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HANDLINGAR 
I planen ingår följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsägarförteckning 
 
Övriga handlingar 

 Grundkarta 

 Orienteringskarta 
 
Bilagor:  

 Översiktligt geotekniskt utlåtande för samråd, 2016-11-15 

 Behovsbedömning, 2016-11-28 
 
Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har 
juridisk verkan.  
 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar 
för nybyggnation av friidrottsarena (R1) samt att möjliggöra för flerbostadshus (B).   
 
I gällande detaljplan är aktuellt område planlagt för upplags- och garageändamål 
samt för allmän plats, park eller plantering.  
 
Inom fastigheten Vägmästaren 1 ligger verksamhetshallar för väganläggnings-
verksamhet. Norra delarna av planområdet består av del av fastigheten Gällivare 76:1. 
Denna del av planområdet omfattar del av ett större sammanhängande tallskogs-
område.   
 
Planen har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) med utökat 
planförfarande. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan är vägledande.   

 
 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
 

KAPITEL 3, MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger inom riksintresse för mineralfyndigheter (Miljöbalken 3 kap 7 §). 
Beviljat undersökningstillstånd avseende järn, giltigt till 2018-03-25.  
  
Ett genomförande av föreslagen detaljplan bedöms påtagligt påverka möjligheterna 
för framtida utvinning av järn inom planområdet. Detaljplanen innebär en förtätning 
av befintlig stadsbebyggelse i tätorten och konsekvenserna på riksintresset bedöms 
därmed inte som betydande. Detta eftersom möjligheterna att utvinna järn redan i 
nuläget är starkt begränsat på grund av den befintliga bebyggelsen.  
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Detaljplanen innebär att en del av det sammanhängande grönområdet i norr kommer 
behöva tas i anspråk och stor del av denna vegetation därmed kommer försvinna vid 
nybyggnation i området för bostäder eller friidrottsarena. 
 
Parkgatan/väg E45 (utgör riksintresse för kommunikationer (Miljöbalken 3 kap 8 §)) 
ligger cirka 65 meter ifrån aktuellt planområde. Tillkommande trafik till och från 
planområdet kan innebära en negativ påverkan på möjligheten att använda vägen. 
Planområdet ligger i utkanten av tätortsbebyggelsen och det finns ett antal olika 
vägar som kan användas för att med bil ta sig till och från planområdet.   
  
Med god hantering och vidare utredning i planprocessen avseende bedömda ökade 
trafikflöden samt dess rörelsemönster bedöms påverkan på framkomligheten på väg 
utpekad för riksintresse inte som betydande. 
 
Tillkommande bebyggelse bedöms inte tillåtas till sådan höjd att det kan påverka 
totalförsvarets behov.  Tillåtna höjder inom planområdet är ännu inte fastställda utan 
ska utredas vidare.  
  
 

KAPITEL 4, MILJÖBALKEN 
Inom planområdet finns inga Natura 2000-områden. Vassaraträsk (söder om 
planområdet) och Vassaraälven (söder och öster om planområdet) ingår i Natura 
2000-området Torne- och Kalix älvssystem (SE 0820430). Sjukhuset i Gällivare har 
även klassat Vassaraälven som reservvattentäkt för sin verksamhet.   
  
Vid god planering och utredning av hantering av dagvatten inom fastigheterna 
bedöms risken för påverkan på denna skyddsvärda naturmiljö som liten.  
 
 

KAPITEL 5, MILJÖBALKEN 
Gällivare tätortsområde omfattas av miljökvalitetsnorm för utomhusluft och 
vattenförekomster. Miljökvalitetsnorm för utomhusluft bedöms inte överskridas. 
 
Vassara älv är den vattenförekomst som indirekt kan påverkas av planförslaget. Älven 
är belägen cirka 1 kilometer söder om planområdet. Utanför planområdet, vid 
dagvattenutloppen i Vassaraälven vid Myrviksgatan och Källgatan, finns möjligheten 
att anlägga en sedimenterings- och fördröjningsdamm, vilket skulle möjliggöra 
ytterligare rening av dagvatten innan det når recipienten.  
 
Planförslaget bedöms därmed inte inverka negativt på Vassaraälvens växt- och 
djurliv, dess levnadsvillkor eller vattenförekomstens målstatus (MKN). 
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PLANDATA 
 

LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Gällivare centrum och omfattas av 
fastigheten Vägmästaren 1 samt del av fastigheten Gällivare 76:1. Inom Vägmästaren 
1 ligger verksamhetshallar för väganläggningsverksamhet. Planområdet avgränsas i 
söder av Messhedsvägen, på andra sidan vägen finns ett mindre skogsparti och 
Hedskolan.  
 

Norra delarna av planområdet, samt lokalgatorna, består av del av fastigheten 
Gällivare 76:1. Den norra delen av planområdet omfattar del av ett större 
sammanhängande tallskogsområde samt en gång- och cykelväg med öst-västlig 
riktning. Öster om planområdet finns Domänvägen med tillhörande befintlig 
villabebyggelse. Planområdet avgränsas i väster av Vinbärsvägen. På andra sidan 
vägen finns friliggande bostäder i två plan.  
 

AREAL 
Planområdet omfattar cirka 3,8 hektar. 
 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Detaljplanen omfattar fastigheten Vägmästaren 1 samt del av Gällivare 76:1. Båda 
fastigheterna ägs av Gällivare kommun. 
 

