ansökningen skall 

samma handlingar fogas som vid ansökan om expropriationstillstånd. 

13 § Har förhandsbesked meddelats om att en kommun får köpa fast egendom, 

skall den fastighetsförvaltande myndigheten på begäran av kommunen med-

verka till att kommunen får ta egendomen i besittning redan före köpet. 

 

5.2.4 Rivning av järnväg 

För att en järnväg ska få rivas så ställs det ett i BVR 1808 ett antal kriterier. Detta skulle bli 

aktuellt om alternativ två (se kap 4.2) blir det slutgiltiga alternativet. Kriterierna är  

följande: 

 

1. Förutsättningen för att en bana ska få rivas eller säljas är att beslut om  

nedläggning har vunnit laga kraft. 

2. Rivning av spåret får inte ske förrän frågan om eventuell turisttrafik eller 

annan intressents övertagande av banan avgjorts. Definitivt beslut om  

rivning tas därefter av TS-j i samråd med Trafikverket, Mark och Fastighet. 

3.  Rivning av banan och avyttring av mark får inte heller ske förrän behovet för 

framtida järnvägsändamål noggrant prövats. 

4.  Överlåtelse av spåranläggningen kan ske utan ersättning om värdet är noll  

eller försumbart. 

5. Innan rivning eller överlåtande kan bli aktuellt måste nedanstående punkter 

utföras för att undvika oönskad störning på människors hälsa eller på miljön. 

- Utredning om förekomsten av förorenade områden och om rivningen medför 

att de förorenadeområdena innebär en oacceptabel risk för människors hälsa 

eller miljön. Utredningen skainkludera de undersökningar som behövts 

 genomföras för att göra en korrekt bedömning. Om sådan riskbedöms  

föreligga ska åtgärder för att förhindra risken ske i samband med rivningen. 

Omföroreningar påträffas och dessa bedöms kunna medföra skada eller  

olägenhet för människorshälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten genast 

upplysas. Undersökningar och åtgärder ska dokumenteras i 

fastighetsregistret Frits. Trafikverkets fastighetsavdelning ska godkänna 

riskbedömningar och åtgärder. 

http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P5
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P6
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P5
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P6
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P11S1
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- Utredning om förekomsten av nedgrävt material i banvallen. Förekomsten 

av kablar och isolerskivor ska särskilt uppmärksammas. Grundregeln är att 

nedgrävt material ska avlägsnas från banvallen i samband med rivning eller 

försäljning. 

- Isolerskivor ska hanteras på motsvarande sätt som kablar. Metodik för  

miljöriskbedömning enligt BVF och BVH 518.8001 ska tillämpas även för 

isolerskivor. Isolerplattor innehållande freoner och flamskyddsmedlet 

HBCD klassas som farligt avfall och ska hanteras som sådant. 

6. Om rivningen väsentligt kan komma att förändra naturmiljön ska samråd 

hållas med Länsstyrelsen. 

 

Flödesscheman för handläggning redovisas i bilaga tre och fyra. 

. 

För övriga krav på rivningsarbete hänvisas till BVH 581.1911, Spårrivning.

5.2.5 Överlåtande av nyttjanderätt 

När Trafikverket har tagit beslut om att underhåll på en spåranläggning skall upphöra så får 

de också överlåta nyttjanderätten av anläggningen med omedelbar verkan. Villkoren för ett 

överlåtande är desamma som vid en försäljning, dvs. att den nya innehavaren av  

anläggningen övertar ansvaret för underhåll, nödvändiga investeringar samt ansvaret som 

järnvägens innehavare enligt Järnvägslag (2004:519).  

 

Innan överlåtande kan ske skall samråd hållas med länsstyrelser, kommuner,  

trafikhuvudmän och berörda trafikutövare. Detta enligt 6 kap. 7§ JVF, (2004:526). 

5.3 Övriga lagstadgar att beakta 

Det finns ett antal paragrafer i olika lagstiftningar, utöver de som tidigare nämnts, som 

kan vara viktiga att ta i beaktning. 

5.3.1 Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

  

8 § En fastighetsförvaltande myndighet får sälja fast egendom om egendomen inte alls eller endast i 
ringa utsträckning behövs i statens verksamhet och om det inte finns särskilda skäl för att         
egendomen fortfarande skall ägas av staten. Hänsynen till kulturminnesvården, totalförsvaret,      
naturvården och det rörliga friluftslivet kan utgöra särskilda skäl för att en egendom fortfarande skall 
ägas av  staten. Förordning (2006:377). 

