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Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget daterat 2016-03-22 har varit på samrådsremiss under tiden 2016-03-24 

till och med 2016-04-17.  

 

Kungörelse har förts in i de lokala tidningarna NSD och Norrbottens Kuriren och anslagits på 

kommunens anslagstavla inför samråd. Ett missiv angående samrådet och information om var 

handlingarna fanns tillgängliga har skickats till samtliga sakägare samt berörda statliga och 

kommunala myndigheter. Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten på 

samhällsbyggnadsförvaltningen, i kommunhusets reception samt på kommunens hemsida 

(www.gallivare.se/detaljplan) under samrådstiden. 

 

Samrådsmöte 

Ett samrådsmöte genom utställning hölls onsdagen den 13:e april i kommunhusets reception 

mellan kl. 17.00 - 20.00. Under den tiden fanns kommunens tjänstemän, politiker och 

plankonsulter på plats för att informera, svara på frågor och möjlighet fanns att lämna 

synpunkter. Blanketter för skriftliga yttranden fanns till förfogande men inga yttranden 

lämnades in under samrådsmötet.  

 

INKOMNA YTTRANDE 

Följande yttranden har inkommit till och med 2016-04-17:  

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, 2016-04-17 

o Skanova, 2016-04-05 

o Lantmäteriet, 2016-04-06 

o Lantmäteriet, tilläggsyttrande, 2016-04-07 

o Trafikverket, 2016-04-13 

o Rådet för funktionshinderfrågor, 2016-04-12 

o Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, 2016-04-07 

o Socialdemokraterna, 2016-04-13 

o Privatperson 1, 2016-04-06 

o Privatperson 2, 2016-04-14 

o Privatperson 3, 2016-04-14 

o Privatperson 4, 2016-04-14 

o Privatperson 5, 2016-04-15 

o Privatperson 6, 2016-04-15 

o Privatperson 7, 2016-04-16 

o Privatperson 8, 2016-04-16 

o Privatperson 9, 2016-04-16 
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SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt  

del av Sjöjungfrun 3 Gällivare kommun, daterad 2016-03-22.   

 

Följande har förtydligas i planbeskrivningen: 

I planbeskrivningen har en sektion som redovisar byggnadens höjd över marken lagts in.  

 

I planbeskrivningen under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” har det tydliggjorts att 

avstyckning och fastighetsreglering för ny fastighet omfattande R1 även omfattar del av 

Sjöjungfrun 2.  Fastighetsbildningen avser inte den resterande del av kvartersmarken som 

betecknas P. 

 

I planbeskrivningen har det kompletterats med information om att del av Sjöjungfrun 2 samt 3 

som ligger inom den i detaljplanen mark som betecknas som P ska överföras till fastigheten 

Gällivare 76:1. 

 

För att säkerställa ledningars placering inom planområdet har u-områden reglerats på 

plankartan, planbeskrivningen har även kompletterats angående detta. Ett förtydligande har 

även skett om att fastighetsbildningsåtgärder krävs för ledningsrätter som ska ändras. 

 

I planbeskrivningen har det tydliggjorts att gällande detaljplan berörs av gällande 

tomtindelningsbestämmelser samt att dessa med denna detaljplan ersätts inom berörda delar.  

 

Hur den kommande fastighetsbildningen avses genomföras har förtydligats i 

planbeskrivningen.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med text angående geoteknik och utskiftning av 

erforderlig mark och beskriver numera detta ännu tydligare.  

 

 

Följande bestämmelser har justeras: 

De omkastade beteckningarna för plushöjd och högsta nockhöjd i teckenförklaringen har 

åtgärdats på plankartan. 

 

För att säkerställa högspänningsledningarnas placering inom planområdet har u-område 

samt prickmark reglerats på plankartan.  

 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 
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SAMRÅDSYTTRANDEN 

Nedanstående är ett sammandrag av de inkomna yttrande som följs av kommentarer. 

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2016-04-17 

Planförslaget är väl genomarbetat när det gäller redovisning av vilka miljökonsekvenser som 

kan uppkomma när det gäller t.ex. hantering av dagvatten, grundvattensänkning samt hur 

dessa kan undvikas eller mildras. Olika tekniska utredningar har genomförts som stöd för 

slutsatserna. Länsstyrelsen anser att planförslaget med de åtgärder som föreslås innebär att ett 

genomförande av planförslaget i enlighet med samrådshandlingen bör kunna ske utan att 

negativ miljöpåverkan uppkommer. 

 

När det gäller byggnadens utformning och gestaltning konstaterar Länsstyrelsen att detta 

endast regleras när det gäller byggnadens högsta nockhöjd och maximal byggnadsarea. En så 

stor byggnad i detta centrala läge får inverkan på stadsbilden. Länsstyrelsen anser att det kan 

finnas skäl att överväga ytterligare planbestämmelser för byggnadens utformning. När det 

gäller byggnadens höjd anser Länsstyrelsen att kommunen med fördel kan redovisa en sektion 

som visar innebörden av den angivna höjden, alternativt förtydliga med byggnadens höjd över 

marken. Länsstyrelsen noterar även att beteckningarna för plushöjd resp. högsta nockhöjd har 

omkastats i teckenförklaringen. 

 

Kommentar: 

Enligt Plan- och bygglagen framgår det att det bara är de planbestämmelser  

som verkligen behövs för att säkerställa detaljplanens syfte som ska tas med i  

planen. Kommunen anser att planens syfte säkerställs i det upprättade  

förslaget. I planbeskrivningen har en sektion som redovisar innebörden av planens reglerade 

högsta nockhöjd lagts in för att förtydliga det förhållande som Länsstyrelsen efterfrågar.  

 

De omkastade beteckningarna för plushöjd och högsta nockhöjd har åtgärdats på plankartan.  

 

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2016-04-13 

Trafikverket har ingen erinran mot förslaget till detaljplan men vill understryka  

följande.  

 

E45 ingår i det nationella stamvägnätet och utgör ryggraden i det nord-sydliga 

inlandsvägnätet i Sverige men utgör även en del av det europeiska nätet för transportsektorn. 

E45 är därmed ett utpekat riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken. Detta innebär att E45 ingår i ett nät av vägar som har sådana speciella funktioner 

för transportsystemet att anläggningen så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av den.  

 

Samhällsomvandlingen, vilken innebär att Malmberget successivt avvecklas och förtätning 

sker i Gällivare centrala delar och på södra sidan Vassara älv, kommer att ge förändrade 

trafikmönster och anspråk på trafiksystemet och därmed kan vägarna få nya funktioner.  

 

En förlängning av Gällivare centrum med viktiga målpunkter på ömse sidor om E45 kan öka 

upplevelsen av vägen som en barriär då bland annat fler behov av att korsa vägen 

uppkommer. Vägen innebär också ett riskobjekt för omgivningen i och med att den är utpekad 

led för farligt gods.  
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Med anledning av ovan har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie tillsammans med 

berörda aktörer och intressenter. Studien har skett med systemperspektiv men med fokus på 

det statliga vägnätet som del i det kommunala huvudvägnätet. Syftet har varit att erhålla ett 

underlag till ställningstagande om åtgärder i Gällivare till följd av stadsomvandlingen. 

Samtidigt ser kommunen över behoven i trafiken till följd av planerad bebyggelseutveckling 

och håller på att utarbeta en trafikstrategi.  

 

Trafikverket emotser en fortsatt dialog för en gemensam syn på hur behoven för 

europavägstrafiken och tätorten kan balanseras och avvägas på ett tillfredsställande sätt. Detta 

bör konfirmeras i en avsiktsförklaring om fortsatt arbete med gemensam tidplan, fördelning 

av ansvar och säkrande av resurser. 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar detta och uppfattar yttrandet som en upplysning.   

 

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2016-04-06 

Delar av planen som bör förbättras: 

Ledningsrätter 
I planbeskrivningen redogörs övergripande för befintliga ledningar, ändring av befintliga 

ledningar samt byggandet av nya ledningar. Plankartan skall tydligt visa vilka markområden 

som är berörda och markreservat skall utläggas för ändamålet. Redovisning av markreservat 

för ledningsrätter saknas helt i plankartan.  

 

Varken dragningen av nya eller befintliga ledningar framgår tydligt i planbeskrivningen och 

det är därvid svårt att kommentera de exakta behoven av markreservat. 

 

Om befintliga ledningsrätter skall ändras samt om nya ledningsrätter skall bildas innebär detta 

även ytterligare fastighetsbildningsåtgärder (ledningsförrättning).  

 

Fastighetsbildning 

I planbeskrivningen är det något oklart hur den kommande fastighetsbildningen avses 

genomföras. 

 

Planbeskrivningen anger att en ny fastighet skall bildas genom avstyckning och 

fastighetsreglering från del av Gällivare 76:1 samt att den nya fastigheten skall omfatta 

kvartersmarken betecknad som R1. Område R1 berör förutom del av Gällivare 76:1 även del 

av Sjöjungfrun 2. Planbeskrivningen bör tydliggöra att båda dessa fastigheter omfattas av 

fastighetsbildningsåtgärden. 

 

Om fastighetsbildning avseende resterande del av kvartersmarken, betecknad som P, skall ske 

bör även detta anges i planbeskrivningen.  

 

Genomförandefrågor som berör Lantmäteriet 

Efter det att ovan angivna detaljplan har vunnit laga kraft utgör Lantmäteriets uppgift att med 

stöd av detaljplanen genomföra de fastighetsbildande åtgärderna.  

Under Fastighetsrättsliga frågor bör tydliggöras att både Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2 

omfattas av den kommande fastighetsbildningen. Om ytterligare fastighetsbildning avseende 

område P i plankartan skall ske bör även detta beskrivas. 
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Under Fastighetsrättsliga frågor bör tydliggöras vilka nya ledningsrätter som skall bildas samt 

vilka befintliga ledningsrätter som skall ändras. 

 

Kommentar: 

För att ett genomförande av föreslagen detaljplan ska vara möjlig har flytt av ledningar 

genomförts. För att säkerställa ledningarnas läge har u-område samt prickmark inom 

erforderliga områden lagts till i plankartan. U-områdena har i detta skede tagits till i 

utbredning då inmätt underlag ännu ej är färdigställt. Kommunen avser att inför antagande 

av detaljplanen precisera nödvändiga u-områden. Ett tydliggörande avseende vilka 

ledningsrätter som flyttats samt att u-områden reglerats på plankartan har kompletterats i 

planbeskrivningen. Ett förtydligande har även skett om att fastighetsbildningsåtgärder krävs 

för dessa ledningsrätter som ändrats.  

