


Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare ges ut av Gällivare kommun.

Ansvarig utgivare: Ulf Hansson

Text: Mikaela Östebro

Foto: Daniel Olausson/Media Tales om inget annat anges.

Skisser: Alma arkitekter AB

Formgivning: Favör



Innehållsförteckning
En arktisk småstad i världsklass .............................................................................................................................................. 4

City Move ................................................................................................................................................................................ 6

Vad är projekt Nya Gällivare? ................................................................................................................................................... 8

Medborgardialog och workshops ........................................................................................................................................... 10

Kulturliv och kulturmiljöer ...................................................................................................................................................... 20

Visionen – en arktisk småstad i världsklass ........................................................................................................................... 22

Arbetet med utvecklingsplaner/skisser ................................................................................................................................... 24

Konkretisering av visionen - Nya Gällivare ritas upp ............................................................................................................... 27

Förutsättningar utvecklingsområden ...................................................................................................................................... 29

Utvecklingsplan Repisvaara ................................................................................................................................................... 33

Utvecklingsplan centrum........................................................................................................................................................ 36

Utvecklingsplan Vassara älv ................................................................................................................................................... 40

Sammanfattning utvecklingsplaner och värdeskapande planering .......................................................................................... 43

Projekt utemiljö ...................................................................................................................................................................... 45

Handels- och centrumutredning ............................................................................................................................................. 47

Näringslivet och projekt Nya Gällivare  ................................................................................................................................... 51

Miljö  ..................................................................................................................................................................................... 62

Informationsinsatser och offentliggörande ............................................................................................................................. 69

Jämställdhet, integration och mångfald ................................................................................................................................. 72

Bostadsförsörjningsplan ......................................................................................................................................................... 78

Studieresor ............................................................................................................................................................................ 82

Röster om projekt Nya Gällivare  ............................................................................................................................................ 84

Röster från Näringslivet ......................................................................................................................................................... 86



4

Samhällsomvandlingen är en komplex situation som medför stora förändringar men som 

även genererar många möjligheter, bland annat en tillväxt inom näringslivet och nya, attrak-

tiva boendemöjligheter. En kommun där samhället nu formas efter de boendes drömmar och 

önskemål. Det gör Gällivare till en av de bästa platserna att bo på i framtiden. 

En arktisk småstad  
i världsklass

förstärka regionens position som en innovativ och 

framgångsrik region i Europa. Utgångspunkten för 

projekt Nya Gällivare är att Gällivare ska bli den 

mest expansiva och attraktiva kommunen i Norr-

land som gör människors längtan till verklighet.

I takt med att Malmbergets samhälle i allt större 

omfattning påverkas av gruvnäringens expansion, så 

ökar betydelsen av en positiv och framtidsorienterad 

samsyn. Var nya bostadsområden och servicemiljö-

er ska etableras, dess utformning och funktion har 

formulerats i en gemensam målbild. Detta är viktiga 

delar som utgör kärnan i Gällivare kommuns vision.

2010 genomfördes en rad workshops med med-

borgare och näringsliv som resulterade i 3000 

personmöten. Under dessa växte det fram vad som 

är bra och unikt med Gällivare, och vad som måste 

förstärkas för att öka samhällets attraktion, däri-

bland att utveckla centrum, större utbud av affärer, 

bra boende, goda utbildningsmöjligheter, jobb och 

kommunikationer.

Genom projekt Nya Gällivare har kommunen fått en  

inblick i medborgarnas förhoppningar, tankar, be-

hov och fick ta del av deras drömmar och visioner.  

År 2008-2009 finansierade strukturfonden för övre 

Norrland ett InterDesign projekt, City Move. Ett 

resultat som framkom av City Move var vikten av 

öppenhet och dialog med medborgarna och det var 

uppstarten till projekt Nya Gällivare. Genom projekt 

Nya Gällivare har Gällivare kommun arbetat med 

en omfattande medborgardialog och det har drivits 

med nära koppling till medborgare, näringsliv och 

LKAB. Det har man gjort genom att låta intressenter: 

medborgare, organisationer, representanter för små 

och stora företag och offentlig sektor aktivt medver-

ka i utformningen av en vision för samhällsomvand-

lingen. En arktisk småstad i världsklass är Gällivare 

kommuns vision för samhällsomvandlingen och ska 

tjäna som grund för kommunens fortsatta arbete 

med utveckling och fysisk planering. 

Gällivare kommun ska genom de fördelar gru-

vornas och näringslivets expansion ger, utveckla 

ett långsiktigt, hållbart samhälle som tar fasta på 

medborgarnas känslor och behov. Det resulterar i 

en ökande befolkning, nya innovativa arbetsom-

råden, ökande besöksnäring, investeringar, etable-

ringar och ett differentierat näringsliv som bidrar 

till att stärka den regionala konkurrenskraften och 
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Nu är det dags att förverkliga åtminstone en del av 

deras drömmar som samlats i en vision som kom-

munen nu arbetar utifrån och som vägleder i arbetet 

med det nya Gällivare. Tillsammans bygger vi det 

nya Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.

Projekt Nya Gällivare samfinansieras av Gällivare 

kommun, LKAB, Norrbottens Läns Landsting,  

Delegationen för hållbara städer, Länsstyrelsen Norr- 

botten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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2009 genomfördes en workshop i Malmberget på temat att flytta en stad. 38 deltagare 

med en mängd olika kompetenser från ett tjugotal länder arbetade i grupper med frågor 

som ”Kan man flytta en stad?” och ”Hur involverar man medborgarna i processen?”.  

Resultatet består av flera olika förslag som kan sammanfattas i fyra rubriker – organisa-

tion, kommunikation, attraktion och den planerade miljön. Förslagen som grupperna la 

fram kan ses som råd till kommunen, LKAB och befolkningen i Gällivare och handlar 

genomgående om ”att driva en process för att formulera visioner och arbetsplaner som 

kan ge bättre förutsättningar för samhällets utveckling.” 
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Under följande fyra rubriker redogörs kort för 

förslag för det fortsatta arbetet hämtade ur publika-

tionen ”City Move InterDesign 2009”.

Organisation
•  Workshopgrupperna gav olika förslag på bolags-

former och arbetsgrupper där kommunen, LKAB 

och befolkningen ingår.

•  En organisation som ska driva samhällsutveck-

lingen bör byggas upp med ett stort förtroende 

från invånarna.

•  Oavsett form menar alla grupper att organisa-

tionen ska utveckla en vision som gemensam 

värdegrund för kommunen.

Kommunikation
•  Grunden till det framtida arbetet med sam-

hällsomvandlingen är att utforma en gemensam 

vision om ett framtida samhälle och förankra 

den.

•  Att aktivt bjuda in motparten att delta i en 

diskussion och sedan noggrant bearbeta alla 

synpunkter.

•  Grupperna såg stora brister i just kommunikatio-

nen och i måttet av delaktighet från invånarnas 

sida, som inte litar på att informationen är riktig 

eller komplett, vilket skapar oro.  

•  Regelbunden, spontan och även individuell kom-

munikation genom många olika kanaler är en 

nödvändighet.

Attraktion
•  Under begreppet attraktion samlas allt som kan 

vara anledningen till att man vill bo, arbeta och 

resa till Gällivare. Genom att skapa attraktivitet 

kan kommunen förhindra utflyttning och få in-

vånarna att vilja lämna Malmberget men stanna 

kvar i Gällivare.

•  Hållbarhetsaspekten är en betydelsefull  

faktor i området.

•  Dundret kan utvidgas till ett turismområde med 

samekulturcentrum, friluftsliv under alla årstider 

och ett centrum för utveckling av eldrivna snö-

skotrar, bara för att ta några exempel. 

•  Tätorten Gällivare kan knytas ihop med naturatt-

raktionen Dundret genom linbana eller monorail 

mellan Koskullskulle, Gällivare och Mellanområ-

det. 

•  Man vill inte skära av naturområdena utan för-

ena stad och natur genom skidtunnlar, spår och 

kommunikationsmedel. 

Den planerade miljön
•  Den planerade miljön handlar om var det  

framtida samhället ska placeras och hur det  

ska utformas och utvecklas. 

•  Den konkreta lokaliseringen för flytten är  

viktig för att visionen ska kännas meningsfull 

och seriös.

•  Den planerade miljön omfattar även själva 

bygget av hus, och hur bostäder och miljöer ska 

utformas när man vet hur de ska användas. 

•  Flera av grupperna föreslog att man skulle arbeta 

med rund bebyggelse, både när det gäller hus och 

kvarter. Det skapar en stor volym med en begrän-

sad yttervägg, vilket är energisparande. 

•  Många var inne på att utforma en bebyggelse 

som går att flytta. Stationshusets timmerbygg-

nation togs som ett exempel för detta . Man vill 

dessutom återvinna komponenter från hus som 

ska rivas för att följa traditionen med att bygga 

med restmaterial, så som man byggde upp Kåk-

stan en gång i tiden.
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Ett av resultaten som kom fram av City 

Move projektet var vikten av delaktighet 

och dialog med medborgarna. Detta har 

kommunen arbetat vidare med och utveck-

lat genom projekt Nya Gällivare. 

Projektets syfte är att tillsammans med medborgare 

och näringsliv utforma en vision om hur vi stärker 

och utvecklar kommunen i och med samhällsom-

vandlingen. Ett resultat som ska leva vidare efter 

projektets slut i den kommunala organisationen.  

Nya Gällivare

Min idé kring visionsprocessen bestod av två delar. 

Den första var att komma bort från tanken på att 

flytta Malmberget. Det går inte att flytta en stad. 

Man river den gamla och bygger en ny. Under 

City-Move lade jag märke till hur deprimerande det 

är för alla att gå runt och tänka på det som skall 

försvinna. Det viktiga är att jobba fram en tydlig 

bild av den nya staden och ta vara på de möjligheter 

som uppstår. Som man vill flytta till, snarare än att 

fokusera det man skall flytta från.

Vad är projekt  
Nya Gällivare?

Den andra var att låta så många människor som 

möjligt att komma till tals. Även de som inte redan 

engagerat sig, ”den tysta majoriteten”. Och framfö-

rallt de unga, som faktiskt skall leva längst tid i det 

nya samhället. Syftet med detta är att dels få idéer 

om vad som är attraktiva livsstilar och vardagar, 

dels att skapa stöd för att genomföra utvecklingen 

av Gällivare kommun. En viktig del var att hitta 

former för detta så att väldigt många kan delta och 

uttrycka sina idéer, utan att de måste bli arkitekter 

och planerare. 

Ur dessa idéer kom upplägget med workshops på 

skolor för att nå många och även unga. Genom att 

deltagarna fick lista faktorer för attraktivitet och 

skriva berättelser, ”dagboksanteckningar” från en 

bra dag i framtiden, fick vi fram både lite mer struk-

turerad information och en film som pekade på vad 

som kan göra Gällivare attraktivt i framtiden. Sedan 

kunde detta ges till arkitekter, planerare, utredare, 

experter och naturligtvis politiker och tjänstemän 

i kommunen. Här föddes en vision om ett tätare 

centrum, med många aktiviteter samlade för att 

skapa liv, och nya bostadsområden på fantastiska 

platser som tar till vara på och utvecklar det unika i 

Gällivare.

Det har varit fantastiskt att få vara med och se hur 

idéer, hopp och planer vuxit fram och vilken kraft 

som detta lockat fram. En dröm att en så stor del av 

kommunens innevånare lagt ner så mycket tid och 

kreativitet.

Jag tror också att många samhällen kan lära av 

detta, inte bara de som måste ”flytta”.

Lars Albinsson, processledare för visionsprocessen

Gällivare och Vaxholm 28 september 2012
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Vision/borde bild - hur borde det vara?
Samhällsomvandlingen innebär stora förändringar 

på många olika plan och ger möjligheter till utveck-

ling och ökad attraktivitet, vilket gör det viktigt för 

kommunen att ha ett tydligt mål och vision.  

I projektbeskrivningen och beslutet till projekt Nya 

Gällivare står bl.a: 

Visionsframtagandet sker i stor transparens med 

ett flertal seminarier, öppna workshops, inbju-

dande kommunikation mm. Särskilt viktigt är 

att arbetet inkluderar ungdomar. Intressenternas 

ideala, i betydelsen ”bästa möjliga” till skillnad 

från ”utopiska”, scenarion för situationer ges 

möjlighet att växa fram, detta kallar vi Bor-

de-bilder. Denna vision skall tjäna som grund 

för kommunens arbete med utveckling inom de 

flesta fälten ex; näringslivsutveckling, stads-

byggnad, vård, skola och omsorg, och kultur. 

Visionen ska alltså tas fram tillsammans med med-

borgare och andra intressenter och ligga till grund 

för både stadsplanering, byggnation, näringslivs-

utveckling och andra utvecklingsprojekt i kommu-

nen. Avsikten är de olika satsningar som görs ska 

kunna samverka och skapa synergier i utvecklingen 

av Gällivare kommun, så att mervärde, nytta och 

funktion skapas, än vad som de enskilda projekten 

förmår på egen hand.

Visionsprocessen 
För att arbeta fram en vision har kommunen genom 

projekt Nya Gällivare fört en dialog och samarbete 

med befolkning och ungdomar i form av workshop-

tillfällen. Parallellt med detta arbete har underlag 

tagits fram på konsultbasis med bland annat Niras 

och centrum- och handelsutredningen. Workshopar-

betet har resulterat i material innehållande åsikter 

och behov som befolkningen har, ett resultat som 

ska fungera som riktlinjer för framtida planerings-

arbete. Genom en tydlig och bra dialog med befolk-

ning och näringsliv skapas ett starkt beslutsunder-

lag för framtida politiska beslut. Vilka behov finns 

det och vad tycker medborgarna är viktigt? Vilka 

värden ska vi förstärka för att skapa förutsättningar 

för ett attraktivt samhälle? Dessa faktorer är grund-

läggande att veta när vi ska utveckla och bygga det 

framtida attraktiva samhället. 

Projektet har strävat efter att nå en mångfald i ar-

betet med medborgardialogen, workshoptillfällena 

och deltagande av dessa. Vilket har haft ett lycko-

samt resultat då 10 % av befolkningen har deltagit 

och en stor del av dessa varit unga kvinnor, vi har 

även nått ut till ungdomar med utländsk bakgrund. 

Medborgardialogen belyser och visar ungdomars, 

främst unga kvinnors värderingar och behov. Vär-

deringar som ligger till grund för visionen och som 

ska generera en stärkt attraktionskraft av Gällivare 

i framtiden. Genom att ta till vara på dessa faktorer 

och värderingar skapas en vision som inrymmer 

mer nyanser, förutsättningar för att skapa mångfald 

och ett attraktivt samhälle. Workshoptillfällena har 

även genererat en stärkt delaktighet och förståelse 

av samhällsfrågor gällande pågående omvandling. 

Samarbetet med ungdomar, elever och skolor är ex-

tra viktig då denna grupp sällan finns representerad 

i samhällsplaneringsprocesser. 

Mångfald och jämställdhet är även en viktig aspekt 

som påpekats att ta hänsyn till i upphandlade 

utredningar och pågående arbete som utförs. Bo-

stadsförsörjningsplanen och centrum- och handels-

utredningen visar på kvinnors och unga människors 

konsumtionsbehov, bostadstrender och förändring-

ar som kan ligga till grund för planering för ett mer 

mångsidigt samhälle.

Visionsarbetet uppvisar även att hållbart byggande 

och miljö är viktiga aspekter som prioriteras och 

som intresserar medborgare i kommunen. Detta re-

sultat stärker även vikten av att det framtida målet 

konkretiseras. 

Baserat på den omfattande dialogen har projek-

tet också tagit fram underlag och utredningar, 

en centrum- och handelsutredning samt låtit tre 

arkitektkontor arbeta fram förslag till program och 

planskisser som har resulterat i utvecklingsplaner 

för utpekade attraktiva områden.
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Under framförallt 2010 har en mängd aktiviteter 

genomförts för att arbeta fram visionen. Projektet 

har genomfört en medborgardialog i form av tre 

workshoptillfällen med allmänheten och närings- 

livet. Workshoptillfällena med allmänheten hade ca 

250 deltagare per omgång. Plus tre workshops med 

näringslivet, inklusive fastighetsbolag, som hade 

ca 30 deltagare per omgång. Projektet har dessut-

om haft ca 70 andra möten och presentationer för 

organisationer, föreningar och företag Totalt har 

1700 personer deltagit i att ta fram en vision för 

Nya Gällivare.

Projektet syftar till att forma en vision och pla-

nering för hela Gällivare kommun. Därför är det 

viktigt att få deltagande från alla åldersgrupper, 

särskilt unga som sällan deltar eller hörs i samhälls-

planeringsprocesser. Genom att samarbeta med sko-

lorna har kommunens alla åttondeklassare deltagit 

vilket gör att deras svar kan anses representativt för 

gruppen som helhet. Ungdomarna har bl.a. lyft vik-

ten av ett varierat utbildningsutbud i kommunen. 

De har också visat på behovet av att utveckla och 

stärka Gällivare centrum och kommunen för att det 

ska bli mer attraktivt att leva och bo här. Resultaten 

har kontinuerligt presenterats för kommunstyrelsen. 

I januari och februari 2010 genomfördes två 

omgångar workshops där allmänheten inbjöds att 

delta i tvåtimmars sessioner på ett antal skolor. I 

den första omgången ombads deltagarna diskutera 

vilka faktorer som gör Gällivare attraktivt i fram-

tiden. Detta skedde både individuellt och i grupp. 

Medborgardialog  
och workshops 
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Varje deltagare skrev ner och prioriterade sina egna 

faktorer på blanketter. Dessa sammanställdes till 

ca 665 nyckelfaktorer för ett bra Gällivare. I den 

andra omgången fick deltagarna tänka ut vad de 

själva skulle vilja göra ”en bra dag i Gällivare” i 

framtiden. Formen skulle vara en framtida dagboks-

anteckning. Dessa diskuterades också i grupp. 133 

sådana borde-bilder lämnades till projektet. I dessa 

kan också vissa spår från City-Move 2009 skönjas.

Sammanställningen av tidigare material och resultat 

presenterades under workshop tre. För att underlät-

ta presentation av 133 borde-bilder/berättelser som 

workshop två resulterade i visualiseras resultatet i 

form av en film. Arbetet med sammanställningen 

och produktion av filmen skedde av en tillsatt medi-

agrupp innan den presenterades för kommunstyrel-

sen, näringslivet och allmänheten för första gången i 

november 2010. 

Resultat workshop 1 med  
allmänheten 2010-01-23-24
För att låta så många som möjligt vara med och 

bidra till visionen om det framtida Gällivare bjöds 

allmänheten in till två workshops. Det står klart att 

en hel del måste ske ganska snabbt i Gällivare men 

också på längre sikt. För att allt det som byggs och 

utvecklas tillsammans skall göra Gällivare attraktivt 

vill gärna ha så många tankar och idéer som möj-

ligt. Det är dock svårt att på ett blankt papper bara 

rita upp ett samhälle i utveckling. Därför har arbe-

tet delats upp i två delar. Man har sedan gjort en 

sammanställning av vilka faktor som allmänheten 

anser gör/kan göra Gällivare attraktivt i framtiden.

Upplägg
Den första workshopen handlade om att ta fram 

faktorer och förutsättningar för att det framtida 

Gällivare ska bli attraktivt. Ett samhälle är inte bara 

byggnader, det finns mycket annat som är viktigt. Om  

man t.ex. bygger en kopia av alla husen i New York 

ute i en öken i Saudi Arabien är det inte säkert att 

samma människor som bor i eller besöker New York 

skulle åka till kopian i öknen. Frågan till deltagarna 

var: Vilka faktorer gör då Gällivare attraktivt i fram-

tiden? Exempel angavs kunna vara: läge, jobb, kultur, 

fritid, skolor, boende, natur, affärer, närhet, osv.

