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INLEDNING 

En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och 
vattenområden ska användas. Detaljplaner används som underlag vid 
bygglovshandläggning.  

Planarbetet påbörjas med att en behovsbedömning görs. I behovsbedömningen 
utreds planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även 
en miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att behovsbedömningen tas fram 
påbörjas även arbetet med planhandlingarna.  

När en första version av planhandlingarna finns färdig godkänns de av 
kommunstyrelsen och skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten, 
länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda i minst tre veckor. Under denna 
period ges det möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på planen till 
kommunstyrelsen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse 
tillsammans med kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.  

Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst 
tre veckor på samma sätt som under samrådet. De yttranden som inkommer 
under granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande med kommentarer 
från kommunen. Planhandlingarna bearbetas vid behov.  

Detaljplanen godkänns av kommunstyrelsen och antas sedan av 
kommunfullmäktige. Berörda sakägare som senast under granskningstiden 
lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga detaljplanen 
inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om ingen överklagar eller länsstyrelsen överprövar kommunens beslut vinner 
detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man söka bygglov i 
enlighet med planen.  

 

PLANHANDLINGAR 

 

Till planen hör: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 

 Behovsbedömning för MKB 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande  
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PLANPROCESSEN 

Kommunfullmäktige (Kf) beslutade 2016-05-30, § 52, att påbörja planarbetet och 
att det hanteras genom standardförfarandet då den följer intentionerna i gällande 
fördjupad översiktsplan för Kiruna centrum. 

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). 
Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i 
detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda myndigheter 
och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet med 
flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det 
bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen ingår inte formellt i 
processen, men bedöms öka tydligheten inför granskningen. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen 
låta förslaget till detaljplan granskas under 2 veckor. Inför 
granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under 
samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på 
förslaget ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen 
endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras 
väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs 
inkomna synpunkter tillsammans med kommunens förslag till 
revideringar i ett granskningsutlåtande. Även synpunkterna från 
samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 
sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara 
relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.  

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter 
antagandet vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter ges. 
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Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött) 

 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att delvis ersätta de två befintliga stadsplanerna som 
bland annat medger ”allmänt ändamål - äldreboende” med en ny som skapar 
förutsättning för bostäder, vård, kontor och verksamheter. Detaljplanen medför 
att befintliga byggnader inom planområdet kan ändra användning.  

BAKGRUND 

Kommunkontoret inkom med en skrivelse 2016-04-08 av vilken framgår att 
Vilans tidigare äldreboende har tömts på boende med vårdbehov, förutom en del 
av byggnaden som fortfarande nyttjas som LSS-boende (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade).  Kommunkontorets intentioner liksom 
socialförvaltningens är att delar av byggnaden även fortsättningsvis nyttjas som 
LSS-boende.  

Kiruna kommun har dock ett behov av ordinarie bostäder, vilket byggnaden kan 
nyttjas till men denna ändring kräver en detaljplaneändring. Avsikten är att 
möjliggöra ibruktagande av mindre lägenheter: ettor, tvåor samt ett antal treor på 
Vilan 1 och 2.  

Kommunfullmäktige (Kf) beslutade 2016-05-30, § 52, att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta detaljplaneändring för aktuellt 
område.   
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Skiss över området och dagens användning (Källa: Kiruna kommun) 

PLANDATA 

Områdets läge och areal 

Området är beläget i Kiruna tätort, väster om Ahos park i stadsdelen Östermalm. 
Planområdet är cirka 1,3 hektar (13000m2) stort och omges av Skyttegatan i 
väster, Adolf Hedinsvägen i söder samt Greta Wennbergsgatan och  Mäster 
Palmsgatan i öster.   

 

 

Översiktskarta planområdet är markerat med röd linje (källa Kiruna kommun) 

Markägoförhållanden 

Planområdet inkluderar fastigheterna Kilen 5 och Östermalm 7:2 (del av) vilka 
både ägs av Kiruna kommun. 

Studentboende idag. 

Vilan 2 - tidigare 
äldreboende idag endast LSS-
boende kvar. 

Vilan 1 - tidigare 
äldreboende idag endast LSS-
boende  kvar. 
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TIDIGARE BESLUT 

Riksintressen 

Hela Kiruna och aktuellt planområdet berörs av riksintresse för: 

 Kulturmiljövård (enligt 3:6 miljöbalken) 

 Värdefulla ämnen samt mineralutvinning och mineral (enligt 3:7 
miljöbalken)  

I princip hela Kiruna och aktuellt planområdet berörs av riksintresse för: 

 Kommunikationer/flygplats -flyghinder influensområde (enligt 3:8 
miljöbalken) 

Riksintresse för kulturmiljövård 

 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § miljöbalken, 
Kiruna-Kirunavaara. Området beskrivs som en ”stadsmiljö och industrilandskap 
från 1900-talets början där tidens ideal för ett mönstersamhälle förverkligades på 
ett unikt sätt i det oexploaterade fjällandskapet. Staden Kiruna grundades på 
landets då största industriella satsning, gruvbrytningen i de norrbottniska 
malmfälten, och har utvecklats till ett centrum för norra Norrlands inland.” 
Riksintresset bedöms inte påverkas ytterligare av planförslaget då planområdet 
redan är bebyggt.  

