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BAKGRUND

2015 togs en programhandling fram för utformningen av den nya stadsparken i Nya Kiruna Centrum, NKC. Ett antal
nya förutsättningar har motiverat att den nu revideras för att säkerställa parkens tänkta utformning och funktion. De
nya förutsättningarna finns sammanfattade i det här dokumentet liksom det reviderade förslaget.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANALYS
På följande uppslag sammanfattas de nya och gamla
förutsättningarna för parken. En del planmässiga
förutsättningar är vid dagens datum ännu ej helt definierade
men bedöms inte påverka programhandlingen avsevärt. Det
åligger nästa skede i parkprojektet att samordna sig med
dessa. Framförallt handlar det om trafikutformningen av
Ringleden och Malmvägen, liksom de nordvästra kvartren i
anslutning mot E10:an.
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Program

Parkens aktiviteter och funktioner definieras väl i det
dialogarbetet som genomfördes PH 2015 och ligger till
grund för den föreslagna utformningen.
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De dominerande klimataspekterna för parken bedöms
vara vind och solförhållandena. Det finns en förhärskande
vindriktning från väster men vintertid även från norr. Den
många gånger lågt stående solen når parken framförallt
eftermiddagstid vilket generellt bedöms vara positivt då
många av parkens besökare kan tänkas vistas i parken dessa
tider. På några platser når även södersolen och morgonsol
in. Det är viktigt att på ett precist sätt ta tillvara på dessa
platser även i den fortsatta projekteringen av parken.
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Parken har sedan programhandlingen (PH 2015) framförallt
smalnats av i båda ändar. Detta har gjorts av flera
anledningar men i huvudsak är syftet att minska risken för
att parken upplevs som en barriär som delar upp staden i
två sidor. Genom att i de viktigaste stadsdelsövergripande
stråken låta kvartersbebyggelsen följa med blir den
korsande rörelsen kortare i dessa snitt. Den tillkommande
bebyggelsen hjälper även till att definiera parken något
tydligare, vilket kan vara positivt även om parken till ytan blir
något mindre..
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Sol- och vindstudie
KLImAT

Koncept

Konceptet sedan tidigare, med en långsmal park som delas
in i olika karaktärer har tagits tillvara men också utvecklats
med ett antal nya koncept.
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Sol- och vindstudie

Det centrala gång, cykel, skid och delvis skoterspår som
löper genom parken föreslås dras in något i parken för att på
så vis låta besökare röra sig i parken, snarare än längs med
kanten av parken. Därmed delas parken in i två ytor, norr och
söder som det centrala stråket. Den norra sidan ges en mer
naturlik karaktär som lyfter in den arktiska naturen i parken.
Den södra sidan som vänder sig mot centrum utformas som
en mer programmerad urban park.

KARAOKE PARK
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ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV FÖRSLAGET
Nedan följer en översiktlig beskrivning av exempelvis stråk,
platser och parkkaraktärer.

Stråk

Parkens viktigaste stråk är det centrala stråk som löper
från Malmvägen i sydväst till Stadsparksbron i nordöst.
Stråket föreslås sommartid ha en separerad gång- och
cykelbana med en bredd på ca 5,5 m. Vintertid finns
möjlighet att bredda stråket något för att även rymma
skidspår. Vinkelrätt mot mittstråket korsas parken av ett
flertal stadsdelsövergripande stråk, vid tre tillfällen av
fordonstrafik. Dessa korsningar ska utformas så trafiksäkra
och i så stor utsträckning som möjligt ge parkens gång
och cykeltrafikanter företräde. Förutom gatorna med
fordonstrafik finns ytterligare ett antal korsande stråk för
gång och cykel, varav vissa erbjuder diagonala rörelser
mot viktiga målpunkter som exempelvis mellan skolan och
torget.

Finrummet

Delen mellan Elin Anderssons gata och Ralph Erskines
gata, som i PH 2015 kallades Finrummet, har förändrats
något på grund av dagvattenprojektet. Framförallt har
ytan sänkts, vilket har möjliggjort en naturlig slänt som
i förslaget har terrasserats för att erbjuda informella
sittplatser i en grön omgivning. Slänten kan användas
som amfiteater för mindre tillställningar. Hela den öppna
gräsytan kan också användas som publikyta vid större
evenemang som Kirunafestivalen.