Efter en introduktion fick alla deltagare göra en lis-

ta på de faktorer som man tycker är viktiga. Dessa 

Kommunikationer
Goda kommunikationer framhålls som en viktig 

faktor från alla åldersgrupper. Ett bra nät av bussar 

inom kommunen både vad gäller linjeutsträckning 

och turer sent på kvällarna hamnar på plats 16 

för hela gruppen deltagare, bland 14-15 åringar 

på plats 14. Även andra kommunikationer tas ofta 

upp, inte minst flera destinationer och fler avgångar 

på flyget. Kommunikationer är en viktigare faktor 

än t.ex. Dundret för hela gruppen.

Attityd
Medborgarnas egen attityd till varandra och Gälli-

vare är en faktor som rankas högre än faktorer som 

linbana till Dundret och hantering av gruvproble-

matiken. 

Kultur, fräscht centrum, galleria och bio
Dessa faktorer rankas högre än skoterleder och en 

multiarena. Detta står i kontrast till den stereotypa 

bilden av Gällivareborna.

1. Många Aktiviteter

2. Stort utbud av affärer

3. Bra boende

4. Jobb

5. Utvecklat centrum

  6. God utbildning

  7. Goda kommunikationer

  8. Turism 

  9. Dundret

10. Brett gymnasium

Unga, 14-15 år:

1. Stort utbud av affärer

2. Många Aktiviteter

3. Utvecklat centrum

4. Brett gymnasium

5. God utbildning

  6. Dundret som sådant

  7. Turism

  8. Goda kommunikationer

  9. Ett utvecklat Dundret

10. Bra utbud av kultur

diskuterades sedan i grupper. Därefter rangordnade 

deltagarna de viktigaste faktorerna. På det sättet 

kom det fram en mängd faktorer om vad som bör 

och ska utvecklas i kommunen. Deltagarna använde 

ett formulär där de också frågades om ålder, kön, 

var de bor, boendeform och antal i hushållet.

Faktorer
Följande faktorer är de tio högst rankade. Hälften 

eller fler av de deltagande hade angivit de tre övers-

ta faktorerna.
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Stark näringslivsutveckling
En stark näringslivsutveckling rankas högre än en 

linbana till Dundret

Axplock av citat
Här följer ett antal citat som både indikerar vilken 

typ av resonemang deltagarna fört samt ger ”kött 

på benen” när det gäller att förstå vad som ligger 

bakom den generaliserade faktorerna.

Sätt båten i sjön och börja ro, det får inte bli lång dags färd 

mot natt – Man, 72 år

Attraktivt och guldkant på att bo här – Kvinna, 35 år

Tydliga och konkreta besked om rivningar och flytt  

– vi behöver 25 års horisont för våra liv – Kvinna, 56 år

Bort med jantelagen – mer samarbete – Kvinna, 56 år

Starta utvecklingen medan gruvorna går bra – Man, 50 år

Trevligare stadskärna på sommaren; blommor, sköta gröna 

ytor, pynta, statyer, parkbänkar – Kvinna, 32 år

Mycket vandalism beror på uttråkade ungdomar  

– Tjej, 13 år

Turism – vinter och sommar – få turisterna att stanna 

längre i samhället – Kvinna, 30 år

Samarbete – Kille, 16 år

Foga samman Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 

under ett namn – Kvinna, 41 år

Det vita guldet, satsa på att bli snöhuvudstad i världen  

– Man, 57 år

Frimodiga innevånare med samhällstro – Kvinna, 60 år

De från Nillivaara t ex kan inte ens fara hit.  

De är typ fast där – Tjej, 14 år

Våga hoppa på en tokig idé – Man, 34 år

Inte bara hamburgare/pizza – Tjej, 14 år

Resultat workshop 2 med  
allmänheten 2010-02-13-14
En bra dag i Gällivare beskrevs av hundratals inne-

vånare i kommunen. Formen skulle vara en framti-

da dagboksanteckning. Borde-bilder är vad vi kallar 

berättelser utgående ifrån tankar och idéer från 

hundratals innevånare i kommunen. 133 sådana 

borde-bilder lämnades till projektet. Resultatet blev 

filmen P.S. Solen skiner.

Ur dessa borde-bilder har ett antal berättelser 

skapats som en syntes. Berättelserna bygger på 

delar, spår och idéer som är återkommande i flera 

berättelser, berör nyckelfaktorer från den första 

workshopen och är typiska för de åldersgrupper 

och livsstilar som sätts i fokus.

Följande fiktiva personer, är utgångspunkt för  

borde-bilderna:

– Persona: Felicia, 30

– Persona: Lina, 16

– Persona: Göran, 67

– Persona: Karl, 41

Förhoppningen är så många som möjligt skall kän-

na igen sig i eller i alla fall relatera till dessa. Deras 

namn är typiskt svenska för sina åldersgrupper.  

I övrigt finns inget i berättelserna som är etniskt be-

tingat. Däremot är den lokala kulturen, naturen och 

de dominerande livsstilarna naturligtvis tongivande.
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Felicia, 30
Vardag 

Vaknar i min lägenhet. Har precis flyttat in i ett av 

de nya förtätningshusen. Satsade och köpte lägen-

het, tyckte det verkar bra. Jag tjänar ju hyfsat nu 

och priserna på dessa lägenheter kommer att stiga 

med åren. Bra miljö, ljust pga. av de smarta fönst-

ren med ljusluckor för vintern. Tycker nästan de var 

bäst: inga tomma svarta rutor den mörka årstiden!

Jobbet som vanligt på lasarettet. Cyklar sedan längs 

Vassara Kanal på lunchen för att träffa Anna och 

Linus. Sedan Vassara kanalen byggdes är det många 

fler som promenerar, joggar och cyklar här. Bland-

ningen av kanal och älv är fortfarande ny för oss, 

men de flesta stormtrivs. Det finns ju två hyfsade fik 

här, med lite lunch och så. Vill man slå till kan man 

äta på Bolagshotellet. De särskilda vägarna som blir 

skid- och skoterspår på vintern är bra för cykel och 

joggning. Dellvikfiket ligger i den gamla disponent-

bostaden på en udde. Perfekt med den stora altanen 

vid kanalen.  Idag tar vi take-away med caesarsallad 

och sätter hos på en av ”dykdalberna”. De heter visst 

så, trästockspelarna som båtarna kan förtöja ifrån. 

Tillbaka till jobbet i lagom tid. Sedan jag gick på skö-

terskeutbildning i Stockholm har jag verkligen lärt 

mig uppskatta att det är nära mellan allt här.

Cyklar direkt till ”MultiFalden” i centrum. Kör ett 

rätt hårt träningspass. Känner mig inspirerad av 

bildväggarna med livekamror från gruvorna, fullt 

med maskiner, lastbilar och mojänger som jobbar. 

Känns bra att ta i! Springer 1 km som avrundning. 

Slappnar av med en stor fruktjuice. Detta tränings-

pass brände både fett och lite skuldkänslor.

Strosar runt lite bland butikerna i centrum. Som-

markväll och solen står högt på himlen, fast det 

är ändå bra att centrum är inbyggt och ihop med 

arenan ”MultiFalden”. Lagom temperatur och inga 

mygg. Unnar mig en ny topp på Gina Tricot. Cyklar 

sedan hem via affären. Känns rätt ordentligt i be-

nen, men det har varit en bra dag.

Helg 

Vaknar en typisk vinterlördag. Ligger och drar mig 

i gryningsljuset (Gryning och gryning, klockan är 9, 

men ni vet hur det är…) Messar Pia som svarar att 

det är Dundret som gäller idag. Rotar fram ett bra 

underställ, kaffe, snowboardprylarna och tar sedan 

linbanan. Snön och kompisar. Joel försöker lära sig 

720 och vi skrattar gott åt hans vurpor. Lunch på 

Toppen, deras Gröna Sköna är alltid en bra lunch 

för oss sportande hälsonördar. Kan sitta hur länge 

som helst i Mega-glas-kåtan (”Megoathie”) och 

kolla ut över nejderna. Soft, kanske ta kabinen ner? 

Nej skärpning, snön är frisk! Typ.

Jag, Lisa och Anna hänger hemma hos Lisa. Lady 

GaGa och Robyn i podden. Vi fixar oss och värmer 

lite för ”Midvinter”. Flera lokala band spelar och 

det är olika utställningar och happenings i ”Mult-

iFalden”. Tänker satsa på en galen blandning med 

diktuppläsning av Bruno K Öijer och sedan tok-dis-

co. Bra att det går att ha många små grejer samti-

digt i Multigruvan, annars skulle det aldrig gå att 

ordna sånt här. Fast inför discot öppnas allt upp. Vi 

är ju nästan 1000 pers! (nästan!) Resten av kvällen 

är hemligstämplad.

Söndag och jag laddar choklad, apelsin och limp-

mackor. Skall banne mig ut i längdspåret. Om inte 

för annat så för att jag skall kunna dega i soffan 

hela kvällen med Facebook och favoritserien ”Love 

My Way” på DVD.
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Lina, 16
Vardag 

Skolan är ok faktiskt. Den estetiska linjen verkar 

inte vara sämre än i Luleå, vi har ju samma lärare 

som mediagymnasiet och några från kulturcentret. 

Kompisens kusin, Anton, som är 25 säger att det är 

stor skillnad mot när han gick. Det är mycket mer 

samarbeten nu än när han gick gymnasiet. Någon-

ting kanske har hänt, men jag var bara typ nio så 

jag vet inte hur det var. Idag skall vi online-lektion 

i mitt fria val, mode. En designer och forskare från 

Textilhögskolan i Borås är med på nätet. Jag dröm-

mer om att jobba på Gina Tricot, men har hört att 

det svårt att komma in där. Hoppas vi som är snöp-

rinsessor här uppe i norr har något unikt att kom-

ma med. Efter skolan fikar jag med kompisar nere i 

centrum. Kollar som vanligt ett varv bland butiker-

na. Men jag skall inte ha något för jag sparar till en 

superfräck klänning i gore-tex som jag sett på nätet. 

Med den skall jag ”äga” på vår stora fest ”Midvin-

ter” på ”Multifalden”. Jag trivs bra i vår nya villa 

nära centrum. Morfar pratar alltid om hur fint det 

var uppe på Malmberget, men jag tycker det är bra 

att bo nära skolan och centrum. Och Dundret! Fast 

det säger jag inte till honom. Sedan åker jag ut till 

stallet. Sedan något turistbolag startade med ridning 

både vinter och sommar har mycket hänt därute. 

Fler boxar, bra mycket snyggare sadelkammare och 

en stor paddock. Det är lite fler som ”hänger” där 

nu, inte bara när man skall rida själv. Men det blir 

sent efter att läxorna är klara.

Imorgon skall vi börja jobba med vår utställning 

om arktiska kläder. Det blir kul för även skoterkil-

larna är med för de vet en massa om vad som fun-

kar när man åker fort när det är svinkallt. Skolans 

knasiga kemilärare skall tydligen göra eget ”fleece” 

av gamla colaflaskor. Hoppas det inte börjar brinna 

bara eller något. När hon skulle ha lektion om 

sprängämnen var det till och några som skolkade 

för dom trodde hon skulle spränga salen in luften 

av misstag.

Helg 

Familjen skall på skoterutflykt. Skall försöka få 

oss att åka till X-träsk, dit skall nämligen Lise och 

några till fara. Måste hitta på någon bra ursäkt. 

Skönt med hel dag i snön! När vi kommer hem 

skall mamma, pappa och lill-brorsan bada bastu. 

Jag far in till ”the Seapark” i stället. Skall träna lite 

och sedan bada spa. Lite lyxigt, men jag är sponsrad 

av mormor. Träffar kompisarna sedan. Några vill 

försöka komma in på Harry’s men de flesta hänger 

kvar på ”MultiFiket”. Det har liksom blivit som ett 

vardagsrum för oss. Först var det en del som tyckte 

det var dåligt med fiket som är öppet sent. Men förr 

satt vi ju bara i hemma nåns rum med låst dörr, så 

varför skulle vi vara hemma? I sofforna i hörnrum-

met ser vi på Idol. Lise och några sydde faktiskt nya 

överdrag till sofforna i våras. Det blev superhäftigt! 

Hoppas Reza kommer, han är så xxx snygg! Och 

han dansar bra fast han är skoterkille. Får inte 

glömma ta med mina nya jeans när åker ner och 

tränar… 

Söndag morgon och pappa vill att jag skall hänga 

med på hockey med lill-brorsan. Jag är inte så 

sugen, men de berättar att Luleå hockey skall spela 

elitseriematch här och Multifalden kommer att var 

full av folk. Kanske hänger med i alla fall då. Borde 

ju vara en del kompisar där och alla killarna är väl 

där. Vi äter lunch tillsammans och det är världens 

vimmel. Det måste ha kommit folk från både 

Luleå och Kiruna till matchen. Restaurangerna är i 

princip fulla och det är kö i affärerna. Jag träffar en 

kusin från Kiruna som säger att de åkt ner hela fa-

miljen. Hon skall inte gå på matchen med sin pappa 

utan bara shoppa, fika och gå på bio med en kom-

pis. Alla verkar gilla vårt inglasade centrum som är 

ihopbyggt med arenan. Jag hänger med henne och 

några kompisar innan matchen.
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Göran, 67
Vardag

Sitter med morgontidningen och en kopp kaffe. Trots 

att det är helt år sedan jag gick i pension känns det 

fortfarande lite ovant, faktiskt. Lena är nere och 

handlar. Ibland skäms jag lite över att hon alltid skö-

ter hushållet nu när jag inte jobbar längre. Annat är 

det med barnen. Emil har säkert 5 olika kockknivar 

och bakar eget bröd medan Mikaela aldrig är i kö-

ket. Det är som om dom bytt de gamla könsrollerna 

med varandra. Jag har i alla fall vant mig vid lägen-

heten. Rätt skönt att inte ha villa ändå. Och läget 

här vid Vassara Kanal är just helt fantastiskt. Det är 

faktiskt en hel del folk som kommer till Gällivare 

mest för att kika på området här och det nya uppe 

på Repisvaara. När man vant sig tycker man det är 

konstigt att självklara saker som att husen inte drar 

någon energi och har solfångare som en del av tak 

och fasader skall vara något märkvärdigt. Även vårt 

sopsystem, eller snarare bristen på sopor intresserar 

också många. Själv är jag mest överraskad över att 

så många börjat gå, cykla eller ta sparken istället 

för bilen. Sedan det blev tätare byggt känns det helt 

annorlunda än förr. Då gick man nästan som längs 

en landsväg. Nu är det mera som i en stad. Lena och 

jag har dessutom stegräknare i våra mobiler och visst 

mår vi bättre sedan vi började gå mer.

Idag skall vi möte i skidbolaget. Jag är med och 

hjälper till att fixa funktionärer till World Cup. Vi 

behöver rätt många som jobbar frivilligt. Det är inte 

så svårt att få folk att ställa upp, men det är en massa 

planeringsjobb och få till tider och platser. Sen skall 

ju alla ha lite utbildning i vad de skall göra och i 

säkerhet och liknande. Bolaget går rätt bra nu, det 

många från både Sverige och andra länder som vill 

försäsongsträna här. Bara vasaloppsupptakten drar 

flera hundra. Vi kan ju i princip garantera snöträning 

före alla andra. Samarbetet mellan skidbolaget och 

skidklubben fungerar bra nu. I början var det lite 

rörigt med ansvarsfördelningen. Men nu har vi hittat 

rätt. Bolaget ordnar olika events och specialträningar 

för turister och andra. Klubben tränar våra egna. 

Bolaget står för en stor del skötseln av anläggningen. 

Jag går upp till mötet som är i Skidhuset vid foten av 

Dundret. Där delar flera av turistföretagen och klub-

barna lokaler. Huset har varit väldigt bra för oss, det 

är mycket både samarbete och avknoppningar där 

uppe nuförtiden. Man tycker ju att sånt borde gå lika 

bra med mobil, internet och sådant. Men det är ändå 

enklare när man bara kan kliva på hos varann.

Eftersom det är fredag skall vi ha middag med 

vänner. Vi skall äta hemma hos oss men vi träffas 

först på en drink på Bolagshotellet. Det känns alltid 

lite lyxigt och kul att gå dit en sväng. Och baren är 

toppen. Lena tycker att det är i alla fall ”lite New 

York” att träffas där innan middagen. Och det är 

klart; kisar man ut över alla ljusen från stan så 

känns den bra mycket större.

Helg

Vi åker ner till Mikaela över helgen. Hon och 

hennes kille skall gå på bröllop och vi tar hand om 

barnen. Det har blivit fler resor allteftersom det ha 

blivit billigare. Om det inte hade varit för flygtåget 

så kanske vi inte ens bott kvar. Det kan fortfarande 

bli bättre, men skillnaden är ändå stor nu. Både 

Emil och Mikaela är oftare och hälsar på. Emil har 

till och med talat om flytta hem. De har ju tre barn 

och både vi och barnens mormor och morfar bor 

här. I Göteborg har de ingen som hjälper till, husen 

är rätt dyra och det tar lång tid att varje dag åka ut 

till Volvo på Hisingen. De skulle få ett fint hus med 

toppenläge på Repisvaara om de sålde radhuset i 

Örgryte. Och han kan tydligen ha kvar jobbet på 

distans. Det är ju mest övervakning av datorer och 

de finns ändå inte i Göteborg. Det är fösta gången 

vi missar en operakväll i ”MultiFalden”. Vi bru-

kar alltid gå när de ger matinéföreställningen från 

Metropolitan i New York. Britta och Kalle som 

varit och sett Don Giovanni live i New York säger 

att de ser bättre när det går här. De har tydligen 

18 kameror och surroundljudet är toppen. Och in 

pausen är det intervjuer med sångarna. Jag tror det i 

alla fall är roligare att se det på riktigt. Men för oss 

som inte bor där är detta toppen.
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Karl, 41
Vardag

Håhå jaja; ännu en dag i gruvan. Men jag skall inte 

klaga. Jobbet är helt ok och jobbarkompisarna är 

ett bra gäng. Det är mörkt när jag tar bussen upp 

mot Malmberget. Det mesta är borta nu, men i Öst-

ra lyser det i husen som vanligt. De har till och med 

byggts några nya villor och skolan är full. Den sista 

delen av Malmbergets centrum skall rivas och jag är 

lite spänd på det. Det finns några hus där som har 

stora och bra fönster. Vi har lagt in om få hämta 

dem. Tänkte det skulle passa bra till att bygga en 

glasveranda av. Bygglovet är redan klart och denna 

gång är vi lite inspirerade av mumintrollen. Vi har 

byggt huset lite i omgångar och varje del har fått i 

sin egen stil.

Repisvaara är fint för det är så varierat. I och för sig 

är ju vissa hus likadana, men de ligger inte en rad. 

Området är också mer anpassat till terrängen så 

gatorna går i svängar och lite upp och ner. I vår del 

består de flesta husen av flyttade hus eller husdelar. 

När Malmberget revs tog man vara på så mycket 

som möjligt. Vanligast på Repisvaara är förstås ny-

byggda villor, men några flerfamiljshus finns också. 

Det är bra med lite blandning. Alla hus är miljövän-

liga på flera sätt. Först trodde många att det skulle 

bli dyrt, men när man bygger nytt blir det inte 

dyrare, tvärtom; vi har ju riktigt låga energikostna-

der. Läget mot Dundret är otroligt fint, soligt och 

i skydd för värsta nordanvinden. Nu byggs också 

dagis och skola för de minsta. Stugbyarna som lig-

ger här gör att det är mycket turister också. Det bra, 

bl.a. gjorde det att det snabbt kom till en hyfsad 

närbutik. Vi som bor också har också möjlighet att 

hyra ut på, t.ex. på sportlovet, om vi vill. Blandning 

av turister och bofasta påminner lite om ställena i 

Alperna. Det talas om att det skall byggas ett hotell 

närmast mot stora vägen. Vore toppen, de kommer 

ju säkert ha pool och grejer!