 

Hur den kommande fastighetsbildningen avses genomföras har förtydligats i 

planbeskrivningen.  

 

Tillägg enligt skrivelse 2016-04-07 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Lantmäteriet har uppmärksammat att det aktuella planområdet berörs av en 

fastighetsindelningsbestämmelse, Tomtindelning: Sjöjungfrun, aktnummer 25-GÄS-170. 

Tomtindelningen avser områdets indelning i fastigheter och gäller enligt 

övergångsbestämmelser till PBL som en fastighetsindelningsbestämmelse. En 

fastighetsindelningsbestämmelse upphör att gälla vid antagandet av en ny detaljplan. Det är 

därför lämpligt att yttergränserna för den nya planen anpassas till tomtindelning så att nya 

fastighetsgränser ej avgränsar en fastighet enligt tomtindelningen. Om den nya planen har en 

mindre utbredning än tomtindelningen kan det finnas anledning att utvidga planområdet. Om 

utvidgning av planområdet ej är lämpligt bör övervägas om en parallell planändring bör ske. 

Genom upphävande eller ändring genom tillägg kan tomtindelningen justeras i berörda delar 

och otydligheter undvikas.  

 

I planbeskrivningen bör tydligt anges att tomtindelningen upphör att gälla i berörda delar. Ett 

exempel på skrivning är:  

”Den nya detaljplanen ersätter detaljplan fastställd som stadsplan … (akt…) inklusive dess 

fastighetsindelningsbestämmelser ursprungligen fastställda som tomtindelning… (akt…).” 

 

Kommentar: 

I planbeskrivningen har det tydliggjorts att gällande detaljplan berörs av gällande 

tomtindelningsbestämmelser samt att dessa med denna detaljplan ersätts inom berörda delar.  

 

 

Skanova, enligt skrivelse 2016-04-05 

Befintlig telekabel i mark kommer att avvecklas. Skanova har inget att erinra mot rubricerad 

plan. 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar detta. Befintlig telekabel finns ej redovisad på grundkartan längre.  
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Rådet för funktionshinderfrågor, enligt skrivelse 2016-04-12 

Rådet för funktionshinderfrågor har tittat på tillgänglighetsaspekten gällande is- och 

evenemangsarenan och är tillfreds med det som står i planbeskrivningen.  

 

Kommentar: 

Kommunen noterar detta. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott, enligt protokollsutdrag 2016-04-07 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in ett samrådsyttrande angående detaljplan för ny 

Is- och evenemangsarena, Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 3 och del 

av Sjöjungfrun 2, Gällivare kommun. Planområdet omfattar en del av Sjöparksområdet i 

centrala Gällivare. 

 

Generellt 
Sid 9. ”MIFO 1-undersökning visade ingen potentiell förorening.” 

 

Miljö- och byggförvaltningen har noterat felaktig information på sidan 9 i Planbeskrivning 

under rubriken ”Förorenad mark”. Hela texten i stycket bör tas bort helt då informationen inte 

stämmer alls. Förslagsvis bör texten ändras till: 

Ingen känd förorening i marken finns inom planområdet. Ifall föroreningar påträffas vid de 

geotekniska undersökningarna eller vid anläggning av området ska detta snarast anmälas till 

Miljö- och byggförvaltningen. 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar att påstådd text inte alls stämmer överrens med gällande 

samrådshandling. MIFO 1 – undersökning finns ej nämnd under hänvisad rubrik. Kommunen 

anser att redovisad text stämmer väl överrens med den föreslagna text som yttranden 

eftersöker.  

 

Sid 11. ”Mellan tjärnarna finns underjordiska strömmar som innebär att det trycker upp vatten 

i området mellan dessa. Detta medför att vissa perioden under året är partier av markytan 

blöt.” 

 

Planerad evenemangsarena och dess grundvattenpåverkan bör utredas mer, då det förefaller 

vara risk för grundvattenuppträngning på oönskade ställen i omgivningen. Beroende på val av 

grundläggning av planerad arena finns även en viss risk att byggnadens tryck på 

underliggande jordlager medför en expanderande påverkan på omgivande byggnationer och 

eventuellt dämningseffekter på grundvattenflöden. Saknas även en beskrivning av omgivande 

marks förmåga att infiltrera dagvatten.  

 

En redovisning av hur man ska bibehålla berörda vatten och vattendrags miljökvalitetsnorm 

för den ekologiskastatusen det s.k. ”icke försämringskraven” enligt EU s vattendirektiv och 

vattenförvaltningsförordning och samt enligt de svenska miljömålen bör finnas med. 

Ingen information om berörda jordlager och dess innehåll och eventuella påverkan på 

metallkoncentrationer och pH i berörda vattendrag finns. 

 

Tillhörande detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning samt utredningar avseende 

geoteknik och dagvatten upprättats för att kunna bedöma detaljplanens lämplighet på 
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föreslagen plats med hänsyn till ovan specificerade aspekter. Kommunen anser och har även 

stöd ifrån Länsstyrelsen (se deras samrådsyttrande ovan) att dessa aspekter är väl 

genomarbetade avseende dessa aspekter. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.  

 

Sid 15. Tillgänglighet  

Poängteras särskilt att tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, under såväl vinter som sommarklimat, med avseende på 

nivåskillnader, tillgängliga och användbara gångvägar och parkmiljöer, angöringsplatser för 

fordon, avstånd till busshållplatser m.m. ska beaktas för att underlätta bygglovshanteringen. 

 

Även snöröjningen, med tillfälliga snöupplagsplatser tills snön borttransporteras, bör ses över 

i ett tillgänglighetsperspektiv där användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga beaktas. 

 

Möjligheten att anlägga väderskyddade angöringspunkter för lokalbusslinje och annan 

kollektivtrafik bör ses över vilket kan minska behovet av personbilsparkeringsplatser. 

Parkeringsbehoven ska tillfredställas för att underlätta bygglovshanteringen. 

 

Kommentar: 

Kommunen anser att synpunkter angående tillgängligheten är tillräckligt hanterade i 

detaljplanen.  

 

Sid 21. Dagvatten, snöhantering 

”Genomförande av detaljplanen innebär att det dimensionerande dagvattenflödet, baserat på 

ett regn med 10- års återkomsttid, beräknas öka med cirka 25 %.” 

 

Det dimensionerande dagvattenflödet bör belysas av förväntade effekter av ett förändrat 

klimat med ett 100 års perspektiv då indikationerna för de kommande 100 åren är att en 

ökning av nederbörden kommer att leda till ökade flöden med risk för en höjning av 

grundvatten yta, i vart fall bör det dimensionerande dagvattenflödet dimensioneras på 

planerad byggnads beräknade livslängd. 

 

Kommentar: 

Effekterna av ett 100-års regn finns beskrivna under sida 21 i planbeskrivningen. Synpunkten 

föranleder inga ändringar av detaljplanen.   

 

Trafiksituationen i området i synnerhet på Vallmovägen är besvärlig framförallt under 

vintertid. Genomfartstrafiken via Vallmovägen kommer att bli besvärligare när besökare av 

evenemangsarenan kommer till området eller lämnar området. Genomfartstrafiken via 

Vallmovägen bör regleras. 

 

Kommentar: 

En trafikutredning har genomförts för att utreda och redovisa förändringar på trafikmönstret 

och trafikflöden med hänsyn till ett genomförande av aktuell detaljplan. Denna är bilagd 

handlingarna. Konsekvenser avseende ett genomförande av detaljplanen med hänsyn till 

trafikmängd finns beskriven i planbeskrivningen. Frågan hanteras och redogörs även för i 

MKB:n. Sammantaget bedöms påverkan  vara marginell under vardagar, medan påverkan 

bedöms vara större vid eventuella evenemang i arenan. Reglering av genomfartstrafik på 

Vallmovägen är ej en fråga för föreslagen detaljplan. Synpunkten föranleder inga ändringar. 
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Enligt protokollsutdraget: 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar  

 
att anta samrådsyttrandet som sitt yttrande,  

 

att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Protokollsanteckning   
Ulf Normark (S) vill föra följande till protokollet: 

 

Angående geotekniska förhållanden – här anser vi att materialet är  

motsägelsefullt och vi ställer oss frågande: 

 

 Det står att läsa att grunden skall byggas på fast morän som enligt handlingarna ligger på 

ca.+348 

 Marknivån är enligt handlingarna ca.+357 

 Till fast morän blir det således ca.10 meter 

 I handlingarna står det att man skall gräva 2-4meter 

 

Kommentar: 

Utskiftningar till moränens överyta bedöms till 2-4 m. Utskiftningar djupare än till moränens 

överyta bedöms ej som erforderligt. Moränens överyta varierar mellan ca +353,5 till ca +356 

höjdsystem RH2000,är har moränen en medelfast till fast lagringstäthet. Grundläggning med 

packad fyllning på moränensöveryta bedöms som genomförbart/rimligt. Från +348 och ner 

har moränen en mycket hög fasthet. Planbeskrivningen har kompletterats och beskriver 

numera detta ännu tydligare.  

 

- Parkeringsförhållandena – vi anser att det finns för lite parkeringar på planområdet. Det står 

att läsa att det inom 100 meter finns ca.60 parkeringsplatser, som kan nyttjas kvällstid – vilket 

vi tvivlar på. 

 

Kommentar: 

Det pågår ett arbete med en ny trafikstrategi för Gällivare tätort där långsiktiga lösningar 

ska presenteras. Tillhörande denna trafikstrategi genomförs även en övergripande 

parkeringsutredning. Föreslagen detaljplan hanterar enbart och löser nödvändig parkering 

tillhörande is- och evenemangsarenans, simhallen och gym, sporthallen samt Sjöparksskolans 

vardagliga verksamhet. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen. 

 

 Vi anser inte att det är klokt att planera för snöupplag mitt i parken. 