En byggnad inom området bedöms vara en karaktärsbyggnad för området enligt 
den fördjupade riksintressebeskrivningen som upprättades av länsstyrelsen 
2009, se rubriken kulturskydd.  

Riksintresse för Värdefulla ämnen samt mineralutvinning och mineral 
 

Hela planområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och material 
enligt bestämmelserna i 3 kap. 7 § miljöbalken. Fyndigheterna ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. Planområdets avstånd 
till dessa fyndigheter bedöms dock som så pass långt att riksintresset inte 
påverkas negativt. Inom planområdet finns ett gällande undersökningstillstånd 
enligt minerallagen, Lappmalmen nr 2, som innehas av LKAB och är giltigt t.o.m. 
2017-01-15. 

Riksintresset bedöms inte påverkas ytterligare av planförslaget. Detta då 
planområdet sedan tidigare är bebyggt. 

Riksintresse för Kommunikationer/flygplats (flyghinder influensområde) 

 

Flygplatsen ligger cirka 7 km sydost om planområdet. Flygplatsen utgör 
riksintresse för luftfarten. Själva riksintresseområdet för flygplatsen utgörs av 
nuvarande flygplatsområde och dess influensområde för buller, hinder och 
elektromagnetisk störning.  

Planområdet ligger inom hinderfrihet till en höjd av +540 till +545 m ö h (RH70) 
enligt kartan nedan.  Skillnaden mellan RH70 och RH2000 är 8 cm (RH70 ligger 
8 cm längre än RH2000). Enligt höjderna för hinderfrihet skulle det endast vara 
möjligt att bygga en byggnad om 2 meter inom planområdet. 
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Hinderfrihetsytor Kiruna flygplats, planområdet markeras ungefärligt med röd stjärna 
(Källa: Hinderfrihetsytor vid riksintresseflygplatser Trafikverket) 

 

Marknivån i mitten av planområdet där Vilan 1 ligger är +538 m ö h (RH2000) 
vid Skyttegatan (nordväst i planområdet) ligger marknivån på + 543 m ö h 
(RH2000). Totalhöjden för Vilan 1 är idag cirka 24 meter vilket ger en totalhöjd 
på +562 m ö h (RH2000). Totalhöjden för den större byggnaden (kulturskyddad) 
längst Skyttegatan är cirka 15 meter vilket ger en totalhöjd på +558 m ö h 
(RH2000). Befintliga byggnader inom planområdet överstiger alltså den 
hinderfriahöjden med cirka 20 meter (Vilan 1) respektive 13 meter (huset vid 
Skyttegatan).  

Totalhöjden inom planområdet (där Vilan ligger) regleras till +562 m ö h 
(RH2000), vilket är samma höjd som Vilan ligger på idag. Den kulturskyddade 
byggnadens totalhöjd regleras till +558 m ö h (RH2000).  Riksintresset bedöms 
därmed inte påverkas negativt i och med detaljplanens genomförande. 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av några strandskyddade områden.  

Kulturskydd 

Inga (kända) fornlämningar, områden eller objekt berör planområdet. 

Området och Kiruna tätort ingår i Länsstyrelsens Norrbottens 
kulturmiljöprogram 2010-2020. Kiruna (Giron) började bebyggas med 
samevisten vid sekelskiftet 1900 och idag finns en mängd arkitektoniskt 
värdefulla byggnader från olika tider i samhället. Några exempel på detta är de 
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s.k. bläckhornen, Hjalmar Lundbohmgården, Kiruna kyrka, den gamla 
brandstationen, Thuleområdet och Östermalmskolan. Stadsplanen som präglas 
av ett brutet gatunät och flera torg och platser är också den första av denna typ i 
landet. Östermalmsområdet som planområdet ligger inom tros ha utvecklats som 
stadsdel under 1909-1947.  

Enligt den fördjupade riksintressebeskrivning som länsstyrelsen upprättade 2009 
utgörs stadsdelen Östermalm mestadels av bostäder i väldigt varierande åldrar 
men det finns även inslag av mindre verksamheter inom grundstrukturen i 
Hallmans stadsplan. Långsam exploatering inom området speglar att läget, 
särskilt i den östra delen, före de moderna kommunikationernas era var perifert i 
jämförelse med nutida förhållanden. Karaktärsbyggnader inom området är 20-
talshusen i Thule med sina förtätningar, Östermalmsskolan med gymnastiksal, 
transformatorstationer och det första äldreboendet Vilan (idag studentboende).  

Det första äldreboendet Vilan är byggt på ett område som i Hallmans stadsplan 
inte var tänkt att bebyggas. Arkitekten Bertil Höök ritade ålderdomshemmet 
1931. Höök ritade flera byggnader (bl.a. Östermalmsskolan och krematoriet) i 
Kiruna och var lite av en stadsarkitekt i Norrbotten vid denna tid. Byggnadens 
karaktärsdrag är putsad ljus fasad i klassicistisk stil. Huset är tidstypiskt med sina 
kännetecken i takform, entrépartier med portaler och runda fönster. Byggnaden 
är symmetrisk med jämnt placerade fönster och dörrar. På gavlarna finns 
balkonger med smidesdetaljer och mot gatan en stenmur som följer den sluttande 
terrängen med staket i smidesjärn. 