 
Figur 1. Befintliga förutsättningar. Ungefärligt planområdet redovisas med röd linje. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle (FÖP), antagen av kommunfullmäktige 2014-05-19. I FÖP:en är 
planområdet utpekat för bostäder, där viss kompletterande service, till exempel 
skolor och mindre handel eller verksamheter som inte är störande kan tillåtas.  
Förslag att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse ligger därmed i linje med 
FÖP:ens rekommendationer. Föreslagen friidrottsarena måste dock ses som ett 
avsteg från FÖP:ens rekommendationer.  
 
En översiktsplan ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas men är inte juridiskt bindande (PBL 3 kap 2, 3 §§).  
 
Avsteg från den fördjupande översiktsplanens rekommendationer motiveras med att 
en friidrottsarena utgör en viktig funktion till tätorten och samhällsfunktioner som 
ska flyttas från Malmberget ska omlokaliseras till Gällivare centrum. En placering av 
ny friidrottsarena på den föreslagna platsen i tätorten är gynnsam eftersom det 
skapas samordningsmöjligeter för Hedskolans verksamhet. Dess befintliga idrottshall 
ersätts och denna verksamhet flyttas till friidrottsarenan.  
 

DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER 
Fyra gällande detaljplaner finns för aktuellt planområde. Dessa är följande: 

 Del av Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Sköldpaddan m.m., 

upprättad i maj 1957. 

 Del av Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Hedeberga mm., 

antagen 1970. 

 Del av Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Gällivare 

kyrkstad (Folketsparksomr. Del 1), antagen 1971. 

 Del av Förslag till ändring av stadsplan för s.k. nedre hedenområdet m.m., 

upprättad 1955 och ändrad 1956. 

Detaljplan för kvarteret Sköldpaddan reglerar gällande användning till område för 
upplags- och garageändamål. Denna mark tillhör fastigheten Vägmästaren 1. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är reglerad till 7,6 meter. Mellan mark planlagd för upplags- 
och garageändamål och Masshedsvägen finns mark planlagd för allmän plats, park 
eller plantering. Del av Vinbärsvägen är planlagd för allmän plats, gata eller torg. 
Denna mark är en del av fastigheten Gällivare 76:1.  
 
Stadsplan för Hedeberga reglerar del av planområdets östra del till allmän plats, 
park eller plantering. Stadsplan för nedre hedenområdet reglerar gällande 
markanvändning för Messhedsvägen samt del av Vinbärsvägen till allmän plats: gata 
el. torg.  
 
Planområdets norra del omfattas av Stadsplan för Gällivare kyrkstad 
(Folketsparkomr. del 1) reglerar likaså gällande markanvändning till allmän plats, 
park eller plantering. Dessa markområden är del av fastigheten Gällivare 76:1. 



 6 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2016-05-26 § 66 att påbörja 
arbete med detaljplan för Vägmästaren med bostäder och friidrottsanläggning. 
 

RIKSINTRESSEN 
Planområdet ligger inom riksintresse för mineralfyndigheter. Parkgatan/väg E45 
utgör riksintresse för kommunikationer (Miljöbalken 3 kap 8 §). Vägen ligger inte 
inom planområdet men berörs av detaljplanen i och med att ett genomförande av 
detaljplan innebär ökade trafikmängder på vägen.  

 
BEHOVSBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att 
kommunen tar ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. I de fall planen kan medföra en betydande 
miljöpåverkan genomförs en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.  
 
För planförslaget har en behovsbedömning tagits fram och skickats till länsstyrelsen 
för samråd om detaljplanen kan antas medföra en betydande påverkan på 
människors hälsa och natur. Behovsbedömningen för denna detaljplan innefattar 
både bedömning på miljömässig- och social påverkan.  
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte 
ger upphov till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte leda till en 
negativ påverkan på den sociala hållbarheten, utan snarare har bedömningen gjorts 
att planområdet har goda förutsättningar för att skapa positiva effekter på den sociala 
hållbarheten.  
 
Följande frågor har identifierats i behovsbedömningen som viktiga att beakta i 
planarbetet. 
 
Ett genomförande av planen: 

 Bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och 
regionala miljömål 

 bedöms inte ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, friluftsliv, fornlämningar, vatten etc. 

 bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer överskrids 

 bedöms inte påverka några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex Natura 2000, riksintressen eller naturreservat 

 
Följande frågor ska utredas vidare i planbeskrivningen: 

 Utredning av föroreningar där befintliga byggnader och installationer finns 
måste utredas för att marken skall kunna bedömas som lämplig för planerad 
markanvändning inom kvarteret Vägmästaren 1.  

 Utredning av grundvattennivå och grundvattnets kvalitet. 

 Kompletterande geoteknik. 

 Framtida trafikflöden och bullernivåer.  

 Placering av infarter för friidrottsarena och bostäderna.  
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 Dagvattenhantering. 

 Påverkan på stadsbilden. Byggnaders volymer och disposition inom 
planområdet. 

 Tydliggöra konsekvenser av att allmän plats försvinner och ersätts med 
kvartersmark för bostäder samt friidrottsarena. 

 Möjligheterna till att bjuda in och öka tillgängligheten till rekreationsområdet 
nordost om planområdet friidrottsarenan bör utredas. 

 
Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära och ny kunskap som 
tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 

LIVS- OCH UTOMHUSMILJÖER 
 

Mark och vegetation 
Planområdet ligger på krönet av en höjd och sluttar ner mot norr. Stor del av 
planområdet utgörs av fastigheten Vägmästaren 1 som huvudsakligen består av 
tidigare industrimark med hårdgjorda ytor. Fastigheten är delvis en plan, asfalterad 
yta. Den norra delen av planområdet utgörs av skogsmark som domineras av 
barrträd. Denna del av planområdet utgör västra änden av en grönkil som ansluter 
till ett större grönområde i nordöst. Längs den södra delen av planområdet finns en 
ridå av tall, gran och mindre lövträd.  
 