 

Kommentar: 

Service- och teknikförvaltningen som har ansvar för snöröjningen finns med i projektet med 

planeringen för den nya is- och evenemangsarenan och verkar för en ur driftsynpunkt bra 

lösning. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

 Angående grundvattensänkning på 2 meter från ca.+356 till ca.+354 i planbeskrivningen. I 

miljökonsekvens beskrivningen sägs det att ett påverkningsområde på 80 m kan ses som ett 

troligt, värsta scenario. Det finns ingen garanti för vad som händer med byggnader och 

tjärnarna i närheten.  
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Kommentar: 

I miljökonsekvensbeskrivningen tydliggörs hur grundvattenavsänkning bedöms kunna 

hanteras och det presenteras olika metoder för hur man ska kunna minimera en eventuell 

påverkan. Kommunen anser att denna fråga är väl genomarbetad när det kommer till den 

redovisning som bedöms som nödvändig att hantera avseende denna fråga i 

detaljplaneskedet. Länsstyrelsen anser även i sitt yttrande att planförslaget är väl 

genomarbetat när det kommer till denna fråga. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.  

 

Anmärkningsvärt är att miljö- och byggnämnden inte hinner svara på remissen. 

Avslutningsvis anser vi att det är olämpligt att bygga is- och evenemangsarenan på 

sjöparksområdet enligt de handlingar som finns.  

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

 

att anta samrådsyttrandet som sitt yttrande,  

 

att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Socialdemokraterna, enligt skrivelse 2016-04-13 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna för planbeskrivning av Sjöjungfrun 2 och Sjöjungfrun 

3 och vill framföra följande åsikter; 

 

 Ang. geotekniska förhållanden sid 9  

Här anser vi att materialet är motsägelsefullt och vi ställer oss frågande till följande; (se 

bifogad skiss) 

  

 På sidan 9 står att läsa att grunden skall byggas på fast morän som enligt handlingarna 

ligger på 348 

 Marknivån är enligt handlingarna på 357,8  

 Skillnaden blir således 9,8 meter till fast morän 

 I handlingarna står det att man skall gräva 2-4 meter, vad är det som gäller? 

 

Kommentar: 

Utskiftningar till moränens överyta bedöms till 2-4 m. Utskiftningar djupare än till moränens 

överyta bedöms ej som erforderligt. Moränens överyta varierar mellan ca +353,5 till ca +356 

höjdsystem RH2000,är har moränen en medelfast till fast lagringstäthet. Grundläggning med 

packad fyllning på moränensöveryta bedöms som genomförbart/rimligt. Från +348 och ner 

har moränen en mycket hög fasthet. Planbeskrivningen har kompletterats och beskriver 

numera detta ännu tydligare.  

 

 På bland annat sid 18 står att läsa att det finns cirka 60 parkeringsplatser som kan 

nyttjas kvällstid – vilket vi tvivlar på. 

 

Kommentar: 

Det pågår ett arbete med en ny trafikstrategi för Gällivare tätort där långsiktiga lösningar 

ska presenteras. Tillhörande denna trafikstrategi genomförs även en övergripande 
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parkeringsutredning. Föreslagen detaljplan hanterar enbart och löser nödvändig parkering 

tillhörande is- och evenemangsarenans, simhallens och gym samt Sjöparksskolans vardagliga  

verksamhet. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen. 

 

  Vi anser inte att det är klokt att planera snöupplag mitt i parken. 

 

Kommentar: 

Service- och teknikförvaltningen som har ansvar för snöröjningen finns med i projektet med 

planeringen för den nya is- och evenemangsarenan och verkar för en ur driftsynpunkt bra 

lösning. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

 Ang. grundvattensänkning på 2 meter från ca +356 till ca +354 i planbeskrivningen. I 

Miljökonsekvens beskrivningen sägs det att ett påverkningsområde på 80 meter kan 

ses som ett troligt, värsta scenario. Det finns ingen garanti för vad som händer med 

byggnader och tjärnarna i närheten. 

 

Kommentar: 

I miljökonsekvensbeskrivningen tydliggörs hur grundvattenavsänkning bedöms kunna 

hanteras och det presenteras olika metoder för hur man ska kunna minimera en eventuell 

påverkan. Kommunen anser att denna fråga är väl genomarbetad när det kommer till den 

redovisning som bedöms som nödvändig att hantera avseende denna fråga i 

detaljplaneskedet. Länsstyrelsen anser även i sitt yttrande att planförslaget är väl 

genomarbetat när det kommer till denna fråga. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.  

 

 Anmärkningsvärt är att remissen endast hunnit behandlats av Miljö och 

Byggnämndens arbetsutskott, Service och Tekniknämnden har inte yttrat sig i ärendet. 

 

Avslutningsvis anser vi socialdemokrater att det är olämpligt att bygga Is- och 

evenemangsarena på Sjöparksområdet enligt de handlingar som framkommit. Vi vill att 

Sjöparksområdet utvecklas till ett grönområde och att Is- och evenemangsarena byggs på 

SJ området där marken är betydligt lämpligare för byggnation.  

 

 

Privatperson 1, enligt skrivelse 2016-04-06 

Med hänblick på tidigare brist på svar känns det meningslöst att komma med specifika 

synpunkter eller frågor.  

 

Jag kritiserar därför planförslaget i sin helhet och förbehåller mig rätten att fritt överklaga 

eventuella beslut. 

 

Tillägg enligt skrivelse 2016-04-14 

Vid närmare eftertanke ber jag att få repetera samtliga till er inkomna frågor och synpunkter. 

Om ni anser att vissa frågor och synpunkter är irrelevanta för den nya planen får ni motivera 

varför. Frågorna och synpunkterna gäller nu i detta skede pågående detaljplan, men i de fallen 

ni anser att de inte är applicerbara på befintliga planen önskar jag istället att ni svarar utifrån 

gamla planen och när så görs preciserar det och motiverar varför.  

 

Jag vill också kritisera metoden ni valt för "samråd". Att ha en utställning med "Drop-

in" under några timmar är inte tillfyllest och bör snarast anses vara ett informationsmöte.  
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Vidare vill jag, gällande samrådsmötet, snarast ta del av: protokoll, deltagarlista, vilka som 

kallats samt hur det annonserats.  

Jag förbehåller mig fortsättningsvis rätten att fritt överklaga och kritisera hela planen.  

 

Kommentar: 

Kommunen vill upplysa yttranden om att föreslagen detaljplan samråds genom en ny 

planprocess i enlighet med PBL. Tyvärr anses inte de synpunkter som är inlämnade i tidigare 

planprocess som inkommen synpunkt för denna planprocess. Du/ni har fortfarande möjlighet 

att lämna in synpunkter vid granskning.  

 

Detaljplanen har hållits tillgänglig för allmänheten under tiden 2016-03-24 till och med 

2016-04-17. Samrådsmöte hölls i kommunhusets reception den 2016-04-13 där möjligheter 

till att få information, ställa frågor och få svar på dessa utav kommunens tjänstemän, 

politiker och plankonsulter fanns. Kommunen anser att samråd har genomförts i enlighet med 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-15 §§.  

 

 

Privatperson 2, enligt skrivelse 2016-04-14 

Jag skulle vilja framföra mina synpunkter runt den nya evenemangsarenan som Gällivare 

kommun avser att placera i sjöparken och skulle vilja inleda med mina personliga åsikter. 

Först och främst ter detta sig som ett dåligt genomtänkt och dyrt förslag då det går att bygga 

mycket billigare och ändå få en funktion som bättre svarar mot den faktiska situationen i 

kommunen med minskande barnantal och färre ungdomar som håller på med idrott. En 

billigare ishall hade gett utrymme att kanske satsa lite på den desperata bostadssituationen och 

därigenom öka antalet barn och ungdomar i kommunen eller bredare på alla idrotter tex. 

Ridning, fotboll och friidrott.  

 

Nu till det jag vill framföra; 

1: Höjden på arenan. -Vi som bor i mitten på nedre vallmovägen har ju ingen åtkomst till våra 

tomter från vägsidan utan måste parkera längs med vägen. Detta gör ju att våra fastigheter är 

mera svårsålda och det enda som talar för våra hus är den vackra utsikten över dundret. Med 

gällande förslag skulle den helt försvinna och göra våra hus ännu mer svårsålda. Ingen lösning 

på detta problem har presenterats. 

 

Kommentar: 

Påverkan på utsikten från intilliggande fastigheter har redogjorts för i planbeskrivningen 

samt hanterats i bilagd miljökonsekvensbeskrivning. Frågan hanteras och redogörs även för i 

MKB:n. Is- och evenemangsarenan är planerad att placeras ungefär 65 meter från närmaste  

bostadshus, vilket ligger norr om planområdet längs med Vallmovägen. Lokaliseringen av 

arenan kommer påverka utsikten för de boende, men Dundrets snöklädda toppar bedöms 

fortfarande att vara synliga från de boendes fastigheter. Synpunkten föranleder inga 

ändringar.  

 

2: Miljö: Sjöparken är idag en viktig mellanlandnings plats för flyttfåglar och jonkatjärnarna 

är direkt förbundna med vassaraälven som mynnar ut i kalixälv som är ett natura2000 område. 

Jag är ingen fågelexpert men varje vår landar ovanliga arter i sjöparken och äter upp sig innan 

dom flyttar vidare, Stripgås, Ljungpipare, Fjällpipare, Brushane, Snösparv, Duvhök och 

flertalet sjöfågelarter är bara en del av vad jag själv sett. Under vintern har wsp lyckats 
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inventera flyttfåglarna i sjöparken vilket är en bedrift för dom kommer ju först på våren, hur 

har denna inventering gått till?  

 

Vattnet som ska pumpas ut under anläggningsarbetet och sedermera för dräneringen av 

byggnaden kommer att föra med sig slam som kommer att påverka fiskbeståndet i kalixälv, 

inget av detta har blivit utrett i miljökonsekvensbeskrivningen, innan bygget påbörjas bör en 

utförlig inventering inledas. 

 

Kommentar: 

Informationen om sjöparksområdets fågelliv är hämtad ifrån Artportalen 

(www.artportalen.se). I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms planförslaget inte innebära 

betydande störning för exempelvis skyddsvärda arter som förkommer i området då störningen 

är begränsad i omfattning, området redan idag ligger mycket centralt i stadskärnan och då 

påverkan vid större evenemang är av tillfällig karaktär. Värdekärnor för rastande fåglar, 

Junkkatjärnarna, påverkas därtill inte mer än ringa av planförslaget och området bedöms 

fortsatt kunna behålla dess fågelliv kopplat till tjärnarna. Åtgärderna bedrivs i så pass 

begränsad omfattning att de inte medför något hot mot bevarandet av den biologiska 

mångfalden i området. Miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” bedöms inte motverkas. 