Vardagsrummet

Vardagsrummet består av två karaktärer. Parkdelen mellan
Ralph Erskines gata och Aili Kangas gata domineras av en

förhöjd gräskulle. Platsen erbjuder besökare en fin utsikt
över stadsparken och dess omgivning. Den upphöjda platsen
ger goda solförhållanden. Vintertid kan kullen användas för
vinteraktiviteter som pulkaåkning. Parkdelens fortsättning,
fram till Midnattsolsvägen, består dels av ett antal mindre
“naturgläntor” norr om mittstråket, dels en nedsänkt
dagvattenyta. Den senare kan användas för spontanidrott
både sommar och vinter. Naturgläntorna föreslås utformas
med stor del blommande planteringar, sittplatser och
grusade ytor för att spela exempelvis boule eller kula. En
större glänta föreslås omgärdas av staket för hundrastning.

Vegetation

Vegetationen i parken fyller flera funktioner. Genom en
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Den mest centrala delen av parken är delen mellan
Flyttleden och Elin Anderssons gata. Parken är utformad för
att erbjuda för att stimulera möten och social interaktion.
Här finns lekutrustning, utegym, parkour och boll och
spelytor. I anslutning till Flyttleden finns en öppen yta, ett
parktorg, som kan användas för tillfälliga evenemang som
exempelvis julmarknad eller foodtrucks.
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Vid ett antal platser finns anledning att definiera entréer
in till parken. Dessa markeras på ett liknande sätt för att
annonsera parkens närvaro. Platserna kan markeras med
låga murar, sittplatser, skräpkorgar och skyltning till viktiga
målpunkter, både i parken och i staden i övrigt.

Robusta materialval föreslås för en effektiv skötsel. Parkens
hårdgjorda material föreslås domineras av stenmjöl och
asfalt med robusta kantavgränsningar av natursten, som
granitkantstöd och friser av stor- och smågatsten. Murblock
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Platser

Parkens olika karaktär och funktion definieras i huvudsak
av dess läge i relation till stadens centralitet. I angränsning
till Flyttleden är det sannolikt flest folk som korsar parken,
varför denna del utformas med många aktiviteter och
funktioner för olika målgrupper. Längre bort från stadens
centrum klingar intensiteten av och mer rofyllda karaktärer
dominerar.

stor artrikedom av lokala växter förstärks den biologiska
mångfalden och bildar viktiga habitat för faunan. Svackdiken
och regnbäddar möjliggör lokalt omhändertagande av
dagvatten för att inte belasta dagvattennätet. Genomtänkta
placeringar av träd och buskar skapar lä och förbättrar på så
vis den termiska komforten i parken. Blommande växter och
varierade uttryck erbjuder höga rekreativa vistelsevärden
både sommar och vinter.
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REFERENSBILDER
av betong förekommer vid exempelvis upphöjda planteringar
och i terrasserade slänter. Gröna ytor domineras av klippta
gräsytor som övergår till ängsgräs där behov av vistelse inte
är lika stort. Träd och buskar samplanteras och bildar täta,
läskyddande ruggar. i karaokeparken och vardagsrummet
föreslås ett antal perenna planteringsytor som även
innehåller plats för annueller och lökar.

Utrustning

Lekutrustning, sittplatser och utegym föreslås domineras
av obehandlat trä med naturlig impregnering som lärk
eller robinia. Trä är ett varmt material som åldras vackert.
Stål förekommer exempelvis i handledare, cykelställ och
skräpkorgar.