Geotekniska förhållanden 
Ett översiktligt geotekniskt utlåtande har tagits fram till samrådshandlingen (WSP, 
hösten 2016). Denna visar att baserat på områdets topografi, närliggande 
undersökningar samt SGU:s jordartskarta, förväntas jorden inom planområdet bestå 
av morän på berg men då området delvis består av industri- och uppställningsytor 
kan det även förväntas att det i området finns fyllnadsmassor av okänt innehåll och 
mäktighet. Bedömningen tar även upp att det finns risk för markföroreningar vilket 
har beaktas i den miljötekniska markundersökningen för Vägmästaren 1 (Sweco, 
2010). Denna har i sin tur lett till en sanering vilken kommenteras under rubrik som 
följer.  
 
Generellt kan morän förväntas vara fast lagrad men variationer förekommer. 
Materialsammansättningen hos morän kan vara mycket varierande vilket är av stor 
betydelse för hur jordmaterialet kan användas vid byggprojekt. Kompletterande 
geoteknik för planområdet ska genomföras i det fortsatta planarbetet. 
 

Förorenad mark 
Del av planområdet som omfattar fastigheten Vägmästaren 1 har varit en vägstation i 
cirka 50 år. Verksamheten på Vägmästaren 1 startade ungefär 1960. Garage, 
verkstad, förråd och samt kontor anlades på området i anknytning till 
verksamhetsstarten. I verkstaden har olika lösningsmedel hanterats. Upplag av 
oljegrus har legat på baksidan av garage och verkstadsbyggnad från 1960-talet och 
fram till ungefär mitten av 1980-talet. Hela området hårdgjordes på 1970-talet med 
oljegrus. Området är nu asfalterat. 
 
En miljöteknisk markundersökning utfördes 2010 för att fastställa om miljö- och 
hälsoskadliga ämnen fanns i marken eller i grundvattnet på fastigheten. 
Undersökningen visade att det vid två provpunkter noterats med förhöjda halter av 
alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH. Utifrån denna utredning togs ett beslut 
om sanering av dessa områden. Befintliga byggnader samt deras infrastruktur har 
inte utretts.  
 
En kontroll av efterbehandling av saneringen av området har genomförts 2013. 
Efterbehandlingen har skett i samråd med Miljöförvaltningen i Gällivare kommun. 
Det övergripande åtgärdsmålet för efterbehandlingen var att sanera området till 
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nivåer som är lämpliga för en industrifastighet. Det mätbara åtgärdsmålet var att 
sanera den förorenade jorden till nivåer som motsvarar mindre känslig 
markanvändning enligt naturvårdsverkets generella riktvärden. 
 
Utifrån resultaten av denna efterbehandling samt tidigare utförd miljöteknisk 
Markundersökning (2010), bedöms området vara sanerat till nivåer som motsvarar 
känslig mark.  
 

Radon 
En markradonutredning genomfördes för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 
1990-03-12. Enligt denna utredning finns normalrisk för markradon generellt för 
dessa områden. I samband med den geotekniska utredningen kommer radon mätas.  
 

Lek, rekreation och mötesplatser 
I anslutning till planområdet ligger Hedspåret, ett 3km långt upplyst motionsspår. 
Ett stickspår norrut till Kommunrundan utgår från Hedspåret. Motionsspåret ligger i 
ett sammanhängande grönområde och har högt rekreativt värde för tätorten. 
Rekreationsområdet används under hela året, som promenad- och strövområde 
under barmarkssäsongen och som skidspår under vintersäsongen. I anslutning till 
motionsspåret, i östra delen av detaljplaneområdet, ligger en anvisad parkering till 
rekreationsområdet. Motionsspåret används av Gällivare Skidklubb. Vid den 
anvisade parkeringsytan finns även en klubbstuga för deras verksamhet.  
 
Det finns en lekplats cirka 250 meter nordöst om planområdet. Lek- och 
rekreationsmöjligheter finns även vid Hedskolan där det i nuläget finns en 
fotbollsplan som under vintern används som isbana. 800 meter norr om planområdet 
finns Ridklubben Dundret. Sjöparken ligger cirka 600 meter sydöst om planområdet. 
Sjöparksområdets park och idrottshallar är en viktig målpunkt avseende lek och 
rekreation.  
 
Detaljplanen medger möjligheterna att uppföra en friidrottsarena vilket innebär att 
en ny mötesplats skapas i närområdet. Friidrottsarenans placering inom planområdet 
i direkt anslutning mot motionsspåret stärker platsen framför friidrottsarenan till en 
mötesplats för idrott och annan aktivitet ytterligare.  
 
Rekreationsstråket och de befintliga gång- och cykelstråken som finns norr om 
planområdet påverkas genom att befintlig skog som omger stråken måste avverkas 
för att möjliggöra den tilltänkta exploateringen, av både friidrottsarena samt 
bostäder. För att minimera påverkan har ett område i det nordöstra hörnet reglerats 
till NATUR.  
 

Naturmiljö 
I den fördjupade översiktsplanen anges att ”närhet till natur och bevarandet av gröna 
kilar ska beaktas vid all planering.” Inom och i direkt anslutning till planområdet 
finns ett sammanhängande grönområde. Detta grönområde finns i planområdets 
norra och östra delar. Grönområdet är en naturlig buffertzon mellan planområdet 
och de intilliggande bostadsområdena. Majoriteten av detta befintliga grönområde 
försvinner vid ett genomförande av föreslagen detaljplan. Det planlagda området för 
NATUR säkerställer en fortsatt buffertzon och bevarande av grönstråket.  
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Figur 2. Utdrag ur grön-, blå- och vitstrukturplanen som visar viktiga naturvärden i tätorten. Planområdet (orange 
ruta) angränsar mot viktigt sammanhängande grönområde i staden.  