Tar skidorna hem från jobbet. Man sitter ju rätt 

stilla och det är skönt ta i på vägen hem. Min tur 

att laga mat till ungarna. Evelina skall träna hockey 

och Jocke skall simma. Själv skall jag ägna kvällen 

åt min kurs. Jag går en vidareutbildning i elektronik 

som arrangeras av Kunskapsgruvan i samarbete 

med Luleå tekniska universitet. Även om kursen 

kunde skötas helt lokalt så är det ju aldrig fel att 

få lite universitetspoäng på köpet. Visa kvällar är 

det gemensamt i gymnasiets lokaler. Men idag kör 

jag övningar på datorn. Sitter en stund och letar 

husbilder på ”flickr” också. Kan liksom inte släppa 

det här med verandan. Carina hämtar upp ungarna 

i centrum och kommer hem kl 8. 

Helg

Frukost, kläder, badkläder, matsäck i en enda cir-

kus. Ibland är familjelivet som att vara i en centri-

fug. Idag cyklar vi ner till Vassara Kanal och vi tar 

kanalbåten ut till Sandviken. Det är rätt mycket 

folk men nog finns det plats för fler. Ungarna hittar 

några kompisar på en gång. Ungdomarna håller 

mest till vid vattensportklubben. Det är väl bara 

några år tills våga barn hänger där också. Camping-

en gör att det är full fart här och det finns ett bra 

lunchfik. Men idag blir det matsäck. På vägen hem 

hoppar vid gammelområdet vid Ettöreskyrkan, där 

alla gamla hus samlats, och cyklar in till centrum. 

Vi handlar och fikar med några grannar. Sedan åker 

vi hem och grillar. Perfekt att sitta i den nya veran-

dan när myggen slår till, med utsikten och solned-

gång. Glaskåtan ”Megoathie” uppe toppen blänker, 

den är väl full av folk som vanligt.
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Workshop 1-2 med näringslivet
I januari och februari 2010 genomfördes två om-

gångar workshops där näringslivet inbjöds att delta. 

Tillfällen gavs hos både Expandum och Företagsbo-

laget. Totalt samlades ca 30 deltagare per omgång. 

I den första omgången identifierades faktorer som 

gör Gällivare attraktivt för företag i framtiden.  

I den andra formulerade deltagarna, i grupper, ett 

antal önskvärda projekt.

I den första workshopen diskuterades ett antal 

centrala områden och ur dessa valdes sju faktorer 

ut. Det fastslogs att dessa integrerar och både kan 

stärka och utarma varandra. Därför presenteras 

de i en cirkel där ordningen inte är central. De kan 

samverka i en positiv utvecklingsspiral där många 

mindre satsningar kan föda varandra och tillsam-

mans ge stora effekter. 

Ett attraktivt samhälle med förnybar energi och basnäring  

i symbios med samhället.

Snabba beslut i kommunen i utvecklingsprocessen,  

gå utanför ramar som alltid funnits.

Bredare näringsliv – inte bara basnäring.

Nyttja vintern.

Tjänsteföretag samlas under ett tak t.ex. i Repisvaara. 

Blanda turism och näringsliv.

Vad krävs för att lyckas?

Beslutsamhet, tydlig vision i detalj och att vara en modig 

föregångare. Det är inte hela världen om det blir fel, vi måste  

starta och ur all verksamhet kommer något gott att komma.

En bra blandning, mix av feminina och maskulina inslag.

Snabbt få igång boende som är spektakulärt.

Hälsohus – centrum.

Bättre kommunikation.

Ta bort Dundrets naturreservat. 

Samverkan och ”framtidslinje”!!

Vad pågår en dag i Gällivare när det är klart?
Det myllrar som i en myrstack – alltid liv och rörelse.  

Vi jobbar platsoberoende och distansoberoende 

men vår bas i Gällivare är den bästa på jorden med 

platser där det även är lugnt, tyst och mycket frihet. 

Vi möts hela tiden över generationsgränser i alla 

sammanhang.

Projektuppslag

Turismen som ny basnäring

Ett levande centrum

Fantastiska bostäder

Tjänsteföretagshus/park

Slow life

Varumärket Gällivare 

Kommunikationer

Nedan följer ett antal utsagor som fragment som 

ger en god uppfattning om vilka områden, funktioner,  

aktiviteter och perspektiv som näringslivet anser 

bör omfattas av samhällsutvecklingen som helhet.

Lobbyarbete på regeringsnivå föra att skapa projekt i 

noterade utvecklingsområden som vind /vatten m.m.

Budgeterat profilarbete för att stärka helhetsbilden.

Gemensam målbild med näringslivet.

Området Norrbotten samarbetar bättre.

Turism Barentsområdet.

Nya arbetssätt för våra befintliga basnäringar.

Starka basnäringar

Offensiv Attityd
Samverkan

Utbildade
människor Kommunikationer

Varumärket 
Gällivare

TurismFritid

Boende
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Workshop 3 
Under workshop tre presenterades resultatet och 

man säkerställde att det material man nu visade 

upp var förankrat hos deltagarna. 

8 november 2010: presentation av filmen  

 för kommunstyrelsen.

11 november 2010:  presentation och workshop  

 med näringslivet

13-14 november 2010: presentation och workshop  

 med allmänheten

Filmen ”PS. Solen skiner” bygger på 133 berättelser 

(borde-bilder), faktorer som gör en stad attraktiv 

och annat från alla möten. Titeln är hämtad från en 

av berättelserna. Filmen illustrerar hur en bra dag 

i Gällivare kan upplevas av olika människor, unga 

som gamla, män och kvinnor. De delar som valts ut 

att ingå är återkommande, berörda nyckelfaktorer 

och typiska för åldersgrupperna. Karaktärerna i 

filmen är valda för att representera i största mån 

mångfalden av deltagarna på workshop tillfällen, 

skådespelarna är från Luleå.  

Resultat av workshop
Viktiga faktorer och fortsatta arbetsområden och 

utvecklingsområden.

Allmänheten Anser:

• Centrum/handel/arena/aktiviteter/kultur

• Vassara kanal

• Repisvaara

• Förtätning centralt + Andra sidan

• Dundret

• Varierat boende

• Varierande jobb

• Varierad utbildning

näringslivet Anser:

• Offensiv attityd

• Kommunikationer

• Samverkan

• Utbildade människor

• Turism

• Boende

• Varumärket Gällivare

• Stark basnäring

Tre olika områden för utveckling har diskuterats 

under workshop och visionsarbetet. Följande karak-

täriserar de olika områdena och vad är viktigt att 

belysa och arbeta med.

Centrum:

• Arena/hall/aula/bio/konsert

• Shopping/möte/fika

• Inglasad/klimat

• Tät/promenad/varierad

• Utbildning/elever/mat

• Bygg bort ”modernism”

• Tätare/promenad

• Variation: ägande, storlek och utseende

vAssArA älv/KAnAl

• Varierad bebyggelse

• Stadslik

• Kulturmiljöer Malmberget

• Boende + besökare

repisvAArA:

• Boende + turister 

• Varierad + spektakulärt 

• Villor + flerfamiljshus 

• Hållbart

• Plan för skola/dagis

• Linbana (vart i stan?)

• Dundret/toppen

 o Spektakulär

 o Internationell 

 o Utsikt/vistelse

• Samverkan kommun/företag/föreningar

• Framtidens upplevelser 

Dialog och arbete
Projektet har arbetat med en dialog inom vissa 

områden för att få ett bredare underlag och ett 

komplement till arbetet i form av workshops. Under 

2011 hade man följande workshops: kommunsty-



19

relsen 31 januari, kulturmiljöer 2 maj, med kultur-

föreningar i kommunen angående kulturbehovet  

4 maj samt gällande framtidens skola med skolorna 

15-16 mars.

Visionsresultat
Workshop 1,  som fokuserat på viktiga faktorer  

och nyckelsituationer.

Workshop 2,  som fokuserat på att skapa  

borde-bilder.

Workshop 3,  har bekräftat och reflekterat över 

resultaten från WS 1 och 2 finns visua-

liserat som en film, finns att se under: 

gellivare.se/sv/Nya-gellivare/Filmer. 

Borde-bilder som är framtagna genom visionspro-

cessen ligger till grund för det fortsatta arbetet som 

planarkitekter m.fl. genomför.

Politisk förankring
Projektet har på uppdrag av kommunstyrelsen arbe-

tat tillsammans med den politiska organisationen för 

att tydliggöra och förankra processen i form av tre 

workshoptillfällen under januari, februari och mars 

2011. Där har politiker aktivt arbetat med samhälls-

frågor som berörs av samhällsomvandlingen. 

Den 31 januari 2011 genomfördes en workshop 

med kommunstyrelsen och tjänstemän i Gällivare.  

Ett antal centrala riktlinjer fastslogs för att ta fram 

en plan för stadens utveckling. I dessa riktlinjer 

ingick uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för 

centrum. Projektet har tillsammans med arkitekter 

och andra experter arbetat fram utvecklingsplanen 

baserat på riktlinjer, utredningar och underlagen 

från workshops 

Detta är en sammanställning av synpunkterna 

lämnade av politiker vid arbetsmöte 1, 19 januari 

2012 kring diskussionsunderlag till nytt centrum 

och arena i Gällivare.

Det finns en gemensam bild i svaren kring styrkor i 

underlaget vad gäller ett samlat, tillgängligt, att-

raktivt och levande centrum som dessutom får låga 

driftkostnader genom samnyttjande. Det ses också 

som positivt med möjligheten för hela familjen 

kunna vara tillsammans, barn och vuxna, även om 

de gör olika aktiviteter. Man pekar också på fördelar 

för andra än de som nyttjar arenan och de andra an-

läggningarna. Centrum blir mer levande som helhet 

och andra verksamheter som handeln kan stärkas. I 

detta ligger också att Gällivare blir mer attraktivt för 

besökare och inflyttning. Några anger att det är styr-

ka att underlaget är välförankrat hos medborgarna.

Svagheter som pekas ut är bl.a. bristen på kultur-

husfunktioner, genomförande och kostnader samt 

frågor kring parkeringar. Man ställde sig frågande 

om parkeringarna i förslaget är i tillräcklig utsträck-

ning samt ägandefrågan kring olika fastigheter.

Kulturen saknar lokaler i det liggande underlaget 

och många vill stärka detta. Det finns också behov 

av samlingslokaler. En återkommande idé är att 

nyttja den gamla skolan i detta. I detta ingår att ta 

in Folkets Hus anläggningar i centrum.

Ett antal vill utreda möjligheten att förlägga arena 

och sporthallar till Sjöparken. Där skulle friidrot-

ten kunna ges bättre lokaler och även kopplas till 

utomhusaktiviteter.

Många deltagare anser att borde finnas plats för fler 

restauranger och av varierande typer, t.ex. någon fi-

nare restaurang och någon mer renodlad pub. Både 

för att det vore önskvärt och för att efterfrågan 

kommer att finnas.
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Gruvans expansion i Malmberget påverkar kulturmiljöer och kulturverksamheter.  
Det pågår en avveckling av områden och värden som måste beaktas i en framtida  
utveckling av samhället och i samhällsomvandlingsprocessen.  

planeringen av projektet har frågan om technical 
visits och kulturturism lyfts fram. Behovet av att 
kunna presentera bygdens och folkets historia till-
sammans med gruvnäringens utveckling sammanta-
get med övriga besöksanledningar gör att kulturmil-
jöerna kan skapa en hållbar destinationsutveckling.

Kultur med allmänheten
För att skapa en dialog och belysa vikten av kultur-
miljöer anordnades en workshop gällande kultur-
miljöer 2 maj 2011, där allmänheten fick möjlighe-
ten att delta och där frågan om de värden som bör 
bevaras från Malmberget diskuterades.

Lars Albinsson, processledare för visionsarbetet 
Nya Gällivare, inledde med att ta upp olika exem-
pel på hur minnet av Malmberget kan bevaras för 
framtiden. Det kan handla om att flytta byggnader 
men också att t.ex. en film kan vara ett bra komple-
ment där man kan förmedla både en stämning samt 
ge en informativ berättelse om hur livet var på plat-
sen. Lars påpekade också att man ska försöka tänka 
på både vad som var viktigt förr men också vad 
som kan vara viktigt i framtiden. – Vissa byggnader 
kanske ska byggas nya och bli en signaturbyggnad 
för nästa generation, resonerade Lars.

– Det blir olika historier beroende på hur man stäl-
ler en byggnad efter en flytt, man måste tänka på 
hur omgivningarna ser ut. T.ex. Disponentvillan står 
ju på en höjd av en anledning, förklarade Lars.

Patrik Johansson, Killingi, som deltog i workshopen 
tyckte att just Disponentvillan var värd att bevara. 
Han hade med sig fina bilder på byggnaden som visa-
de hur den såg ut i original och idag. Han berättade 
att hans föräldrar är från Malmberget så det ligger 

Kulturliv och kulturmiljöer

I Malmberget finns kulturmiljöområden som berörs 
av samhällsomvandlingen och gruvans expansion, 
vilket är viktigt att beakta i den framtida planeringen. 
Projektet är därför även med och finansierar ett ar-
bete genom Länsstyrelsen med att ta fram en rapport 
vad gäller riksintressebeskrivning av Malmberget.

För att lyfta frågan om kulturmiljöns värde arrang-
erade Länsstyrelsen i Norrbottens län i samarbete 
med Gällivare kommun och projekt Nya Gällivare 
ett seminarium den 19 oktober 2010. Seminariet 
handlade om ”vad är kulturmiljö värd?”. Kulturella 
och sociala aspekter kombinerades med ekonomis-
ka och tekniska infallsvinklar i ämnet kulturmiljö. 
Bland deltagarna fanns ett 20-tal tjänstemän och 
politiker från Gällivare kommun och ett antal före-
trädare för Kiruna kommun.

– Byggda miljöer är bestående fenomen som varar i 
flera generationer och har stor betydelse för bland 
annat trivseln. Vi har ett ansvar att spara kulturmil-
jö från olika tider, såväl för tidigare generationers 
som för kommande generationers skull, sa Kerstin 
Lundin Segerlund, länsantikvarie vid länsstyrelsen 
kulturmiljöenhet.

Utvecklingsmöjligheter
För att skapa en dialog och belysa vikten av kultur 
och hur det framtida kulturbehovet och utveck-
lingen ser ut anordnade projekt Nya Gällivare en 
workshop, den 20 december 2010, med ansvariga 
för kulturen på kommunen. Workshopen berörde 
utformningen och funktionen av framtida byggna-
der som skall ersätta det som försvinner i Malm-
berget. Hur dessa funktioner kan samnyttjas och 
blanda kultur, skola och sport. I förarbetena och 
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honom varmt om hjärtat att delar av det bevaras.

Berit Hannu från Malmberget bor i och äger själv 
ett hus i Malmberget som så småningom kommer 
att försvinna. Hon tycker det är viktigt att bevara 
hus från olika miljöer och hade en önskan om att 
det ska byggas olika områden i stil från de årtion-
den som är representativa. Var det bredare vägar 
och björkalléer som var tidstypiskt så ska husen 
byggas i en sådan miljö var hennes önskan.

 – Det är inte bara hus som försvinner utan jag sak-
nar de promenadstråk, cykelvägar och utsiktspunk-
ter som inte längre finns kvar, sa Berit.

Therese Lindberg, Malmberget, menade att hela 
miljön i sin helhet är det som är det unika.

– Blandad bebyggelse som ligger högt och  

naturskönt är det som är speciellt och bör  

bevaras, sa Therese.

– Jag tycker att det bästa är att det är glest mellan 
husen, att vi har söderläge och att det finns många 
olika typer av hus som dessutom är väldigt vackra, 
förklarade Anders Björkman från Malmberget.

Flertalet av deltagarna hade en specifik byggnad 
som de tyckte skulle bevaras men det var också 
många som fick sig en tankeställare att det är inte 
bara husen som är viktiga utan miljön runtomkring. 
Alla deltagare fick sedan lämna in en redogörelse 
för vad som var viktigt för just dem och det tas nu 
med i det fortsatta arbetet för det Nya Gällivare.

Kulturen och kulturföreningarna 
Den 4 maj 2011 anordnades en workshop med 
kulturen och kulturföreningarna i kommunen. Man 
diskuterade hur föreningarnas behov ser ut i framti-
den och vad som behöver göras och tänkas på för en 
fortsatt utveckling av kulturverksamhet i kommunen. 

Där diskuterades både det som görs idag och sådant 
som man skulle vilja göra i framtiden. En viktig fråga 
var behovet av lokaler i varierande storlekar och 
bra utrustning men inte bara i Gällivare utan också 
i byarna. En till hälften fylld föreställning i en lokal 
för 200 personer känns inte lika lyckad som en full-
satt lokal för 100 personer även om antalet besökare 
är detsamma. Det finns ett stort behov redan idag 
av flexibla lokaler med bra kvalité som bör beaktas 
i framtida planering. Lokaler måste finnas i olika 
storlekar som lämpar sig för olika arrangemang och 
samtidigt för den dagliga verksamheten som övnings-

lokaler för dans, musik och konst. Lokaler måste 
även inrymma bra teknisk grundutrustning (ljud och 
ljus etc.) och bra akustik som lämpar sig för musik, 
föreställningar och konserter. Viktigt är även den ytt-
re miljön och den offentliga platsen, som kan tillhan-
dahålla kulturaktiviteter, arrangemang och möten.

Det kom också upp en del tankar kring hur man 
kan erbjuda konstnärer och allmänheten möjlighet 
att själva pröva på eller jobba med konst, dans, 
teater och andra former. En idé var att man kan låta 
konstnärer, som inte är från orten, komma och bo 
en tid i Gällivare och jobba med t.ex. det speciel-
la ljuset och snön. Då tillkommer behovet av bra 
utställningslokaler i olika former.

När det gäller nya typer av kulturevenemang tala-
des det en hel del om samarbeten mellan olika par-
ter och orter, även nationellt och internationellt för 
att kunna få hit artister och arrangera evenemang 
som ingen enskild mäktar med. Att samla kulturen 
på en plats kan bidra till att sådana samarbeten 
kommer till stånd och blir lättare att genomföra.

– Jag tror på idén att ha ett kulturhus i närheten av 
en sportanläggning, då kan saker som service och 
vaktmästeri samordnas. Sedan tycker jag att man 
ska samla ihop så vi har ett riktigt bra bibliotek och 
ett bra museum istället för att ha flera utspridda. Då 
får vi en helt annan genomströmning av besökare 
och det skulle skapa underlag för att ha t.ex. en 
gemensam försäljningslokal för lokala konstnärer 
och hantverkare och ett fik, sa Jerk Schuitema från 
Sibir Manus och Filmproduktion.

– Det är viktigt att vi hittar och skapar en  

mötesplats för både kulturintresserade och 

sportanvändare. Om de två samverkar kan  

nya spännande möten göras samt att man ut-

nyttjar lokalernas potential på maximalt sätt,  

sa Liza Yngström, samhällsplanerare på  

Gällivare kommun.

Mötet gav värdefull information till planeringen av 
Gällivares nya centrum. Sammantaget kan sägas att 
det finns en hel del kommunen kan göra inom stads-
planeringen för att stärka det framtida kulturlivet.

– Vi har också haft ett möte med personer inom 
idrotten och kommer framöver att ha fler workshops 
inom olika områden för att göra verklighet av vi-
sionen om Gällivare, avslutade Lars Albinsson från 
Maestro Management för projektet Nya Gällivare.
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Visionen är vår framtidsbild som visar hur Gällivare bör utvecklas och som beskriver 

känslan i framtidens Gällivare. För att en gemensam vision ska bli verklighet behövs 

stark delaktighet, tilltro och förankring. Därför har visionsarbetet i projektet Nya  

Gällivare fokuserat på att involvera så många människor som möjligt för att fånga  

upp känslor, idéer, tankar, drömmar och drivkrafter.

och attraktiva områden för boende och utveckling. 

För att få en bredd och variation på förslagen så 

har tre olika arkitektkontor tagit fram förslag på 

utveckling av dessa områden. Förslagen bygger på 

att visualisera medborgarnas vision och önskemål 

om ett attraktivt centrum och boendemiljöer. Detta 

arbete resulterar i utvecklingsplaner för dessa ut-

pekade områden som baseras på en värdeskapande 

planering. 

