Samhällsbyggnadskontoret

Utställningshandling
2010-06
Dnr. 2010-.XX

Stads‐/landskapsbildsanalys inför
Gruvstadsparken i Kiruna

(DEL AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING)
Till detaljplan för del av Bolaget, Gruvstadspark
Kiruna kommun, Norrbottens län

KIRUNA juni 2010
Tyréns AB, Region Nord
Annika Lindberg
2010‐06‐17

2 (20)
Samhällsbyggnadskontoret

Utställningshandling

2010-06

Stads‐/landskapsanalys inför gruvstadsparken i Kiruna upprättad av Tyréns AB uppdragsnr. 221290

Innehållsförteckning
Sammanfattning ...................................................................................................... 3
Inledning ................................................................................................................ 4
Bakgrund och syfte ............................................................................................................. 4
Metod .................................................................................................................................... 5

Kirunas stads‐ och landskapsbild .................................................................... 5
Bakgrund .............................................................................................................................. 5

Områdesbeskrivning.......................................................................................... 7
Område 1 Stationsområdet med järnvägen och E10 .................................................. 8
Område 2 Stadshuset ...................................................................................................... 9
Område 3 Lingonstigen ................................................................................................ 10
Område 4 Iggesundsparken......................................................................................... 11
Område 5 Bolagshotellet .............................................................................................. 12
Område 7 Gruvfogdegatan .......................................................................................... 14
Område 8 Bläckhorn mm vid Bromsgatan ................................................................ 15
Område 9 Ullspiran....................................................................................................... 16
Område 10 Naturområde söder om E10 med ställverk, omformarstation och
förråd............................................................................................................................... 17

Analys av planförslagets påverkan på stads‐ och landskapsbilden......... 18
Nyckelegenskaper ............................................................................................................. 18
Planförslagets påverkan på stads- och landskapsbilden....................................................... 18

Referenser .......................................................................................................... 20

3 (20)
Samhällsbyggnadskontoret

Utställningshandling

2010-06

Stads‐/landskapsanalys inför gruvstadsparken i Kiruna upprättad av Tyréns AB uppdragsnr. 221290