Höjdsättning och dagvatten

Parkens övergripande höjdsättning är på många ställen
låst av omgivande terräng, anslutande gator och
styrande detaljplaner. Längdsektionen visar parkens
hängmatteliknande höjder med en lågpunkt i den centrala
delen. Inom parkens gränser är höjdsättningen central för
gestaltningen. Det finns en rytm av nedsänkta gräsmattor
för dagvatten och upphöjda kullar. Längs mittstråkets norra
sida föreslås ett landskap av varierande småkullig terräng
som förstärker naturkaraktär.
För att undvika att belasta det kommunala dagvattennätet
föreslås parkens dagvatten att omhändertas lokalt genom
svackdiken och regnbäddar. Vattnet leds mot de större
översilningsytorna och kan där, vid skyfall, brädda in i
dagvattennätet som sista utlopp.

Drift och underhåll

Parkvägarna dimensioneras för att kunna snöröjas enkelt.
Vissa delar av parken snöröjs inte. Likaså klipps inte gräs i
hela parken. Se drift och underhållsplan för mer information
om föreslagen skötsel.
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PRODUKTBLAD

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/1798

MATERIALVAL OCH UTRUSTNING

Outline
Parkmöbler Outline har lekfulla linjer och sta-

Asfalt och stenmjöl dominerar parkens hårdgjorda
ytor
diga former.Outline betyder kontur. Namnet
med kanstöd och friser i stor- och smågatsten.passar
Robusta
väl in på detta välavvägda och lätt
materialval ger en effektiv skötsel. Murblock avsvängda
betongmurelement som ofta ses använt
skolgårdar
bildar sittkanter för de upphöjda planteringarnapåoch
i den och i bostadsområden. Gör
en parentes eller långa, böljande linjer med
terrasserade slänten.
hjälp av de olika radieelementen. Montera

bänkarna med minst 10 mm toppavstånd eller

Planteringarna utgörs av träd och buskar som planteras
i
ställ dem med viss distans för den visuella
ruggar och ger lä från vinden.
effekten. Ställs Outline tätt ihop är fogning
tätningslist är att rekommendera för att
Större gröna ytor domineras av klippt gräs ochmed
ängsgräs.
undvika
skador i de skarpa kanterna.
Parkens möblering och lekutrustning domineras
av träslag
som robinia och lärk med naturlig impregnering som
FORMGIVARE mellanrum landskapsarkitekter
åldras vackert. Handledare, cykelställ och skräpkorgar får
pulverlackerat stål.

RICHTER

470

470

800
Outline hörn

Outline radie

Typ

Färg

Kg/st

Produktnummer

Rak

Naturgrå

670

9813-090000

Rak

Naturgrå

Radie 1,25 m

Naturgrå

1340

9813-190000

1080

9813-190100

FRASDORF

·

Radie 2,5 m

Naturgrå

1220

9813-190200

470x1872x650

Radie 6,0 m

Naturgrå

1180

9813-180600

470x1705x650

Radie 9,0 m

Naturgrå

1150

9813-170900

470x800/800x650

Hörn 90 grader

Naturgrå

810

9813-089000
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Pyramid Partner Swing
graubner Play Stations for
Developing the Senses

Vandalism

not vulnerable

Supervision

recommended

Dips

Explanation Board included
Installation

outdoors

Safety check
(EN 1176)

has been completed

Installation in
concrete

not possible

Art.nr: T.8TG

Ryggdrag TG

Art.nr: T.17TG

10.93000
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Design G. Beltzig

470x1955x650

Suitable
- for parks, seminar centres, educational
institutions

Design W. Graubner according to H. Kükelhaus

470

Function and Play value
The whole body is used here. Physical
well-being is soon experienced.
At the beginning it is not easy to understand what happens when two people
move the partner swing. Enjoyment
comes with the discovery that when one
person swings, the other, without having
to do anything, also swings. However it
can also happen that in spite of great
effort someone does not start to swing.
And that only makes the enjoyment even
greater when, with a delay dependent
on the connected system of coupled
swinging, the swing momentum returns
powerfully. It becomes gradually clear to
the participants that their own efforts
return to benefit themselves later; they
begin to feel physically comfortable with
their own bodies and build up a relationship with their partner.