Visionen som koncept
Genom projekt Nya Gällivare arbetar kommunen 

fram en vision tillsammans med medborgare och 

näringsliv, och har haft drygt 3000 personmöten, 

för att tydliggöra ett gemensamt mål för sam-

hällsomvandlingen. En vision som ska vara en 

grund och riktlinje för den fortsatta fysiska plane-

ringen. 

Politisk förankring 
Förankring och delaktighet är viktigt att arbeta ak-

tivt med gentemot politiken. Resultatet av worksho-

parna, visionen, bostadsförsörjningsplanen och 

planskisserna presenterades under en workshop där 

ledamöterna aktivt deltog och förmedlade åsikter 

och synpunkter som ligger till grund för det fort-

Visionen
- en arktisk småstad i värlsklass

Visionen sammanfattas i meningen ”En arktisk 

småstad i världsklass” och omfattar en övergripan-

de känsla, men för att uppnå den krävs konkreta 

satsningar. Visionen visualiseras i filmen PS. Solen 

skiner, som beskriver livet i Gällivare.

För att kunna hantera samhällsomvandlingen be-

höver det finnas en vision som är framtidsbilden av 

Gällivare och som anger riktningen för det fortsatta 

arbetet med samhällsomvandlingen. Visionen har 

tagits fram som en del av projektet Nya Gällivare. 

Visionen för Nya Gällivare har arbetats fram till-

sammans med medborgare, näringsliv och organi-

sationer. Det har skett i stor transparens med ett 

flertal seminarier, öppna workshops, inbjudande 

kommunikation m.m. Det har setts som särskilt vik-

tigt att arbetet inkluderar ungdomar. Intressenternas 

ideala, i betydelsen ”bästa möjliga” till skillnad 

från ”utopiska”, scenarion för situationer har getts 

möjlighet att växa fram, detta kallar vi Borde-bilder. 

Visionen ska vara ledstjärnan för samhällsplane-

ring, byggande, näringslivsutveckling, stadsbyggnad, 

vård, kultur samt skola och omsorg. 

I visionsarbetet har områdena Repisvaara, Vassara 

älv och Gällivare centrum utpekats som lämpliga 
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satta arbetet. Denna workshop genererade riktlinjer för det fortsatta 

arbetet med planskisserna och utvecklingsplanerna.

Jämställdhet, integration och mångfald
Arbetet med framtagandet av visionen har skett genom workshoptill-

fällen som har genererat ett resultat som baserats på en mångfald av 

åldrar och kön. Workshoptillfällena har genererat en stärkt dialog, 

delaktighet och förståelse av samhällsfrågor om pågående omvandling. 

Projektet har aktivt arbetat med att eftersträva och belysa vikten av 

delaktighet, dialog och aktivt deltagande av medborgarna vilket har 

resulterat i material som uppvisar ungdomars, främst unga kvinnors 

värderingar och behov. Dessa värderingar ligger till grund för visio-

nen, som genererar en stärkt attraktionskraft av Gällivare i framtiden.  

Detta resultat är vi mån om att sprida i alla led och förankra i den 

politiska världen. Allt fortsatt arbete som planskisser och utvecklings-

planer utgår från visionen där det finns en bred representation av 

befolkningen, för att säkerställa att nya planer och samhällsutveckling 

sker utifrån ett perspektiv som inrymmer jämställdhet och mångfald. 

Aktiviteter och delmål
Sammanställning av resultat från medborgardialogen har gjorts och 

presenteras i filmen PS. Solen Skiner. Man har också säkerställt att re-

sultatet stämmer och att medborgarna känner igen sig i materialet. För 

att fastställa visionen och det framtida arbetet har visionen behandlats 

i kommunfullmäktige. Där det återremitterades för ytterligare förank-

ring hos nämnder och politiska partier. På grund av detta ansåg man 

det nödvändigt att förlänga projekttiden för att kunna leverera dessa 

programskrivningar utifrån en bred förankring, tydlig dialog, hög 

kvalitet och långsiktighet.   

Kommunfullmäktige antog visionen, som tagits fram genom den om-

fattande medborgardialogen, den 8 november 2011. Visionen ska vara 

ett underlag för arbetet med den fortsatta planeringen och utvecklings-

planerna. Arbetet med utvecklingsplaner har påbörjats, parallellt ska 

ytterligare förankringsarbete göras med den politiska organisationen 

för att säkerställa förståelse och delaktighet för den fortsatta proces-

sen.

Värdeskapande planering
Varje steg i planeringen av Nya Gällivare ska utgå från att realisera 

medborgarnas och kommunens vision.  För att konkretisera visionen i 

den fysiska planeringen har utvecklingsplaner arbetats fram för de tre 

utpekade områdena från medborgardialogen, Repisvaara, Vassara älv 

och centrum. Dessa utvecklingsplaner baseras på en värdeskapande 

planering.  

1. Platsspecifika kärnvärden  
– Analys av förutsättningar och  
projektets utgångspunkt.

Det subarktiska klimatet. Snö. Sol. Norrsken. Vatten. 
Natur. Fjäll. Älv. Tydlig stadsplan. Dundret. Kultur.  
Vintersport. Handel. Aktiviteter. Gruvnäring. Näringsliv.

2. Vision – En förädling av visionen  
för samhällsomvandlingen

En arktisk småstad i världsklass

3. Hållbarhetsmål – För att  
förverkliga den hållbara visionen

Social hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet 
Teknisk- fysisk hållbarhet

4. Strategier – System och beståndsdelar 
som behövs för att nå hållbarhetsmålen

Strategierna är uppdelade i sex huvudgrupper samt 
medföljande beståndsdelar och krav. Beståndsdelarna 
utgör en checklista för att nå hållbarhetsmålen.

4.1 Klimatanpassad och levande utomhusmiljö

4.2 Hållbara transporter

4.3 Hållbara livsmiljöer

4.4 Hållbar exploatering

4.5 Hållbara bostäder och lokaler

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

5. Styrmedel – Regler och begränsningar i 
genomförandet för att  
visionen skall bli verklighet

Utvecklingsplaner för de olika områdena 
vAssArA – Boende vid vatten.  
Centrum – Kulturnära boende i staden.  
repisvAArA – Boende på fjället. 
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Arbetet med  
utvecklingsplaner/ 
planskisser

Normalt vid samhällsplanering arbetar man efter en lag-

styrd planprocess. Gällivares situation är så unik att vi har 

gått djupare än så. Samhällsomvandlingen berör många 

medborgare i samhället, därför är det viktigt att alla  

berörda ska få möjlighet till insyn och påverkan. 
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Arbetet med  
utvecklingsplaner/ 
planskisser

Genom projekt Nya Gällivare har Gällivare kom-

mun börjat med ett visionsarbete med kommunens 

innevånare och näringsliv, för att kartlägga våra 

visioner och en ta fram en vision och ”borde-bild”. 

Hur vill vi att det ska se ut här i framtiden, vad vill 

vi uppnå? Visionen konkretiseras sedan i form av 

utvecklingsplaner för Repisvaara, Vassara älv och 

centrum, de utpekade områdena utifrån medbor-

gardialogen. Utvecklingsplanerna är underlag och 

anger inriktningar och mål för det fortsatta plane-

ringsarbetet och planprocessen. Framtagandet av 

utvecklingsplaner är ett av målen i projektplanen 

för Nya Gällivare.

Förutsättningar - Gällivare idag
Gällivare kommun står inför stora omvälvande 

förändringar. Förändringar orsakade av gruvdriften 

under Malmberget som på sikt kommer att inne-

bära att två centrum blir till ett. Den gemensamma 

framtiden för kommunens invånare kommer därige-

nom att se helt annorlunda ut. 

Avvecklingen av Malmberget och den väntade 

inflyttningen skapar unika förutsättningar att tänka 

rätt från början. Det är inte många kommuner som 

har möjlighet att koncentrera och effektivisera sin 

stad på det sätt som Gällivare nu har. Här finns 

möjlighet att skapa en process där varsamt nyttjan-

de av naturens resurser och långsiktig hållbarhet 

präglar vägen mot det nya Gällivare. Men tidpla-

nen för stadsomvandlingen är enligt prognoserna 

pressad och det finns en stor risk att man känner sig 

tvingad att gå för snabbt fram. Det är av stor vikt 

att kommun och näringsliv gemensamt samlar sig 

kring visionen för det nya Gällivare. Fokus i utveck-

lingsplanerna ligger på utveckling inom industri och 

näringsliv och ökad trivsel, trygghet och gemenskap 

för Gällivares befolkning. Då har man möjlighet att 

inom en snar framtid åstadkomma en varierad, att-

raktiv stad med boende för alla åldrar, en stad med 

större attraktion, utbud och möjligheter som gör 

att människor både vill stanna kvar i kommunen 

och flytta in. Målet är att skapa en arktisk stad som 

människor känner sig stolta över att leva och verka 

i. En arktisk småstad i världsklass som kan vara en 

förebild för omvärlden. 
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Utgångspunkten i utvecklingsplanerna är det 

material som tagits fram genom medborgardialo-

ger, visionsarbete och workshops i projektet Nya 

Gällivare. Det är ett väl förankrat material som 

tagits fram tillsammans med invånare och företa-

gare i kommunen, där de fått tillfälle att beskriva 

vad de vill uppnå och hur de vill forma sin framtida 

stad. Materialet har sedan bearbetats och resulterat 

i en framtidsvision för samhällsomvandlingen. I 

visionsarbetet fokuseras stadens fortsatta utbygg-

nad i ett stråk mellan Gällivare och Dundret så att 

kopplingen mellan stad, fjäll och skidbackar stärks. 

Dundret med sin fantastiska siluett skall alltid vara 

närvarande i Gällivare. Tre utbyggnadsområden 

med olika karaktär och förutsättningar längs detta 

stråk ger den nya staden ett mer varierat utbud av 

boendeformer med olika kvaliteter.

En tät, levande stadskärna skapas med småstadens 

alla kvalitéer och närhet till fjällnaturens frilufts-

liv, skidbackar och vandringsleder med en riktad 

satsning av aktiviteter mitt i staden. En koncen-

tration av funktioner och flöden i centrum resul-

terar i samverkan och aktivering vilket gör staden 

attraktiv för både besökare och de som lever och 

verkar i Gällivare. Förtätningen av staden fortsätter 

från centrum och ner mot Vassara älv där stadens 

invånare erbjuds rekreation och ett boende med 

vattenkontakt. En direktkontakt etableras med 

fjällvärlden genom ett naturnära boende med stark 

koppling till friluftsliv och vintersport på Repisvaa-

ras sydvästsluttning med en fantastisk utsikt över 

Dundret. Visionen är en arktisk småstad i världs-

klass med ökade affärsmöjligheter, hög miljöprofil 

och stor variation, där nya rörelsemönster och 

många mötesplatser finns i levande publika rum. En 

blandad stad skapar förutsättningar för kreativa, 

effektiva och kvalitativa lösningar. I planerna finns 

nya typer av stråk och rörelsemönster, naturnära 

mötesplatser, lekplatser och nyskapande ekologisk 

bebyggelse i en hållbar struktur. Med två helt nya 

områden och ett förtätat centrum skapas kontraster 

i Gällivares fysiska miljö och kommunens invånare 

och företagare ges större utbud och valmöjligheter. 

Hållbarhetsfrågorna integreras i hela planprocessen 

och ligger till grund för all fortsatt planering.
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Konkretisering av visionen  
– Nya Gällivare ritas upp 
Den 26-27 oktober 2010 fick arkitekterna Alma arkitekter AB, Tyréns AB och Vectura 

Consulting AB i uppdrag att konkretisera visionsarbetet och filmen PS. Solen skiner  

genom att skissa på program och planer för Gällivare. 

För att säkerställa att uppdragen följer upp visions-

arbetet gavs uppdragen i samråd med arkitekter-

na under en två dagars workshop. Resultaten av 

arbetet med medborgare och andra intressenter, 

bostadsförsörjningsplanen samt centrum- och 

handelsutredningen redovisades. Följande punkter 

sammanfattade uppdraget.

•  Design/skisser för diskussion och fortsatt arbete 

med politiker, tjänstemän, i viss mån allmänheten

•  Visuellt förslag + argumentation

• Plats/byggnader

•  Centrum och förtätning av centrala Gällivare, 

placering arena

• Vassara kanal/älv

• Repisvaara

• Plats/vad som försiggår på platsen/byggnaden.

•  Byggnader/plats och dess funktion kommer att 

värderas mot borde-bilderna: På vilka sätt möjlig-

görs det önskade livet genom förslagen?

Skisserna användes sedan till diskussionsunder-

lag under presentation för kommunstyrelsen den 

31 januari 2011 och för fortsatt arbete. Vid detta 

tillfälle fastslogs ett antal centrala riktlinjer för att 

ta fram en plan för stadens utveckling gemensamt 

med arkitekter och andra experter som arbetat med 

underlag, utredningar och diskussionsunderlag. Här 

beskrivs upplägget för det fortsatta arbetet:

•  Utveckla intressanta idéer och förslag efter syn-

punkter från kommunstyrelsen.

•  Det krävs ett samspel mellan de ingående område-

na: både vad gäller kvaliteter och mängd, som gör 

att helheten också måste ingå i arbetet.

•  Att utveckla det unika och den potential som 

finns, detta sker bäst då många idéer, perspektiv 

och kunskaper samverkar.

Efter mötet med kommunstyrelsen fortsatte arbetet 

med att utveckla förslag och underlag för intressan-

ta områden för bostäder och andra funktioner. 
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Den 7-9 mars 2011 samlades planarkitekterna i 

Gällivare en andra gång för att få feedback på de 

förslag som lämnades in i slutet på 2010 och för 

att nu ytterligare konkretisera planerna. Förslagen 

togs nu vidare för att ta fram ett planförslag för en 

arktisk småstad i världsklass, ett steg närmare det 

Nya Gällivare. 

– Vi har jobbat med stadsplaner förut men inte 

på det här sättet. Gällivare kommer att få en 

styrka när det är omstrukturerat till en ny stad. 

Det blir en identitet istället för två, säger Maya 

Mårtensson från Alma arken arkitektur.

Stora delar av Malmberget ska flyttas och Gälli-

vare stadskärna ska förstärkas men även utkanten 

av Gällivare ska utvecklas. Gällivare ska få mer 

stadsliv och ska växa med befolkning, turister och 

mer aktiviteter. Staden ska göras vackrare och mer 

koncentrerad och man planerar för en småstad full 

av liv. Det unika är att alla förslagen grundar sig i 

befolkningens åsikter.

– Det är en fantastisk metodik, ett seriöst arbete och 

dialog med befolkningen. Ambitionen har varit att 

få med och engagera så många som möjligt och det 

är bra, säger Stina Fahlgren från Tyréns.

Det pratades mycket om naturen och att Gällivare 

är en fantastisk skidort som kan byggas ut. Stads-

kärnan kommer att bli något helt annat med en 

förtätning men småstaden ska bevaras men det ska 

skapas ett stadsliv som inte finns idag.

– Vi får inte bygga bort småskaligheten, det är en 

småstad och inte en storstad men t.ex. centrum kan 

förstärkas. Vi har nu en chans att skapa något nytt 

och den chansen får man inte försitta, säger Ola 

Rosenqvist från Vectura.

Utvecklingsområden i Nya Gällivare  
– en arktisk småstad i världsklass
Dundret med sin fantastiska silhuett är alltid när-

varande i Gällivare. I förslaget fokuseras stadens 

fortsatta utbyggnad på området mellan Gällivare 

och Dundret så att kopplingen mellan staden och 

fjällets natur och skidbackar stärks. I de centrala 

delarna förtätas Gällivare och staden växer ned mot 

älven. De tre utvecklingsområdena som är centrum, 

Vassara älv och Repisvaara har alla platsspecifika 

kärnvärden som ska tas tillvara. Dessa kärnvärden 

utgår dels från visionsarbetet och dels från platser-

nas unika kvaliteter som har lyfts fram.
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Repisvaara
Syftet är att upprätta en gemensam plan för hela 

Repisvaara-området och att belysa förutsättning-

arna för tillkomst och utformning av områden för 

bostäder med utvecklingsplanen. Planen ska ange 

riktlinjer för det fortsatta detaljplanarbetet, utifrån 

de underlag som tagits fram genom visionsarbetet 

och medborgardialogen. Vid arbetet med planen ska 

ett dialogmöte genomföras för att upprätthålla en 

transparens i arbetet. 

Programområdet
Repisvaara utgör en yta på cirka 1 050 000 m2. Ca 

3200 innevånare och ca 1900 bostäder påverkas av 

gruvans utbredning i Malmberget. Planeringen av 

utvecklingsområdena är att de i första hand skall 

kunna ersätta den volym som försvinner i Malmber-

get samt att det finns möjlighet för tillväxt. I dessa 

utvecklingsplaner tas därför höjd för mellan 1300 

- 2100 bostäder. På Repisvaara som är det största 

området ryms enligt planskisserna 600-900 bostäder.

Planförhållanden
Området berörs i gällande fördjupade översiktsplan 

2008-2025 som är antagen av kommunfullmäktige 

3 november 2008. Programområdet är i översikts-

planen utpekat område för turistisk verksamhet. 

Inriktningsbeslut gällande förändrade markförhål-

landen från kommunstyrelsen har gjort det möjligt 

att nyttja området även för bebyggelse.   

Förutsättningar  
utvecklingsområden
Utgångspunkten i utvecklingsplanerna är utifrån medborgardialogerna. Stadens fortsatta 

utveckling och utbyggnad sker i ett stråk mellan Gällivare och Dundret så att kopplingen 

mellan stad, fjäll och skidbackar stärks.
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Förutsättningar 
Varför utvecklingsprogram 

Syfte

Underlag (visionsarbetet med medborgarna)

Dokumentets status

Utforma kriterier (genomgående för alla program, 

specificera för olika områden): social- ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet

• Inledning 

• Historisk tillbakablick 

• Områdets roll idag och i framtiden 

• Områdets grönstruktur 

• Nulägesanalys

• Utvecklingsförslag 

Repisvaaras förutsättningar

Natur- och kulturmiljö

Service och aktiviteter

Befintlig bebyggelse

Omvärld

Helhetssyn
Långsiktighet

Ekonomi

Flexibilitet möjlighet till långsiktig utveckling

Varierat boende, storlek, typ

Mängdsättning

Unikt 
Nyttja områdets kvalitéer/ karaktär

Annorlunda, eget signum 

Kvartersstruktur

Ingreppslöst

Kvalité
Hög arkitektonisk kvalité

Tillskott till den befintliga bostadsmarknaden 

Attraktivt boende

Social kvalitet
Transportmöjligheter/kommunikation

Socialhållbarhet, samhörighet ”vi - känsla”

Infrastruktur

Områdets utformning

Tillgänglighet (skidor, cykel och gång, skoter, bil, 

buss, linbana, monorail)

Mötesplatser 

Närhet till service (skola, närbutik, skidstadion, 

mindre sport-eventhall)

Bra koppling till stan undvika sovstad/del

Trygghet

Energi
Energi användning/ materialanvändning/vattenhan-

tering

Energiklimat, förbrukning per m2, klimatskydd, 

fjärrvärme

Livscykelperspektiv

Materialval och energilösningar

Inomhusklimat

Centrum
Syftet är att upprätta en gemensam plan för hela 

centrumområdet och att med denna utvecklingsplan  

belysa förutsättningarna för tillkomst och utform- 

ning av områden för bostäder, aktiviteter och handel. 

Programområde
Programområdet består av centrumtriangeln som 

avgränsas i norr av Parkgatan, i väster av Malm-

bergsvägen och söder av Lasarettsgatan. I Gällivare 

centrum handlar det framför allt om att förtäta 

lucktomter samt att bygga på befintliga bostadshus 

och det handlar nästan uteslutande om flerfamiljs-

hus. I utvecklingsplanerna som tar höjd för det tota-

la behovet i samhällsomvandlingen ca 1300 - 2100 

bostäder, utgör centrum det näst största området 

enligt planeringen med 400-700 bostäder. 

Cirka 14 000 m2 handels- och kontorsyta kommer 

att beröras av omvandlingen i Malmberget. De 

3000 m2 av dessa som utgör handelsyta kommer 

att ersättas enligt de skisser som finns för Gälliva-

re centrum, där även utrymme finns för att skapa 

ytterligare cirka 2000 m2 handelsyta. 