Vattenområden  
Inom planområdet finns det inga vattenområden. 
 

Jämställdhet och trygghet 
Detaljplanen ger förutsättningar för ett ökat antal människor som rör sig genom och 
inom området. Säkra anslutningar till gång- och cykelstråk samt ytor som ger 
möjlighet till interaktion och olika sorters aktiviteter är önskvärt för att stärka 
tryggheten i och i närheten till planområdet. 
 
Hedskolans gymnastiksal ska rivas och den nya friidrottarenan ska därmed användas 
för skolans idrottslektioner.  En trygg gångväg mellan friidrottarenan och skolan kan 
lösas med att ett nytt övergångsställe över Messhedsvägen väster om korsningen 
Messhedsvägen-Domänvägen anläggs. På detta sätt behöver oskyddade trafikanter 
enbart passera över en lokalgata en gång och kan sedan via gångytor ledas fram till 
entré utan att behöva passera över parkerings- och körytor.    
 
 

BOSTÄDER OCH LOKALER 
 

Bostäder 
Inom planområdet finns i nuläget inga bostäder. Väster om planområdet, på motsatt 
sida av Vinbärsvägen finns ett fåtal enfamiljhus i två våningar. Öster om planområdet 
finns ett bostadsområde längs med Domänvägen med enfamiljshus. Norr om 
planområdet ligger ett bostadsområde med enfamiljshus i form av friliggande villor 
och radhus.  
 
Detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder i form av flerbostadshus vilket 
säkerställs i detaljplanen med användning av kvartersmark för bostäder (B).  

 



 11 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Inom fastigheten Vägmästaren 1 ligger verksamhetshallar för väganläggnings-
verksamhet. Denna verksamhet består av fyra hallar och uppställnings- och 
upplagsytor för de fordon och material som behövs för verksamheten. Vid ett 
genomförande av detaljplanen kommer dessa att avvecklas.  
  
I den omkringliggande bebyggelsen finns ett flertal arbetsplatser, där Hedskolan, två 
förskolor samt ett servicehem för äldre är några som kan nämnas. Norr om 
planområdet finns Malmhedens externhandelsområde med flertalet arbetsplatser. 
 
Detaljplanen möjliggör för uppförande av en friidrottsarena vilket säkerställs med 
användning av kvartersmark för friidrottsarena (R1). Friidrottarenan som planeras 
ska inrymma en 200 meter ovalbana, raka löparbanor, ytor för höjdhopp, längdhopp 
och kula. Bollplaner ska även inrymmas. Arenan planeras med läktare för 450-500 
åskådare och yta för såväl omklädningsrum, förråd och café.  
 
I planområdets sydöstra del finns två byggnader som innehåller lokaler för 
föreningsverksamhet. Avtal mellan denna föreningsverksamhet för dessa lokaler är 
uppsagda mellan kommunen och berörda parter. Möjlighet finns att i 
suterrängvåning av friidrottsarenan att inhysa lokaler för föreningsverksamhet.  
 
 

EXPLOATERING 
 

Byggnadskultur, platsens karaktär, attraktivitet och gestaltning 
Aktuellt planområde ligger på en höjd i tätorten med en tydlig nordsluttning. Detta 
skapar god utblick mot Malmberget. Den norra delen av planområdet ligger på 
skuggsidan i terrängen. Planområdets södra del är platt och ligger angränsande mot 
befintlig bebyggelse. Hedskolans byggnad är dominerande i sitt arkitektoniska 
uttryck i området. Hedskolan består av avlånga byggnadskroppar om tre våningar 
som ligger i olika höjder i miljön och följer den naturliga marken i nivåer. Ljus tegel 
och putsfasad med rött plåttak. Annan omkringliggande bebyggelse är antingen 
småhus i varierade kulörer. Våningsantalet är lågt, 1-2 våningar, och de flesta husen 
har sadeltak. Tillkommande bebyggelse i Gällivares centrala delar även ska enligt 
gällande fördjupad översiktsplan bidra till en variation i höjde, volym och gestaltning.  
 
Inom detaljplanens västra del möjliggörs uppförande av flerfamiljshus. Maximal 
tillåten bruttoarea för bostadsbebyggelse regleras till 6800 kvadratmeter vilket 
möjliggör ungefär 90 lägenheter. Byggnader får uppföras till maximalt fyra 
våningar, men det är önskvärt med en variation av byggnadernas våningsantal 
mellan två till fyra våningar. Detta för att tillkommande byggnader ska kunna 
anpassas till de varierade byggnadshöjderna som befintliga hus i väster och 
friidrottsarenans höjd i öster kommer få. Byggnader får inte uppföras närmare än 4,5 
meter från fastighetsgräns, vilket regleras med bestämmelse p. 
 
I planområdets östra del möjliggör detaljplanen uppförande av friidrottsarena till en 
totalhöjd på +388 meter över nollplan, vilket innebär en höjd om 15 meter för 
arenans södra kortsida. Maximal byggnadsarea tillåts till 7500 kvadratmeter. 
Detta innebär en byggnadskropp med de ungefärliga måtten 110*70 meter. 



 12 

Friidrottarenan får inte uppföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns, vilket 
regleras med bestämmelse p. 
 
Friidrottarenans volym är stor och kommer innebära att en till dominerande byggnad 
tillförs i närområdet. Möjligheterna till att gräva ner golvnivån på arenan, för att få 
ner totalhöjden som upplevs mot den befintliga bebyggelsen, är önskvärd och ska 
studeras vidare.   
 