Mindre träd
Hägg, Björk, Rönn
Buskar
Exempelarter
Perenner och marktäckare
Exempelarter

D-83112

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH

09/13

650

650

650

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH

440

R

Växtmaterial
Stora träd
Kirun poppel,. rödgran,

·

Naturgrå

L

L

Kanter, friser och murar
Dimension mm
Kantsten av granit mot gata, ramsten av granit470x950x650
mot
plantering, Sittmur av betong, kallmurar av granit
vid
470x1900x650
entreplatser
470x1953x650

GMBH

440

440

Till vänster visas referensbilder på material och utrustning.
Nedan är en lista på motsvarande som behöver definieras i
nästa skede.
Hårdgjorda material
Ytskikt
Asfalt, stenmjöl, träflis, kork (fallskyd)

SPIELGERÄTE

Play value
Because of its individual shape, the
Pyramid Tower catches the eye and is therefore suited as a playground signal and
lends the site an unmistakable character.
The metal tip shines in the sunlight and
the cladding is transparent, letting light
pass through, despite its sturdiness. A
colour design provides an interesting
acentuation. If the towers are grouped,
it is possible to create a spectacular slide
system with connecting tunnels which
will undoubtedly form a big attraction in
Fleisure
O N + 4 9 - 8 areas.
052/17980 · FAX 4180

Fundamental characteristics
- unique and original
high-quality design
high aesthetic value
- incentive for playing: experiencing
height, curiosity
- movement: climbing

Sm
Midd
B

Situp-ramp

Suitable
- for children from 5 years
- for public playgrounds
leisure areas

Art.nr: T.2

Armgång

Art.nr: T.4

S:t Eriks AB
Industrivägen 4, 254 34 Staffanstorp

tel: +46 (0) 771-500 400

info@steriks.se

www.steriks.se

Teknisk information

Utrustning
Bänkar och soffor
Cykelställ och skräpkorgar
Lekutrustning
Skärmtak och staket
Belysning
Övrigt

Mått
Längd: 1200 mm
Bredd: 720 mm
Höjd: 1075 mm
Material
Lärk
Rundstav: Furu

Teknisk information
Mått (per redskap)
Längd: 2410 mm
Bredd: 1600 mm
Höjd: 1860 mm
Material
Lärk
Rundstav: Furu

MATERIAL I URVAL

Outer Space
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Utform

Teknisk information
Mått
Längd: 1970 mm
Bredd: 2300 mm
Höjd: 560 mm

Slipstensgatan 6

Teknisk information
213 76 Malmö
Mått
Längd: 3330 mm
Bredd: 1090 mm
Höjd: 2550 mm

Tel. 0413-20 000
info@utform.se
www.utform.se

UTRUSTNING I URVAL

Utform

Slipstensgatan
213 76 Malmö

Tel. 0413-20 00
info@utform.s
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DETALJER
Nedan redovisas ett antal refrenser och skisser på detaljer
av betydelse. I det fortsatta arbetet med parken bör dessa
utvecklas.

Betongristningar
“Betongristningar” - i parken föreslås ett antar betongrundlar , ca 2 meter i diameter och 50 cm höga “sittpuckar”
med inristade motiv från Kiruna. Betongbänkarna kan vara
uppvärmda.

Mittstråket
Mittstråket kantavgränsas med bred ramsten för att
vintertid kunna breddas för att rymma skidspår. Ett
svackdike följer stråket för att omhänderta dagvattnet.

Sittmurar
I dagvattenparkens slänter föreslås sittmurar av betong
med träsitsar som informella sittplatser.

Outer Space
arkitekter

Kiruna stadspark, revidering av programhandling
DAGVATTEN
Det bör utredas om inte stadsparken till största del kan
ta hand om sitt egna dagvatten lokalt. Diagrammet visar
förslag på ett svackdike eller regnbädd som avvattnar
mittstråket. Vid lämpliga platser i parken kan lokala
dagvattenmagasin komplettera dagvattenhanteringen.