Totalt kommer cirka 72 000 m2 offentliga loka-

ler att försvinna i Malmberget, de flesta av dem 

finns idag i eller i nära anslutning till Malmbergets 

centrum. Planskisser finns som ger utrymme för att 

ersätta stora delar av existerande ytor för idrott, 

kultur och evenemang, samt gymnasieskola i Gälli-

vare centrum. 

Planförhållanden
Området berörs i gällande fördjupade översiktsplan 

2008-2025 som är antagen av kommunfullmäkti-

ge 3 november 2008. Programområdet är i över-

siktsplanen utpekat område dels för kommersiella 

verksamheter och dels för bostäder. Ett område som 

förtätning behöver tillämpas för att skapa fler bo-

städer, men också för att skapa förbättrad boende- 
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A

1

B C
2

5
1. D

Camping
-området

4

och vistelsekvalitet i centrum. Detta genererar även 

nytta för handeln och servicenäringen. 

Förutsättningar:
Prioriteringar (utvecklings-/utbyggnadsprioriteringar) 

Budget för olika typer av investeringar? 

 Grundmall Repisvaara: Socialt, ekologiskt och  

ekonomiskt hållbart

Fysisk utformning och koncepttänk: mall

Arkitektur och gestaltning

Lägesanalys (A-, B- och C-lägen)

Boendeförtätning: mängd och prioritetsordning 

Trafik, tillgänglighet, parkering, kollektivtrafik

Mötesplatser

 Grönstruktur, parker och lekparker  

– inventering och prioritering 

 Natur- och parkområden, vilka ska förstärkas och 

bevaras 

 Vem äger frågan: vem ligger ansvaret hos i olika 

frågor? Samordning!

 Vilka krav kan kommunen ställa? 

 Folkhälsa

 Arena 

 Inriktning på kvartersnivå 

 Attraktiva gatuplan!

 Kombination boende och verksamhetsyta i botten-

plan?  

Lägesanalys för mest lämpliga kombinationskvarter 

 Tydliggöra stråk (aktivitets-, trafik-, affärs-, grön-, 

dag-, kvällsstråk mm? )

 Tekniska frågor (VA mm)

 Störningar, buller, sikt, solljus

 Ny bebyggelse som ett komplement till gammal,  

nytänk, annorlunda, attraktivt

 Markförhållanden

Riktning från Dundret, E45.
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Vassara älv
Syftet är att upprätta en gemensam plan för hela 

Vassaraområdet och med utvecklingsplanen belysa 

förutsättningarna för tillkomst och utformning av 

nya områden för bostäder i anslutning till befintlig 

bebyggelse. 

Programområdet
Vassara utgör en yta på cirka 68 900 m2. I utveck-

lingsplanerna som tar höjd för det totala behovet 

i samhällsomvandlingen ca 1300 - 2100 bostäder, 

utgör Vassara det minsta området enligt planeringen 

med 300-500 bostäder. Campingområdet är undan-

taget för bebyggelse.

Planförhållanden
Området berörs i gällande fördjupade översiktsplan 

2008-2025 som är antagen av kommunfullmäktige 

3 november 2008. Delar av programområdet är i 

översiktsplanen utpekat område för bostäder. Plan-

området innefattar inte hembygdsområdet. Efter 

inriktningsbeslut från kommunstyrelsen har cam-

pingområdet lyfts bort för fortsatt planering.

Förutsättningar
Natur- och kulturmiljö,  

strandskydd

Service och aktiviteter

Befintlig bebyggelse

Locka inflyttare!

Helhetssyn
Långsiktighet

Ekonomi

Flexibilitet möjlighet till lång- 

siktig utveckling

Varierat boende, storlek, typ

Mängdsättning och byggnadshöjder

Unikt 
Nyttja områdets kvalitéer/  

karaktär

Annorlunda, ett nytt tillskott

Kvalité
Hög arkitektonisk kvalité

Tillskott till den befintliga  

bostadsmarknaden 

Attraktivt boende

Social kvalitet
Transportmöjligheter/ 

kommunikation

Områdets utformning

Mötesplatser/rekreation/grönområde måste finnas i 

området

Närhet till service 

Allmänhetens tillgång till älven och strandprome-

nad

Energi för just detta område
Energianvändning/material- 

användning/vattenhantering

Energiklimat, förbrukning per m2, klimatskydd, 

fjärrvärme

Livscykelperspektiv

Materialval och energilösningar

Inomhusklimat 
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Repisvaara – hållbart boende på fjället. Planen bygger på en vilja att skapa samlande rum 
och samtidigt ge alla bostäder direktkontakt med naturen och fjällvärlden. Kvarteren 
möbleras med olika sorters bebyggelse, utgångspunkten är den specifika platsen för att 
uppnå en variation i storlek, skala och användning. Repisvaara skall erbjuda ett naturnära 
boende i skogen med utsikt över fjäll och natur. Den nya bebyggelsen i sluttningen ned 
mot Vassara och Fjällnäs ger en visuell koppling mellan Dundret och Gällivare centrum.

Utvecklingsplan  
Repisvaara
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Repisvaara har av kommunens befolkning pekats ut 

som en bra boplats. Läget på sydvästsluttningen av 

fjället, närheten till Dundret och den fantastiska na-

turen är stora kvalitéer. Terrängen och orienteringen 

mot syd och väst påminner också om situationen i 

Malmberget. Att få direkt tillgång till friluftsliv och 

vintersport från boendet ses som en stor kvalitet för 

de framtida bostäderna.

De platsspecifika kärnvärdena för Repisvaara är: vin-

tersport, Dundret, friluftsliv, natur, fjäll, snö och sol. 

Det planeras för ca 600-900 bostäder på Repisvaara. 

Vision Repisvaara
Ett hållbart boende på fjället på Repisvaara finns 

bostäder i framkant vad gäller ekologi och håll-

barhet. Placerade på bergets solsida med utsikt 

över fjällnaturen utgör de ett attraktivt alternativ 

i Gällivares fastighetsbestånd. Stadsdelen är utfor-

mad med en tydlig identitet som fjällnära boende 

med ekologisk inriktning. I detta unika boende 

stimulerar närheten till rekreation, aktiviteter och 

friluftsliv förståelse för naturens kretslopp och en 

miljövänlig livsstil. De boende känner samhörighet 

med, och stolthet över sin hembygd. Detaljplanen 

på Repisvaara är anpassad efter naturens förutsätt-

ningar. Topografin tas tillvara på ett sätt som gör att 

naturen integreras i bostaden. Repisvaara upplevs 

i utbyggt skick som en miljö där bebyggelsen är i 

samklang med fjällnaturen. Serpentinvägar slingrar 

sig längs bergssluttningen anpassade till befintlig 

mark med stråk av orörd natur mellan de bebyggda 

kvarteren. De egna tomterna är relativt små och är 

välplacerade i naturen. Från Repisvaaras topp till 

den låglänta myrmarken löper sammanhängande 

grönkilar med orörd natur. Bostäderna är grup-

perade i kvartersformationer med gemensamma 

gårdsrum mot den slingrande bergsvägen. Varje 

bostad har sin entré från gemenskapen i gårdsrum-

met, samtidigt som de på andra sidan huset har 

direkt kontakt med natur, skog och fjäll. Kvarteren 

är bebyggda med olika sorters hus vilket ger stor 

variation. Genom att anpassa husen till varje plats 

specifika förhållanden har man uppnått variation i 

storlek och användning. De flesta av husen är två-

vånings fristående-, par- och kedjehus men det finns 

även större hus med lägenheter. 

Naturen och fjällets möjligheter för rekreation är 

maximerade i stadsdelen. Man kommer rakt ut på  

fjället och ut i landskapet från sitt boende och kan 

vintertid åka skoter och skidor från fjället hela vägen  

hem till sitt eget hus. Natur, skog och fjäll genom-

syrar upplevelsen av Repisvaara. Om natten glöder 

bostäderna på Repisvaara som eldflugor i sluttningen.

Hållbarhetsmål Repisvaara
Repisvaara ska kunna behålla sin ursprungliga kva-

litet över lång tid. Repisvaara ska tillgodose dagens 

behov av bostäder, lokaler och mötesplatser utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov.

Strategier 
Strategierna är beståndsdelar som behövs för att 

nå hållbarhetsmålen. De är uppdelade i sex huvud-

grupper som riktar sig till planeringsprocessens 

olika aktörer och redovisar beståndsdelar och krav 

för respektive område. Beståndsdelarna utgör en 

checklista för att nå hållbarhetsmålen.

• Klimatanpassad och levande utomhusmiljö

• Hållbara transporter

• Hållbara livsmiljöer

• Hållbar exploatering

• Hållbara bostäder och lokaler

• Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvin-

ningssystem

Exempel på strategin för klimatanpassad och levande 

utomhusmiljö är att beståndsdelarna utmynnar i 

krav, exempelvis verktyg som gör att grönområden 

bevaras mellan husen.

Platsspecifika 
kärnvärden

Vision

Hållbarhetsmål

Strategier
Beståndsdelar

Styrmedel
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Styrmedel
Styrmedlen är verktyg som gör att visionen blir 

verklighet. För att verkställa utvecklingsplanen 

gäller samverkan, detaljplaner, gestaltningsprogram, 

exploateringsavtal och uppföljning som verktyg för 

detta. De krav som ställs i utvecklingsplanen ska 

inarbetas i detaljplan och exploateringsavtal. Det 

är endast med gemensamma ansträngningar av alla 

inblandade aktörer i samhällsomvandlingen som 

visionen kan bli verklighet.

Stadsdelscentrum
Centralt i Repisvaara placeras ett stadsdelscentrum 

som vänder ryggen mot norr enligt principen för 

arktiskt byggande. Här samlas den nya stadsdelens 

centrumfunktioner och ett lägenhetshotell för sä-

songsarbetare och turister. Här är även ett bra läge 

för skola, förskola och annan kommunal service, 

närlivs och restaurang. 

Aktörer

Byggherre

Arkitekt

Kommun        

Markägare

VA

Trafik

Det krävs en gemensam målbild för att ett projekt skall lyckas - alla dicipliner skall vara representerade från början och vara 
med tills projektet är klart. Det är viktigt att alla medverkande återkopplar till den gemensamma målbilden för processen

Gemensam
målbild

Färdigt 
projekt

Process
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Centrum - kulturnära boende i staden.  Nya Gällivare centrum bygger vidare på de befint-

liga kvalitéer som finns genom förtätning och förtydligande av den nuvarande strukturen. 

Den nya bebyggelsen inordnas i stadens kvartersmönster. Stadsplanens rum planeras i 

förhållande till vindriktningar och solförhållanden för att skapa lä i det bästa solläget. I det 

hårda klimatet är det viktigt att utformningen av torg och kvarter tar tillvara på sol och 

lälägen.

Utvecklingsplan  
centrum
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De breda gatorna tillåter snöröjning och upplag 

samtidigt som de möjliggör kantstensparkering 

under den varmare årstiden. Vi öppnar upp ga-

tustrukturen och tar bort gågator, i mindre orter 

som Gällivare är det betydligt mer gynnsamt med 

angöringsparkering och lågfartsgator. Huvud- 

behovet av parkeringar i centrum löser vi med par-

keringsgarage under skolan, kulturhuset och event- 

arenan. Med en koncentration av funktioner som 

sport- och kulturaktiviteter samt gymnasieskola i 

centrala Gällivare skapas ett underlag för kommer-

siella lokaler.

Det är av största vikt att Gällivare centrums nya 

delar integreras med varandra, att gränserna för de 

enskilda funktionerna suddas ut. Hela idén med ett 

mångsidigt synergiskapande i centrum bygger på 

detta. Där man äter skollunch äter också eventbesö-

karna sina middagar, där man håller kommunfull-

mäktigesammanträden framförs även elevteater och 

konserter, där man bedriver undervisning befinner 

sig även studiecirklar osv. Allt för att skapa effek-

tivitet, optimala förutsättningar för spännande 

möten mellan människor, oväntade händelser och 

möjligheter, och en miljö som lever mellan dygnets 

alla timmar. Integration i den fysiska miljön skapar 

förutsättningar för integration av olika grupper av 

människor. När alla funktioner placeras intill var-

andra i centrum kan de dra nytta av varandra och 

stärkas genom strömmen av människor som av oli-

ka anledningar vistas på samma plats. Centrum blir 

mer levande och därmed mer attraktivt för besökare 

och inflyttning. Det är lätt att ta sig till de nya bygg-

naderna och förflytta sig mellan sport, kultur, skola, 

shopping och parkering vilket skapar ett levande 

och attraktivt centrum. Bazaren ger Gällivareborna 

tillgång till en till klimatzon där de kan möta våren 

i förväg och dra ut på sensommaren under glasta-

ken. En vinterträdgård och en Bazar som ger skydd 

mot vind, snö och regn där det aldrig understiger 

noll grader. Under glastaken finns shopping, bio, 

ateljéer mm. De inre volymerna utformas för den 

aktivitet de är ämnade för, de förses med grästak 

och utgör ett komplement till stadens parkmark.

De platsspecifika kärnvärdena för centrum är: cen-

trumlösningar, multiarena, skola, ishall, infillbostä-

der, gatusektioner vägar, energiförsörjning, odling, 

kreativ snöhantering, promenadvägar, skid- och 

sparkstråk.

Vision
Gällivare centrum ska bli en levande stadskärna 

med småstadens alla kvaliteter. Närheten både till 

arbetsplatser och fjällnaturens friluftsliv, skidbackar 

och vandringsleder stärker stadskärnan och bidrar 

till stadens attraktivitet. 

Gällivare centrums förtätning och utveckling foku-

serar på att levandegöra staden och ge invånarna 

en tillgänglig, trygg och attraktiv miljö. Den nya be-

byggelsen i centrum skapar nya typer av mötesplat-

ser och stärker både platsen och staden som helhet 

med sin koncentration av bostäder, verksamheter 

och kulturutbud.

Dundrets siluett är ett tydligt inslag i Gällivare och 

är viktig att stärka i den fortsatta visionen. 
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Styrmedel
För att verkställa utvecklingsplanen gäller samver-

kan, detaljplaner, gestaltningsprogram, exploate-

ringsavtal och uppföljning som verktyg för detta. 

De krav som ställs i utvecklingsplanen ska inarbetas 

i detaljplan och exploateringsavtal.

Folkets Arena
Folkets Arena innehåller kultur, sport, restaurang 

och shopping allt under samma tak. På taket till 

Folkets Arena finns förutom en restaurang med 

utsikt, en amfiteater som kan användas för event, 

midnattsteater, mindre konserter, skatepark eller ut-

omhussportaktiviteter. Entréhallen utformas som en 

samlande ljusgård, från Östra Kyrkoallén till Smed-

jegatan, för de olika verksamheterna. Fasaden mot 

Östra Kyrkoallén kantas av små butiker som bryter 

ner byggnadsskalan och ökar livet i gaturummet. 

Utomhusaktiviteter sommartid, som utegymnastik, 

tai-chi och yoga sker dels på Arenans tak men även 

på den södra delen av Vassaratorg med faciliteterna 

i Folkets Arena som bas.

Badhus
Badhuset placeras centralt i staden med motions-

bassäng, småbarnsbassäng, spaavdelning och även-

tyrsbad. Det är direkt kopplat till övriga sporter i 

eventet med en gemensam entré, omklädningsrum 

och bastu. En egen enhet ifrån Folkets Event.

Kultur- och shoppingbazaren
Shoppingen i centrum stärks av samverkan med 

de övriga aktiviteterna kultur, sport, skola, restau-

ranger och caféer. Genom att de olika aktiviteterna 

i centrum stärker varandra är det liten risk för att 

Malmheden mättar marknadens efterfrågan på 

den här typen av utbud för handel i centralt läge. I 

shoppingbasaren samsas kläd- och prylbutiker med 

mataffär, biograf, café, aula, lekverksamhet, hant-

verkslokaler, ateljéer, konstutställningar och ett litet 

museum. Basaren står i direkt inomhusförbindelse 

med Norrskensgallerian och det nya Folkets Event 

liksom parkeringen.

Parkering
Parkeringen under mark har direkt kontakt med 

alla delar av de nya centrumlösningarna. Breda 

ljusa trapplopp och kommunikationsytor för gåen-

de i parkeringen gör den lättillgänglig och trevlig 

Hållbarhetsmål
Gällivare centrum ska kunna vara självverkande 

och föränderlig över tid med en tydlig stadskärna 

och ett tätt kluster av verksamhet. Här ska eta-

bleringar kunna växa och skifta med de krav som 

ställs av framtiden och dess invånare. Med flexibla 

mötesplatser och offentliga rum byggs Gällivare 

om till ett lockande centrum för hela kommunen. 

Kvartersmönstrets robusta struktur är ett beprövat 

planmönster som tillåter förändringar av använd-

ningen i kvarteren över tid utan att de stadsmässiga 

kvalitéerna går förlorade. En stadsplan värd att ta 

vara på.

Strategier 
Strategierna är beståndsdelar som behövs för att 

nå hållbarhetsmålen. De är uppdelade i sex huvud-

grupper som riktar sig till planeringsprocessens 

olika aktörer och redovisar beståndsdelar och krav 

för respektive område. Beståndsdelarna utgör en 

checklista för att nå hållbarhetsmålen.

• Klimatanpassad och levande utomhusmiljö

• Hållbara transporter

• Hållbara livsmiljöer

• Hållbar exploatering

• Hållbara bostäder och lokaler

• Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvin-

ningssystem
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Platsspecifika 
kärnvärden

Vision

Hållbarhetsmål

Strategier
Beståndsdelar

Styrmedel
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kunna utgöra en resurs för kommunens alla innevå-

nare. Verkstadsutbildningarna förläggs utanför sko-

lan på lämpligt avstånd och skidgymnasiet kommer 

att ha delar av sin verksamhet vid Hellnerstadion.

Sportbazaren – Ishall
Ishallen och konståkningen ligger intill Sjöparks-

skolan och nyttjar Sjöparken och skolgården för 

utomhusverksamhet. Ishallen kan öppnas mot den 

intilliggande parken för sommaraktiviteter. 

Bostadsförtätning i centrum
Centrum kommer genom förslaget bli tätare befol-

kat och genom den större tätheten kännas tryggare 

under alla tider på dygnet. Tomter med låg eller 

ingen exploatering och parkeringsdäck ersätts med 

bostäder som skapar en mer levande stad. Gatu-

rummen blir tydligare och trevligare då bebyggel-

sen fyller hela kvarter. Staden blir som helhet mer 

levande och attraktiv. Troligen kommer fler än 400 

bostäder behöva byggas i centrum. 

samtidigt som det skapas en attraktiv väderskyddad 

inomhuspassage mellan shopping, Event Arena, 

gymnasieskola och Norrskensgallerian. Under den 

nya shoppingdelen och Event Arenan är garaget i 

två våningar. De breda gatorna möjliggör kantstens-

parkering. Gatorna öppnas upp för biltrafik och 

de befintliga gågatorna tas bort. Centrala gågator 

är kommersiellt framgångsrika i kommuner med 

över 30 000 invånare (NEWSEC - centrum analys). 

I städer som Gällivare är det bättre med blandade 

trafikslag på alla gator för direkt tillgänglighet till 

byggnaderna. 

Kunskapsbazaren – Skolan
Utbildning och ungdom satsas på i centralt läge 

vilket bidrar till folklivet under dygnets ljusa tim-

mar. De teoretiska utbildningarna placeras centralt 

på Vassara torg mot Parkgatan. Skolans lokaler 

samnyttjas mellan Lärcentra, gymnasium, vidareut-

bildningar, konferenser, föreläsningar, kvällskurser, 

bingo, bridge, schack etc för att byggnaden skall 
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Vassara – stadsnära boende vid vatten. Gällivare drar nytta av sitt vattennära läge genom 

att låta staden växa ner mot älven. Från centrum är det gångavstånd till Vassara älv vilket 

möjliggör byggnation av centralt belägna bostäder i vattennära läge. I anslutning till de 

nya bostäderna iordningställs en strandpromenad på båda sidor om älven. Nya bostäder 

av varierande upplåtelseform och storlek ramar in och definierar vattenrummet. Husen är 

överlag 2-3 vånings flerbostadshus, radhus och friliggande hus. De gemensamma gårdarna 

öppnar sig mot söder och utsikten mot älven.