Sammanfattning
Stads‐ och landskapsbildsanalysen ingår i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan
Gruvstadsparken. Gruvverksamhetens expansion kommer inom en snar framtid att påverka
stadsbebyggelsen genom markdeformationer. När deformationerna gör att bebyggelsen
måste avvecklas medför detaljplaneförslaget möjlighet att tillskapa Gruvstadsparken, en
aktiv parkmiljö som så småningom övergår till att vara en ”grön zon” mellan gruvan och
staden. Syftet med stads‐ och landskapsbildsanalysen är att belysa planförslagets visuella
påverkan på staden och landskapet.
I analysen har planområdet har delats in i 10 delområden. För varje delområde har nuläget
och delområdes utvecklingsförutsättningar utifrån planens intentioner analyserats och be‐
dömts.
För en helhetsbedömning av hur planområdets och omgivningarnas stads‐ och landskaps‐
bild påverkas av förslagen detaljplan har planens påverkan analyseras avseende ett antal
nyckelegenskaper som har betydelse för upplevelsen av helhetsmiljön:
Rumskänsla ‐ den rumsliga avgränsningen av staden mot väster blir tydligare. Den fysiska
kontakten mellan staden och gruvan genom planområdet bryts.
Utblickar ‐ utblickarna från staden mot gruvområdet och fjällen påverkas i liten grad
Skala och proportioner ‐ I det parkområde som skapas bibehålls nuvarande stads‐ och land‐
skapsavsnitts skala och proportioner
Vegetation ‐ vegetationens visuella och naturintressanta värden i möjligaste mån bibehålls
och utvecklas.
Variation ‐ områdets variation kan bibehållas under så lång tid som möjligt.
Orienterbarhet ‐ Planområdet kommer att utgöra en tydlig avslutning av staden mot väster
och på så vis bidra till orienterbarheten. Samtidigt utgör den en barriär mot gruvområdet
som kan försvåra förståelsen för sambandet mellan gruva och stad. Vissa landmärken kom‐
mer att rivas/flyttas vilket medföra att stadsrummets läsbarhet och orienterbarhet förändras.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Föreliggande stads‐ och landskapsbildsanalys ingår Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
detaljplan Gruvstadsparken som upprättas med anledning av ny detaljplan för området (fi‐
gur 1). Aktuellt planområde ligger centralt i Kiruna och gränsar till befintligt gruvområde.
Tillskapandet av Gruvstadsparken är orsakad av gruvverksamhetens expansion som inom
en snar framtid kommer att påverka stadsbebyggelsen genom markdeformationer. En förut‐
sättning för att gruvbrytningen skall kunna utökas är att aktuella detaljplaner ändras inom
de områden som berörs. Kommunens avsikt är att genomföra en planändring som möjliggör
gruvverksamhetens utveckling och samtidigt, så länge det är möjligt bibehålla stadsmiljön
med både verksamheter och bostäder inom planområdet. I den fördjupade översiktsplanen
framhålls vikten av att inte låta en befintlig miljö förfalla för att den riskerar att hamna i
sprickzonen, tvärtom, att utveckla och bibehålla en attraktiv miljö så länge det överhuvudta‐
get är möjligt. När deformationerna gör att bebyggelsen måste avvecklas, skall området fort‐
sätta utgöra en parkmiljö, aktivitetspark inledningsvis, men så småningom en ”grön zon”
mellan gruvan och staden.
I Programhandling för projektet (C‐prel 2009‐04‐20) beskrivs att det aktuella planområdet är
bebyggt sedan många år och utgör en värdefull del av staden och att gruvans utveckling
innebär att stadsbebyggelsen sakta kommer att avvecklas.
Syftet med stads‐ och landskapsbildsanalysen är att belysa planförslagets visuella påverkan
på staden och landskapet. Valda delar av stads‐ och landskapsbildsanalysen för Gruvstads‐
parken inarbetas i MKB:n.
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Metod
Stads‐ och landskapsbildsanalysen för Gruvstadsparkens planområde anknyter i sin metod
och upplägg till den fördjupade översiktsplanens stadsmiljöanalys. Den utgår från i huvud‐
sak samma nyckelegenskaper som i stadsmiljöanalysen, men med begränsning till att be‐
handla de visuella aspekterna av stads‐ och landskapsmiljön.
Arbetet har tagit sin utgångspunkt i en genomgång av kartor, planer och rapporter och
handlingar som under de senaste åren har arbetats fram angående Kirunas stadsmiljö och
bebyggelse samt naturmiljö.
I augusti 2009 gjordes fältbesök i Gruvstadsparkens område för att på plats studera miljöer‐
na. I samband med en helikopterflygning över Kiruna år 2007 fotograferades staden från
ovan och dessa bilder har också använts som underlag för analysen och för att illustrera de i
Gruvstadsparken ingående miljöerna.

Kirunas stads‐ och landskapsbild
Bakgrund
Det industriella utvinnandet av järnmalm och järnvägens tillkomst har varit förutsättningar‐
na för Kirunas framväxt som stad. Den berömda stadsplanen från år 1900 av Per O Hallman
och Gustaf Wickman utnyttjar optimalt den sydvända fjällsluttningens klimatförutsättning‐
ar.
Kiruna beskrivs som ett mönstersamhälle och ett unikt samhällsbygge som växt fram kring
sekelskiftet 1900. Gruvdisponent Hjalmar Lundbohm betraktas som samhällets skapare vars
intresse för konst och arkitektur även avspeglas i bebyggelsen. Genom gruvbolagets försorg
satsades stora resurser på att uppföra arbetare‐ och tjänstemannabostäder av samt offentliga
inrättningar av hög arkitektonisk kvalitet. Bolagsområdet kom att präglas av ett anglosaxiskt
trädgårdsstadsideal fick stadsplanen med en centraleuropeisk karaktär med bredare gator
och konstfulla platsbildningar. I Kiruna finns många äldre byggnader bevarade, varav
många med starkt formspråk.
Planområdet ingår även i område av riksintresse för kulturmiljö (MB 3:6). Riksantikvarieäm‐
betets beskrivning av uttrycken för riksintresset Kiruna‐Kirunavaara lyder:
”Stadens siluett och gruvberget med sin karakteristiska profil, som utblickar mot det omgivande land‐
skapet. Olika industriella anläggningar som visar grunden för samhällets existens, samt järnvägsmil‐
jön, som berättar om en nödvändig förutsättning för dess utveckling. Den terränganpassade stadspla‐
nen av Per o Hallman och Gustaf Wickman med dess gatunät, tomtstrukturer och öppna platser. Om‐
råden av olika karaktär, för olika funktioner och befolkningsgrupper, vilket avspeglas i både planmöns‐
ter och bebyggelse. Kännetecknande byggnader från samhällets uppbyggnadsskede och från senare
delar av 1900‐talet som de så kallade Bläckhornen för en arbetarbefolkning, tjänstemannabostäder och
Hjalmar Lundbohmsgården. Offentliga byggnader som kyrkan, den gamla brandstationen och stads‐
huset från 1963. Till efterkrigstidens mer utmärkande arkitektur hör också bostadsbebyggelse av Ralph
Erskine”.
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Kulturmiljön beskrivs mer i detalj i PM Kulturmiljöanalys inför Gruvstadsparken.
Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende Program för detaljplan för Bolagsområdet, Gruv‐
stadsparken samt handling för avgränsning av MKB (2009‐06‐18) betonar värdet av att för att
kunna bedöma hur den framtida samhällsstrukturen kommer att gestaltas. Föreliggande
stads‐ och landskapsanalys ska utgöra ett underlag för denna bedömning.
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Områdesbeskrivning
I följande beskrivning delas Gruvstadsparkens område in i 10 delområden. Delom‐
rådena har olika bebyggelse‐ och landskapskaraktär, men kan grupperas i några hu‐
vudkaraktärer; natur, bostadsområde, park, järnvägsområde och industrimark.

