
Granskning av detaljplan för 

volymhandel och centrum, 
del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 m.fl .

Plankontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen

Plankontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att möjliggöra för bland 
annat bostäder, detalj- och volymhandel, parker och kontor i Kirunas nya stadskärna 
och vill nu ge berörda möjlighet att kommentera förslaget genom ett så kallat 
granskningsskede.

Syftet med detaljplanen 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för del av ett 
nytt centrum i Kiruna med volym- och detaljhandel, 
bostäder, kontor och diverse annan centrumverksamhet. 
Planen följer genomförda utredningar för nya Kiruna 
centrum och pågående diskussioner.

Huvuddragen i förslaget

Planläggningen innebär att området omvandlas från 
industri- till stadslandskap. Planområdet sträcker sig från 
utvecklingsplanens stadspark till Malmvägen. I öster 
begränsas det med nya E10. Planområdet delas upp i 
gator, parker och kvarter innehållande centrumverk-
samhet, bostäder, kontor, detalj- och volymhandel och 
parkering. 

Detaljplanen medger sju kvarter med centrum-
markanvändning. Fyra av kvarteren ligger vid handels-
gatan. Detaljplanen medger även två stora kvarter för 
volymhandel i slutet av handelsgatan. Inlastningsvägen 
medges vid E10:an. Ett litet torg kopplar ihop handels-
kvarteren med volymhandelskvarteren. I detaljplanen 
medger man speciellt att placera kulturhistoriska byggna-
der vid torget. 

Det fi nns tre mindre parkområden i planförslaget. Två 
av dom är vid Malmvägen och en vid det västra kvarte-
ret. Det fi nns fl era större parkeringsområden planerade 
på kvartersmark. Parkeringshus och källarparkering 
medges i vissa parkeringsplatser. 

Varför har man granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och 
kommunen bearbetat det utifrån information och 
synpunkter som framkommit ska planförslaget vara 
tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. 
Granskningens syfte är att visa det bearbetade plan-
förslag som kommunen har för avsikt att anta och sam-
tidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna 
synpunkter. Den som inte senast under 
granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan 
förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta planen. 

Tidsplan och förutsättningar

Granskningstiden börjar den 19 september 2018 och 
slutar den 11 oktober 2018. Enligt tidsplan skulle 
detaljplanen då antas i december 2018. Planen vinner 
laga kraft och blir gällande ungefär en månad efter att 
den antagits om ingen överklagar antagandebeslutet.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för Kiruna centralort. 
En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.
Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande 
enligt PBL 2010:900.

Hur lämnar jag mina synpunkter?

Planhandlingar utställts i nya stadshuset i Kiruna. 
Synpunkter och övrig information som du tycker är 
värdefull för planarbetet ska ha kommit in senast den 
11 oktober 2018 via mejl till:
diabas@kiruna.se

eller via brev till:
Kommunstyrelsen, 
981 85 KIRUNA
märk kuvertet ”Detaljplan för volymhandel och 
centrum. Dnr: 2016-00657”

Fler frågor?

Om du har frågor om planförslaget eller om arbetet 
med planen är du välkommen att kontakta planarkitekt 
Aleksiina Paakki på e-post aleksiina.paakki@kiruna.se 
eller telefon 0980-70263. Mer information hittar du på 
kommunens hemsida: www.kiruna.se/volymhandeloch-
centrum. Där fi nns också planhandlingar att ladda ner.

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina 
eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Synpunkter ska ha kommit in senast 

den 11 oktober 2018!

Plankontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen

Vad innebär granskning?
Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan samt att samla in synpunkter 
som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Vybild över området direkt väster om planområdet (nya 
stadshuset och kommande torg).

Perspektivbild över handelsgatan.



Det här är en förminskad variant av plankartan. Orginalet är i A1-format (ca 60x85 cm). Den fi nns på kommunens hemsida under Aktuella detaljplaner och uppsatt i stadshuset på kommunens anslagstavla.