Synpunkten föranleder inga ändringar. 

 

3: Trafiksituationen: Återigen så har ju vi på nedre vallmovägen ingen möjlighet att tillträda 

våra fastigheter med bil vilket innebär att vi måste parkera längs med vägen. Detta medför 

stora problem redan idag och ska man bygga en arena så kommer det att späda på våra 

problem, vid större evenemang kommer besökande till arenan parkera efter vallmovägen 

vilket redan idag vid hundutställningar, skolavslutningar mm. Redan nu leder till att jag inte 

kommer kunna parkera utanför mitt eget hus, lägg där till den ökade trafikmängden så 

kommer även problemen att tillta, inget av detta har utretts och presenterats långsiktiga och 

hållbara lösningar på. Med byggandet av ishallen och iordningställandet av parken kommer 

det inte längre finnas någon möjlighet för oss att få en permanent lösning av tillträdet till våra 

fastigheter. 

 

Kommentar: 

Det pågår ett arbete med en ny trafikstrategi för Gällivare tätort där långsiktiga lösningar 

ska presenteras. Tillhörande denna trafikstrategi genomförs även en övergripande 

parkeringsutredning. En trafikutredning (PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen - 

150612) har genomförts för att utreda och redovisa förändringar på trafikmönstret och 

trafikflöden med hänsyn till ett genomförande av aktuell detaljplan. Denna är bilagd 

handlingarna. Föreslagen detaljplan hanterar enbart och löser nödvändig parkering 

tillhörande is- och evenemangsarenans, simhallens och gym, sporthallen samt 

Sjöparksskolans vardagliga verksamhet. Reglering av genomfartstrafik på Vallmovägen är ej 

en fråga för föreslagen detaljplan. Synpunkten föranleder inga ändringar. 

 

4: Varför ska ens Gällivares kommuninnevånare bekosta en ishall via skattemedel? MAIF 

äger idag en fullt fungerande ishall i malmberget och har av LKAB fått en tidsplan för när den 

måste avvecklas, Då kommer MAIF få en ny ishall av LKAB enligt nyckel mot nyckel. En 

bättre affär för gällivares kommuninnevånare vore att köpa den istid allmänheten behöver av 

MAIF i den nya ishallen. Att kommuninnevånarna ska betala för den nya ishallen blir ju som 

ett förtäckt föreningsbidrag på ungefär 50 miljoner (Pengar som MAIF får av LKAB för den 

gamla ishallen och kan använda som dom Eftersom inga vettiga lösningar till alla problem 

som evenemangsarenan och dess placering kommer att skapa för oss som är fastighetsägare 
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och för djur och natur kommer jag att motsätta mig placeringen tills sådana lösningar kommer 

till stånd.  

 

Kommentar: 

Beslut om att placera is- och evenemangsarenan i Sjöparken togs i kommunfullmäktige 

(2014-12-08 § 160). Vid ett upprättande av ny detaljplan prövar planprocessen områdets 

lämplighet avseende föreslagen användning. Detta sker i enlighet med utökat planförfarande 

genom Plan- och bygglagen. Synpunkten anser kommunen ej är en detaljplanerelaterad 

fråga.  

 

Privatperson 3, enligt skrivelse 2016-04-14 

Planen ger fortfarande stora frågetecken vad gäller funktion (fungerar planen i praktiken), 

kostnad, tidsaspekter samt process. 

 

Sammanfattande synpunkter: 

• Handlingarna är inte samordnade i innehåll mellan varandra på sätt som krävs i planarbete. 

 

Kommentar: 

Kommunen bedömer att samordning mellan handlingarna är tillfredställande. 

 

• Detaljplanen hänvisar även till program. Programmet är inte upprättat enligt förutsättningar 

för program i PBL Därmed vilseledande information om hanteringen och ger därmed grund 

för överklagan och klar risk för fällande dom. 

• Gestaltningsprogram är beslutat i KF. I planen nämns inte förutsättningarna eller redovisas 

vad som förväntas, planbestämmelser saknas mm, vilket är en stor brist. 

 

Kommentar: 

Med ”program” menar kommunen här inte program i PBL:s mening. Detta finns beskrivet i 

planbeskrivningen. Gestaltningsprogrammets ambitioner finns med i den pågående 

projekteringen av is- och evenemangsarenan samt vid gestaltningen av Sjöparken. Dessa ska 

följa med hela vägen fram till projektet är slutfört.   

 

• Geotekniken är en av de stora frågorna som inte ges något konkret svar på eller tydliga 

konsekvenser i genomförandet. Geotekniskt är inte tillräckligt utrett vilket borde vara i ett 

sådant här projekt och platsens geoteknik. 

• Risk för att byggnadens tryck på underliggande jordlager medför expanderande påverkan på 

omgivande byggnation och dämningseffekter på grundvattenflöden. 

• Kostnaden för grundläggningen blir betydlig, samt med stor osäkerhet kring ytterligare 

merkostnader. Kalkyl saknas helt. 

• Geo-konsulten anger att det behövs kompletteringar i uppdraget. 

• Geoundersökningen visar på stora osäkerheter för kommunen och kommande kostnader! 

• Kombinationen hög grundvattennivå, sänka ned ishallen, översvämningsrisk samt 

kombinera det med lokalt omhändertagande av dagvatten på en fullbyggd tomt! Det är svårt 

att få klart för sig sammanhanget. Inte möjligt som man skriver. 

• Vattenverksamhet kan bli aktuell i en tillståndsprövning. Nya strandskyddsregler har trätt i 

kraft. Saknas helt om strandskydd och vad som gäller i området. Ofullständig redovisning. 

 

Kommentar: 

Översiktlig geotekniska undersökningar har utförts av WSP i februari och mars samt 

kompletterande undersökningar under juni månad 2015. Resultatet från dessa finns 
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sammanställda i en separat handling, benämnd PM Geoteknik med tillhörande MUR med 

bilagor och ritningar, daterad 2015-05-26 Rev 2015-08-11. Efter att kompletterande 

geoteknik är genomförd håller man fortsatt fast vid de rekommendationer som redovisas i 

granskningshandlingen. Kommunen anser att utredning avseende de ovan nämnda aspekterna 

är tillräckligt utredd i detaljplaneprocessen. Den senaste versionen av geoteknisk utredning 

biläggs detaljplanen. Dagvattenutredning finns även bilagd handlingarna. I 

miljökonsekvensbeskrivningen är även dessa frågor hanterade och redovisade. Även denna är 

bilagd planhandlingarna.  

 

Junkkatjärnarna omfattas ej av strandskyddsbestämmelser. Detta finns beskrivet på sida 22 i 

planbeskrivningen i samrådshandlingen.  

 

Detaljplanens reglering syftar till att en isarena ska möjliggöras på den föreslagna platsen. 

Dess utformning har enbart beskrivits som en ambitionsnivå. Beroende på flertalet mer 

detaljerade aspekter kan ett genomförande av isarenan variera i kostnad.   

  

• Parkering klarar heller inte centrumutredningens resonemang kring parkeringsbehov. 

Tydliggörande redovisningen av parkeringsnormen mm och avsteg från normen behövs. 

Hänvisning till gatumark i Gällivare är inte möjligt om man skall följa lagstiftningen. 

Parkeringen är långt ifrån löst. 

 

Kommentar: 

Gällivare kommuns parkeringsnorm från 1990 innehåller ej någon lokaltyp som går att 

jämställa med is- och evenemangsarena, simhall och sporthall, vilket är anledningen till att 

en separat parkeringsberäkning gjordes för denna detaljplan. Hänvisning till parkering i 

Gällivare centrum är motiverat då dessa tillfällen anses vara få under ett år och därmed inte 

rimligt utifrån nödvändigt markanspråk som krävs för dessa "toppar". Att ta hänsyn till det 

markanspråk som is- och evenemangsarenan kräver har beaktas utifrån att även minska 

anspråket på parkmarken. Det har även i parkeringsutredning för centrum konstaterats finnas 

en stor andel tillgängliga parkeringsplatser i centrum. Av den anledningen motiveras inte 

ytterligare markanspråk för parkering för dessa fåtaliga händelser som nödvändig. 

Parkeringen bedöms klara av den "vardagliga aktiviteten". 

 

• Sammantaget saknas en riskanalys (höga vattenflöden, geoteknik liksom kylanläggning med 

t ex ammoniak mm) vilket är en mycket stor allvarlig brist i materialet. 

• Oklart om dagvatten trots dagvattenutredning. Det saknas en tydlig redovisning hur och var 

dagvattenreningen skall klaras. 

 

Kommentar: 

Risker belyses i planbeskrivningen samt i bilagda utredningar. Även en 

miljökonsekvensbeskrivning finns genomförd och bilagd planhandlingarna. Kommunen 

bedömer detta som tillräckligt.  

  

Dagvattenfrågan hanteras och redovisas särskilt på sida 21-22 i samrådshandlingen. Den 

separata dagvattenutredningen bifogas handlingarna. Kommunen anser detta som tillräckligt 

redovisat. Synpunkterna föranleder inga ändringar. 

 

• Sammantaget krymper man viktig utemiljö till förmån för arenan. Samtidigt som behovet av 

utemiljö ökar vid utveckling av fler boende i centrum. 
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Kommentar:   

Antalet grönytor i centrum utreds i grön- vit och blåstrukturplanen. Det ligger i kommunens 

intresse att grönytor finns tillgängliga för allmänheten. Av den totala grönytan som Sjöparken 

består av tas cirka 10 % i anspråk av isarenan, vilket betyder att cirka 7,5 hektar grönyta 

kommer finnas kvar. Synpunkten föranleder inga ändringar. 

 

• Ansvar-Huvudmannaskap; Exploatör och kommun - är det samma sak eller inte? Är det 

olika "huvudmän" för parkeringskvarteret och idrottskvarteret? Vad är tänkt? 