 

  

Bilder på det första äldreboendet, idag studentboende (Källa: Kiruna kommun) 
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Gammalt foto på före detta ålderdomshemmet (Källa: Kiruna kommun) 

 

Planförslaget bedöms inte påverka kulturmiljön negativt då området redan är 
bebyggt samt ligger inom befintligt bostadsområde. Det är däremot viktigt att 
underhålla och utveckla huset ovan med beaktande av byggnadens karaktär. I 
detaljplanen tas hänsyn till detta genom att mark prickas (byggnad får ej 
uppföras) mellan huset och vägen, detta för att säkerställa att inga byggnader 
placeras framför huset. En bestämmelse om rivningsförbud finns med då 
byggnaden är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13 §. För att 
säkerställa byggnadens karaktärsdrag finns bestämmelser om utformning: 

 Fasaderna ska vara putsade med detaljer, proportioner och färgsättning 
till den nuvarande. Balkonger får ej anordnas på fasad mot gata.  

 Byggnadens fönster ska ha ska ha bågar och karmar av trä alternativt ge 
intryck av trä med utförande likt nuvarande. 

 Taktäckning ska vara i rött taktegel. Takkupor får ej anordnas.  

 Komplement ska anpassas till byggnadens karaktär.  

Naturskydd 

Någon information om fynd av artskyddade eller rödlistade arter har inte 
påträffats. 

Mellankommunala intressen 

Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av aktuellt 
detaljplaneförslag. 

Översiktliga planer och program 

Översiktsplan 

Kiruna kommuns översiktsplan är från 2002. Planen visar grunddragen för hur 
kommunen planerar att använda mark och vattenområden, hur kommunen vill 
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att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tänkt sig 
att tillvarata riksintressena.  

I översiktsplanen (Översiktsplan för Kiruna kommun 2002-06-17) ligger 
planområdet och hela Kiruna stad inom B10. Bokstaven B står för helårsboende 
med utbyggnadsområden och 10 står för högsta servicenivån inom kommunen. I 
staden bor 4/5 av kommunens befolkning och här är huvuddelen av bostäderna, 
servicen och arbetsplatserna lokaliserade. 

Fördjupning av översiktsplanen 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kiruna centrum (Fördjupad 
översiktsplan Kiruna C 2014, 2014-10-01) pekar ut mark- och vattenanvändning.  
Gällande fördjupade översiktsplanen beskriver att utvecklingsplanen i första 
hand hanterar nya centrum, medan den fördjupade översiktsplanens strategier 
gäller för Kiruna centralort i sin helhet. Istället för att peka ut specifika 
förtätningsområden i nuvarande stad beskrivs att vissa perifera områden bör 
studeras för en punktvis förtätning för ett effektivt nyttjande av befintliga 
strukturer. Kiruna i sin helhet bör utvecklas så sammanhållet som möjligt vilket 
stärker närhet till centrala, viktiga funktioner och förbättrar underlaget för 
hållbara transportslag. Detta kan innebära förtätningar och ändrad användning 
till annan stadsmässig användning. 

Kommunen bedömer att detaljplanen inte strider mot den nu gällande 
fördjupade översiktsplanen eftersom planförslaget sker i enlighet med 
strategierna i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen tillåter ändrad 
användning som anses vara en normal utveckling av en levande stad.  

 

 

Plankarta från den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C (aktuellt planområde 
markers med röd stjärna) (Källa: Kiruna kommun) 

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Hela planområdet är sedan tidigare planlagt med två gamla stadsplaner. 
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Det området som är bebyggt är planlagt i form av en stadsplan från 1959 (Förslag 
till ändring av stadsplan för kv. VILAN m.m. i Kiruna stad). Stadsplanen 
medger allmänt ändamål ålderdomshem och en högsta tillåtna byggnadshöjd på 
18 meter. Mark närmast stadsplanegränsen får inte bebyggas. Denna plan 
kommer delvis att ersättas med den aktuella.  

Den norra delen av planområdet är planlagt med en stadsplan från 1989 
(ÖSTERMALM – ADOLF HEDINSVÄGEN MM). Denna plan medger allmänt 
ändamål, park eller plantering samt gata eller torg för aktuellt område. Delar av 
denna plan kommer att ersättas med den aktuella. 
  

   

Gällande stadsplan från 1959 med ny plangräns markerad med rött 

 

Gällande stadsplan från 1989 med ny plangräns markerad med rött 

Pågående planprocesser 

Det pågår en planprocess öster om och i direkt anslutning till aktuellt 
planområde. I Ahos park planeras det för bostäder i hälften av parken. 2014-02-
24 § 8 antogs ny detaljplanen för Östermalm 7:2, Ahos park. När denna 
detaljplan antogs stred den mot den då gällande fördjupade översiktsplanen från 
2006. Detaljplanen överklagades och under överprövningstiden antogs en ny 
fördjupad översiktsplan, laga kraft 2014-10-01. Då kommunen i 
planbeskrivningen och kungörelsen inte varit tillräckligt tydliga med att 
detaljplanen frångick då gällande fördjupade översiktsplan upphävde mark och 
miljödomstolen planens antagande. Nu sker ett omtag av detaljplanen och 
planbeskrivningen samt kungörelsen förtydligas i samband med detta.   
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Planläggningen av Ahos park medger parkändamål och lokalgata inom 
planområdet. I den västra delen av parken föreslås att två flerbostadshus i fyra 
våningar uppförs (totalt cirka 46 lägenheter) med tillhörande förråd, 
sophantering och parkering/carportar. Anslutning till carports och åtkomst till 
sophantering planeras från Johan Thurigatan. Den östra delen av parken förblir 
planlagd för parkändamål men med planer på en områdeslekpark. Planförslaget 
är detsamma som tidigare antagen plan. Endast planbeskrivningen har 
uppdaterats efter nuvarande förutsättningar.  