.
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Område 1 Stationsområdet med järnvägen och E10
Nuläge
Området sträcker sig från stationsområdet i norr längs järnvägen och väg E10 söderut till
kvarteret Ullspiran. Det utgör en kommunikationskorridor med europaväg och järnväg.
Inom området ligger det gamla stationshuset, Järnvägshotellet och Hotell Rallaren. Samtliga
dessa byggnader har tydlig tidskaraktär från det tidiga 1900‐talet. Vidare finns här några
magasinsbyggnader och liknande med tydlig koppling till järnvägen. Karaktären av järn‐
vägsstationsområde utmed malmbanan är mycket tydlig. Bebyggelsestrukturen följer järn‐
vägen. Förutom det bebyggda området med gatu‐ och parkeringsmark ingår spårområdet
med bangården och E10:s vägområde i område 1.
Terrängen stiger brant upp mot E10 och staden i öster men öppnar sig i väster mot Kiiruna‐
vaara med LKAB bakom den delvis torrlagda Luossajärvi och i horisonten fjällvärlden. Kon‐
takten, fysiskt och visuellt, med centrala staden är svag på grund av topografin. Däremot är
den visuella kontakten med Kirunas främsta landmärke, Kiirunavaara, och med fjällvälden
god.

Utvecklingsförutsättningar
Väg‐ och spårområdet utgör en logisk barriär mot gruvområdet. I Gruvstadsparken bör om‐
rådets främsta funktion vara att avgränsa parken mot industrin och det ej beträdbara områ‐
det. Dagvattnet inom Gruvstadsparken kommer att ledas om från de markförlagda ledning‐
ar det går i idag till synliga, anlagda bäckar som kommer att mynna i en uppsamlande bäck i
Gruvstadsparkens nedre, västra del. Någon av dessa bäckar kommer att rinna genom Igge‐
sundsparken. Den uppsamlande bäcken kommer att starta inom område 1, i närheten av
Hotell Rallaren, och rinna i ett lätt slingrande lopp vid bangårdens och E10:s nuvarande läge.
Hur mycket bäcken kan breda ut sig och slingra beror på i vilken tidsfas i förhållande till
avvecklingen av bangården och E10 den kommer att anläggas. Den anlagda bäcken bör ut‐
formas så att den fungerar som en naturlig bäck.
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Område 2 Stadshuset
Nuläge
Stadshuset ligger som en stor solitär på sluttningen mellan staden och det omgivande stor‐
skaliga gruv‐ och fjällandskapet. Byggnaden är med sitt strama formspråk och välavvägda
proportioner en god representant för det tidiga 60‐talets arkitektur. Huset är byggnadsmin‐
nesförklarat.
Ingen annan bebyggelse ligger intill stadshuset och konkurrerar om uppmärksamheten, utan
byggnaden omges i norr och väster av en brant sluttande park som övergår i naturmark och i
söder och väster av parkeringsytor och vägar. Parken utgörs av gräsmattor med björkar och
naturmarken utgörs av örtrik björkskog. Halvt dolda i skogen ligger ett par äldre trähus,
varav det ena ursprungligen var länsmansboställe. Intill länsmansbostället finns ett bestånd
med grova rönnar och en grov cembratall, rester av den trädgård som har omgett huset.