 

Kommentar:   

Exploatör är den som avser att bygga och förvalta fastigheten. I detta fall är detta Gällivare 

kommun. Detta redovisas i planbeskrivningen. Kommunen ansvarar för åtgärder inom 

kvartersmark, dvs. både parkerings- och idrottskvarteret.  

  

• Behovsbedömningen saknas. Den måste i sin helhet redovisas.  

 

Kommentar: 

Samråd om behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen. Den finns tillgänglig för 

allmänheten i kommunens arkiv. Behovsbedömningen är endast ett underlag till detaljplanen. 

 

• Plankartan har grundläggande brister. 

• Planen är i sådant skick att den knappast bör benämnas detaljplan i PBLs mening. Det 

saknas alldeles för mycket och ges information som inte stämmer/oförståelig mm. I grunden 

mycket konstigt att planen fått status som granskningshandling. Kvalitetsgranskning saknas 

helt! 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar synpunkterna ovan. Synpunkterna föranleder inga ändringar. 

 

• Den viktigaste frågan i denna plan är ekonomin! Planen hanterar bara att genomförandet av 

detaljplanen bekostas av kommunen Inget annat. Förvånansvärt i ett sådant här speciellt 

ärende! 

 

Kommentar: 

Detaljplanens reglering syftar till att en isarena ska möjliggöras på den föreslagna platsen. 

Dess utformning har enbart beskrivits som en ambitionsnivå. Beroende på flertalet mer 

detaljerade aspekter kan ett genomförande av isarenan variera i kostnad.   

 

• Behovsbedömningens redovisade åtgärdspunkter är inte belyst som borde krävas. 

• Verksamheter behöver nås genom det föreslagna parkeringskvarteret, men detta säkerställs 

inte i planen (genom t ex "y-bestämmelse" e dyl.) 

 

Kommentar:   

Kommunen bedömer att de aspekter som framkom i behovsbedömningen har belysts på 

erforderligt sätt i planarbetet.  

 

Tillfarten är inte avsedd för annat än varutransporter till skolan samt evenemangsarenan.  

Vid fastighetsreglering kan tillträde till fastigheten för skolan och is-och evenemangsarenan 

säkerställas med exempelvis servitut. Detta bedöms ej i dagsläget som nödvändigt då 
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kommunen är ägare för fastigheten. Behov av servitut avses därmed hanteras om det i 

framtiden behövs.   

 

• I fall ishallen skall uppföras, utan någon omledning på riksvägen av farligt gods, skall en 

riskanalys genomföras. Saknas helt i detaljplanen. 

 

Kommentar: 

Risker belyses i planbeskrivningen samt i bilagda utredningar och dokument. Kommunen 

bedömer detta som tillräckligt. Kommunen har inte fått indikationer från myndigheter under 

planprocessen om att särskild riskanalys avseende denna fråga skulle behövas. 

 

Samrådsmötet som vi var kallade till anser jag inte var ett samråd. Workshop och utställning 

var det. Vi ville alla som var där få information samtidigt och få ställa frågor så alla fick höra 

samma svar. Men det ville inte politikern som var där trots att vi påtalade det. 

Det är väl det som kallas demokrati. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen har hållits tillgänglig för allmänheten under tiden 2016-03-24 till och med 

2016-04-17. Samrådsmöte hölls i kommunhusets reception den 2016-04-13 där möjligheter 

till att få information, ställa frågor och få svar på dessa utav kommunens tjänstemän, 

politiker och plankonsulter fanns. Kommunen anser att samråd har genomförts i enlighet med 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-15 §§.  

 

 

 

Privatperson 4, enligt skrivelse 2016-04-14 

1.  

2016 03 23 erhöll vi brev om att detaljplan för ovanstående skulle vara ute för samråd från 24 

mars till och med 17 april 2016.1 samma brev informerades vi om att ett samrådsmöte skulle 

hållas den 13 april mellan kl 17.00 och 20.00 Där skulle kommunens tjänstemän, politiker och 

plankonsulter informera, svara på frågor och möjlighet finnas att lämna synpunkter. Vi anser 

att det ej var något egentligt samrådsmöte, utan det var endast en form av en s k "Workshop" 

med stationer där besökarna skull kunna ställa frågor till politiker, 

tjänstemän och plankonsulter. Någon information om detaljplanen lämnades inte. Vi anser att 

vid ett samrådsmöte skall, i detta fall kommunen, informera om planen inför samtliga 

närvarande parter och att frågor till kommunen skall ställas så att alla hör alla frågor och svar 

så att alla närvarande far samma information. Vad vi anser vara en medborgardialog är när 

högsta ansvariga politiker är närvarande och lyssnar på och tar hänsyn till 

kommunmedborgarnas åsikter. Dessutom anser vi att det är mycket märkligt att lägga ett s k 

samrådsmöte onsdagen den 13:e april kl. 17.00 och att synpunkter på detaljplan skall vara 

kommunen tillhanda senast söndagen den 17:e april, alltså endast två arbetsdagar senare. 

Vi fordrar därför att NYTT samråd och NYTT samrådsmöte för detaljplanen hålls 

med berörda parter. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen har hållits tillgänglig för allmänheten under tiden 2016-03-24 till och med 

2016-04-17. Samrådsmöte hölls i kommunhusets reception den 2016-04-13 där möjligheter 

till att få information, ställa frågor och få svar på dessa utav kommunens tjänstemän, 

politiker och plankonsulter fanns. Kommunen anser att samråd har genomförts i enlighet med 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-15 §§.  
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2. 

Varför ianspråktaga den enda riktiga parken/grönområde i Gällivare för uppförande av en 

arena? Att bygga arenan i Sjöparken kommer att kosta enligt uppgift minst 100 miljoner 

kronor men någon kalkyl finns ej ännu över kostnaderna då man egentligen inte vet hur 

markförhållandena påverkar grundläggningen och vilka åtgärder som måste vidtagas när man 

sätter igång med markarbetena. Kostnaderna kommer att bli betydligt högre för markarbetet 

och grundläggningen än beräknat om man bygger under dessa okända förutsättningar. 

Notan slutar kanske på 130 miljoner. 

 

Kommentar:  

Beslut om att placera is- och evenemangsarenan i Sjöparken togs i kommunfullmäktige 

(2014-12-08 § 160). Is- och evenemangsarenan tar i anspråk parkmark, men skapar genom 

sin placering tillkommande aktiviteter till området och Gällivare centrum. Det ligger i 

kommunens intresse att grönytor finns tillgängliga för allmänheten. Av den totala grönytan 

som Sjöparken består av tas cirka 10 % i anspråk av isarenan, vilket betyder att cirka 7,5 

hektar grönyta kommer finnas kvar. Sjöparken ska rustas upp och därmed höja kvaliteten på 

parkmiljön som lockar till längre vistelse. Arenan bidrar till att skapa liv och rörelse i 

närheten till parken, med exempelvis café som vetter in mot parken. Arenan och parken 

planeras för att skapa mervärden till varandra, inte tvärtom.  

 

De geotekniska utredningarna som genomförts (och presenterats tillhörande 

granskningshandlingen) redovisar att i jämförelse med en ”ideal” byggnad schaktar man 1-2 

meter djupare för denna is- och evenemangsarena och utför tillfällig spontning under tiden. I 

och med att man beslutade om placeringen av is- och evenemangsarenan bedömdes även 

lämpligheten för placeringen. Fördyrande kostnader uppvägs av de andra fördelar som 

placeringen ger. Synpunkten föranleder inga ändringar. 

 

3. 

Enligt planbeskrivning, angående problem enligt kommunen finns kapacitetsproblem på 

nedströms dagvattennät vid toppflöden. Vid höga dagvattenflöden finns risk att vatten 

strömmar på ytan. Enligt WSP sid 17: grundvattennivåerna i planområdet påverkas av nivån i 

den intilliggande tjärnen. De båda tjärnarna ligget i ett lågparti med torv nära markytan och 

tjärnarna antas vara områdets utströmningsområde. Vid snösmältning och höga flöden blir det 

mycket blött i området, speciellt mellan det två tjärnarna. Enligt Gällivare kommun finns 

underjordiska vattenströmmar vid tjärnarna som innebär att vatten trycks upp i området 

mellan dessa. Höga vattenstånd kan förväntas i Junkkatjärnarna vid våren då tillförseln är som 

störst i och med snösmältningen. Det finns risk för översvämning och höga vattenstånd vid 

denna tidpunkt i närheten av planområdet (Gällivare kommun 2016). 

 

I dagsläget avrinner dagvatten från parkeringsplatsen orenat och utan fördröjning till det 

befintliga dagvattennätet. Dagvattenutloppet ligger i Vassara älv. Övriga ytor inom 

planområdet avrinner till tjärnarna. Det kan i perioder mycket blött i området speciellt i partiet 

mellan de två tjärnarna finns risk för översvämning (Ramböll, 2015). Området underlagras av 

sandig-siltig morän och det ytliga vattnet som periodvis återfinns i närområdet tyder på att 

infiltrationskapaciteten i området är begränsad. Vid höga dagvattenflöden finns risk för att 

vatten rinner av ytledes (Ramböll, 2015). (Bifogar två bilder tagna 20150527 som visar 

ytledes vattenflöde samt höga vattennivåer i tjärnarna). Vilka åtgärder kommer kommunen att 

vidtaga för att förhindra översvämningar och att vattnet rinner av ytledes? 
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Kommentar: 

Föreslagna åtgärder för parkeringen i detaljplanen, svackdiken och infiltrationsbrunnar, 

innebär att ytavrinnande dagvatten kan omhändertas bättre än vid befintlig situation. Vid 

riktigt stora regn är det eftersträvat att dagvatten strömmar på ytan istället för att ledas till 

dagvattennätet, och skapa problem nedströms. Ytavrinnande dagvatten vid riktigt höga flöden  

tas i beaktande vid projektering av Isarenan och gestaltning av Sjöparken. 

 

4. 

WSP delar sid 25,26 och 27. Grundvattenavsänkning. 