 

 

Utdrag från plankartan för Ahos park (samrådshandling) 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER  

Mark- och vattenområden 

Planområdet är idag till största del bebyggt med inslag av gröna ytor i norr och i 
söder. De gröna ytorna består av äldre fjällbjörkar och sly. Högsta punkten på 
planområdet ligger i den nordliga delen och ligger på cirka +540 meter över 
havet. Därefter sluttar marken från väst till öst. 

Friytor och friluftsliv 

Endast mindre ytor som kan iordningställas för privata/halvprivata uteplatser 
finns inom planområdet. I övrigt finns stora ytor av parkmark dit boende och 
verksamhetsutövare hänvisas. Dessa områden ligger i direkt anslutning väster om 
planområdet. Idag används dessa ytor av allmänheten främst under 
vintersäsongen då slänterna fungerar som pulkabackar.  
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Foton på grönytor direkt öster om byggnaderna på Vilan (Källa: Kiruna kommun) 

Landskaps-/stadsbild 

Stadsbilden kommer inte att påverkas i någon större utsträckning då inga 
nybyggnationer planeras inom området. Detaljplanen möjliggör att befintliga 
byggnader kan användas för annat ändamål.  

Planområdet omgärdas av småhusbebyggelse. Många av dessa hus uppfördes 
kring 1920-talet men det finns även bebyggelse från andra perioder. Husen har 
främst 1-2 våningar och många är av trä. De är placerade i gatuliv vilket ger 
tydliga gaturum och stora trädgårdar.  

Geotekniska förhållanden  

I samband med att kvarteret Vilan byggdes utfördes en grundundersökning 
(Allmänna Ingenjörsbyrån AB oktober 1963). Denna skulle ange 
grundförhållandena och bestämma ev. bergnivå samt ge rekommendationer för 
grundläggningen. Fältundersökningen omfattades av slagborrning (17 punkter), 
provtagning och ytavvägning.   

Enligt grundundersökningen består marken kring Vilan av ett tunt 
vegetationstäcke. Under detta finns fast lagrad morän på berg. Bergytan är ojämn 
och söndersprucken. Något grundvatten påträffades inte i borrpunkterna eller 
ovan bergnivån i provgropen. Grundförhållandena inom aktuellt område torde 
inte ge upphov till några speciella grundläggningsproblem. Bergytan ligger ovan 
frostfritt djup och byggnader bör därför grundläggas på berg.  

Inga geotekniska undersökningar har gjorts i samband med detaljplanens 
framtagande. Marken bedöms vara byggbar på grund av att fastigheten sedan 
tidigare är bebyggd. Inför framtida byggnationer ska geoteknisk 
utredning/grundläggningssätt redovisas i samband med bygglov. 

Undersökningar gällande hydrologiska förhållanden har inte genomförts i 
samband med framtagande av samrådshandlingarna. 

Förorenad mark och vatten 
Ingen misstanke finns i dagsläget om att markföroreningar förekommer inom 
planområdet. Frågan om sanering av förorenad mark hanteras om aktuellt enligt 
miljöbalkens bestämmelser.  

Radon 
Förekomsten av markradon har inte undersökts inom området i samband med 
framtagande av samrådshandlingarna.  
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Markstrålning ska beaktas vid grundläggningen. Inom högriskområden ska 
byggnader där människor vistas mer än tillfälligt utformas ”radonsäkert”. På 
normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas.  

Bebyggelseområden 

Befintliga förhållanden 

Planområdet är idag till största del bebyggt och har inslag av gröna ytor i norr och 
i öster. Bebyggelsen består av tre hus, två är placerade i anslutning till 
Skyttegatan och det tredje och största huset står på innegården. Denna byggnad 
har fem-sex våningar, delvis med suterräng och husen närmast Skyttegatan har 
två respektive tre våningar. Befintlig byggnadsarea (BYA) inom planområdet är 
totalt cirka 2500m2. Med BYA avses den area som en byggnad upptar på marken. 

Det större huset består av Vilan 1 och Vilan 2 samt en byggnad som binder 
samman dessa (se karta s.13). Hela byggnaden var tidigare äldreboende med 
förråd, kontor och skyddsrum i suterrängvåningarna men nu står större delar av 
husen tomma med undantag för ett LSS-boende.  

 

 

Skiss över planområdet och planerad markanvändning (Källa: Kiruna kommun) 

 

 

 

Studentboende idag, planer 
på kontor och bostäder. 