 
Figur 3. Illustration över tänkbar exploatering.  

 
 

Landskapsbild 
Planområdet utgör en del av en befintlig grönkil. En exploatering av planområdet 
med friidrottsanläggning och bostäder kommer förändra landskapsbilden i 
närområdet. Stor del av skogen kommer försvinna och ersättas med byggnader. 
Tillkommande bebyggelse planeras på ett sådant sätt att den blir en naturlig utökning 
av den befintliga bebyggelsestrukturen av tätorten.  

 
Tillgänglighet 
Inom planområdet är det stora höjdskillnader och nivåer måste särskilt beaktas vid 
exploatering.  
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Parkering, utfarter 
Inom planområdet finns en anvisad parkeringsyta för besökare till motionsspåret. 
Infart till parkeringsplatsen finns i planområdets sydöstra del. Det finns även en till 
anslutning till planområdet. Denna leder till fastigheten Vägmästaren 1 och finns i 
planområdets sydvästra del.  
 
Infart till friidrottsarenan planeras från Domänvägen, i ungefärligt läge som 
infartsvägen till parkeringsytan för motionsspåret ligger i nuläget. Tillhörande 
friidrottsarenan bedöms en parkeringsyta med 80 parkeringsplatser behövas. 
Ungefär 60 parkeringsplatser för aktiviteten i hallen, samt 20 parkeringsplatser för 
besökare till motionsspåret och eventuella föreningslokaler. Parkeringsytan placeras 
med fördel i användningsområdets östra del, närmast Domänvägen, för att 
möjliggöra sammanhängande och trafikfria gång- och entréytor mellan 
Messhedsvägen och arenans södra kortsida. Möjligheter till samordning av 
parkeringsytan med Hedskolans verksamhet är stora, då arenan ska användas av 
skolan under dagtid och till föreningsverksamhet under eftermiddag, kväll och 
helger.   
 
Infart till bostadsbebyggelsen tas in från Vinbärsvägen i bostadsområdets mittersta 
del. Parkering tillhörande bostadsbebyggelsen ska helt lösas inom 
användningsområdet. Aktuell parkeringsnorm är 1,1 bilplatser per lägenhet. Detta ger 
med en exploatering av 90 lägenheter behovet av 99 parkeringsplatser. Parkeringsyta 
placeras med fördel i användningsområdet mittersta del för att tillkommande 
bostadshus ska kunna placeras med fasader mot omkringliggande lokalgator.   
 
För att säkra utfarternas placering har utfartsförbud lagts in i detaljplanen längs 
med hela Messhedsvägen samt del av Vinbärsvägen.  
 

Offentlig service 
Söder om planområdet, på andra sidan om Messhedsvägen, ligger Hedskolan vilket 
är en skola med 280 elever mellan 6-16 år. I närheten till planområdet finns också 
förskola Mandolinen och Hedens förskola. 
 
260 meter söder om planområdet finns Hedens servicehem. Vårdinrättningar som 
hälsocentral och sjukhus finns cirka 1,7 km sydöst om planområdet. 
 
Planområdet ligger mindre än 1 kilometer norr om Gällivare centrum. I centrum 
finns en stor del av tätortens offentliga service i form av badhus, bibliotek, Folkets 
hus, skatehall, föreningslokaler, affärslokaler för att nämna några.  
 

Kommersiell service 
Planområdet ligger mitt mellan Gällivare tätorts två kommersiella platser, centrum 
och Malmhedens externhandelsområde. I centrum finns butiker och restauranger 
framförallt samlade kring Storgatan. Gällivares galleria, Norrskensgallerian, ligger i 
också i centrum ungefär 1 kilometer södet om planområdet vid Vassaratorg. 
Malmhedens handelsområde ligger cirka 1 kilometer nordväst. 
 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i närheten av planområdet. 
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Höga vattenstånd 
Inom planområdet finns liten risk för höga vattenstånd orsakat av regn och 
snösmältning. En exploatering av planområdet innebär dock att omkringliggande 
bebyggelse kan påverkas exploateringen. Planområdets norra del ligger lågt och 
bildar en sänka i terrängen. Detta innebär att de bostadshus som angränsar mot 
grönområdet är särskilt utsatta vid höga vattenflöden. Det föreligger redan i nuläget 
risk för höga översvämningsdjup för dessa bostäder. Vid en exploatering av 
planområdet kan påverkan på dessa bostäder ytterligare öka om dagvattenavrinning 
från planområdet inte hanteras. Dagvattenhantering inom planområdet bör därför 
ske med fördröjande åtgärder för att påverkan ska minimeras. Detta studeras 
närmare i det fortsatta detaljplanearbetet.  
 

 

Figur 4. Skyfallsanalys med översvämningsdjup vid framtida 100-års regn. (Källa: DHI) 

 

TRANSPORTER 

 

Gatunät, skidspår, gång-, cykel-, moped- och skotertrafik 
I anslutning till planområdet finns ett väl fungerande och sammankopplat gatunät. 
Detaljplanen angränsar till Vinbärsvägen i öster. På denna väg färdas cirka 4100 
fordon under ett vardagsdygn. Söder om planområdet ligger Messhedsvägen med en 
vardagsdygnstrafik på cirka 3100 fordon. Skyltad hastighet på dessa vägar är 50 
km/h. Möjligheter finns även att ansluta till planområdet via Domänvägen i sydöst.  
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140 meter västerut ligger väg E45/Malmbergsleden. ÅDT (Årsmedeldygntrafik, 2014) 
cirka 5000 fordon, varav 290 är lastbilar. Skyltad hastighet är 90 km/h. Trafik från 
Hedenområdet kan via en bro ta sig över E45:an. Antal fordon under ett vardagsdygn 
är cirka 2200 fordon. Friidrottarenan förväntas innebära en ökning av cirka 250 
bilrörelser per dag. Bostäderna bedöms innebära en ökning på cirka 600 bilrörelser 
per dag. Omkringliggande gator behålls likt i nuläget och regleras till allmänt 
ändamål avseende gata (GATA). Utfartsförbud har lagt till i detaljplanen för att 
säkerställa utfarters placering varvid gatorna inkluderats i detaljplanen.  
 