Den underlagrande moränen vid schakten bedöms från de geotekniska utredningarna 

bestå av sandig-siltig morän och den översta fyllningen i området har varierande 

sammansättning varför ett påverkansområde på 80 meter kan ses som ett troligt, värsta 

scenario. För att ha kontroll på de avsänkta nivåerna och med säkerhet veta hur långt 

avsänkningen sträcker sig i byggskedet kan ett kontrollprogram för nivåmätning av 

grundvatten upprättas. Detta kontrollprogram bör genomföras både innan, under och efter 

byggskede. Kontrollprogrammet bör upprättas i en eventuell framtida entreprenad innan 

grundläggningsarbeten påbörjas. Nordöst och öst om planområdet ligger tjärnarna som är 

utströmningsområde. Dessa bedöms fungera som hydrauliska gränser och avgränsar troligen 

påverkansområdet i nordlig och östlig riktning. Se Figur 8. Byggnadens grundläggning 

bedöms inte påverka grundvattennivåerna eller grundvattenströmmarna i området eller de 

närliggande tjärnarna i permanentskedet när ishallen är byggd. Under byggtiden bedöms dock 

lokal och tillfällig grundvattensänkning/länshållning i schakten erfordras. Byggnadens 

grundläggning bedöms ej heller påverka parkområdets awattning eller risk för 

översvämningar. Sådant påverkas av hur tillrinningen och avattningen av parkområdet sker 

och hur högsta vattennivå i tjärnarna kontrolleras. Avsänkningen av grundvattnet kan påverka 

jorden i det ovan antagna påverkningsområdet genom att jorden syresätts eller genom att 

jorden sätter sig. Vi fordrar att Gällivare kommun skriftligen garanterar samtliga 

fastighetsägare, var och en, boende på Vallmovägens södra sida i direkt angränsning till 

Sjöparken, att någon förändring av nuvarande grundvattennivå inte kommer att ske och att det 

ej kommer att bli några översvämningar i Sjöparken under tiden for uppförande av ishallen 

och i framtiden. Samt att Gällivare kommun skriftligen garanterar att ersätta och ta ansvar för 

samtliga skador, vad de än må vara, som kan uppkomma på fastigheterna, på södra sidan av 

Vallmovägen, p g a ishallsbyggnadens tillkomst i Sjöparken, så väl som under byggtiden som 

efter färdigställandet och i framtiden. 

 

Kommentar: 

I miljökonsekvensbeskrivningen tydliggörs hur grundvattenavsänkning bedöms kunna 

hanteras och det presenteras olika metoder för hur man ska kunna minimera en eventuell 

påverkan. Kommunen anser att denna fråga är väl genomarbetad när det kommer till den 

redovisning som bedöms som nödvändig att hantera avseende denna fråga i 

detaljplaneskedet. Länsstyrelsen anser även i sitt yttrande att planförslaget är väl 

genomarbetat när det kommer till denna fråga. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.  

 

Vid utredningsskedet anlitas expertis som enbart kan göra bedömningar. Vid projekterings- 

och anläggningsskedet anlitas också expertis som ger råd och säkerställer att lämpliga 

åtgärder vidtas. Som underlag till detaljplanen är ett flertal geotekniska utredningar 

genomförda för att god bedömning skall kunna göras. 
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5. 

Rapport provgropar PG1 och PG2.1 båda groparna har observerats hög vattenföring och i 

båda groparna började morän kalva i vid ca 3,5 meters djup och schakten kunde ej drivas 

djupare. Detta visar hur vattensjuk Sjöparken är och ändå skall man till absurdum driva 

uppförandet av en Is- och evenemangsarena i Sjöparken, till mycket hög kostnad. 

Byggnaden kan uppföras, nästan var som helst i samhället, till mycket lägre kostnad. 

Bifogar 2 st bilder tagna 2015-06-15 av PG1 kl. 18:40 och av PG2 kl.l8:38, vilka visar 

att på dessa ca 100 minuter har vattnet i groparna stigit ytterligare från rapportens 

tidsangivelse kl. 17.00. 

 

Kommentar: 

Kommunen anser att denna fråga är väl utredd och presenterad på erforderligt sätt i 

planhandlingarna samt de bilagor som medföljer planen. Länsstyrelsen anser även i sitt 

yttrande att planförslaget är väl genomarbetat när det kommer till denna fråga. Synpunkten 

föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

6. 

För att gömma att det är för få parkeringsplatser, skrivs i beskrivningen, att besökare till 

Simhall, Idrottshall och arenan skall gå, cykla samt samåka. Dessa färdsätt skall enligt 

beskrivningen skapa integration och socialt utbyte mellan människor efter som att dessa 

transportslag sker i en hastighet som är anpassad efter människors sinnen. Vidare skrivs att is- 

och evenemangsarenans förslagna centrala placering i tätorten skapar möjlighet till förbättrad 

och ökad tillgänglighet för en stor andel invånare MEN arenan kommer i huvudsak att 

användas vintertid det blir inte lätt att gå eller cykla i snö och ishalka med ex. en fullastad 

hockeytrunk eller väska med konståkningsskridskor/kläder mm. De nya bostadsområdena 

kommer inte att uppföras i centrala Gällivare utan i ytterområden bl a i Koskullskulle, på 

Malmsta, Andra sidan, Silverbrandshöjden och Repisvaara det blir ganska långt att gå och 

cykla till arenan. Sporthallen och nuvarande ishall i Malmberget uppfördes i mitten av 1960-

talet och under dessa ca 50 år har det ej varit några problem för de som utövar olika idrotter m 

m att transportera sig till anläggningarna. Avståndet till anläggningarna har förmodligen inte 

varit något hinder för ungdomarna att inte kunna utöva sin idrott. 

 

Kommentar: 

Det föreslagna parkeringsantalet inom planområdet bygger på att stödja och skapa 

möjligheter för tillräckligt antal parkeringsplatser för den vardagliga aktiviteten som kommer 

pågå i Is- och evenemangsarenan, sporthallen, badhuset med gymmet, samt skolans 

verksamhet. Antalet platser är framtagna utifrån information ifrån verksamheterna gällande 

deras behov av antal platser samt under vilken tidsperiod under dygnet. Detta betyder att 

parkeringsplatserna är beräknad på antalet platser som idag används för ishallen i 

Malmberget samt kompletterade med fler platser för att stödja de övriga verksamheternas 

behov.  

 

Placeringen av Is- och evenemangsarenan i de centrala delarna av Gällivare bidrar till att 

möjligheterna till att nyttja alternativa transportmedel för de som vill stärks och förbättras. 

Det kan noteras, precis som yttrande nämner att kommunen planerar för nya bostadsområden 

utanför Gällivare centrum.  

 

7. 

Under rubriken Bostäder står det bl a att bostadsområdet närmast planområdet i norr består av 

radhus, och norr om Vallmovägen finns småhus i suterräng. Dessa bostäder ligger i sluttning, 
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vilket innebär att alla ha god utsikt mot centrum och parken och med utblick mot Dundret. 

MEN man har glömt att nämna att utsikten mot Dundret och centrum helt försvinner for de 

som bor på södra sidan av Vallmovägen. De i planbeskrivningen presenterade fotomontagen 

figur 8 och 9 är missvisande och kan ej vara riktigt matematiskt beräknade. Nya bör framtagas 

och utvisa utsikten från markplanet från ex. Vallmovägen 14-24. Utsikten mellan nuvarande 

sporthall och Sjöparksskolan kommer också att försvinna. Utsikten mot Dundret och centrum 

kommer helt att försvinna bakom ishallen. Den utsikt som idag finns från Vallmo vägen 14-24 

mot Dundret och centrum kommer helt att försvinna, hur fotomontagen än produceras. Man 

kommer kanske att kunna se topparna på radio- och TV-masterna. (Bifogar 2 bilder på 

nuvarande sommar- och vinterutsikt mot centrum och Dundret). 

 

Kommentar: 

Fotomontagen som presenteras är illustrationer. Dessa är framtagna utifrån två olika punkter 

i omgivningen, varav den ena redovisar ett montage taget från fastighetsgränsen vid ett av 

radhusen närmast evenemangsarenan. En bedömning avseende denna aspekt är även 

genomförd och presenteras i MKB:n. Synpunkten föranleder inga ändringar.  

 

8. 

Det framkommer av beskrivningen att det finns många parkeringsplatser i centrala Gällivare 

MEN många av dess kommer att försvinna vid uppförande av kunskapshuset vid gamla 

centralskolan samt uppförande av anläggning för sport och kultur mellan Östra- och 

Västra Kyrkallén och byggande av bostäder på den s k kommunparkeringen. Dessutom 

framgår av handlingarna att behovet av fler parkeringsplatser uppstår vid större event men att 

större event kommer att ske relativt sällan. Varför då bygga en evenemangsarena för massor 

av miljoner? 

 

Kommentar: 

Det pågår ett arbete med en trafikstrategi för Gällivare tätort. Denna trafikstrategi tar 

hänsyn till förtätning av Gällivare centrum och de förändringar som krävs i och med den 

pågående samhällsomvandlingen. Tillhörande trafikstrategin genomförs en 

parkeringsutredning för att se över tätortens parkeringsbehov utifrån de kommande 

förändringarna.       

 

9. 

För att samla sport och kultur på ett stället vore det förträffligt att anlägga Is- och 

evenemangsarenan på norra delen mellan Östra- och Västra Kyrkallén strax söder om E 

45:an. Man kan bygga i princip på samma sätt som är tänkt i Sjöparken med att försänka 

byggnaden i marken, och till mycket lägre kostnad. Naturligtvis skall en ny ishall byggas som 

ersättning för den i Malmberget men inte NU och framförallt INTE i Sjöparken. De 

reinvesterade miljonerna i ishallen i Malmberget som har skett kommer att betala sig själva 

med råge om den nya ishallen placeras på annan plats än i Sjöparken. Även om det kanske tar 

lite längre tid innan byggstart klan ske. Det går att bygga en ishall till mycket lägre kostnader 

på annan plats. Placering kan vara mellan Östra- och Västra Kyrkallén, på Tallbacka där det 

sedan tidigare finns idrottsanläggningar eller på det så kallade SJ-området kan man uppföra 

ishall och idrottanläggning, där marken ej är vattensjuk och goda möjligheter till parkering 

finns.  

 

Kommentar: 

Kommunen noterar synpunkten. Utredning kring placering av Is- och evenemangsarenan har 

tidigare genomförts. Information om detta samt motiv till placering finns att hitta i 
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planbeskrivningen under rubrik ”Program”. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.  