Vilan - tidigare äldreboende nu 
planeras det för bostäder (ca 51 
lägenheter). 
Suterrängvåningarna förblir 
förråd och skyddsrum.  

Delen mellan Vilan 1 och Vilan 2 
planeras bli centralkök för 
kommunens 
förskoleverksamhet.  

Vilan 1 
Vilan 2 
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Bild på det största huset inom planområdet med ett av de längre i bakgrunden (foto 
taget från Mäster Palmsgatan) (Källa: Tyréns AB)  

 

 

Studentbostäderna vid Skyttegatan till vänster och Vilan till höger i bild (Källa: Kiruna 
kommun)  

Planförslag 

Planförslaget innebär att nu reglerad användning allmänt ändamål 
(ålderdomshem) ersätts med  användningen bostäder (B), vård (D), kontor (K) 
och verksamheter (Z). Användningen bostäder avser boende av varaktig karaktär 
ex. ”vanliga” bostadslägenheter, LSS-boende och studentboende. Vård avser 
vårdverksamhet för människor som bedrivs i särskilda lokaler ex. äldreboende. 
Kontor avser användningen för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering. Inom användningen verksamheter inryms områden för 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande 
varor och andra liknande verksamheter med begränsad omgivningspåverkan ex. 
centralkök.  

Mark närmast planområdesgränsen prickas (6 meter) för att förhindra att 
byggnad uppförs för nära plan-/fastighetsgränsen med undantag för området 
mellan det putsade huset och Skyttegatan. Här finns en bredare bebyggelsefrizon 
för att skydda byggnaden. Två områden (längst norr ut och vid slutet av Greta 
Wennbergsgatan) regleras för framtida sopförvaring i form av kryssad mark intill 
gata. Dessa områden är endast avsedda för komplementbyggnader till 
sophantering.  

Största totala tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 2800m2 och för 
komplementbyggnader är den största totala tillåtna byggnadsarea 1500m2. Den 
tilltagna byggnadsarean syftar till möjlighet till mindre kompletteringar ex. 
entréer. Utöver angiven byggrätt får balkonger uppföras (f1). 

Den högsta totalhöjden för huvudbyggnad inom den norra delen av planområdet 
är +562 m ö h (RH2000). För den kulturskyddade byggnaden regleras 
totalthöjden +558 m ö h (RH2000). Begränsning i totalhöjd inkluderar till 
exempel ventilation, skorsten och antenner, men även tillfälliga anordningar så 
som byggkranar. Komplementbyggnader uppföras med en högsta byggnadshöjd 
på 4 meter. 
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Den södra delen av planområdet är avsedd för parkering och regleras med 
kryssad mark (mark som endast får bebyggas med komplementbyggnader) i 
plankartan. Utfartsförbud regleras mot Adolf Hedinsvägen för att förhindra att 
utfart sker mot gata med ett undantag på cirka 15 meter för att möjliggöra utfart 
för ex. sopbil. En bestämmelse om att skydda underjordiska ledningar (u) finns 
med för att uppmärksamma om att området ska vara tillgängligt för ledningar, 3 
meter åt vartdera hållet från ledningen. För att möjliggöra flytt av ledningar och 
upprättande av ledningsrätter har ytterligare u-områden lagts in i plankartan, 
mot Greta Wennbergsgatan och mot Skyttegatan.  

För att skydda kulturmiljön i området och specifikt det första ålderdomshemmet 
inom planområdet som är beskrivet under rubriken ”Kulturskydd” finns 
bestämmelse om att byggnaden ej får rivas (r). För att säkerställa byggnadens 
karaktärsdrag finns bestämmelser om utformning (k1, k2, k3,  k4) också med i 
plankartan. 

Offentlig och kommersiell service 

Från planområdet till nuvarande centrum i Kiruna är det cirka 1 km. I centrum 
finns hotell, livsmedelsbutik, biograf, kyrka med mera. Till nya centrum är det 
cirka 2,5 km. 

Cirka 500 meter från planområdet ligger Kiruna sjukhus och inom samma 
avstånd finns även skolor.  

Kommunikationer 

Fordonstrafik 

I och med planens genomförande kan trafiken komma att öka inom området 
jämfört med dagsläget men det kommer inte innebära en större förändring. 
Boendemiljön (exempelvis luft och buller) kommer inte att påverkas i stor 
utsträckning då området redan är exploaterat. Detaljplanen möjliggör att 
befintliga byggnader kan användas för annat ändamål. En omfördelning av den 
lokala trafiken inom Kiruna stad kan ske genom planförslaget men 
trafikmängden tros inte öka. 

Samtidigt som det tillkommer fler fordon inom området så tros gång- och 
cykeltrafiken öka. Detta med tanke på att området ligger centralt, fler väljer att 
lämna bilen hemma vid ärenden i centrum.  

Utfartsförbud sätts mot Adolf Hedinsvägen för att förhindra att utfart sker mot 
gatan med ett undantag på cirka 15 meter för att möjliggöra utfart för ex. sopbil.  

Angöring  

Planområdet angörs precis som tidigare via Skyttegatan, tre infarter finns.  