Befintlig gång- och cykelväg finns i naturområdet norr om planområdet. Vägen 
kopplar ihop bostadsområdet i norr med Hedenområdet väster om 
E45/Malmbergsleden.  Under E45:an finns en trafiksäker gångtunnel.  
 
Gång- och cykelväg finns även från parkeringen inom planområdet. Denna ansluter 
bostadsområdet i norr med Domänvägen och Gällivares mer centrala delar. Med ett 
genomförande av föreslagen detaljplan måste aktuell sträckning på detta stråk att 
flyttas för att möjliggöra anläggande av parkeringsyta för arenan. Stråket kan 
förläggas antingen utanför planområdet eller förbi friidrottarenans byggnad.  
 
Längs med Messhedsvägen finns trottoarer på båda sidor om vägen. För att passera 
över vägen finns obevakade övergångsställen vid korsningen Messhedsvägen/ 
Vinbärsvägen. Vid korsningen Domänvägen/Messhedsvägen finns ett ljusreglerat 
översgångsställe. Nytt övergångsställe föreslås anläggas över Messhedsvägen i läge 
med friidrottarenans entré. Detta för att skapa säkra och trygga rörelser för 
oskyddade trafikanter till och från friidrottsarenan.  
 
Längs med Vinbärsvägen finns trottoarer med kantsten på vardera sidor om vägen i 
planområdets sydvästra del.  
 
Planområdet ligger inom förbudsområde för skoter. Kommunens antagna Grön-, blå- 
och vitstrukturplan redovisar en önskvärd skoterled i samma sträckning som den 
norra gång- och cykelvägen går. Kopplingen mellan bostadsområdet norr och 
Domänvägen utpekas som önskvärd skoter- och vinterled. 

 
Kollektivtrafik 
Två busslinjer passerar längs Vinbärsvägen med hållplatser cirka 250 m från 
planområdet. Anslutning från hållplats ner till GC-väg norr om planområdet finns.  
 
Placering av friidrottsarena i planområdets norra delar innebär att avståndet till 
befintliga busshållsplatser är nära. Anslutande gång- och cykelvägar till de befintliga 
GC-stråken som leder till busshållsplatserna måste hanteras och studeras i det 
fortsatta detaljplanearbetet.  
 
Resecentrum med regional kollektivtrafik med tåg eller buss ligger 1,2 km från 
planområdet. Möjligheterna till parkering av buss för resande lag till friidrottsarenan 
måste studeras och möjliggöras för i det fortsatta detaljplanearbetet.  
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ENERGI-, VATTEN-, AVLOPPS- och ÅTERVINNINGSSYSTEM 
 

Vatten och avlopp 
Detaljplanen ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp. 
Befintliga vatten- och avloppsledningar sträcker sig genom Vägmästaren 1 sant i 
Vinbärsvägen och Messhedsvägen. Möjlighet finns att ansluta sig till dessa ledningar 
för tillkommande bebyggelse.  
 
För att möjliggöra föreslagen detaljplan måste ledningar igenom Vägmästaren 1 
flyttas och nya anslutningspunkter utredas. Detta hanteras vidare i planprocessen.  
 
Ledningar längs med Vinbärsvägen ska ligga kvar i sitt befintliga läge. För att 
säkerställa att ingen tillkommande bebyggelse placeras på ledningsstråket regleras i 
detaljplanen detta till u-område, dvs. ett område som ska vara tillgängligt för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. Området säkras även genom bestämmelse 
avseende prickmark, det vill säga att marken inte får förses med byggnad.   
 

 
Figur 5. Befintliga vatten-, avlopps-, och dagvattenledningar inom planområdet.  

 
Dagvatten, snöhantering 
Dagvattenledningar finns likaså i Vinbärsvägen, Messhedsvägen samt genom 
Vägmästaren 1. Dagvattenledningarna som ligger inom Vägmästaren 1 och 
Vinbärsvägen leds till utlopp i en bäck efter Treenighetensväg. Bäcken leder vattnet 
ut i Kavajokk och vidare ut till Linaälv. Om ledningarna ska behållas i samma 
sträckning eller flyttas ska också utredas vidare.  
 
Planområdet ligger precis utanför avrinningsområdet för dagvatten ut till Vassara älv 
i dess södra delar. Dagvattenledningarna som finns längs med Messhedsvägen leder 
dagvattnet ut till Vassara älv.  
 
Dagvatten- och snöhantering ska ske inom planområdet i så stor utsträckning som är 
möjligt, vilket ska studeras vidare i planprocessen.  
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Figur 6. Dagvattenhantering enligt kommunens Grön-, Blå-, och Vitstrukturplan.  

 

Energi och elförsörjning  
Utreds vidare i planprocessen.  
 

Tele och opto 
Optoledningar finns längs med Vinbärsvägen samt längs med gång- och cykelvägen 
norr om planområdet.  
 

Avfall, återvinning 
Återvinningsstation (förpackningar, tidningar etc.) för hushåll finns på Estradvägen 
cirka 450 norr om planområdet. 
 