Utvecklingsförutsättningar
När Stadshuset har avvecklats kan den övre, parkartade delen lämpligen utgöra en förläng‐
ning av järnvägsparken. Den nedre naturmarksdelen kan göras mer tillgänglig genom att
gångvägar eller stigar anläggs genom området från Järnvägsparken. Kanske kan Stadshusets
planform bevaras som en torgyta/utsiktsplats för att markera och påminna om Stadshusets
ursprungliga läge.
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Område 3 Lingonstigen
Nuläge
Nedanför Stadshuset ligger två rader med souterrängradhus, tidstypiska för 50‐talet. Rad‐
huslängorna trappas nedför sluttningen och följer terrängformen väl. De två huslängorna
avlöser varandra på vänster respektive höger sida av vägen. Det gör att husen upplevs ligga
fritt och öppet trots att gatan är smal. Husens placering och utformning tar väl tillvara utsik‐
ten mot gruvan och fjällen. Utsikten har prioriterats högre än rumsligheten i närmiljön. Det
relativt avskilda läget nedanför staden och husgruppens utpräglade karaktär som gör att den
upplevs som en egen fristående enhet.
Sydväst om radhusen är den branta sluttningen ner mot E10 och järnvägen täckt med tät,
örtrik och slyig björkskog.

Utvecklingsförutsättningar
Området införlivas lämpligen i det parkområde som omger Stadshuset (område 2). Gatan
binds ihop med gångvägnätet genom park‐ och skogsområdet. Skogen i sluttningen mot E10
bör bevaras som avskärmande naturområde mot gruvområdet.
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Område 4 Iggesundsparken
Nuläge
Mellan Gruvvägen och Bolagshotellets park ligger ett naturmarksområde med tät björkskog,
Iggesundsparken. I områdets västra del mot E10 finns ett ovanligt stort inslag av gran och
också en grov, gammal sälg. Mitt i området finns en öppen yta som har använts för upplag.
Genom norra delen av området går en smal, asfalterad gångväg som är försedd med parkbe‐
lysning. En stig leder mellan gångvägen genom parken och gc‐vägen utmed E10.

Utvecklingsförutsättningar
Genom försiktig gallring i skogen kan visuellt värdefulla träd lyftas fram och göras mer syn‐
liga utan att naturmarkskaraktären går förlorad. Gångförbindelsen mellan gc‐stråket längs
E10 och parkvägen bör utvecklas och permanentas.
En anlagd dagvattenbäck kommer att ledas genom områdets södra del ner till den uppsam‐
lande bäcken längs E10 och järnvägen. Den anlagda bäcken bör anpassas till naturmiljön.
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Område 5 Bolagshotellet
Nuläge
Inom området ligger ett par av gruvbolagets märkesbyggnader; Bolagshotellet och Dispo‐
nentbostaden. Båda är byggda under 1900‐talets första år i för Kiruna och LKAB typisk ”bo‐
lagsstil” i trä med plåttak. De stora, men proportionerliga och vackra husen ligger fritt place‐
rade i en lummig park med inslag av äldre blågranar, rönnar och asp. Ursprungligen var
bostadshusen omgivna av trädgårdar. De norra delarna av parken och trädgårdarna, mot
Iggesundsparken, är numer delvis igenvuxna och har alltmer återtagit naturmarkskaraktär,
men med inslag av exotiska träd. Gångvägen från Iggesundsparken (område 4) leder vidare
genom området mellan Bolagshotellet och Disponentvillan. Området har en lantlig prägel
trots att det ligger så nära centrala Kiruna.