9 § När en försäljning aktualiseras skall den fastighetsförvaltande myndigheten samråda med en  
annan statlig myndighet om det med hänsyn till egendomens läge eller beskaffenhet eller av andra 
skäl bedöms troligt att den myndigheten kan behöva egendomen eller att egendomen behövs för   
intressen som den myndigheten skall bevaka. 
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I fråga om försäljning av bostadsfastigheter för permanent bruk som kan antas ha ett sådant        

kulturhistoriskt värde att de bör skyddas, skall samråd även ske med Riksantikvarieämbetet och   
berörd länsstyrelse. 

Om myndigheterna efter samråd inte är ense skall ärendet överlämnas till regeringen för prövning. 

10 § En fastighetsförvaltande myndighet skall medverka till att statens långsiktiga planering av 
mark- och lokalbehov samordnas med kommunernas översiktsplanering. Detta bör ske på ett så    
tidigt stadium av planeringen att avvägningen av den framtida markdispositionen i huvudsak är   
klarlagd och en principöverenskommelse är träffad mellan parterna, när en kommuns önskemål om 
förvärv av viss fast egendom aktualiseras. En fastighetsförvaltande myndighet skall, vid upplåtelse 
av fast egendom som en kommun inom överskådlig tid kan komma att behöva för                    
samhällsbyggnadsändamål och som bör kunna avstås av staten för sådant ändamål, se till att     
upplåtelsevillkoren inte försvårar en framtida överlåtelse till kommunen. 

Uppkommer fråga om överlåtelse av fast egendom utan att den framtida dispositionen enligt första 
stycket är klarlagd, skall den fastighetsförvaltande myndigheten ta reda på kommunens behov av 
egendomen. 

14 § Har yttrande inhämtats från en annan myndighet än de som avses i 9§ och motsätter sig 
denna myndighet försäljningen eller villkoren för den, skall ärendet hänskjutas till regeringen om den 
säljande myndigheten anser att försäljningen ändå bör komma till stånd enligt dess förslag. Detta 
behöver dock inte ske i ett ärende av mindre vikt. 

17 § För att fastställa egendomens marknadsvärde skall den säljande myndigheten låta beskriva och 
värdera den. 

22 § Den säljande myndigheten får besluta om hur köpeskillingen och annan ersättning skall betalas 
efter vad som är lämpligt i varje särskilt fall. Myndigheten får dock inte eftersätta statens rätt och 
skäliga anspråk på säkerhet 

5.3.2 Järnvägslag (2004:519)  
13a§ När ett godkänt delsystem skall moderniseras eller byggas om, skall en beskrivning av det 

planerade arbetet lämnas in till tillsynsmyndigheten. Om myndigheten bedömer att den övergripande 

säkerhetsnivån påverkas, får det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast efter 

ett nytt godkännande av myndigheten. Lag (2007:452). 

5.3.3 Järnvägsförordning (2004:526)  
5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om specifikationer som svarar mot kraven i de     

tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som offentliggjorts av Europeiska gemenskapernas 

kommission i Europeiska unionens officiella tidning. Därvid får styrelsen föreskriva att en bedömning 

enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519) i enlighet med den offentliggjorda specifikationen skall 

utföras av ett anmält organ. 

 

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska standarder och specifikationer som skall    

tillämpas i avvaktan på att tekniska specifikationer för driftskompatibilitet offentliggjorts enligt första 

stycket samt om övriga villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift,  

underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon. Förordning (2008:1287). 

http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P10S1
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P10S1
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19961190.htm#P9
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm#K2P10
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040526.htm#K2P5S1
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040526.htm#K2P5S1
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11 § Transportstyrelsen får, när det gäller delsystem som ingår i det transeuropeiska  

järnvägssystemet för konventionella tåg eller det transeuropeiska järnvägssystemet för  

höghastighetståg, besluta att inte tillämpa en sådan teknisk specifikation för driftskompatibilitet som 

avses i 5 § första stycket endast för projekt som gäller  

1. en ny linje, modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om projektet är långt framskridet 

eller ett avtal om ett sådant projekt håller på att genomföras när den tekniska specifikationen för 

driftskompatibilitet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.  

2. modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om lastprofilen, spårvidden, spåravståndet  

eller den elektriska spänningen i tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet är  

inkompatibla med vad som gäller för den befintliga linjen, 

3. modernisering, utvidgning eller ombyggnad av en befintlig linje om användningen av tillämpliga 

tekniska specifikationer för driftskompatibilitet hotar projektets lönsamhet eller driftskompatibiliteten 

hos det svenska järnvägssystemet, eller 

4. att snabbt återupprätta järnvägsförbindelserna efter en olycka eller en naturkatastrof och  

tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet då inte kan användas av tekniska eller 

ekonomiska skäl. Förordning (2008:1287). 

 

14 a § Om det enligt 13 a § järnvägslagen (2004:519) behövs ett nytt godkännande av ett  

delsystem som moderniseras eller byggs om, skall Transportstyrelsen besluta i vilken utsträckning 

sådana specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 5 § första stycket skall tillämpas.  

Förordning (2008:1287). 

http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040526.htm#K2P5S1
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040526.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040519.htm
http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/20040526.htm#K2P5S1
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6. Risker 

6.1 Kiruna kommun 

Vid en eventuell försäljning av Kiruna malmbangård så har Kiruna kommun förköpsrätt 

på området. Detta eftersom att kommunerna alltid har företräde att köpa fastigheter som 

säljs av staten.  

 

Eftersom att Kiruna kommun har prioriterat det tillfälliga stationsläget så utgör det en risk 

att de även kan komma att prioritera Kiruna malmbangård som den plats där man senare 

kan komma att bygga en permanent järnvägsstation/resecentrum.  

6.2 Trafikverkets planer 

Trafikverkets planer för Kiruna malmbangård går i samma spår som kommunens. Dessa 

planer (som presenterats i kapitel 3.2) gör att sannolikheten minskar för att: 

1.  LKAB i framtiden ska kunna köpa hela/delar av Kiruna malmbangård eller att  

2. Trafikverket skall gå med på att bygga om den efter LKAB:s önskemål  

6.3 Övriga aktörer 

Andra järnvägsaktörer, t.ex. Avalon Minerals, kan bli intresserade av att trafikera sträckan 

om persontrafiken inte längre kommer att trafikera Kiruna malmbangård, dvs. att den 

permanenta järnvägsstationen/resecentrumet förläggs på annan plats än Kiruna  

malmbangård. Detta är en risk för ett eventuellt köp av Kiruna malmbangård eftersom att 

om t.ex. Avalon söker kapacitet för att trafikera Kiruna malmbangård så försvinner  

chanserna för LKAB att köpa hela eller delar av Kiruna malmbangård. Detta eftersom att 

Trafikverket inte säljer en anläggning om stora kapaciteter är sökta i tågplanen av fler än 

ett järnvägsföretag. 



7. Diskussioner och slutsatser 
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7. Diskussion och slutsatser 

Sedan starten av detta arbete har ny information framkommit som är intressant ur  

utredningssynpunkt.  

 

De fakta som har kommit fram utgör personliga åsikter från de personer som har deltagit 

under de som hållits under arbetet med denna utredning. 

 

En placering av den tillfälliga stationen på Kiruna malmbangård är något som inte är  

optimalt sett från LKAB:s synvinkel då det kommer att påverka malmtransporterna  

negativt. Det kommer att bli en fördubbling av tågrörelserna på Kiruna malmbangård i 

och med lokvändningarna som persontågsloken måste genomföra. Om det i slutändan 

skulle bli så att den permanenta järnvägsstationen/resecentrumet förläggs på Kiruna 

malmbangård så måste LKAB hitta alternativa lösningar för att tillgodose malmtrafikens 

behov. Dock så skulle trafiken kunna fungera som vanligt eftersom att persontågen 

 kommer att gå på separata spår då dessa väl kommer in på Kiruna malmbangård.  

 

Ett övertagande av hela/delar av Kiruna malmbangård har fördelar, men är inte  

nödvändigt.  Det finns även fördelar med det andra alternativet då LKAB inte behöver ta 

hänsyn till exempelvis underhåll av spår och växlar, snöröjning m.m. 

 

Problem som kan uppstå om både tillfälliga stationen och den permanenta  

stationen/resecentrumet förläggs på Kiruna malmbangård är att om fler än ett tåg står inne 

på stationen så kommer fler spår att behöva tas i anspråk vilket skulle kunna påverka den 

övriga trafiken negativt. Dock så kommer det vid en permanent lösning att anläggas  

ytterligare plattformsspår vilket skulle göra att de övriga trafiken inte påverkas. Den  

övriga trafiken kommer dock att förlora spårkapacitet.  