Avfallshantering för flerbostadshus ska ske i enlighet med kommunens riktlinjer. 
Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av gemensamma hushållsavfallslösningar 
inom fastigheten. Avfall som genereras från aktivitet i friidrottsarenan ska likaså 
hanteras på erforderligt sätt inom planområdet. Möjlighet för sophantering att ske på 
ett godtyckligt sätt ska hanteras vidare i planprocessen.   
 
 

RISKER OCH STÖRNINGAR 

Trafikflöden och buller 
Planförslaget kommer innebära en ökad trafikmängd på omkringliggande trafiknät. 
Hur stor trafikmängd exploateringen bedöms generera är inte klargjord. Ökade 
trafikmängder innebär högre bullernivåer. En bullerutredning ska genomföras och 
kompletteras planhandlingarna.   
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Friidrottsarena kräver fläktar för ventilation. Detta kan innebära risk för störning för 
både boende i planområdet samt i närområdet. Buller från ventilation måste därmed 
säkerställas att det kan hanteras på ett godtyckligt sätt.  
 

Översvämningsrisk samt dagvattenhantering 
Befintliga bostäder som ligger direkt norr om planområdet är redan i nuläget utsatta 
för risk för översvämning och höga vattennivåer vid ett 100-års regn. 
Detaljplaneområdet sluttar norrut med avrinning mot detta område och det finns 
därmed risk för att ett genomförande av detaljplanen kan öka risken för 
översvämningar och att de förväntade nivåerna av vatten vid dessa bostäder ökar vid 
100-års regn och vid snösmältning. Dagvattenhanteringen inom planområdet är 
därmed en viktig aspekt att studera i det fortsatta detaljplanearbetet för att 
säkerställa att detta inte sker.  
 

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 

Kommunens hållbarhetsmål och strategier 
Visionen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle och för den stadsomvandling 
som sker är ”En arktisk småstad i världsklass”. För att nå denna vision som baseras 
och utgår ifrån de viljeriktningar som tidigare dialogprocess identifierat har 
hållbarhetsmål tagits fram. Dessa hållbarhetsmål är den samlade viljeriktningen och   
utgörs av social-, ekologisk- samt ekonomiska hållbarhet. Utifrån dessa har 
kommunen tagit fram fyra strategier.   
 
Klimatanpassad och levande utomhusmiljö 
Stategin Klimatanpassad och levande utomhusmiljö handlar främst om människors 
möjlighet att ta del av och vistas i det offentliga rummet hela året. Planförslaget 
omfattar exploatering av både friidrottsarena och bostäder på en tidigare delvis 
oexploaterad del av ett sammanhängande naturområde i yttre delen av Gällivare 
tätort. En exploatering innebär att delar av detta naturområde kommer försvinna, 
men naturstråket kommer fortsättningsvis vara sammanlänkat i väst-ostlig riktning.  
 
De boende i området kommer ha nära tillgång till natur- och rekreationsområden i 
direkt anslutning till planområdet. Placeringen av friidrottsarenan i anslutning till 
det befintliga motionsspåret stärker möjligheterna för att fler människor ska 
uppmärksamma motionsspåret och använda sig av det.  
 
Planförslaget påverkar landskapsbilden. Befintlig skog avverkas och istället placeras 
nya byggnadskroppar inom planområdet. De tillkommande bostadshusen placeras så 
att den befintliga bebyggelsestrukturen kompletteras och efter ett genomgörande av 
detaljplanen upplevs som en förtätning av tätorten. Byggnaden som friidrottsarenan 
innebär är desto större. Möjligheterna att gräva ner arenans golv, och därmed minska 
dess upplevda höjd, är önskvärt och utreds vidare i planarbetet. Ett NATUR-område 
har sparats för att minska den visuella påverkan för de boende norr om planområdet.  
 
Planområdets norra delar är kuperade och ligger i en norrslutning. Norrsluttningen 
ger goda förutsättningar för utsikt och utblickar mot Malmberget. Områdets 
kuperade förutsättningar skapar möjlighet till en varierad bostadsbebyggelse. 
Exploateringsgraden som tillåts för såväl bostäder som fridrottsarena ger möjlighet 
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till att bevara och behålla en del av den natur som finns i områdets norra del i 
nuläget.  
 
En exploatering av planområdet innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer öka. 
Detta innebär att dagvatten kommer innebära en ökad påfrestning i området genom 
att avrinningsflöden kommer rinna av under kortare tid. Hantering av dagvatten för 
att minimera påverkan ska fortsatt studeras i detaljplanearbetet.   
 
Hållbara transporter 
Kommunens mål är att trafikanter som promenerar cyklar och använder spark, 
skidor, skoter eller kollektiva färdmedel ska prioriteras i planering. Gång- och 
cykelvägar och stråk för oskyddade trafikanter ska utformas så att de skapar säkra 
miljöer för barn och så att de är tillgängliga för alla.  
 
De gator som planförslaget omfattar har i nuläget separerade gång- och cykelvägar. 
För att hantera en trygg och säker rörelse för barn- och ungdomar mellan Hedskolans 
lokaler och friidrottarenans lokaler föreslås det att nytt övergångsställe anläggs över 
Messhedsvägen väster om korsningen mellan Messhedsvägen och Domänvägen. På 
detta sätt behöver oskyddade trafikanter enbart passera över en trafikerad väg en 
gång, istället för två gånger om de använder det befintliga trafiksignalsövergången 
som finns i nuläget öster om korsningen. Detta säkerställs inte i detaljplanen, men 
möjliggörs.  
 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att det befintliga gångstråket i nord-sydlig 
riktning kommer behöva flyttas för att möjliggöra parkering tillhörande 
friidrottsarenan och motionsspåret. Möjlighet finns att flytta stråket öster ut och 
ansluta mot Domänvägen. Möjlighet finns likaså att anlägga gångstråket mellan 
friidrottsarenans fasad och parkeringen.  
 