Utvecklingsförutsättningar
Stommen av stora, uppvuxna och delvis exotiska träd ger utmärkta förutsättningar för att
vidareutveckla parken till en vacker och omväxlande park även sedan byggnaderna har för‐
svunnit. Gallring av vegetationen bör göras med försiktighet och med hänsyn till parkens
karaktär. Området har goda förutsättningar både att fungera som en park att röra sig och
vistas i och att i ett senare skede fungera som en park/naturpark att betrakta utifrån.
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Område 6 Hjalmar Lundbohmsgården
Nuläge
Här finns ytterligare ett par av bolagets märkesbyggnader; Hjalmar Lundbhomsgården (som
är förklarad som byggnadsminne) och en ingenjörsvilla. Området har tydlig parkkaraktär, är
välskött och inramas av ett trästaket. Parken består av klippta gräsmattor med träd som
björk, blågran och cembratall. Parken med sitt för Kiruna ovanligt stora inslag av barrträd är
en miljö med stora estetiska värden. Gångvägen från Iggesundsparken (område 4) leder dels
in i trädgården till Hjalmar Lundbohmsgården, dels öster om staketet till Gruvfogdegatan
(område 7). I Hjalmar Lundbohmsgården finns restaurang och kaffeservering med ett triv‐
samt trädgårdskaffe.

Utvecklingsförutsättningar
Den välskötta parken är en stor till gång för Kirunabor och besökare, och har goda förutsätt‐
ningar att kunna vidareutveckla de funktionerna och kvaliteterna även efter att byggnaderna
har avvecklats. Parkens vegetation bör bevaras. Förändringar i vegetationen bör göras med
försiktighet och med bibehållande av parkens karaktär.
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Område 7 Gruvfogdegatan
Nuläge
I området finns fyra hyreshus uppförda runt 1960. Husen har tre våningsplan med bostäder
samt garage i bottenvåningen. Fasaderna är klädda med plåt i grönt, brunt, rött och blått,
taken är platta och balkongerna infällda. Husen är omgivna av parkeringsytor och garage‐
byggnader. Mot Hjalmar Lundbohmsvägen bildar husen en sluten fasad. Vegetationen be‐
står huvudsakligen av gräsytor med spridda björkar. Mellan de två sydvästra husen och ga‐
ragen bildas en relativt skyddad gård. Området präglas annars snarare av rationell bygg‐
produktion än av omsorg om rumslighet, utsikter eller andra trivselaspekter. Det finns inget
i arkitekturen eller husens placering som knyter an till lokala förhållanden eller tradition i
Kiruna.

Utvecklingsförutsättningar
Med byggnaderna avvecklade kommer området att bestå av en tämligen plan yta med en‐
staka björkar, belägen intill Hjalmar Lundbohmsvägen. Dagvatten inom området leds i öp‐
pet dike ned mot Ullspiran (område 9). Ytan kan utvecklas för olika typer av aktiviteter och
kan omformas ganska fritt. Eventuellt kan husgrunder eller byggnadsdelar bevaras för att
åskådliggöra ”det gamla Kiruna” och utnyttjas som ett inslag i parkmiljön. En betydande
mängd betongrester kommer att finnas att tillgå för terrängmodelleringar och dylikt. I ett
senare skede kommer området att vara en del av det mest stadsnära område som inte får
beträdas, och måste därför i sin slutliga utformning även fungera som en park att endast
betrakta. Området ska fungera i samverkan med Bromsgatan (område 8) oavsett om detta
område fortfarande är bebott eller konverterat till park.
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Område 8 Bläckhorn mm vid Bromsgatan
Nuläge
Inom området finns bl.a. fyra tvåvåningslängor i trä, två ”bläckhorn” i trä samt tre ”bläck‐
horn” i tegel och ett f.d. laboratorium, senare förmansklubb, uppförda år 1900‐1909. Tvåvå‐
ningslängorna ligger öppet placerade med parkeringsytor och nyare garagebyggnader mel‐
lan sig. Tomtmarken består mest av gräsytor med endast ett fåtal träd och buskar. ”Bläck‐
hornen” ligger omgivna av stora, förhållandevis lummiga trädgårdar. Området sluttar åt
söder. Mellan ”bläckhornen” löper en smal, slingrande väg. De fritt placerade husen, tom‐
terna och vägen ger tillsammans ett intryck av trädgårdsstad med betydande trivselvärden.