Kollektivtrafik 

I Kiruna trafikeras lokaltrafiken av fyra linjer. Planområdet trafikeras med röd 
linje och busshållplatsen Vilan ligger efter Skyttegatan cirka 50 meter från 
planområdet.  

Kiruna trafikeras med långfärdsbuss (Norrbottens länstrafik) och flygbussar till 
flygplatsen, 9 km sydost om Kiruna. Närmsta hållplats för dessa är Kiruna 
busstation (cirka 1 km från planområdet).  
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Trafik ner till LKAB har en egen pendel som angör Lombolo Backe-Stadshuset-
LKAB. Närmsta hållplats ligger vid Stadshuset cirka 1 km från planområdet.  

Parkering 

Kiruna kommun har ett parkeringsprogram (antagen Kf 2016-05-30, § 51). Detta 
innehåller parkeringstal för Kiruna kommun som är en vägledande bedömning 
för lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.  

Idag finns 54 parkeringsplatser inom planområdet och bruttoarean (BTA) för 
befintliga byggnader är 8520m2. BTA är byggnadens totala area i alla plan, mätt 
till utsida yttervägg. I BTA inräknas bland annat mellanvåning och trapphus, 
öppningar i bjälklaget inräknas inte. Olika typer av användningen ställer olika 
krav på antalet parkeringsplatser. Nedan har olika exempel har skapats för att ge 
en bild på hur ändrad användning kan komma att påverka parkeringsbehovet. 

 

Parkering 

Typ BTA Antal platser 
Summa 

parkering: 

Idag 8520m2 6/1000m2 BTA 54 

Exempel 1:  
Bostäder i hela BTA 

8520m2 9/1000m2 BTA 161 

Exempel 2:  
Kontor i hela BTA 

8520m2 15/1000m2 BTA 128 

Exempel 3:  
Vård i hela BTA 

8520m2 20/1000m2 BTA 170 

Exempel 4:  
Bostäder, LSS och 
centralkök i Vilan, 

studentbostäder blir 
kontor 

Bostäder i Vilan 51 lägenheter                          
LSS-boende 6 anställda + 

besök                    Centralkök 
10 anställda                          

Kontor 2430m2 

Bostäder i Vilan 1,1/lägenhet                  
LSS-boende 1/anställd + 10% gäst     

Centralkök 1/anställd                   
Kontor 15/1000m2 BTA 

56 + 8 + 10 + 36           
= 111 

Exempel 5:  
Bostäder, LSS och 
centralkök i Vilan, 

studentbostäder blir 
kontor och boende 

Bostäder i Vilan 51 lägenheter                                        
LSS-boende 6 anställa + 

besök Centralkök 10 anställda                             
Kontor 510m2                                   

Boende 31 lägenheter 

Bostäder i Vilan 1,1/lägenhet                  
LSS-boende 1/anställd + 10% gäst     

Centralkök 1/anställd                   
Kontor 15/1000m2 BTA                  
Bostäder 1,1/lägenhet 

56 + 8 + 10 + 8 + 
34         = 116 

Exempel 6:  
Bostäder, LSS och 
centralkök i Vilan, 
studentbostäder  

Bostäder i Vilan 51 lägenheter              
LSS-boende 6 anställa + 

besök Centralkök 10 anställda 
Studentbostäder 47 rum  

Bostäder i Vilan 1,1/lägenhet                  
LSS-boende 1/anställd + 10% gäst     

Centralkök 1/anställd 
Studentbostäder 0,5/rum 

56+ 8 + 10 + 23              
= 107 

Parkeringsbehovet utifrån 6 exempel  
 

Exempel 1: Skulle hela BTA bebyggas med bostäder krävas 161 
parkeringsplatser.  
 
Exempel 2: Skulle hela BTA bebyggas med kontor krävas 128 parkeringsplatser. 
 
Exempel 3: Skulle hela BTA bebyggas med vård krävas 170 parkeringsplatser.  
 
Exempel 4: Skulle Vilan byggas om enligt dagens planer (LSS, bostäder och 
centralkök) och de två husen med studentbostäder byggs om till kontor krävs 110 
parkeringsplatser.  
 
Exempel 5: Skulle Vilan byggas om enligt dagens planer (LSS, bostäder och 
centralkök) och de två husen med studentbostäder byggs om till kontor 
respektive bostäder krävs 116 parkeringsplatser.  
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Exempel 6: Skulle Vilan byggas om enligt dagens planer (LSS, bostäder och 
centralkök) och de två husen med studentbostäder förblir studentboende krävs 
107 parkeringsplatser. 

För att klara parkeringsbehovet inom planområdet för exempel 4-6 krävs 
ytterligare parkeringsplatser. Enligt beräkningar kan planområdet bebyggas med 
ytterligare 66 parkeringsplatser vilket totalt ger 120 platser. Nedan finns en karta 
på av hur många parkeringsplatser som får plats inom planområdet. Kartan visar 
att parkeringsbehovet kan lösas inom planområdet utifrån de planer som finns 
idag (exempel 4-6). Vid ändring av användning måste parkeringsbehovet lösas på 
annat sätt inom kvarteret eller genom avtal/samnyttjade på andra platser.  

På plankartan har en specifik plats för parkeringar skapats i söder (kryssad 
mark), här får carportar byggas. I övrigt finns möjligheter för uppförande av 
parkeringsplatser inom hela planområdet.  