Tillhörande både bostäderna samt friidrottsarenan ska möjligheter till tillgänglig 
cykelparkering finnas för att uppmuntra till användande av cykel som transportsätt. 
Både bostäderna och friidrottsarenan ligger i Gällivare tätort med goda möjligheter 
att gå, cykla eller sparka mellan viktiga målpunkter.   
 
Hållbara bostäder och lokaler 
Detaljplanen möjliggör för en förtätning av tätorten med bostäder och 
friidrottsarena. I närområdet finns redan bostadsbebyggelse och kommunala 
verksamheter. Ett genomförande av detaljplanen innebär att flerbostadshus 
möjliggörs i ett område av tätorten som främst innehåller enfamiljshus. 
 
Möjligheterna till att bygga föreningslokaler i suterrängvåning på friidrottsarenan 
finns. På detta sätt kan friidrottsarenans användning vara ännu mer flexibel och 
användas för fler föreningar och andra ändamål i framtiden. Friidrottsarenan ska 
under dagtid nyttjas av skolans verksamhet och under eftermiddag och kväll 
användas till föreningsverksamhet.   
 
Hållbar exploatering 
Detaljplanen är flexibelt reglerad för bostäderna för att stor hänsyn ska kunna tas till 
områdets förutsättningar och att dess kuperade område i norr kräver ökade krav på 
utformning och placering av tillkommande bebyggelse. Antalet lägenheter som 
möjliggörs är ungefär 90 stycken.  
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Boende i planområdet kommer ha nära till skola, förskola och natur- och 
rekreationsområden. Avståndet till centrum är inom gång- och cykelavstånd. 
Området ligger även nära till Gällivares externhandelsområde. Möjligheterna till att 
nyttja alternativa färdmedel till bilen är därmed goda.  
 
 

Hållbart energi-, vatten-, avlopps-, och återvinningssystem 

Kommunens ambition är således att en samordning ska ske med övrig infrastruktur 
inom och i anslutning till planområdet. Kommunen har som mål att nyetableringar  
och upprustningar av områden i tätorten ska ske samordnat mellan olika tekniker, 
exempelvis genom samförläggning. 
 
I anslutning till- och inom planområdet finns befintlig infrastruktur som har nog 
kapacitet för att kunna ansluta tillkommande exploatering till sig. Placeringen av 
dessa ledningar ligger dock på sådant sätt att ledningar kommer behöva flyttas för att 
möjliggöra byggnation. Flytt av ledningar samt anslutningspunkter utreds vidare i 
planarbetet.  
 
En skyfallskartering har tagits fram för Gällivare som visar var översvämningar sker 
vid ett 100-årsregn vid befintliga förhållanden. Befintliga byggnader norr om 
planområdet har i nuläget stor risk för höga flöden vid ett 100-årsregn. En 
exploatering av planområdet kan eventuellt öka risken för högre vattennivåer. Av den 
anledningen måste dagvatten hanteras och utredas särskilt för att påverkan och 
konsekvens av planens genomförande kan bedömas. Detta utreds vidare i 
planprocessen. I samband med detta arbete studeras snöhantering och snöupplag.  

 
 
GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt utökat planförfarande.  
 
Tidplan för detaljplanen enligt nedan.  
Samråd:   jan/feb 2017 
Granskning: mar/apr 2017 
Antagande:  maj/jun 2017 
 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.  
 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats, GATA och NATUR.  
 
Exploatören ansvarar för åtgärder inom kvartersmark.  
 
Kommunen avser att äga, förvalta och ansvara för driften av friidrottsarenan.  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m 
I samband med genomförandet av detaljplanen skapas två nya fastigheter genom 
avstyckning och fastighetsreglering från del av vägmästaren samt del av Gällivare 
76:1.  
 
En fastighet avser omfatta den mark som betecknas som användning av kvartersmark 
avseende friidrottsarena (R1). Den andra fastigheten avser omfatta den mark som 
regleras till användning av kvartersmark för bostäder (B). 
 
Lantmäteriet svarar för fastighetsbildning efter ansökan om lantmäteriförrättning av 
fastighetsägare.  
 

 
TEKNISKA FRÅGOR 
 

Tekniska utredningar 
Utredningar som ska genomföras inför granskningsskede av detaljplanen: 

 Bullerutredning  

 Geoteknisk utredning 

 Dagvattenutredning 
 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Planekonomi 
Planarbetet bekostas av kommunen. Planläggningen bekostas via planavgift i 
samband med bygglov.  
 
 

MEDVERKANDE  
Tjänstemän 
I samband med planarbetet har kommunens tjänstemän från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat.  
 

Konsulter 
Detaljplanen har upprättas av Ramböll Sverige AB, Luleå, på uppdrag av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun.  
 
Följande konsulter har medverkat i planarbetet: 
Maria Åberg, uppdragsledare ansvarig planarkitekt 
Anneli Jonsson, planarkitekt 
Cecilia Sandström, miljöutredare 
Madeleine Munter, landskapsarkitekt 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-12-29 
 
 
 
 
 
Lennart Johansson Josefin Ekbäck Maria Åberg  
Förvaltningschef Planarkitekt Planarkitekt    
Gällivare kommun           Gällivare kommun           Ramböll, Luleå                  
 
 
 

 