Utvecklingsförutsättningar
Den varierade topografin i kombination med den parkartade vegetationen utgör goda förut‐
sättningar att utveckla området till en attraktiv park även sedan bebyggelsen har avvecklats.
Befintligt växtmaterial bör utnyttjas som stomvegetation i parken. Dagvatten inom området
leds i öppet ned mot Ullspiran (område 9). Eventuella bevarade stengrunder kan utgöra in‐
tressanta inslag i parkmiljön, samtidigt som de bär vittnesmål om ”det gamla Kiruna”. Om‐
rådet bör utvecklas till en gestaltad park med möjligheter till aktiviteter. Området ska funge‐
ra i samverkan med Gruvfogdegatan (område 7) och Ullspiran (område 9) oavsett om dessa
fortfarande är bebodda eller konverterade till park.
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Område 9 Ullspiran
Nuläge
Kvartet Ullspiran utgörs av två‐ och trevåningshus byggda under 1960‐talet, mer typiska för
tidsepoken än för Kiruna. Husen har fasader i tegel och trä och har platta tak. De är gruppe‐
rade kring fyra gårdar och bildar en sammanhållen enhet med öppna gårdsrum med väl
tilltagna lekplatser och gångstråk. Husens förskjutna placering ger ganska varierade gårds‐
rum. Siktlinjerna i nordöstlig riktning mellan huskropparna skapar ett visuellt band till
Bromsgatan (område 8). Kvarteret ligger på tämligen plan mark och är trafikseparerat, med
angöringsgata, parkeringar och garagelängor runt bostadshusen. I gårdsmiljöerna finns en
del prydnadsbuskar och träd. Träden är relativt få, men här finns bland annat inslag av lärk
och gran. Gårdarna ger ett intryck av att vara livfulla och ha en barnvänlig karaktär.

Utvecklingsförutsättningar
Med byggnaderna avvecklade kommer området att bestå av en tämligen plan yta med
buskage som bildar viss rumslighet och med enstaka träd. Inom området skall en anlagd
dagvattenbäck med ”meanderslingor” eller vattenspeglar (för flödesutjämning och sedimen‐
tation) inrymmas.
Ytan kan utvecklas för olika typer av aktiviteter och kan omformas ganska fritt. Befintligt
växtmaterial bör utnyttjas som stomvegetation i parken. Eventuellt kan husgrunder eller
byggnadsdelar bevaras för att åskådliggöra ”det gamla Kiruna” och utnyttjas som ett inslag i
parkmiljön. Då husen rivs kommer det uppstå stora mängder rivningsmassor, främst betong
och tegel. Dessa massor bör förslagsvis användas som fyllnadsmassor vid modellering av
landskapet. Tegel kan även krossas och användas som dekorativt marktäckningsmaterial.
Området ska fungera i samverkan med Bromsgatan (område 8) oavsett om detta område
fortfarande är bebott eller konverterat till park.
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Område 10 Naturområde söder om E10 med ställverk, omformarstation och
förråd
Nuläge
Gruvstadsparkens södra del utgörs av ett naturmarksområde dominerat av tät, slyig skog
med sälg, björk och viden. Det finns även inslag av öppna ört‐ och gräsklädda gläntor. Järn‐
vägen går genom området. Inom området finns också en omformarstation och ett ställverk
som nu är tagna ur drift samt ett antal mindre garage eller förråd. En grusyta som har an‐
vänds för husvagnsuppställning men i dagsläget påträffas där ett antal bildvrak vilket ger
platsen en skräpig karaktär. Öster om järnvägen är marken förhållandevis flack, men längst i
söder, väster om järnvägen, börjar terrängen stiga mot Kiirunavaara. Vägar löper genom
området i ost‐västlig riktning samt längs järnvägen i nord‐sydlig riktning. Området tycks
vara rikt på småfåglar.
Norr om E10:an, intill kvarteret Ullspiran (område 9) ligger en liten oordnad grusyta som
verkar fungera som upplag.
Söder om E10:an rinner i sydöstlig riktning den bäck som avvattnar Luossajärvi. Efter den
planerade ytterligare dämningen av sjön kommer den att istället avvattnas norrut, varför
bäcken torrläggs.