 

 

Karta på föreslagna platser för parkeringar inom planområdet (nya p-platser 
markeras med blått och befintliga med rött).  

Gång- och cykeltrafik 

Längs kringliggande vägar (Skyttegatan, Mäster Palmsgatan och Adolf 
Hedinsvägen) finns gång- och cykelvägar och delvis trottoarer. Inom 
planområdet finns även två gång- och cykelvägar som leder från befintlig 
bebyggelse ner till Mäster Palmsgatan respektive Greta Wennbergsgatan. Gång- 
och cykelvägarna kan måsta flyttas ifall parkering anläggs.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I 
dagsläget finns det väl dimensionerade ledningar omkring planområdet.  

Fastigheten Kilen 5 är ansluten till kommunalt vatten och avlopp via ett antal 
befintliga anslutningspunkter. Ansvarsgränsen är belägen vid fastighetsgräns.  

Dagvatten 

Idag omhändertas dagvatten till viss del lokalt via infiltration på de flackare 
grönytorna. Dagvatten från området avleds även ledningsburet samt genom 
ytavrinning till nedströms liggande vägar och grönområden. Det finns ingen känd 
problematik beträffande dagvatten i anslutning till kvarteret Vilan. 
 
Genom att befintlig kvartersmark planeras för parkeringsplatser (hårdgjorda 
ytor) kan andelen dagvatten på plats öka. Det sluttar inom planområdet, från 
Skyttegatan och ner mot Mäster Palmsgatan/Greta Wennbergsgatan samt från 
Vilan och ner mot Adolf Hedinsvägen. Dagvattnet som uppstår inom 
planområdet och rinner ner mot Mäster Palmsgatan/Greta Wennbergsgatan 
omhändertas lokalt av den gröna ytan (park) som finns i öster mot vägarna.  

Dagvattnet som rinner från planområdet och ner mot Adolf Hedinsvägen kan 
komma att påverkas om parkering anläggs inom den kryssade marken i söder. 
Det bedöms tekniskt möjligt att lösa dagvattenfrågan. Exakta lösningar, 
exempelvis diken och fördröjning genom stenkista, redovisas i samband med 
bygglov. För att säkerställa att mark finns för dagvattenlösningar regleras 
andelen hårdgjord yta i plankartan (n).  

El och värme 

Vattenfall AB har hand om distributionen av el till området. Elförsörjning kan 
ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning för el. 
Anslutningspunkt anges av huvudman. 

Fjärrvärme 

Flertalet fjärrvärmekulvertar är anlagda på fastigheten Kilen 5. Kulvertarna är 
skyddade med ledningsrätt och får ej överbyggas. Samtliga kulvertar skyddas 
därför med u-område. För markarbeten (fyllning/schaktning) som kan påverka 
fjärrvärmekulvertarna ska avdelningen energi på Tekniska Verken kontaktas för 
samråd.  

Tele- och datakommunikationer 

Exploatören tar kontakt med respektive leverantör för tele- och 
datakommunikationer i samband med projektering. 

Kiruna kommun har optoledningar sydost om södra huset vid Skyttegatan. Dessa 
är möjliga att flytta på, exploatören kontaktar IT-avdelningen på Kiruna kommun 
vid behov. 

Avfall 

Tekniska Verken AB har i dagsläget avfallshantering inom det aktuella området.  
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Om traditionell renhållning ska bedrivas i området ska Avfall Sveriges rapport -
Handbok för avfallsutrymmen Rapport 2009 efterlevas, vilken reglerar lagkrav 
samt rekommendationer för transport, förvaring och dimensionering av 
hushållsavfall. Vändmöjligheter för sopbilar behövs bland annat. Vändplan för en 
normal sopbil ska vara 18 meter i diameter med en hindersfri remsa om 1,5 meter 
runtom. 

Två områden för sophantering har skapats i plankartan (kryssad mark). Ett 
område (cirka 10x6 meter) ligger längs Skyttegatan och ett område (10x6 meter) 
vid vändplatsen längs Greta Wennbergsgatan. 

Intill planområdet vid Ahos park finns idag en återvinningsstation (ÅVS) där 
förpackningar och tidningar kan sorteras.  

Räddningstjänstens behov 

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i 
samband med markprojektering samt behov av brandposter och släckvatten. 

Skydd av ledningar 

Hänsyn till eventuella befintliga ledningar måste tas under om- och tillbyggnad. 
Vid markarbeten ska berörda elnätsföretag kontaktas för begäran om 
kabelanvisning. Detta ska göras i god tid innan planerade grävningsarbeten. 

Ledningsrätter finns inom området.  

Tillgänglighet och trygghet 

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli 
fullt delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla 
ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor 
så långt det är möjligt.  
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MILJÖKONSEKVENSER 

Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program ska en myndighet eller 
kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en 
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. 
Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat 
ställningstagande.  

Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande 
miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och 
andra myndigheter som berörs av planen, programmet eller ändringen, ges 
tillfälle att yttra sig.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska 
identifieras, beskrivas och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ 
MB. Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags planer och 
program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunens bedömning 

Kiruna kommun har genomfört en behovsbedömning för aktuell detaljplan 
(Behovsbedömning, Detaljplan för kv Vilan, 2016-10-05).  