 

De framtidsalternativ som i dagsläget finns och som tagits fram av Trafikverket accepteras 

i dess nuvarande form av LKAB. Det har framgått att det alternativ som det i dagsläget ser 

ut att bli, är det alternativ som innebär att det blir en nordlig säcklösning. Det är också det 

alternativ som kommer att bli det slutgiltiga om planerna inte ändras av större mått under 

den kommande tiden. Lösningen med den sydliga säcken är tekniskt genomförbar, men 

inte på något sätt optimal och är det alternativ som är det svåraste att genomföra. Även 

fast Nya Kiruna skulle få strandkontakt så är inte den sydliga säcklösningen optimal. Att 

lösningen skulle innebära en lokvändning även för malmtrafiken är inte heller önskvärt 

från LKAB:s sida. 

 

Alternativ genomkörning är helt klart genomförbar, även fast den lösningen skulle bli 

kostsam. I denna lösning finns också en mycket stor risk. Malmtrafiken skulle komma att 

gå på utsidan av persontrafiken när persontågen står på stationen. Detta visas inte i de  

fotomontage som visas i rapporten, men fakta har framkommit under ett möte med 
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LKAB. Detta är en säkerhetsrisk för de resenärer som finns. Denna risk skulle möjligen 

kunna undanröjas med hjälp av att man anlägger en gångbro, men det inte på något sätt 

optimalt att persontrafiken går på insidan av malmtrafiken.  

 

Att det industriområde som Kiruna malmbangård ligger på inte är detaljplanerat av kom-

munen anses vara mycket bra eftersom att det sparar mycket arbete i dagsläget. Dock så 

kommer det att, om en permanent station/resecentrum anläggs på området, att krävas  

detaljplanering. Detta är dock en aspekt som man inte räknar med i dagsläget eftersom att 

LKAB:s planer förutsätter att den permanenta stationen/resecentrumet förläggs på annan 

plats än på Kiruna malmbangård. 

 

Vad gäller LKAB:s alternativ så är det som är mest prioriterat alternativ ett – att köpa  

Kiruna malmbangård av Trafikverket och bygga om den efter egna önskemål. Detta  

förutsätter att ingen av de andra järnvägsföretag som trafikerar sträckan söker någon  

kapacitet i tågplanen och därmed är det också en förutsättning att den permanenta  

stationen/resecentrumet förläggs på annan plats än på Kiruna malmbangård. Skulle någon 

annan än LKAB söka kapacitet så får inte Trafikverket sälja anläggningen. Skulle däremot 

endast LKAB söka kapacitet så skulle Trafikverket kunna sälja Kiruna malmbangård  

eftersom att Trafikverket då inte har någon nytta av den. Eftersom att kommun har  

förköpsrätt på fastigheten så skulle de kunna köpa marken av Trafikverket innan LKAB, 

men om persontrafiken inte söker kapacitet så verkar detta högst osannolikt. 

 

Vad gäller alternativ två som presenteras ovan så är det möjligt att detta kan ta längre tid 

att genomföra än alternativ ett. Detta eftersom att Trafikverket då måste, inom sin egen 

organisation, ansöka om anslag samt få projektet prioriterat bland andra pågående  

järnvägsprojekt. 

 

I skrivande stund talas det om lagändringar som säger att kommunerna inte längre har  

förköpsrätten på statens anläggningar. Dock så har ingen lagändring ännu skett men det 

finns dock ett förslag till ny förordning för statens försäljning av fast egendom som nu är 

föremål för remisshantering. Det förslaget innehåller samma företrädesrätt för  

kommunerna men man försöker styra upp frågan så att kommunerna ska svara inom  

bestämd tid.  

 

Slutsatserna som i dagsläget kan dras är att ett totalt förvärv av Kiruna malmbangård inte 

är aktuellt i dagsläget. Att förvärva delar av Kiruna malmbangård och bygga om dessa är 

dock aktuellt. LKAB har som mål att senast i oktober 2011 ha ett avtal klart med  

Trafikverket gällande ett övertagande av den befintliga järnvägen, som ersätts med en ny 

järnväg runt LKAB. Även Kiruna C är tänkt att ingå i detta avtal om möjlighet finns.  Inga 

planer och beslut finns i dagsläget på att ev. ta över Kiruna malmbangård. 
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