Förslag till detaljplan för
VOLYMHANDEL OCH CENTRUM
Centrum
Kiruna kommun
Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING
SEPTEMBER 2018
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

TorgTORG

Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

TransformatorstationE1

ÅVS (återvinningsstation)E2

KontorK

ParkeringP

Centrumnära volymhandelZ1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

0.0 Markens föreskrivna höjd över nollplanet i RH2000 ,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Villkor för lov
Bygglov får inte ges för ändrad användning innan markförorening har avhjälpts och marken har sanerats så att
områdets representativa halt inte överskrider platsspecifika riktvärden (vilka återfinns i planbeskrivningen).
Detta gäller mark som inte redan har sanerats till KM (känslig markanvändning).  4 kap 15 §

Egenskapsgräns

Entréer ska finnas mot väg-/gatumark. 4 kap 16 § 1

Fasader längre än 25 meter ska utformas så att ett ensartat uttryck inte uppstår. 4 kap 16 § 1

Bostadskvarterens innergårdar ska delvis utformas gröna och anpassas för lek och utevistelse. 4 kap 16 § 1

Högsta totalhöjd är +504 meter över nollplanet  i RH2000. 4 kap 16 § 1

Gångfartsgata/områdeGATA2

LokalgataGATA1

Huvudgata (handelsgata/bussgata)VÄG1

Lokalgata som får byggas över med bro / under med tunnelGATA3

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

VägVÄG

ParkPARK

+00.0 Lägsta nivå för dränerande ingrepp över nollplanet i RH2000. Gjutning ska under
denna nivå utföras med vattentät betong (eller likvärdig lösning),  4 kap 16 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

Placering, utformning, utförande

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

p1 Byggnadsliv ska till största del placeras i gräns mot allmän platsmark.,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken är avsedd för parkering (även under markplan),  4 kap 10 §

n2

Skydd av kulturvärden
q1 Lämplig placering av kulturhistorisk värdefull byggnad,  4 kap 16 § 3

Marken är avsedd för körtrafik (lastning/lossning),  4 kap 10 §

f1 Marken är företrädesvis avsedd för parkering i en eller flera våningar,  4 kap 16 § 1

Byggnaders isolering får placeras under allmän platsmark,  4 kap 5 § 2

Den del av bottenvåning som vetter mot denna sida av kvarteret får bara
inrymma lokaler för publika verksamheter och entréer till dessa ska placeras mot
denna sida,  4 kap 16 § 1

Balkonger får placeras ovan allmän platsmark. Fri höjd under balkong är minst 3 meter,  4 kap 5 § 2

Till planen tillhör:
Planbeskrivning Behovsbedömning för MKB
Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning
Granskningsutlåtande Grundkarta

Förslag till detaljplan för
VOLYMHANDEL OCH CENTRUM
del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 m.fl.

Centrum
Kiruna kommun
Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING
SEPTEMBER 2018

Kristoffer Johansson Johanna Söderholm
Planchef Planarkitekt
Kiruna kommun Tyréns AB

Beslutsdatum       Instans

Godkänd Ks

Antagande Kf

Laga kraft
158101

Myr

Barrträd

Lövskog

Slänt

Staket

Körbana, ej kantsten

Teckenförklaring

Skärmtak

Uthus, komplementbyggnad

Transformator

Industri

Bostad

Lövträd

Flaggstång

Fastighetsnamn

Fastighetsnummer

Fastighetsgräns

Vägtrumma

Dike kantlinje

Optofiber

Dike mittlinje 

Höjdkurva 5m

Höjdkurva 1m

Belysningsstolpe
Stolpe

Elstolpe

Brukspunkt

Skorsten

158101

Trappa

Gångbana

Fastställd planhöjd (RH00)

Gatunamn

Ledningsrätt

El-Kabel Lågspänning 400v (delvis intolkad från Vattenfall PDF karta)

El-Kabel Högspänning (delvis intolkad från Vattenfall PDF karta)

Spillvattenledning med brunn

Vattenledning med brunn

Dagvattenledning med brunn

Dagvattenbrunn

Jordkabel, Skanova

Fjärrvärme

Cistern

Vägräcke

Refug

Övrig byggnad

Ospecificerad linje

Jordkabel tagen ur bruk, Skanova

Elanordning Arbetsområde 2014-09-18

Område

Gatuadress

Kommun

Tätort

Beställare

VOLYMHANDELSOMRÅDE

Kiruna

Kiruna kommun
Plan- och bygglovskontoret
981 85 Kiruna

Koordinatsystem i höjd

RH 2000

Skala

1:1000 @A1

Mätklass Byggfixhöjd

II

Koordinatsystem i plan

Sweref 99 20 15

GRUNDKARTA
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UPPLYSNINGAR
Utformning av bebyggelse styrs i avtal.

Skala 1:1000 (A1)
1:2000 (A3)