Utvecklingsplan
Vassara älv
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Längs Vassaraälvens strand växer Gällivares nya 

vattennära bostadskvarter fram. Från Gällivare 

centrum är det bekvämt gångavstånd längs Kanal-

gatan (Länsmansgatan) ner till älven och det runda 

södervända stadstorg där an kan fortsätta prome-

naden över gångbron till bostäderna på den södra 

älvstranden.

De platsspecifika kärnvärdena för Vassara är: 

boende vid älven, närhet till centrum och friluftsliv, 

hustyper för vattennära bostäder, södervända typ-

kvarter, gatustruktur, vattenkraft, soltorg, gångbro 

över älven, strandpromenader, skridskobanor och 

grillplatser vid älven.

Vision Vassara
Vassara bygger på en mänsklig genomsläpplighet 

för att uppmuntra alla att ta del av det unika läget 

längs den arktiska älven. Med närheten till Gälliva-

re centrum, tydliga gator, södervända gemensamma 

gårdar, siktlinjer och utblickar mot älven och en 

skala som utgår från människan blir det enkelt att 

ta sig ner till Vassara älv. Älven blir en självklar del 

av staden.

Halvprivata, södervända gårdsrum utformas för att 

tydliggöra gränser i stadsdelen. Offentliga platser 

behandlas med omsorg och fokus på både besökare 

och boende. Alternativa färdsätt samlas kring älven 

och blandar gångtrafikanter med cykel-, skid- och 

sparktrafik. Vassara blir ett viktigt rekreationsstråk 

för hela kommunen.

Hållbarhetsmål Vassara 
Vassara som hållbar stadsdel ska verka som en dy-

namisk och social del av staden över lång tid, vilket 

ställer krav på en inbyggd tolerans av de fysiska 

rummen. Vidare ska Vassara vara ett nav och en 

språngbräda för länkningen mellan olika delar av 

Gällivare och älven.

Strategier 
Strategierna är beståndsdelar som behövs för att 

nå hållbarhetsmålen. De är uppdelade i sex huvud-

grupper som riktar sig till planeringsprocessens 

olika aktörer och redovisar beståndsdelar och krav 

för respektive område. Beståndsdelarna utgör en 

checklista för att nå hållbarhetsmålen.

• Klimatanpassad och levande utomhusmiljö

• Hållbara transporter

• Hållbara livsmiljöer

• Hållbar exploatering

• Hållbara bostäder och lokaler

• Hållbart energi-, vatten-, avlopps- och återvin-

ningssystem

Styrmedel
För att verkställa utvecklingsplanen gäller samver-

kan, detaljplaner, gestaltningsprogram, exploate-

ringsavtal och uppföljning som verktyg för detta. 

De krav som ställs i utvecklingsplanen ska inarbetas 

i detaljplan och exploateringsavtal. Det är endast 

med gemensamma ansträngningar av alla inblan-

dade aktörer i samhällsomvandlingen som visionen 

kan bli verklighet.

Karhakka Soltorg
Nere vid Älven slutar Kanalgatan i Karhakka Sol-

torg, ett litet cirkulärt torg som fångar solen och ger 

en maximal vy upp mot älven och Dundrets topp. 

Husen som kantar torget är i tre våningar och har 

bottenvåningar som medger etablering av mindre 

verksamheter över tid. Husens översta våning har 

terrass. En bro binder samman Karhakkas Soltorg 

med södra Älvstrandens nya bostadsbebyggelse och 

den välkomnande Älvbassängen med sina gradänger.

Platsspecifika 
kärnvärden

Vision

Hållbarhetsmål

Strategier
Beståndsdelar

Styrmedel
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Karhakka Kaj
Karhakka Kaj sträcker sig från ”Soltorget” i väster 

till det nya Brushanens kollektivhus vid Parkga-

tan/E45 i öster. Här kan man flanera på solsidan, 

fiska, njuta av porlande vatten och utsikt. Vintertid 

glittrar vyn mot Dundret i isen och snön inspirerar 

till skidåkning i spåret längs älven. Nya bostäder 

kantar kajen och älvstranden. Husen är i två eller 

tre våningar. De gemensamma gårdarna vänder sig 

mot sol och utsikt i söder.

Området Brushanen 
Ett hus med bostäder för unga och gamla, förskola 

mm föreslås vid E45 väster om brofästet. Huset ut-

formas för att gör det mesta av sitt fantastiska läge 

med utsikt mot Vassaraälven i väster och Dundret 

i söder. Kollektivhuset avslutar den hårdgjorda 

promenaden på kajen längs vattnet. Cirka 140 nya 

bostäder planeras längs Karhakka kaj.

Vassara udde
Nya bostadskvarter fyller större delen av udden och 

det som idag är campingområdet. Bostadshusen 

följer en arktisk princip och sluter kvarteren mot 

norr och öster med en högre rygg för att skydda 

kvarterens inre och ge solvarma lugna gårdar. En 

mindre kanal kan dras in från älven längsmed en av 

gatorna österut under E45 och vidare in i kvarteren 

vid Vassara udde. Vid hembygdsparken växer kanal-

en ut till en liten damm för vinterns skridskoåkning. 

Kanalen kan under den frusna årstiden användas 

som extra upplag för snö. Kvarnen i skogsbacken 

lämnas orörd och bildar en liten park kopplad till 

den nya bebyggelsen och hembygdsparken. Längs 

älven öster om E45- fortsätter stråket från Kar-

hakka kaj som en grusad promenad på stranden. 

Yttersta biten av udden vid campingen skiljs av med 

en älvfåra för att bättre ta om hand högvatten vår 

och höst. På denna ö med forsande vatten runt sig 

föreslås Trärikets eget paradis. Mitt på ön tronar en 

skulptural träformation som ger lä och fin grillplats 

vid vattnet. En bro leder över till södra stranden 

och ger promenadmöjligheter och ökar kontakten 

mellan stadsdelarna.

Cirka 340 nya bostäder planeras på Vassara udde.

Södra Älvstranden
På Södra Älvstranden kompletteras befintlig be-

byggelse med nya bostadskvarter. I Älvens krök 

frigörs udden med en kanal som hjälper till vid 

högvatten och som ger en liten fiskeplats mitt i stan. 

Strandpromenaden fortsätter längs hela stranden 

österut ända bort till sjukhuset och bron över till 

hembygdsparken. Cirka 230 nya bostäder får plats 

längs södra älvstranden.
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Utvecklingsplanerna vänder sig till de ak-

törer som är inblandade i utvecklingen av 

det nya Gällivare. Det gäller kommunens 

förvaltningar, infrastrukturbolag, teknikle-

verantörer, byggherrar och de som bor och 

verkar i Gällivare. För att inte gå miste om 

stadens unika karaktär och kommunens 

höga kvalitets- och hållbarhetsvisioner 

knyts alla byggherrar och exploatörer till 

visionerna i utvecklingsplanerna genom ex-

ploateringsavtal och detaljplaner. På så vis 

säkerställs kvalitén i utvecklingen av den 

framtida staden.

Värdeskapande planering
Varje steg i planeringen av Nya Gällivare skall utgå 

från att realisera visionen och de platsspecifika vär-

dena som är kärnan i projektet. Kärnvärdena har 

tagits fram genom platsanalyser, visionen genom 

flertalet workshops med kommunens befolkning 

och visionsarbetet i projekt Nya Gällivare.

1.  Platsspecifika kärnvärden – Analys av förutsätt-

ningar och projektets utgångspunkt.  

Det subarktiska klimatet. Snö. Sol. Norrsken. 

Vatten. Natur. Fjäll. Älv. Tydlig stadsplan. 

Dundret. Kultur. Vintersport. Handel. Aktiviteter. 

Gruvnäring. Näringsliv.

Sammanfattning utvecklingsplaner 
och värdeskapande planering
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2.  Vision – En förädling av visionen för samhälls- 

omvandlingen En arktisk småstad i världsklass 

VASSARA – Stadsnära boende vid vatten.  

CENTRUM - Kulturnära boende i staden.   

REPISVAARA – Hållbart boende på fjället. 

Gemensam målbild, samverkan, uppföljning och 

återkoppling. Stadsbyggnadsidéer, utvecklingspla-

ner, översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, 

planprogram, detaljplaner, kvalitets- och gestalt-

ningsprogram, upphandling, exploateringsavtal, 

etappindelning och upplåtelseformer.

3.  Hållbarhetsmål – Tas fram för att förverkliga den 

hållbara visionen 

Social hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 

Teknisk- fysisk hållbarhet

4.  Strategier – System och beståndsdelar som behövs 

för att nå hållbarhetsmålen

5.  Styrmedel – Regler och begränsningar i genom-

förandet för att visionen skall bli verklighet

 

Platsspecifika 
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Vision

Hållbarhetsmål

Strategier
Beståndsdelar
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NYA GÄLLIVARE
en arktisk småstad i världsklass

VASSARA
stadsnära boende vid älven

CENTRUM
kulturnära boende i staden

REPISVAARA
hållbart boende på fjället
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nen arbeta mer med den fysiska miljön för att nå 

denna attraktivitet i Gällivare centrum. Kommunen 

behöver konkretisera konceptet utifrån visionen 

genom att förstärka grönområden, parker och stråk 

för att även utemiljön skall spegla den arktiska 

småstaden i världsklass.  

Uppdraget
–  Konkretisera konceptet ”en arktisk småstad i 

världsklass” i utemiljö.

–  Tydliggöra känslan utifrån visionen

–  Ett konkret koncept (resultat) som kan användas 

och appliceras i olika utemiljöer och områden, 

stärka varumärket en arktisk småstad i världs-

klass och Gällivare kommun. Ett koncept och 

strategi för kommunen gällande utemiljö.

–  En park/utemiljö som speglar Gällivare kommun 

och vår unika miljö (årstider, norrsken, gruva, 

fjäll, snö, vidder, sjöar mm)

–  En park som är lätt att nyttja (funktionell) och 

som möjliggör liv och rörelse. Sittplatser med 

väderskydd – ombonad och inbjudande utomhus-

miljö (vinter och sommar)

Ett sätt att konkretisera visionen ”en ark-

tisk småstad i världsklass” i en utemiljö har 

presenterats i samarbete med Sommarde-

signkontoret.  

Sommardesignkontoret
Varje år samlar Sommardesignkontoret studenter 

från högskolor och universitet för att under sju 

intensiva sommarveckor arbeta med vitt skilda 

uppdrag. Arbetssättet är problembaserat och man 

tar sin utgångspunkt i slutanvändarens behov. Ett 

Sommardesignkontor består av studenter med olika 

akademisk bakgrund - allt från klassiska designut-

bildningar (industridesign, grafisk design, inredning, 

arkitektur och landskapsarkitektur) till ingenjörer 

och ekonomistudenter.

Uppdragsbeskrivning 
Utifrån visionen och planskissförslag ska de funk-

tioner som försvinner från Malmberget ersättas och 

placeras i centrum för att skapa attraktivitet och 

liv och rörelse. Förutom förtätning av bostäder och 

placering av offentliga funktioner behöver kommu-
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Uppdragsområde
Parken utanför kommunhuset som även är en viktig 

del av stråket från järnvägsstation och centrum.

En inbjudande park att vistas i året runt
Två unga universitetsstudenter Alexis Eduardo 

Zolhlen och Tina Koohnavard, fick uppdraget att 

skissa på hur parken utanför Kommunhuset skul-

le kunna se ut och nyttjas bättre. Alexis studerar 

till landskapsarkitekt på SLU i Alnarp och Tina 

studerar till civilingenjör, teknisk design vid Luleå 

tekniska universitet. De presenterade sin vision för 

intresserade i Folkets Hus, Gällivare under onsdagen 

den 15 augusti 2012.

– Parken med samestatyn borde uppmärksam-

mas på bättre sätt, den har en tomhet och ser 

oattraktiv ut idag. Vi har använt oss av inspi-

rationsbilder som torg, parkkänsla, mindre 

rum och solsken, när vi jobbat med skisserna, 

berättar Alexis och Tina.

Parken har den befintliga samestatyn som central 

punkt. Utifrån det har studenterna jobbat med 

trygghet, synliggörande. De vill bevara de äldsta 

björkarna, skapa organiska former, belysning och 2-3 

m breda gångar med färgad betong som bildar möns-

ter, vilket skapar nyfikenhet. Parken ska likna ett 

fjällandskap med kullar som nyttjas året om. Gatan 

utanför parken smalnas av och beläggs med kuller-

sten för att sänka hastigheten och locka till besök.

Möbleringen i parken har mjuka feministiska former 

av betong, bland annat visades en modell av en 

”klacksko” som ett humoristiskt inslag i parken. De 

organiska formerna matchar parken och samspelar 

med fjällandskapet. Snowball – en modell av en 

stor belyst snöboll visas upp – där besökaren kan få 

information inuti om samestatyn och den samiska 

kulturen m.m. Belysningen består av interaktiva pela-

re som placeras runt samestatyn – när man rör dessa, 

lyser de upp i de samiska färgerna. Profilstrålkastare 

lyser upp kommunhusets fasad och samestatyn. 
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Handels- och 
centrumutredning
Hur stärker vi attraktiviteten och skapar 

förutsättningar för ett levande centrum? 

NIRAS Sweden AB fick uppdraget att hjäl-

pa Gällivare kommun med en handels- och 

centrumutredning under 2010. Den utar-

betades sedan tillsammans med Newsec 

och Pöyry. Syftet med utredningen var att 

få fram en framtidsstrategi för handel och 

service. Men också att svara på frågor som: 

vad betyder stadsutveckling och vad har 

stadskärnan för roll i samhället? 
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Stads- och centrumutveckling  
för en attraktiv helhetsmiljö
Moderna stads- och centrummiljöer blir allt mer komplexa. En 

levande stadskärna kräver en välkomponerad mix av handel, kultur, 

restauranger och bostäder som skapar liv och rörelse. Ett välkomnan-

de centrum adderar starka värden till hela kommunen. Besöket ska 

vara en helhetsupplevelse i en attraktiv miljö med ett bra utbud och 

god tillgänglighet. God design och en genomtänkt mix av verksamhe-

ter ökar attraktionskraften och lockar välkända butikskedjor och nya 

entreprenörer.

Syftet med handels- och centrumutredningen var att beskriva, fram-

förallt för detaljhandeln, dagens efterfrågan och utbud, dagens in-

köpsströmmar i Gällivare och till och från andra kommuner samt 

Gällivare centrum i kommersiella termer. Dessutom ge en prognos för 

efterfrågan, framförallt för detaljhandeln. Prognosen baserades dels på 

generella tillväxttal för handel och befolkning, dels på de då aktuella 

planscenarierna för bostadsutbyggnad. Man skulle också ge idéer om 

hur Gällivare centrum skulle kunna utvecklas stadsbyggnadsmäs-

sigt och kommersiellt, för att bli en bättre mötes- och handelsplats, i 

balans med Malmheden och andra kommuner. Man ville även se till 

Gällivare centrums tillgänglighet, utbud, stråkstruktur och skötsel. 

Och avslutningsvis diskutera hur man går från teori till praktik med 

bl.a. en bra centrumledning.

Lisa Lagerén och Janne Sandahl som arbetat med utredningen menar 

att vi framförallt kan räkna med en ganska betydande tillväxt av han-

del m.m. och en efterfrågeförflyttning inom kommunen, som stads-

kärnan och Malmheden ska kunna fånga upp. Den utbyggda Norr-

skensgallerian är ett bra steg på vägen. Nästa steg måste bli en allmän, 

ganska drastisk, miljöupprustning av stadskärnan. Utredningen visade 

också att ett stärkt Gällivare centrum i enlighet med rapportens förslag 

kommer att minska långväga biltrafik ner till kusten och därmed un-

derlätta för gällivareborna och skona miljön.

Mycket kortfattat kan  
arbetet sammanfattas: 

•  Samhällsomvandlingen ger dramatiskt nya förut-
sättningar för boende och samhällsstruktur, som 
det gäller att ta tillvara på bästa sätt. Man har 
särskilt granskat handel och annan kommersiell 
service. 

•  Det finns en betydande efterfrågetillväxt att 
fånga upp inom handel och service, det gäller 
att bädda väl för att kunna göra det. Annars går 
tillväxten till andra kommuner. 

•  Stadskärnan bör stärkas som Gällivares främsta 
handels- och mötesplats. Den bör och kan 
ändras för en bättre miljö och utbud. 

•  Stadskärnan och Malmheden måste komplettera 
varandra och därmed göra Gällivares handel 
totalt sett så attraktiv som möjligt. 

•  Den planerade arenan bör placeras centralt och 
ge maximal mångfald med kultur, nöje och andra 
besöksfunktioner. Det skulle bidra till en stark 
och mångsidigt attraktiv stadskärna. 

•  Restaurangutbudet behöver stärkas, framförallt 
mot kvinnor. 

•  De diskuterade nya bostadssatsningarna får 
största positiva effekt om de läggs förhållandevis 
centralt och ges hög kvalitet. 

•  Om inget görs kommer gällivarehandelns, spe-
ciellt stadskärnans, försäljning och marknadsan-
delar att reduceras och utflöde och biltrafikarbe-
te kommer att öka. 

•  Gällivare och dess handel har framtiden i sina 
egna händer. 

Utredningen visar även på koldioxidutsläpp och 
miljöpåverkan som handeln för med sig. Och vikten 
av att stärka den lokala sällanköpskonsumtionen 
för att minska miljöpåverkan.  För varje 50 Mkr i 
årsomsättning för detaljhandeln som kan ”hämtas 
hem” till Gällivare kommer vi sannolikt att få 
följande positiva effekter:

•  CO2
-utsläppen minskas med ca 480 ton per år. 

•  Bränsleförbrukningen minskas med ungefär  
210 000 liter per år. 

•  Bränslekostnaderna minskar för Gällivares 
bilister med ca 2,6 miljoner kronor per år eller ca 
239 kr per registrerad bil i genomsnitt. 

Lisa Lagerén och Janne Sandahl
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Det finns många olika anledningar att arbeta för en 

utvecklad handel och behålla kunderna inom kom-

mungränsen. Där en anledning är att genom detta 

skapa minskad miljöbelastning. Miljöbelastningen 

i sig är direkt beroende av trafikarbetet (trafikarbe-

tet räknas som antalet personbilskm/år). Inköp på 

annan ort med längre resor som följd ger oftast ett 

stort trafikarbete, ett trafikarbete som skulle kunna 

minskas genom en mer attraktiv handel i hemstaden 

eller i hemkommunen.

Med ökad köptrohet i Gällivare kommun skulle viss 

del av utflödet och därmed trafikarbete och miljöbe-

lastning alltså minskas. Det är inte rimligt att tro att 

all köptrohet kan stanna i Gällivare kommun. En 

viss del kommer fortsättningsvis att gå mot Luleå 

och Haparanda oavsett hur Gällivare utvecklas. 

Exempelvis kommer IKEA att vara en fortsatt stark 

dragare i Haparanda och Luleå kommer med sin 

storlek och stad att fortsatt vara en naturlig destina-

tion för inköp av sällanköpsvaror.

Restaurangutbudet i Gällivare bedöms sammanfatt-

ningsvis vara relativt brett men grunt. Restauranger 

med blandmenyer är de mest förekommande. Det 

finns ett påtagligt undermåligt utbud av restaurang-

er med ett modernare innehåll i medelklass som kan 

leverera en attraktiv meny för dem som inte önskar 

tung (kaloririk) husmanskost, grillkioskutbud, pizza 

och pubmat. Överlag är utbudet påtagligt manligt 

med ett uppenbart underskott av ett utbud anpassat 

för kvinnor.