 

10.  

Att man vill visa handlingskraft och påskynda samhällsomvandlingen far inte ske till vilket 

pris som helst.  

 

En total planering och lösning av det Nya Gällivare måste till, så att man kan presentera för 

kommuninnevånarna en helhetslösning där alla områden för såväl bostäder som äldreboende, 

trafik, skolor av alla slag, sport, kultur, parker med grönområden finns med, och inte som nu 

en del här och en del där, det kostar bara energi och framförallt pengar. Då far man stöd för 

sin politik bland kommuninnevånarna, oavsett vilket eller vilka partier som lägger fram en 

total planering för det Nya Gällivare, vi är inte fler innevånare i tätorterna Koskullskulle, 

Malmberget och Gällivare än att vi skall kunna enas och även i framtiden känna oss stolta att 

vi bor i Gällivare kommun. 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar synpunkten.  
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Yttrandens bilagda bilder se nedan.  
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Privatperson 5, enligt skrivelse 2016-04-15 

Jag bor mittemot is- och evenemangsarenan ni tänkt bygga. 60 meter och över 12 meter högt 

från mitt hus. Vi blev kallade till ett samrådsmöte den 13:e april 2016 som aldrig blev av, 

därför fick jag inte svar på mina frågor. Men det jag vet nu är att vårat hus ligger i riskzonen 

att få skador. När vi var på det första informationsmötet fick vi se en bild hur det kommer se 

ut när det är klart men den bilden stämmer inte. Utsikten mot Dundret kommer att försvinna 

t.o.m. vårsolen kommer att hamna bakom ishallen.  

 

Sen har vi stora problem med trafiken på Vallmovägen, vi är tvungna att parkera på gatan för 

att våra hus är nedsänkta, vi kan inte använda garaget eller köra in på gården.  

Jag kommer aldrig att acceptera det här bygget. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen har hållits tillgänglig för allmänheten under tiden 2016-03-24 till och med 

2016-04-17. Samrådsmöte hölls i kommunhusets reception den 2016-04-13 där möjligheter 

till att få information, ställa frågor och få svar på dessa utav kommunens tjänstemän, 

politiker och plankonsulter fanns. Kommunen anser att samråd har genomförts i enlighet med 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-15 §§.  

 

Det pågår ett arbete med en ny trafikstrategi för Gällivare tätort där långsiktiga lösningar 

ska presenteras. Tillhörande denna trafikstrategi genomförs även en övergripande 

parkeringsutredning. En trafikutredning (PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen - 

150612) har genomförts för att utreda och redovisa förändringar på trafikmönstret och 

trafikflöden med hänsyn till ett genomförande av aktuell detaljplan. Denna är bilagd 

handlingarna. Föreslagen detaljplan hanterar enbart och löser nödvändig parkering 

tillhörande is- och evenemangsarenans, simhallens och gym samt Sjöparksskolans vardagliga  

verksamhet. Reglering av genomfartstrafik på Vallmovägen är ej en fråga för föreslagen 

detaljplan. Synpunkten föranleder inga ändringar. 

 

 

Privatperson 6, enligt skrivelse 2016-04-15 

Yttranden framför följande synpunkter på det planerade ishallsbygget i Sjöparken: 

Störningar för boendet i närområdet. Ex utsikten försämras, trafiken ökar markant, vilket ej är 

bra för miljön. Markens beskaffenhet gör att det blir dyrare att bygga. Avrinningen i tjärnarna 

påverkas negativt. En stor del av parkområdet försvinner. Vi är emot all förtätning av parker 

och grönområden. Vi saknar definitivt inte mark att bygga på. Kommunen har under en längre 

tid försummat att ta fram byggbar mark, därför väljer man det billigaste alternativet, 

förtätning i områden. Vårt förslag till placering av ishallen är i första hand Tallbacka därefter 

S] området. Idrottsanläggningar bör placeras i anslutning till fotbollsplanen på Tallbacka. 

 

Kommentar: 

Tillhörande detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som utrett och 

belyser påverkan för de boende, mht landskapsbilden, trafikalstring, ianspråktagande av 

parkmark, markens beskaffenhet att byggas på samt avrinning. Även ett antal särskilda 

utredningar angående dessa aspekter har tagits fram likaså. Kommunen anser att dessa 

frågor är väl genomarbetad när det kommer till den redovisning som bedöms som nödvändig 

att hantera i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen anser även i sitt yttrande att planförslaget är 
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väl genomarbetat när det kommer till dessa frågor. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.  

 

Detaljplanens reglering syftar till att en isarena ska möjliggöras på den föreslagna platsen. 

Dess utformning har enbart beskrivits som en ambitionsnivå. Beroende på flertalet mer 

detaljerade aspekter kan ett genomförande av isarenan variera i kostnad.   

 

Utredning kring placering av Is- och evenemangsarenan har tidigare genomförts. 

Information om detta samt motiv till placering finns att hitta i planbeskrivningen under rubrik 

”Program”. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

 

 

Privatperson 7, enligt skrivelse 2016-04-16 

Vi godtar inte förslaget på uppförande av byggnad enl ovan, p g a. bl.a. 

. Ohållbar miljöpåverkan 

. Negativ social påverkan på människorna, på parken och området 

. Kommunikation (E45)-Hellebergsvägen-Vallmovägen 

. Grävnings- och schaktningsarbete med enorm vattentillströmning och urkalvning 

. Tilltänkta placering av snötippar, enl. figur 15 

 

Över huvud taget bestider vi allt enligt ert förslag. 

 

Dessutom kallades vi till ett samrådsmöte den 13 april, som absolut inte var något 

samrådsmöte. Det är dags att göra om och göra rätt. Vi kräver nu en ny kallelse till 

samrådsmöte och då menar vi just samrådsmöte. 

 

Kommentar: 

I miljökonsekvensbeskrivningen har bedömd miljöpåverkan, social påverkan, kommunikation, 

samt grävnings- och schaktningsarbetet beskrivits och utretts. Kommunen anser att dessa 

aspekter i meningen tidigare är väl genomarbetad när det kommer till den redovisning som 

bedöms som nödvändig att hantera i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen anser även i sitt 

yttrande att planförslaget är väl genomarbetat när det kommer till dessa frågor. Synpunkten 

föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

Service- och teknikförvaltningen som har ansvar för snöröjningen finns med i projektet med 

planeringen för den nya is- och evenemangsarenan och verkar för en ur driftsynpunkt bra 

lösning. Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

Detaljplanen har hållits tillgänglig för allmänheten under tiden 2016-03-24 till och med 

2016-04-17. Samrådsmöte hölls i kommunhusets reception den 2016-04-13 där möjligheter 

till att få information, ställa frågor och få svar på dessa utav kommunens tjänstemän, 

politiker och plankonsulter fanns. Kommunen anser att samråd har genomförts i enlighet med 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11-15 §§.  
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Privatperson 8, enligt skrivelse 2016-04-16 

Hej, jag bor alldeles bredvid det tänkta ishallsbygget i Sjöparken och jag är helt emot 

placeringen av denna pga att vi på den nedre sidan av Vallmovägen kommer att få den stora 

byggnaden alldeles inpå oss med följd av förlorat utsikt mot Dundret, och en stor del av 

rekreations området försvinner samt sjunkande huspriser och en massa olägenheter som mer 

trafik på en redan hårt trafikerat bostadsområde. Era fotomontage som är tagna är helt 

missvisande angående höjden på ishallen för att ena är tagen högst upp på vallmotrappan och 

den andra långt åt vänster men inget fotomontage framifrån oss som blir berörda av bygget! ni 

nämner att utsikten mot Dundret inte blir störd av bygget för dom som bor på ovansidan av 

Vallmovägen men nämner inte oss som bor på nedsidan av denna. Det planerade urlakningen 

av Jonkamyren får till följd att myren torkar ur med sättningar i våra hus som följd och min 

stilla undran är att vem ersätter det utifall att det skulle hända? Jag motsätter mig helt till 

placeringen av ishallen för det finns mycket bättre mark och närhet till förbindelser av tåg, 

buss och parkeringsplatser samt hotell och matställen. Hur många inom kommunen är det som 

håller på med hockey eller konståkning? enligt vad jag har hört så är det ett hundratal som 

håller på med det så jag vet inte om det är värt att satsa så mycket pengar på det samt att man 

måste ta utflyttningen från kommun i beaktning. MAIF kommer att få en ny ishall av LKAB 

så jag förstår inte varför kommunen ska bekosta byggandet av en ny arena som vi 

skattebetalare ska stå för eller att MAIF tar pengarna istället vilket är ca 50 milj kr för 

kommunen bygger ju ishallen åt dom! 

 

Kommentar: 

I miljökonsekvensbeskrivningen har bedömd miljöpåverkan, social påverkan, kommunikation, 

samt grävnings- och schaktningsarbetet beskrivits och utretts. Kommunen anser att dessa 

aspekter i meningen tidigare är väl genomarbetad när det kommer till den redovisning som 

bedöms som nödvändig att hantera i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen anser även i sitt 

yttrande att planförslaget är väl genomarbetat när det kommer till dessa frågor. Synpunkten 

föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

 

Påverkan på utsikten från intilliggande fastigheter har redogjorts för i planbeskrivningen 

samt hanterats i bilagd miljökonsekvensbeskrivning. Is- och evenemangsarenan är planerad 

att placeras ungefär 65 meter från närmaste bostadshus, vilket ligger norr om planområdet 

längs med Vallmovägen. Lokaliseringen av arenan kommer påverka utsikten för de boende, 

men Dundrets snöklädda toppar bedöms fortfarande att vara synliga från de boendes 

fastigheter. Synpunkten föranleder inga ändringar.  

 

 

Privatperson 9, enligt skrivelse 2016-04-16  

Vi vill peka på följande brister i planförslaget gällande ny is- och evenemangsarena i 

Sjöparken  

 

1. Trafiksituationen Roslingsvägen- Vallmovägen – Hellebergsvägen är idag inte 

planerad för trafiktillströmningen till en evenemangsarena i området.  

2. Vinter – ingen planering finns nämnd gällande anslutningsvägarnas underhåll 

vintertid. Efter andra snöfallet blir gatorna utan vidare fyra till fem meter smalare pga 

av snöupplag från kommunal snöröjning. Gångtrafikanterna utan tillgång till 

parkgångarna blir då hänvisade till körvägarna. 