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och 
någon fullständig MKB behöver inte upprättas.  

Länsstyrelsen har tagit del av kommunens behovsbedömning och delar 
kommunens bedömning att planen inte kan anses medföra betydande 
miljöpåverkan och att någon MKB inte behöver upprättas (2016-11-01). Ändrad 
användning anser Länsstyrelsen inte kan bedömas som betydande miljöpåverkan 
(BMP).  

 Om ändrad användning innebär förändringar som tillägg av balkonger på 
det putsade gula huset bör det ske främst mot gården.  

 Om förtätning är aktuell så beror det på vad som byggs nytt.  

 Om rivning av de låga, gula längorna mot Skyttegatan blir aktuell anser 
Länsstyrelsen att BMP inte kan uteslutas med avseende på områdets 
kulturvärden.  

 Det har funnits en bilverkstad i planområdets södra del som bör utredas. 

Kommunen har tagit hänsyn till länsstyrelsen yttrande angående kulturmiljön. 
En bestämmelse om rivningsförbud finns med då byggnaden (f.d. 
ålderdomshemmet) är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13 §. 
För att säkerställa byggnadens karaktärsdrag finns även bestämmelser om 
utformning med i plankartan. Dessutom prickas mark (mark som inte får 
bebyggas) mellan huset och vägen för att förhindra byggnation framför huset.  

Förtätning av området är inte aktuellt. Den eventuellt tidigare bilverkstaden har 
undersökts vidare och den har troligen legat inom fastigheten Motorn 3, det vill 
säga utanför planområdet.  
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Förenlighet med miljöbalken 

Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. 
(Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) 
och 4 kap. (Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet). 

Miljömål  

Inget av miljömålen (www.miljomal.se) bedöms påverkas negativt av 
utvecklingsförslaget. Se mer om detta i behovsbedömningen. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes 
med miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor från till exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en 
halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men 
kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag 
MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i 
vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 
2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). Inga MKN bedöms påverkas av 
planförslaget, se behovsbedömningen.   

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

Tidplan 

Detaljplanen bedöms kunna antas under 2017. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller 
dock tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom 
genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen och fastighetsägaren för 
genomförandet.   

För behövliga fastighetsbildningar, rättighetsupplåtelser, eventuella 
ombyggnadsåtgärder på angränsade ytor med mera för genomförande av 
detaljplanen ansvarar aktuell exploatör/fastighetsägare.   

Avtal 

Planavtal har tecknats med Kiruna kommun. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Planen innebär att användningen av nuvarande byggnader förändras. Den nya 
användningen medför ett större behov av parkeringsplatser. För att lösa 

http://www.miljomal.se/
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parkeringsbehovet har därför två områden av kommunens exploateringsfastighet, 
Östermalm 7:2, lagts ut till kvartersmark, se bild. De två områdena skall genom 
fastighetsreglering överföras till Kilen 5.  
 
Kilen 5 är möjlig att dela i två fastigheter där den ena omfattar byggnaderna längs 
Skyttegatan. Vid en avstyckning kan det bli aktuellt att genom servitut alt. 
gemensamhetsanläggning lösa parkeringsbehovet för båda fastigheterna. 
 

 

Utdrag från fastighetskartan, fastigheten Kilen 5 markeras med grönt (Källa: Metria)  

 

Förslag på fastighetsreglering och avstyckning av fastigheten Kilen 5 

Ledningsförrättning kan komma att aktualiseras i det fall ledningar behöver 
flyttas vid plangenomförandet och ledningshavaren vill säkra sin rätt genom 
ledningsrätt.  

Vid eventuell avstyckning kan det även bli aktuellt med 
gemensamhetsanläggningar för VA. Innan avstyckning ska TVAB kontaktas för 
samråd så att befintliga VA-anslutningar kan lösas på ett VA-juridiskt sätt. För att 
möjliggöra flytt av ledningar och upprättande av ledningsrätter har ytterligare u-
områden lagts in i plankartan, mot Greta Wennbergsgatan och mot Skyttegatan. 

Fastighetsplan 

Det finns ingen fastighetsplan som behöver upphävas. 
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Ekonomiska frågor  

Planekonomi 

Kommunen äger all berörd mark och svarar för förrättningskostnaden. 

Tillkommande anläggningsavgift för VA, i form av lägenhetsavgift, kan bli 
aktuellt vid ombyggnad till lägenheter.  

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare utredningar 

Inga ytterligare utredningar bedöms behövas i samband med planens 
genomförande. 

Behov av kompletterande tillstånd 

Inga kompletterande tillstånd bedöms behövas i samband med planens 
genomförande. 

SAMRÅD/GRANSKNING 

Efter samrådet och granskningen sammanställdes inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Handlingarna har 
därefter, om det bedöms vara relevant, att revideras. 

Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av Tyréns AB i samråd med Kiruna kommun.  

Beställare 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Kiruna kommun 

Kommunens handläggare 

Maria Persson, biträdande planchef 

 

Planförfattare 

Pethra Fredriksson Tyréns AB 

 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

 

 

Ann-Catrin Fredriksson    Maria Persson 
T f planchef      Biträdande planchef 

 