Enligt en enklare undersökning på plats finns stor 

efterfrågan för en centralt belägen restaurang med 

ett modernt utbud av rätter och dryck i en miljö 

mer anpassad för kvinnor. Till exempel skulle en 

restaurang med loungekaraktär kunna leverera det-

ta – lättare rätter, brett urval av viner, trevlig musik 

och fräsch miljö med generösa sittplatser. En sådan 

restaurang kombinerad med en vinterträdgård 

för åretrunt-bruk och dansgolv skulle framför allt 

attrahera kvinnor och av naturliga skäl även den 

andra halvan av befolkningen. En sådan restaurang 

skulle även sannolikt kunna verka som en destina-

tion även från angränsande städer.

Gällivares serveringsverksamheter är utspridda 

över staden och det finns en tydlig avsaknad av en 

naturlig restauranggata/destinationsgata, något som 

ofta är vanligt i de flesta städer. En sådan skapar 

synergieffekter och flöden mellan restaurangerna 

vilka ger en bra förutsättning för god omsättning 

och upplevelse och nytta för kunden. Det är å andra 

sidan av vikt att respektive enhet är någorlunda 

stringent i sitt utbud. Varken verksamheterna eller 

kunderna gagnas av att finna ett antal restauranger 

eller butiker med liknande/samma utbud. 

Beaktande de stora nyprojekteringar som planeras 

för Gällivare, däribland en multiarena, vore det 

idealiskt att formatera en sådan restaurangdesti-

nation inom projektet. Om det beslutas att placera 

multiarenan centralt, vilket är den lösning som 

stadskärnan skulle gagnas mest av, skulle arenan 

kunna fungera som ett nav varifrån restauranggatan 

skulle mynna. I tillägg till arenan bör det även vara 

lämpligt att tillföra andra nöjes- och kulturkompo-

nenter som biograf, bibliotek, konsthall och andra 

liknande funktioner. Totalt sett skapas här en att-

raktiv destination som kan möta framtidens behov 

och förväntningar.

Gällivare har stor potential att utveckla sitt restau-

rangutbud, dels för att det finns stora utbudsluckor, 

dels för att omsättningssiffror och konsumtions-

underlagsprognoser visar på att Gällivareborna 

inte är oävna inför att besöka stadens restauranger. 

Med ett spänstigare och modernare utbud som kan 

leverera både ett bredare och ett djupare utbud för 

alla kundgrupper finns stora möjligheter att etable-

ra fler restauranger och att attrahera än fler gäster 

till restaurangerna. Planeringen bör ske med fokus 

på att skapa en restauranggata eller restaurangklus-

ter. Dagens utspriddhet gagnar varken verksamhe-

terna eller kunderna. Skulle restaurangerna med 

blandmenyer konceptualiseras skulle de kunna öka 

kundnyttan och kundtroheten väsentligt med ökad 

omsättning och marknadsposition som resultat. Ny-

projekteringarna för Gällivare innebär mycket goda 

förutsättningar och möjligheter, under förutsättning 

att det görs rätt från början. Multiarenan är en unik 

tillgång, en sådan funktion måste nyttjas på absolut 

bästa sätt.
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Kolla Läget 
Kolla Läget är en lokal marknadsmodell som visar 

var i ett centrum det kan löna sig för en butik eller 

liknande att etablera. Den visar också, och det var 

det viktigaste i Gällivare-fallet, vilka kommersiella 

effekter fysiska omdaningar av ett centrum kan ge, 

och därmed hur man kan optimera centrumstruk-

turen. 

För Gällivare studerades effekterna av:

•  att Norrskensgallerian byggs ut (studien gjordes 

innan den färdigställdes) 

•  att ICA i stadskärnan flyttar ut och ersätts av 

shopping samt 

•  att parkeringen på Allén/torget utökas. 

Sammantaget gav detta positiva effekter på uppe-

mot 5 % för hela stadskärnans shopping, och ännu 

mer positiva effekter för lägena just kring Allén, 

speciellt på den västra sidan. Det visade sig att rap-

portens skissade förnyelseprogram skulle öka den 

möjliga detaljhandelsomsättningen i stadskärnan 

med några procent. Därtill kommer den nya försälj-

ning som nya handelsytor, t.ex. i Norrskensgalleri-

an, och konsumtionstillväxten kommer att ge.

Arkitektur och fysisk miljö är viktiga byggstenar för 

ett centrum. För nutida liv känns Gällivare centrum 

avslaget. Det händer för lite och det finns för få 

vackra byggnader. Gatorna är breda och husen för 

låga. Man har svårt att uppleva att man är inne i en 

stad, i stället känner man sig mera ute bland sepa-

rata byggnader, som inte når varandra. Stadskärnan 

bör stärkas som Gällivares främsta handels- och 

mötesplats. Alla verksamheter som kan placeras 

centralt bör placeras där. Det är av stor vikt i en 

liten ort som Gällivare att samla allt som går och 

passar i centrum för att skapa liv.

En av de allra starkaste drivkrafterna för stadskär-

neförnyelse är att hela staden stärks genom att det 

blir trevligare att bo och arbeta i Gällivare. Stolthe-

ten och hemkänslan ökar inte minst hos ungdomen 

samt att handel och service hålls på hemmaplan. 

Om inget görs i stadskärnan finns en uppenbar risk 

att Malmheden, och kanske framförallt andra orter, 

kommer att ta stora delar av tillväxten. Kanske till 

och med delar av dagens handel i Gällivare. Detta 

leder till ett sämre centrum och ett ökat trafikarbete 

i och med längre inköpsresor.

– Det är viktigt att fortsätta stärka stadskärnan 

med bättre miljö och ett bättre handels- och 

serviceutbud. Fånga t.ex. upp de möjligheter 

som den planerade nya arenan ger, placera den 

centralt tillsammans med olika kulturfunktio-

ner. Kom ihåg att även satsa på kvinnor och 

ungdomar. Volymorienterad handel kan med 

fördel finnas på Malmheden.

   Nu finns det en stabil planeringsbas, och 

arkitekterna har redovisat sina idéer. Nu är 

det dags att ta fram en konkret miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt lönsam framtidsstrategi 

för Gällivare centrum, säger Lisa Lagerén och 

Janne Sandahl.
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Näringslivet och 
projekt Nya Gällivare
Några av de delmål som finns i projekt-

planen är att skapa förutsättningar för en 

positiv utveckling av det lokala näringslivet.  

För att stärka tillväxten och näringslivsut-

vecklingen har projektet arbetat med del-

aktighet och förankring i form av möten, 

seminarier och konferenser. Samtidigt upp-

rätthållit en tydlig dialog och informations-

spridning till näringsliv och företagare. 

Några exempel är föreläsningen av Thomas Fürth 

från Kairos Future gällande framtidens arbetskraft, 

konferensen Byggfälten och seminarium gällande 

hållbart byggande med Nenet och Thomas Greindl. 

Som en del av projektet ingår också att skapa nya 

affärsmöjligheter för de lokala entreprenörerna och 

näringslivet.  Syfte och mål med dessa möten är där-

för bl.a. att uppvisa tillväxtpotentialen och förbere-

da näringslivet för omfattningen och möjligheterna 

med samhällsomvandlingen och hur kommande 

generation och omvärldsförändringar påverkar vår 

attraktionskraft och företagens möjlighet till framti-

da rekryteringar. En viktig aktör i arbetet är Före-

tagsbolaget som har en nära kontakt med närings-

livet i Gällivare.  Företagsbolaget har även gjort en 

kartläggning över näringslivets rekryterings- och 

bostadsbehov för att säkra underlag till den framti-

da planeringen gällande bostadsbehovet, som är en 

förutsättning för ett fungerande och expanderande 

näringsliv.  

Samverkan mellan entreprenörer 
För att realisera de visioner och planer som Nya 

Gällivare har tagit fram krävs ett samarbete mellan 

många aktörer. För att byggprocessen skall fungera 

utifrån givna förutsättningar krävs därför att nya 

koncept tas fram för hur de lokala entreprenörerna 

ska involveras i projektet. Olika former av samarbe-

te med andra företag, organisationer och offentliga 

organ är viktigt för att kunna konkurrera med stora 

företag. Med fokus på näringslivsutveckling inom 

byggsektorn genom samarbetsformer mellan entre-

prenörer, tar utredningen avstamp i bakgrunden till 

problematiseringen.  Det gäller att hitta en form för 

de lokala entreprenörerna att ta emot och lämna 

anbud på stora uppdrag för att inte enbart vara 

andra- och tredjehands leverantörer till nationella 

och internationella storföretag. Man vill visa på 

vägar som gör det möjligt för entreprenörerna att 

nyrekrytera för att kunna ta på sig fler och större 

projekt i framtiden.

Uppnådda resultat
Hela samhällsomvandlingen och Nya Gällivare har 

lagt ett fokus på tillväxt och möjligheter för nya 

etableringar. Det är inte möjligt att med säkerhet 

bedöma vilka företag som hade etablerats om inte 

Gällivare hade befunnit sig i en så stor förändring 

som samhället står inför. Däremot så kan vi konsta-
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tera att exponeringen av Gällivare har ökat intresset 

för etableringar och så även tillväxt i det befintliga 

näringslivet.

Projektet har varit delaktigt i att skapa mer än 100 

arbetstillfällen främst inom handeln samt minst två 

etableringar/företag som leds av kvinnor. I övrigt så 

har projektet i kombination med den starka tillväxt 

som Gällivare befinner sig i medverkat till att 30 

industri- och handelstomter har iordningställts, för 

närvarande finns ett behov av ytterligare sju tomter. 

Under senaste 18 månaderna har mer än 19 nya 

företag etablerat sig i Gällivare och ytterligare 16 

företag ligger i slutfasen för etablering. 75 nya före-

tag har startat i Gällivare vilket är en hög siffra med 

tanke på att incitamentet ”arbetslös” eller ”risk för 

att bli arbetslös” är lågt. Projektet har inlett samar-

bete med andra aktörer och projekt som bygger den 

plattform som behövs för byggandet av ett kun-

skapscenter som är ett av målen för projektet.

Näringslivet
Samhällsomvandlingen påverkar hela samhället och 

har en dubbel verkan, det sker en avveckling och 

utveckling under en och samma period. Det visas 

inte minst efter ett omfattande förankringsarbete 

med näringsliv och befolkning för att arbeta fram 

visionen och plattformen för ett nytt Gällivare. 

Det framstår allt mer klart att den samhällsomvand-

ling som sker i Malmfälten kan komma att innebära 

en stark drivkraft för regionens byggentreprenörer 

och industriellt träbyggande samt att utvecklingen 

driver på kraven på utvecklingen av komponenter 

och lösningar både i byggande samt markinfra-

struktur. Ytterligare effekt av utvecklingen ses i 

behovet av ökad kompetens på flera nivåer vilket 

kommer att gynna skolorna och dess utveckling. 

LKAB samhällsomvandling
Organisationen LKAB samhällsomvandling har 

bildats för att LKAB vill medverka till ett bättre 

och attraktivare samhälle, gruppen har haft och har 

ett nära samarbete med Nya Gällivare. Det resul-

tat som framkommit under projekttiden med Nya 

Gällivare är ett strategimaterial både för kommu-

nen och LKAB. LKAB samverkar med Gällivare 

kommun i ett flertal projekt rörande forskning och 

utveckling kring framförallt hållbart byggande och 

produktutveckling. Detta utvecklas under rubriker-

na LÅGAN, TräIN och ATTRACT.

LKAB deltar också i arbetet med lokala utvecklings-

projekt tillsammans med kommunen och närings-

livets intressenter. Sammantaget arbetar idag åtta 

personer på LKAB samhällsomvandling, merparten 

har arbetat inom LKAB sedan tidigare, det innebär 

att LKAB har rekryterat nya medarbetare för att 

ersätta de som gått över till den nya gruppen. Kom-

petenser som ingår i gruppen är en chef för gruppen 

samt en utvecklingschef, administratör, processleda-

re, miljö- och säkerhetssamordnare, projektledare 

samt informatör.

Gällivare kommun samhällsomvandling
Projekt Nya Gällivare är ett planerings- och nä-

ringslivsprojekt som leds av utvecklingschefen på 

Gällivare kommun, en samhällsplanerare och en 

exploateringsingenjör har rekryterats för att för-

stärka utvecklingsenheten under projektperioden. 

Syftet med Projekt Nya Gällivare är att ta fram en 

vision och planeringsunderlag för samhällsomvand-

lingen tillsammans med medborgare och näringsliv 

i Gällivare kommun. Ett resultat och underlag som 

skall användas i den kommunala organisationen 

när projekttiden är avslutad.  

Under projekttiden har utvecklingsenheten byggt 

upp ett lokalt och regionalt samarbete kring sam-

hällsbyggnad, FoU och affärsmöjligheter. 

•  LÅGAN - en samverkan med IUC, LTU och 

LKAB. 

•  TräIN - en samverkan med IUC, LTU och lokalt 

och regionalt näringsliv

•  Attract - en samverkan mellan, LKAB, LTU samt 

Gällivare och Kiruna kommuner.

Projekt Nya Gällivare har samlat information, 

format strategier och planerat för samhällsomvand-

lingen. Den kunskap som det gett oss har vi för-

medlat och processat med näringslivet. Effekten har 

kunnat ses i en större tro på framtiden, fastighetsä-

gare och exploatörer som bygger, handeln investerar 

och industrin expanderar. Motorn i hela utveckling-

en är naturligtvis gruvnäringen, men utan dialogen 

och samverkan hade Gällivare haft en högre andel 

flyin- flyout med tillfälliga bostäder som följd. Den 

utvecklingen har bromsats upp och förhoppningen 

om en tillväxt i antalet bosatta i Gällivare kommer 

med största sannolikhet att infrias. Kommunen har 

idag en högre inflyttning än utflyttning samt att 

gruppen som växer starkast är 25-35 år.
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Lokalt har samverkan mellan kommun och närings-

liv stärkts vilket har resulterat i affärsmöjligheter 

och tillväxt. Ytterligare projektmål var att samver-

kan även skulle stärkas inom det lokala näringsli-

vet, dessa mål har nåtts långt över förväntan.

Samverkan stärker Gällivare

Utvecklingsenheten 

7 branschråd,   
248 företag i samverkan

9 företag i samverkan

Samägt utvecklingsbolag
FR, LKAB, BOLIDEN, KOMMUN

3 samebyar
170 företag
i samverkan

54 företag i samverkan

Handel, Centrum och Malmheden
Projektet inleddes med en process med befolkningen 

och näringslivet genom bl.a. en serie workshops. 

Genom dessa framkom det en lista på åtgärder, 

behov och faktorer som var viktiga för människor-

na i samhället. Man önskade fler aktiviteter, ökat 

kulturutbud, fler affärer etc. Alla dessa behov har  

i sin tur format och genomsyrat hela projekt 

Under workshopsarbetet listade deltagarna butiker  

utifrån vad de ansåg saknades för att skapa ett 

attraktivt och hållbart samhälle. Kommunen har 

använt detta underlag för att bearbeta nya etable-

rare men också informera det befintliga näringslivet 

om behov och möjligheter.
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Centrum 

Norrskensgallerian i centrum är ombyggd och 
utbyggd för att inrymma fler butiker och ett café.

Kicks:  Kosmetikbutik

KappAhl:  Klädbutik

Café Oscar: Café

Dojjan: Skobutik (som utökat och flyttat  
 in i Gallerian)

Würth: Verktyg o Industriprodukter

Malmheden 

ICA Kvantum: Matvaror

Lakkapää: Byggvaror

Beijer: Byggvaror (som köpt upp lokal  
 aktör och utökat verksamheten)

Woody/  
Colorama: Bygg- och färgvaruhus som gått  
 ihop i nya lokaler på Malmheden.

Ahlsell: Verktyg och industriprodukter etc.  
 (som köpt upp lokal aktör och  
 utökat verksamheten)

Övrigt

Coop Nära: Livsmedel (ny butik som tagit över  
 lokaler som ICA tidigare hade)

Ovanstående har gett samhället mellan 80-90 nya 
jobb. I en del av dessa butiker nås effekten med 
instegsjobb för framförallt unga människor och 
för de som väljer att inte arbeta i Gällivares mer 
traditionella näringar.

Utöver detta så har kommunen ett stort antal 
etableringar, dels nya men också sådana som har 
köpt ett företag för att komma in på marknaden, 
exempelvis Midroc. Dessa är främst inom verk-
stads- och serviceindustri.

Under 2011 byggdes 143 bostäder, tomter  
släpptes för enfamiljshus en del av dessa 
började bygga redan under 2011. I den närmaste 
framtiden är det planerad byggstart för ca 330 
bostäder samt att en privat företagare, Euromining, 
iordningställer ca 80-90 tomter för försäljning. De 
som bygger är HSB, Top Bostäder, LKAB, Attraktiva 
bostäder i norr AB samt ytterligare ett par fastig-
hetsägare och privatpersoner. 

Företagsbolaget
Företagsbolaget bildades strax innan projekt Nya Gällivare startades, 

de samlar idag 248 företag. I bolaget samordnas verksamheten genom 

sju branschråd. Sedan december 2011 är Svensk Handel Gällivare 

och Visit Gellivare Lapland, förutom de tidigare ägarna Företagarna 

Gällivare, delägare i bolaget. Bolaget driver ett antal viktiga projekt 

för Nya Gällivare. 

För att tydliggöra och visa på Gällivare kommuns situation och möjli-

ga tillväxt, behövdes det en prognos som tar i beaktning fler förutsätt-

ningar och faktorer än födda och döda, in- och utflyttade. Kartlägg-

ning av rekryteringsbehovet och pensionsavgångar är en förutsättning 

för att säkerställa ett planeringsunderlag för ett bostadsbestånd för 

framtida arbetskraft. Det är en förutsättning för ett fungerande och ex-

panderande näringsliv som idag har stora svårigheter med boende till 

de anställda. Företagsbolaget fick ett uppdrag att kartlägga det lokala 

näringslivets samt landstingets, kommunens, Bolidens och LKAB:s 

rekryterings- och bostadsbehov. Informationen används av Gällivare 

kommun för att skapa en prognos gällande rekryterings- och bostads-

behov för att ta fram en mer långsiktig planeringsfolkmängd till kom-

munens bostadsförsörjningsplan. För att genomföra kartläggningen 

gick Företagsbolaget ut med en skriftlig förfrågan till ca 170 medlems-

företag, samt komplettering via telefonintervjuer. För att få uppgifter 

från Norrbottens Läns Landsting togs kontakt med deras centrala per-

sonalenhet. Svaren är alltså uppskattningar från företagsledare alter-

nativt personalansvarig för respektive organisation. En förutsättning 

som gavs var att man skulle utgå ifrån att basindustrins utvecklings-

takt fortsätter under de kommande tio åren. Utöver rekryterings- och 

bostadsbehov presenteras även nystartade företag i Gällivare kommun 

under perioden 2010-01-01 till 2010-12-31, samt företag som flyttat 

ett arbetsställe till Gällivare kommun under perioden 2009-11-20 till 

2010-11-22. Dessa uppgifter har hämtats från Bolagsverket samt Sta-

tistiska Centralbyrån. Se mer om detta under rubriken ”IN Gellivare”.
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Realisera 
Projektet ska hjälpa medlemmarna att utveckla 

produkter och affärsidéer. Realisera har hittills 

utmynnat i två företag, Attraktiva Bostäder och Bas 

G och det som nu ligger närmast att genomföras är 

Gällivare bygger. Alla dessa tre har en stark kopp-

ling till Nya Gällivare och de behov som finns i 

samhället.

IN Gellivare 
En del i nya Gällivare har varit att utreda vilka 

behov som näringsliv och övriga arbetsgivare har, 

vilka hinder finns för fortsatt tillväxt samt hur vi på 

bästa sätt ska stödja behov och tillväxt. 170 företag 

tillfrågades om pensionsavgångar och rekryterings-

behov, det resulterade i ett behov om ca 3500 nya 

medarbetare samt att byggindustrin behöver ca 500 

byggnadsarbetare/år i 10-12 år. De faktorer som 

kom fram i undersökningen var att det behövdes 

bostäder samt att i de fall som företagen lyckades 

med nyrekrytering så var det inte så lätt för de nya 

medarbetarna att få en social plattform så att man 

kom in i samhället, många valde därför att flytta 

hem efter ett par år. Gällivares arbetsgivare hade 

också problem att hitta arbete åt medföljande part 

samt att de mindre företagen hade svårt att hitta 

kanaler för nyrekrytering. IN Gellivare är en inflytt-

ningsservice som startades upp under hösten 2012. 