3. Parkeringar. Planerade 140 parkeringsplatser kan förmodas generera ca 450 besökare 

(tre pers/bil). Hallen planeras att byggas för minst 600 pers. Behov enligt 

planbeskrivningen borde bli minst 200 platser. 
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4. Evenemangsarenan är utöver isarena förmodligen ämnad för fler evenemang vilket 

kräver trafiktillströmning i större mängd när som helst under året, sommar som vinter. 

5. Roslingsvägen är redan idag ansträngd pga. överutnyttjande som genomfartsled till 

Malmheden utan vederbörlig om/tillbyggnation. 

6. Ansträngd trafiksituation till och från Nedre Heden sedan mitten av 1990-talet efter 

vägstängningen Wennerströmsvägen, mellan Hedskolan och Hedgården, utan 

kompletterande trafikåtgärder är fortfarande inte löst. 

7. Lösning av redan befintlig buskörning på parkeringen Sjöparksskolan (Epa-traktorer, 

mopeder, fiddy mm kvällstid, sommar som vinter) samt på tillströmningsvägarna 

(speciellt Roslingsvägen med sin uppförs- och nedförsbacke) finns inte.  

8. Tillströmning av varu- och busstransporter 

9. Återvinningsstationen 

 

Hur har planförfattaren, med hänvisning till ovanstående punkter, tänkt lösa följande 

frågor?  

 

1 och 6. Vägarna tillgodoser idag knappt villaområdena på Nedre Heden. Sedan mitten av 

1990-talet har trafiktillströmningen efter främst Roslingsvägen men även Vallmovägen ökat 

markant (en genomfartsled har alltså strypts). I planbeskrivningen tas ingen som helst hänsyn 

till detta trafikproblem. Man kan förmoda att besökare norrifrån använder närmsta väg. Hur 

ska man styra om trafikanterna till de större vägarna. Nedre Hedens vägnät är planerat och 

byggt för 60 år sedan då biltrafik inskränkte sig till maximalt en bil per hushåll jämfört med 

dagens planerare som får ta hänsyn till minst 2 bilar/hushåll. Var finns den 

framförhållningen i planbeskrivningen? 

 

Kommentar: 

Det pågår ett arbete med en ny trafikstrategi för Gällivare tätort där långsiktiga lösningar 

ska presenteras. Tillhörande denna trafikstrategi genomförs även en övergripande 

parkeringsutredning. En trafikutredning (PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen - 

150612) har genomförts för att utreda och redovisa förändringar på trafikmönstret och 

trafikflöden med hänsyn till ett genomförande av aktuell detaljplan. Denna är bilagd 

handlingarna. Reglering av genomfartstrafik på Vallmovägen är ej en fråga för föreslagen 

detaljplan. Synpunkten föranleder inga ändringar. 

 

2. Hur är det tänkt att gång/barnvagnstrafikanter mm ska färdas under evenemangstid på 

vintern i mörker på avsmalnade vintervägar? Vilket i rådande trafiksituation redan idag är 

problematiskt. Gällivare kan förmodas ha vinterväglag från minst november till och med 

april. Gångtrafikanterna utan tillgång till parkgångarna blir då hänvisade till att använda  

körvägarna. Var finns det i planbeskrivningen? 

 

Kommentar: 

Gällande oskyddade trafikanter finns detta att läsa i planbeskrivningen under sida 15 och 22. 

Synpunkten föranleder inga ändringar av detaljplanen.  

3-4. Befintlig parkering, som i planförslaget i stort sett ligger fast, tillgodoser i dag knappt ett 

skolevenemang på Sjöparksskolan (Öppet Hus, Må Bra Dagar, Kulturevenemang). Vid 

sådana tillfällen parkerar besökarna i brist på utrymmen på parkeringsplatsen även längs 

gatorna Hellebergsvägen, Roslingsvägen samt Vallmovägen. En skola med tillhörande 

vuxensällskap genererar förmodligen färre besökare än ett fullbokat evenemang. Var ska 

dessa evenemangsbesökare parkera, sommar som vinter, när parkeringsplatsen redan idag är 

för liten skolans besökare? Var finns det i planbeskrivningen?  
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Kommentar: 

Det föreslagna parkeringsantalet inom planområdet bygger på att stödja och skapa 

möjligheter för tillräckligt antal parkeringsplatser för den vardagliga aktiviteten som kommer 

pågå i Is- och evenemangsarenan, sporthallen, badhuset med gymmet, samt skolans 

verksamhet. Antalet platser är framtagna utifrån information ifrån verksamheterna gällande 

deras behov av antal platser samt under vilken tidsperiod under dygnet. Detta betyder att 

parkeringsplatserna är beräknad på antalet platser som idag används för ishallen i 

Malmberget samt kompletterade med fler platser för att stödja de övriga verksamheternas 

behov.  

 

Vid större evenemang har det konstaterats att antalet parkeringsplatser inom planområdet 

inte är tillräckligt. Hänvisning till parkering i Gällivare centrum är motiverat då dessa 

tillfällen anses vara få under ett år och därmed inte rimligt utifrån nödvändigt markanspråk 

som krävs för dessa "toppar". Att ta hänsyn till det markanspråk som is- och 

evenemangsarenan kräver har beaktas utifrån att även minska anspråket på parkmarken. Det 

har även i parkeringsutredning för centrum konstaterats finnas en stor andel tillgängliga 

parkeringsplatser i centrum. Av den anledningen motiveras inte ytterligare markanspråk för 

parkering för dessa fåtaliga händelser som nödvändig.  

 

5 och 8. Trafiktillströmningen och transporter till Svevia, Svensk Catering, Malmheden 

(Coop, ICA, Dollar, Colorama/Woddy mm) med tillhörande Lakkapää går idag helst raka 

spåret från centrum/E 45 via Roslingsvägen/Vinbärsvägen. I planbeskrivningen finns endast 

transporter till och från arenan upptagna. Hur ska man klara detta med evenemangsarenan i 

full aktivitet? Var finns det i planbeskrivningen?  

 

En trafikutredning (PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen - 150612) har genomförts 

för att utreda och redovisa förändringar på trafikmönstret och trafikflöden med hänsyn till ett 

genomförande av aktuell detaljplan. Denna tar hänsyn till de bilrörelser som sker på de 

studerade vägarna i dagsläget. Denna är bilagd handlingarna. 

 

7. Motorintresserade ungdomar idag kör ”Epa-traktorer” i mycket stor utsträckning. Detta har 

fått till följd att Sjöparksskolans parkering, Sjöparkens gräsmattor samt Sjöparkens gångstigar 

används till racer, ”burn out” och allmän ”lekstuga”. Detta sker på kvällar, helg som vardag 

och är ett enormt störningsmoment. I planförslaget finns ingen beskrivning hur detta ska 

hanteras. Man kan förmoda att en evenemangsarena ”lockar” till sig ännu mera av dessa 

besökare utanför evenemangstid. Hur ska detta problem hanteras? Var finns denna 

problematik löst i planbeskrivningen? 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar synpunkten. Synpunkten bedöms inte vara en fråga att hantera i 

detaljplaneprocessen.  

 

9. Var finns planen för ny lokalisering av återvinningsstation? 

 

Kommentar: 

Ny plats är utsedd i grönområdet mellan Wennerströmsvägen och Messhedsvägen.  

Bygglovsansökan är under upprättande. Synpunkten föranleder inga ändringar av 

detaljplanen.   
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10. Sedan hösten 2014 har politiken långt framskridna planer på omstrukturering av 

kommunens skolsituation. Kan förmoda att trafiksituationen därmed också förändras. Var 

finns detta medtaget i planbeskrivningen? 

 

Kommentar: 

Kommunen bedömer att detaljplanen medger en flexibilitet och möjlighet för ett 

genomförande av föreslagen detaljplan även under förändrade förutsättningar avseende 

skolverksamheten. 

 

Samhällsmässigt måste en liknande investering grundas på en ordentlig utredning i och av 

HELA OMRÅDET. Tanken är väl ändå att arenan från byggnation ska stå i minst 50 år (jmfr 

isladan i Malmberget)? Var finns den planeringen? 

Undertecknade har en känsla av att planbeskrivningen kommit till som något av ett hastverk.  

 

Ovanstående synpunkter baserar sig på minst 50 års praktisk erfarenhet/boende av 

trafiksituationen i och omkring Nedre Heden och Sjöparksorådet. 

Vi föreslår att Hellebergsvägens norra anslutning mot Roslings- Vallmovägen helt enkelt 

stängs. 

 

Denna skrivelse kompletteras med synpunkter – 2016-04-17 

 

Vi anser att evenemangsbygget fortfarande inte har rätt trafikunderlag för att genomföras. 

Ännu saknas alltför många parkeringsplatser i nära anslutning. I planförslaget har 

tillströmningen till arenan planerats komma vi E45. Man har alltså inte tagit hänsyn till att den 

vanligaste tillströmningen rimligtvis borde utgöras av ortsbor och därför anser vi att förslaget 

fortfarande har ett undermåligt underlag. Ortsborna tar idag den genaste vägen vilket sker via 

tillfartsvägarna vägarna – Vallmovägen/ Vinbärsvägen - Roslingsvägen. 

 

Var i förslaget finns reella planer för dessa vägar? 

Att hänvisa till orter i södra Sverige säger ingenting om planerna i Gällivare.  

 

Med ovanstående synpunkter som underlag motsätter vi oss på det bestämdaste byggandet av 

evenemangsarena/islada i Sjöparken, Gällivare. 

 

Kommentar: 

Det pågår ett arbete med en ny trafikstrategi för Gällivare tätort där långsiktiga lösningar 

ska presenteras. Tillhörande denna trafikstrategi genomförs även en övergripande 

parkeringsutredning. En trafikutredning (PM Trafikutredning Gällivare Roslingsvägen - 

150612) har genomförts för att utreda och redovisa förändringar på trafikmönstret och 

trafikflöden med hänsyn till ett genomförande av aktuell detaljplan. Denna är bilagd 

handlingarna. Reglering av genomfartstrafik på ovan nämnda vägar är ej en fråga för 

föreslagen detaljplan. Synpunkten föranleder inga ändringar. 
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