SVACKDIKE

FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

ÖVERSILNINGSYTA SKYFALL

MINDRE TILLFÄLLIGA
EVENEMANG
(SOMMAR/VINTER)

STÖRRE TLLFÄLLIGA
EVENEMANG

ENTRÉER, PLATSER OCH RÖRELSE
I parken finns många stråk och rörelser, de allra flesta är
bilfria. Mittstråket är 5,5 m brett och rymmer gång, cykel,
skidor och vintertid även delvis skoter. Vid parkens korsande
stråk markeras parkens entréer med låga murar, bänkar
och papperskorgar. Diagrammet redovisar övergripande hur
parken kan tänkas användas för stora och små evenemang.
GÅNG

BIL

BUSS

SKOTER

ENTRÉER

VEGETATION
Parken har många föreslagna träd för att skapa naturliga
vindskydd och ge den smala parken en grön inramning,
framförallt med vegetationen nordväst om mittstråket.
Konceptet med en parksida och en natursida tydliggörs i
val av växter. Den nordvästra delen består av lokala artval
medan den sydöstra även innehåller ett större urval av
växter för att ge parken en mer varierade växtupplevelse.
Mot Malmvägen föreslås den befintliga vegetationen att
bevaras.

UTRUSTNING I URVAL
TRÄD SOM BEVARAS

BLANDADE ARTVAL

LOKALA ARTVAL

BEFINTLIGA KONSTVERK
Med hjälp av kommunantikvarie har ett antal konstverk
i Kiruna centrum identifierats som möjliga att flyttas till
den nya stadsparken. Förslagsvis placeras flertalet av
skulpturerna tillsammans i ett sammanhang med de flyttade
byggnaderna: Brandstatoinen och Sjukstugan. I förslaget
redovisas också att ett av konstverket, förslagsvis Talande
tecken kan placeras vid stadsparkbrons södra brofäste.
Exakt placering utreds i nästa skede.
DIAGRAM
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BELYSNING
PRINCIPhar
SEKTION
Kiruna kommun
tagit fram1 belysningsprogram för bland
annat stadsparken, daterat 2015-09-16. I denna revidering
har tankarna från belysningsprogrammet förts in versiktligt.
Det åligger nästa skede att säkerställa god ljusdeisgn i
stadsparken.
Norr

Syd

15 m

10 m

PRINCIP SEKTION 3

Stolpe ca 8m i norr
Spotlight för belysning av träd monteras ca. 8 m, Smalstrålig, Dimbar
Vägarmatur topp-placerad ca. 8m, Eliptisk vägoptik, Dimbar
Färgtemperatur justeras mellan 3000-4000 K beroende på årstid

Stolpe ca. 10 m i syd
Spotlight, vägarmatur och
Kirunalykta på dubbelarm
Kirunalykta på arm (kopparutförande)
ca. 4,5 m
Belysning av cykel/gångbana
Eliptisk ljusbild, dimbar, bländfri

5m

Norr

Syd

Kirunalykta på arm (kopparutförande)
ca. 4,5 m, Belysning av cykel/gångbana
Eliptisk ljusbild, Dimbar

10 m
15 m

ÖVERGRIPANDE
10 m

Armatur för belysning
15 mav entréer

55 m

Spotlight för belysning
av lekutrustning / träd

Kirunalykta på vajer
ca 4,5-6 m över mark

5m

OBS!

/

EJ I SKALA

/

STADSPARKEN
10 m

ANTAL, AVSTÅND OCH PRINCIP FÖREMÅL FÖR VIDARE PROJEKTERING

55 m

Kirunas Stadsomvandling, Ljusgestaltningsprogram - ÅF Lighting 2015-09-16 DELINLÄMNING

Integrerat ljus
(kontinuerlig)

15 m

35

Integrerat ljus
(butiker / entréer)
Stolpar (stål)
Stolpar (trä)
Vajer (parallell)

OBS!

/

EJ I SKALA

/

Vajer (sick-sack)

ANTAL, AVSTÅND OCH PRINCIP FÖREMÅL FÖR VIDARE PROJEKTERING

STADSPARKEN

Kirunas Stadsomvandling, Ljusgestaltningsprogram - ÅF Lighting 2015-09-16 DELINLÄMNING
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ILLUSTRATIONER

VY FRÅN GAMLA BRANDSTATIONEN
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VY FRÅN UTSIKTSKULLEN
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