Utvecklingsförutsättningar
Området har inte några direkta kvaliteter för friluftsliv eller vistelse. Grusplanen har enligt
uppgift tidigare använts som fotbollsplan, och den skulle med relativt enkla medel återstäl‐
las till fotbollsplan. Ytterligare grusade ytor finns eller kan skapas där förråden och omfor‐
marstationen står idag. Den anlagda dagvattenbäcken från Gruvstadsparkens norra delar
leds in till den befintliga bäcken i höjd med kvarteret Ullspiran (område 9). Dagvattnet
kommer till del att kompensera för förlusten av vattentillförsel från Luossajärvi till sjön Yli‐
Lombolo. I huvudsak bör området lämnas som naturområde utan större åtgärder som en
grön buffert mot gruvområdet.
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Analys av planförslagets påverkan på stads‐ och landskaps‐
bilden
Nyckelegenskaper
För att bedöma hur stads‐ och landskapsbilden påverkas av föreslagen detaljplan har pla‐
nens påverkan analyserats avseende ett antal nyckelegenskaper som har betydelse för upp‐
levelsen av helhetsmiljön. Dessa nyckelegenskaper överensstämmer med de egenskaper som
har analyserats i den fördjupade översiktsplanens stadsmiljöanalys, och som berör estetiska
och visuella värden och är relevanta i samband med Gruvstadsparken.
Följande nyckelegenskaper har identifierats:
•

Rumskänsla

•

Utblickar

•

Skala och proportioner

•

Vegetation

•

Variation

•

Orienterbarhet

Planförslagets påverkan på stads- och landskapsbilden
Förutsättningen för bedömningen av påverkan på nyckelegenskaperna är att området oav‐
sett planens innehåll kommer att bli omöjligt att bebo och med tiden även omöjligt att vistas
i. Det planen avser att reglera är hur avvecklingen av bebyggelsen ska ske och hur marken
ska användas under den period då man ändå kan vistas där respektive när området har bli‐
vit farligt att beträda, och alltså bara kan betraktas utifrån. I tabellen på nästa sida anges
planförslagets påverkan på identifierade nyckelegenskaper i området utifrån ovanstående
förutsättningar. Här har även bedömningar från analysen av område 1‐10 inarbetats.
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Påverkan på nyckelegenskaper
Nyckelegenskap

Rumskänsla/
struktur

Utblickar

Skala och
proportioner

Vegetation

Variation

Orienterbarhet

Planförslagets påverkan
Gruvstadsparkens planområde
utgör idag till stora delar en gräns‐
zon mellan staden och gruvområ‐
det, framför allt fysiskt, i minde
grad visuellt. Den avgränsande
funktionen kommer att förstärka
försvagningen av den sammanbin‐
dande funktionen motverkas ge‐
nom att området hålls tillgängligt
så länge som möjligt.

Effekt och konsekvens för nyckel‐
egenskap
Planförslaget innebär att den rumsli‐
ga avgränsningen av staden mot väs‐
ter blir tydligare. Den fysiska kontak‐
ten mellan staden och gruvan genom
planområdet bryts. Detta sker dock
oavsett planens innehåll och utform‐
ning. Planen bidrar till att minska
konsekvenserna av att den fysiska
kontakten bryts.
Konsekvenserna bedöms bli positiva.

De många utblickarna från staden
mot gruvområdet och fjällen påver‐
kas i liten grad av planförslaget.

Konsekvenserna bedöms bli obetydli‐
ga.

Planen motverkar att en storskalig
omvandling av området sker i ett
tidigt tidsskede. I det parkområde
som skapas bibehålls nuvarande
stads‐ och landskapsavsnitts skala
och proportioner.

Konsekvenserna bedöms bli små.

Planen föreskriver att värdefull
vegetation inom området ska beva‐
ras och att befintliga vegetationsty‐
per ska ligga till grund för en vida‐
reutveckling av planområdet.

Planen innebär att vegetationens vi‐
suella och naturintressanta värden i
möjligaste mån bibehålls och utveck‐
las.

Idag innehåller planområdet en
tämligen väl avvägd blandning av
olika typer av bebyggelse i trä, tegel
och plåt samt park‐ och naturområ‐
den. Planen möjliggör att successivt
avveckla bebyggelsen, vilket med‐
för att det byggda inslaget i områ‐
det successivt minskar.

Planen medför att områdets variation
kan bibehållas under så lång tid som
möjligt. Även efter avveckling av
bebyggelsen kommer diversefierad
skötsel och användning att medföra
att området erbjuder en variation av
upplevelsevärden och naturvärden.

Planområdet kommer att utgöra en
tydlig avslutning av staden mot
väster och på så vis bidra till orien‐
terbarheten. Samtidigt utgör den en
barriär mot gruvområdet som kan
försvåra förståelsen för sambandet
mellan gruva och stad.

Konsekvenserna bedöms bli positiva.

Konsekvenserna bedöms bli positiva.

Konsekvenserna bedöms bli måttliga.
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