Redan innan den formella starten hade de hunnit 

delta på en del rekryteringsmässor och har lyckats 

hitta både bostäder och arbeten till medföljande. In-

flyttningsservice skall också hjälpa till med kanaler 

till offentlig service såsom dagis och förskolor etc.

Bas G
Bas G är ett projekt som formats av det lokala 

näringslivets verkliga behov efter att företag inom 

industri- och byggbranschen träffats ett antal gång-

er via Företagsbolaget. Man pratade då mycket om 

vilka möjligheter som kunde öppnas för respektive 

företag om man gick ihop för att tillsammans bli 

starkare och vara med på större upphandlingar 

och anbud. Idén formades till ett konkret projekt 

med syfte att få ihop en lämplig grupp och bilda ett 

aktiebolag där företagen kan samarbeta vid större 

anbud. Bas G AB bildades i februari 2012 och ägs 

av nio lokala företag. De områden som finns repre-

senterade under Bas G AB är bygg, mek, el, måleri, 

glas, portar, plåtslageri, markberedning, styr och 

regler m.m.

Ett av syftena med att gå ihop i ett Bas G var att 

som företag hjälpa varandra att samla resurser 

och kompetenser för arbetens genomförande, man 

hoppas kunna skapa nya arbetstillfällen och även 

i kärvare tider behålla arbetskraft genom att nå en 

annan del av marknaden med det koncept som Bas 

G har – det vill säga att de företag som ingår i eller 

samarbetar med Bas G når en annan typ av arbeten 

än de enskilt får möjlighet att räkna på. Det största 

fokusområdet för Bas G är samhällsomvandlingen 

och de byggprojekt som genereras utifrån det. 

Attraktiva Bostäder i Norr AB
Det var via Företagsbolagets branschråd hösten 

2010 som ett antal företagare träffades och disku-

terade bostadsbehovet. Flera företag hade svårt att 

rekrytera när jobbsökande inte hade någonstans att 

bo.  Brist på bostäder medför även att ungdomar 

inte kan hitta ett eget boende, något som även gäller 

hemvändare. Företagsbolagets roll i arbetet var att 

fungera som igångsättare och inledande organisatör 

med huvudansvar för möten, administration osv. 

Två månader efter det inledande mötet registrera-

des ett aktiebolag med sex delägare. När bolaget 

bildades drev företagarna verksamheten själva och 

framöver med egen personal alternativt inköpta 

tjänster.
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Centrum- och handelsledarprojekt
Företagsbolaget tar ett större grepp rörande han-

deln i Gällivare genom Centrum- och handelsledar-

projektet där Marlene Rönnquist är handelsledare. 

Det är ett samordningsprojekt mellan handel, 

fastighetsägare och kommun. Projektet är en direkt 

följd av centrum- och handelsutredningen som 

genomfördes i Nya Gällivare. Projektet stöds av 

Gällivare kommun som ett led i satsningen på ett 

utvecklat näringsliv. Projektet kommer att pågå till 

och med 2013 och kommer att inrikta sig på bland 

annat handelsarrangemang som ger ett mer levan-

de centrum och som bidrar till ökad lokal handel, 

etableringar, förbättra handels- och centrummiljöer 

som främjar handeln i Gällivare, samordning av 

aktiviteter, samordning av utbildningsinsatser för 

branschen och utveckling av utvalda arrangemang 

för att öka inrest och lokal handel. Ett av de gemen-

samma handelsarrangemangen är Inredningsyran 

på Malmheden som genomförs av Företagsbolaget 

tillsammans med företag inom handel, restauranger 

& caféer. Två andra är Midnight Sun Shopping och 

Skyltsöndagen, som hålls i Gällivare centrum. 

– Vi tror att en samordning av 

handelsutvecklingen är nöd-

vändig i vår kommun som nu 

står inför stora omställningar. 

Gällivare har redan ett bra utbud 

inom handeln, men vi behöver bli 

fler samt stärka de redan existe-

rande butikerna i centrum och  

på Malmheden, säger handels- 

ledaren Marlene Rönnquist.

Målsättningen med projektet är bl.a. att stärka 

Gällivare som handelsstad i Norrbottens inland, 

öka trivseln i både centrum och Malmheden. Ett 

av målen är att projektet ska aktualisera två nya 

etableringar under en tvåårsperiod.

I projektet ingår representanter från Utvecklings-

enheten, Service- & Teknikförvaltningen, Miljö- & 

Byggavdelningen, Visit Gellivare Lapland, Svensk 

Handel, fastighetsägare, politiker från Kommun-

styrelsen och Handelns branschråd vid Företags-

bolaget finnas med för att underlätta och förankra 

arbetet. Allt arbete sker i samarbete med projektet 

Nya Gällivare. 

Genom projektet finns idag en plattform för Gälli-

vares butiker. Företagen har en person som de vet 

att de kan vända sig till, både med funderingar och 

idéer. 

Gällivare bygger
14 företag samt Företagsbolaget har startat upp 

en förstudie tillsammans med kommunen. Det här 

arbetet kan vara en av de lösningar som man söker 

för att kunna bygga upp det kunskapscenter som 

projektet har som ett framtida mål.

Förstudien ska besvara nedan beskrivna frågeställ-

ningar och därigenom bygga upp ett genomförbart 

genomförandeprojekt vilket förstudien senare ska 

fasas över i.

Huvudmålsättningen i förstudie och projekt är 

följande:

•  Bygga upp en lokal kompetens och ett samarbete 

kring konceptbyggnad vid uppförande av bostä-

der. Det kan gälla bygglov, montering, mark/an-

läggning, VVS, Energi, El osv. Med andra ord en 

helhetslösning som fungerar smidigt för slutkund 

och hustillverkare på plats. 

•  Bygga upp ett företag utifrån ovanstående kom-

petens.

•  Kunna leverera uppförandekoncept till olika 

husleverantörer.

•  Knyta till sig underleverantörer för att kunna sälja 

helhetskoncept (inkl bostad) direkt till kund.

Medlet för att nå huvudmålet som vi ser det i nulä-

get är följande:

•  Köpa in och exploatera ett mindre område med 

olika typer av bostadshus och leverantörer utifrån 

fastställda krav som kommer att ha inriktningen 

energieffektivt och hållbart för arktiskt klimat.

•  Fastställa en beställargarant, exempelvis LKAB, 

för ovanstående för att möjliggöra starten utan 

alltför stora inledande risker.

Företagens motivation till medverkan handlar 

om kompetensutveckling som kan leda till ökad 

delaktighet i samhällsbyggnadsprocesser. Ökade 

affärsmöjligheter genom att kunna sälja och leve-

rera konceptlösningar för uppförande av bostäder. 

Även ökade affärsmöjligheter utifrån att starta ett 

säljbolag för bostäder med den speciella inriktning-

en (energi/hållbarhet) samt konceptbyggande. Lokal 

referensgrupp är privatpersoner som är intresserade 
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”Välkommaskolans syfte är att eleverna får 

medverka vi byggnationen av det absolut 

senaste inom framtidens energihus vilket ger 

kunskap, skicklighet och attraktivitet på ar-

betsmarknaden. För lärarna innebär detta en 

fortbildning och ny kompetens. Att utveckla 

kunskap kring energihus i arktisk miljö i sam-

verkan med forskning och lokal kompetens är 

ett framgångskoncept för Gällivare.” 

 VÄLKOMMASKOLAN

”Energiteknikprogrammet utgör en viktig  

rekryteringsbas för flera områden inom närings- 

livet. Utvecklingen har gått snabbt i de bran-

scher som hanterar energi. Företagen behöver 

personal med bred teknisk kompetens och för-

måga att förstå samtliga moment i ett produk-

tionsförlopp. Det innebär en förändrad yrkes-

roll, som kräver både praktiska och teoretiska 

kunskaper. Därför behövs verkliga utbildnings-

projekt som ger kunskaper i modernt energi- 

effektiv byggande. 

   Framtidens tekniker är en person med 

både teknisk och social kompetens. Han eller 

hon kommer att möta och samarbeta med 

människor med varierande etnisk, religiös och 

social bakgrund. Förändringarna på arbets-

marknaden gör det svårt att säga exakt vilken 

typ av kompetens som kommer att efterfrågas 

om några år, men man kan utgå från att initia-

tivkraft och servicekänsla får allt större betydel-

se. Skarpa utbildningsprojekt ger en bra grund 

för träning i samverkan med andra aktörer. 

Utbildningen i skolan och den arbetsplatsför-

lagda utbildningen utgör tillsammans en helhet 

som motsvarar programmets mål. Det är möjligt 

att arbetsplatsförlägga hela eller delar av kurser. 

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 

är viktig för att knyta ihop teori och praktik. 

Elevens erfarenhet från arbetsplatsen kan på 

olika sätt utnyttjas i skolan och vice versa. 

Arbetsformerna i yrkeslivet såsom ex i projekt-

form med tidplan och olika ansvarsdelar ökar 

förståelsens för tidsramar och ansvarstagande 

samt ger övning i arbetssätt som förekommer i 

det senare yrkeslivet.”  ENERGIGYMNASIET

och därmed potentiella kunder för inriktningen 

energieffektiva och hållbara hus med hög grad av 

nytänkande.

Bedömning från övriga intressenter  
i förstudien Gällivare Bygger

”För kommunens framtid är det avgörande 

att det lokala näringslivet utvecklas och med 

tanke på den samhällsomvandlingsprocess som 

nu inleds är det av största vikt att våra lokala 

företag är högst delaktiga i arbetet. Kan detta 

projekt leda till ökad kompetens och därmed 

konkurrenskraft för våra företag är det bra för 

kommunen.”  GÄLLIVARE KOMMUN

”Projektet är ett bra initiativ för att öka kompe-

tensen inom husbyggande i regionen. Ett starkt 

lokalt alternativ ökar konkurrensen och skapar 

förutsättningar för bättre utveckling av framtida 

bostadsbyggande utifrån lokala förutsättningar, 

vilket är viktigt för oss på LKAB bland an-

nat till följd av den samhällsomvandling som 

pågår. GällivareHus samverkan med Lapp-

lands Gymnasium skapar förutsättningar för 

att utveckla konkurrenskraftig arbetskraft och 

lägger grunden för en attraktiv studiemiljö och 

bidrar därmed till ett mer attraktivt Gällivare. 

Allt detta stärker LKAB:s konkurrenskraft och 

attraktivitet.” LKAB
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Greta Gabbro
Näringslivsbolaget Expandum tog initiativet till 

förstudien Greta Gabbro. Syftet var att se över 

Dundrets och Repisvaaras möjligheter till en hållbar 

och expansiv utveckling. I samverkan med Gällivare 

kommun och övriga intressenter i området har man 

sett över hur man på bästa sätt kan göra Dundret 

och Repisvaara till ett än mer attraktivt boende- 

och upplevelseområde. 

Förstudien har utmynnat i en digital databas med 

ett hundratal informationslager såsom höjddata, in-

frastruktur och markanvändning i dagsläget. Det är 

en helhetskartläggning över Dundrets och Repisvaa-

ras utvecklingsmöjligheter. Det digitala underlaget 

kan förädlas till exempelvis kartor och broschyrer 

eller interaktiva produkter som hemsidor, appar 

eller 3D-modeller.

Under förstudien utvecklades även en specifik 

arbetsmodell, Greta Gabbro-modellen. Den tar hän-

syn till hur markområden med många intressenter 

kan utvecklas och optimeras, geografiskt och över 

tid, genom samverkan och dialog. Modellen är ett 

analysverktyg och en process som kan användas på 

liknande markområden.

Ett konkret exempel på vad förstudiens resultat an-

vänds till är bland annat en 3D-karta över Dundret. 

Kartan användes i samband med marknadsföringen 

av Dundret Runt. Expandum arbetar nu även med 

att ta fram ett marknadsföringskoncept för området 

för att locka såväl nationella som internationella 

entreprenörer till Dundret.

Förstudien Greta Gabbro drevs av Expandum 

på uppdrag av Gällivare kommun som en del av 

projektet Nya Gällivare och i samverkan med Visit 

Gellivare Lapland, Företagsbolaget, LKAB, Boliden 

AB, Unna Tjerusj sameby, Dundret Sweden AB samt 

Gällivare bysamfällighetsförening.
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Ávki
Samiskt näringslivscentrum startade som projekt 

hösten 2009 och övergick i bolag 2011. Bolaget ägs 

till 100 % av tre samebyar. Syftet med bolaget är att 

utveckla det samiska näringslivet, de har idag 150 

renskötselföretag och ca 20 övriga samiska företag i 

sitt nätverk. Bolaget är aktivt i övriga näringars ut-

veckling som besöksnäringen samt landsbygds- och 

samhällsutveckling. Det har en stor betydelse för 

utvecklingen av Laponia och Nya Gällivare.

BIT
Expandum driver ett projekt som syftar till att 

öka trafiken på Gällivare flygplats med syfte att 

stödja besöksnäring, samhällsutveckling och övrigt 

näringsliv. Flygbolag med bra kapacitet och mark-

nadsposition kan bidra till en positiv utveckling av 

Gällivare. Målet i förstudien BIT, bättre internatio-

nell tillgänglighet, är att hitta operatörer som ser 

goda affärsmöjligheter med att trafikera Gällivare 

såväl nationellt som internationellt. 

Lapland Airport
Gällivare kommun driver ett projekt med syfte att 

förstärka flygplatsens möjlighet att ta emot större 

plan och därmed möjliggöra bättre internationell 

tillgänglighet. I projektet ingår ny hangar, förläng-

ning av banan till 2400 m samt anpassning av 

terminalbyggnaden.

Forsknings och utvecklingsprojekt kopplat mot  
näringsliv och hållbar samhällsutveckling

Attract
Detta projekt är ytterligare en beståndsdel/fas i 

strävan att bygga ett kunskapscenter med sikte på 

klustrad affärs- och forskningssamverkan där man 

kan nå nya marknader med kunskaper och nya 

produkter. Projektet tar sikte på lokal och regional 

samverkan.

Utvecklingsprojektet Attract utförs av den inom 

samhällsbyggande (av Formas utsedda) starka forsk-

ningsmiljön Alice (attraktivt boende i kallt klimat) i 

samverkan med företag och kommuner. I konsortiet 

ingår i dagsläget 18 parter som bidrar med nödvän-

dig kunskap och förmåga för att gemensamt ta fram 

innovativa sektorsövergripande produkter (varor och 

tjänster) för attraktivt boende i kallt klimat, inom de 

identifierade behovsområdena 

1)  attraktiva lågenergihus i kallt klimat  

(inklusive innemiljö), 

2)  attraktiv utemiljö i kallt klimat, 

3)  hållbara, integrerade energiförsörjnings- och 

VA-system i kallt klimat, samt 

4)  attraktiv och hållbar stadsutveckling  

i kallt klimat. 

Ett flertal sektorsövergripande innovationer kom-

mer att tas fram, i samverkan mellan företag, 

universitetet och kommuner och med nya metoder 

för medborgarinflytande. Inom B-projektet som är 

en genomförandefas kommerv parterna att, utgåen-

de från två tilltänkta kvarter, adressera behov som 

finns gällande attraktivt boende i kallt klimat, d.v.s.:

att kunna producera attraktiva lågenergihus indu-

striellt som uppfyller EU- direktivet ´almost zero 

energy homes´, trots subarktiskt (kallt) klimat

att kunna energiförsörja byggnaderna hållbart, med 

en kombination av fjärr- och lokalt producerad el 

och värme (sol, vind, biobränsle, m.m.)

att ta fram och kunna integrera nya hållbara tekni-

ker med befintliga system

att kunna utforma en attraktiv utemiljö i staden 

som hållbart kan hantera snö, snösmältning och 

stora regnmängder

att kunna utforma utemiljön så att de uppmuntrar 

till granngemenskap trots kallt klimat

Målgrupper är samhällsplanerare, företag, samhäll-

en och boende i områden med subarktiskt klimat, 

såsom stora delar av Sverige, Norge, Finland, 

Kanada, Kina, m.fl. länder. En förhoppning bland 

parterna är att husenmed kringmiljö ska presenteras 

i samband med ett BOEXPO i framtiden. Mer spe-

cifikt ingår NCC, Tyréns, BDX, Sweco, HSB, Abelko 

Innovation, BoRö, Plan B, LKAB Fastigheter, 

Lindbäcks Bygg, Urban Water, Gällivare kommun, 

Kiruna kommun, LKAB och LTU. Från LTU ingår 

forskare från byggproduktion,  arbetsvetenskap (or-

ganisation, genus, medborgarinflytande), VA-teknik, 

energiteknik, arkitektur och träbyggnad.
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TräIN
”TräInnovationsNätverket” (TräIN) är ett utveck-

lingsprogram som erbjuder små- och medelstora fö-

retag att delta i ett nätverk för att genom samarbete 

med universitet, samhälle och andra företag ta del 

av den senaste forskningen och utvecklingen. Däri-

genom kan de hitta nya kunder och nya marknader 

vilket leder till att de står sig bättre i konkurrensen 

med de stora företagen vilket är viktigt i dagens 

globalisering. Genom sitt deltagande i programmet 

förmår Norrbottens träföretag konkurrera med 

stora internationella företag genom bl.a. en hållbar 

produktion och en hög produktkvalitet.

TräIN är ett nära samarbete mellan avdelningen för 

träbyggnad vid Luleå tekniska universitet (LTU), 

IUC Norrbotten AB (IUC) och SMF inom träma-

nufakturbranschen i Norrbotten. Sedan 2008 har 

TräIN medverkat till nya utvecklingsmöjligheter 

genom bl.a. mässor och semiarier, utvecklat LTU:s 

roll som samarbetspart, utvecklat hemsidan ”Trä 

i Norr” som portal för kompetensutveckling samt 

kunskapsöverföring och nätverksskapande i Norr- 

och Västerbotten.

Genom samverkan med LTU och IUC är vi väl rus-

tade att leda utvecklingen av träindustrin. Genom 

administration, betydande verksamhet och, i andra 

fall, goda kontakter med de flesta utvecklingspro-

grammen är TräIN ”spindeln i nätet” vad avser 

merparten av den utveckling som sker av träindu-

strin regionalt och trähusbyggandet nationellt. 

I alla program finns aktiviteter och kunskaper som 

träindustrin kan nyttja för sin utveckling. I TräIN 

arbetar vi aktivt för ökad resurssamordning från 

dessa program. Med detta som bakgrund är visio-

nen för TräIN 2011-2013 att träindustrin i norr är 

ledande i Norden när det gäller att utveckla, pro-

ducera och sälja hållbart och industriellt tillverkade 

hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. 

För att nå visionen är målsättningen att:

•  Träindustrin i norr ska som ett första steg mot att 

vara ledande på den Nordiska marknaden vara 

det självklara valet vid de stora satsningar på 

byggnation som planeras i Norrbotten (Gällivare, 

Kiruna, Pajala, etc.).

•  Träindustrin i norr anpassar sina verksamheter 

till hållbarhetens tre kriterier (ekologisk, social, 

ekonomisk) enligt kommande EU-direktiv.

•  De uppsatta målen för TräIN 2011-2013 nås ge-

nom aktivt arbete inom fem verksamhetsområden: 

Affärsutveckling, Produkt- och produktionsut-

veckling, Hållbart byggande och hållbara produk-

ter, Kompetensutveckling, och Kommunikation. 

Programmets verksamhet sker genom samverkan 

LTU och IUC i tre integrerade men väl avgränsade 

plattformar (företag, kompetens och forskning). Till 

de operationella plattformar knyts en samhällsplatt-

form där omsättning/implementering av projekt-

resultat i samhället (kommuner och myndigheter) 

diskuteras. 
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Lågan
TräIN och Attract är två projekt som kompletteras 

av Lågan som är ett genomförandeprojekt i syfte att 

bygga ett eller flera demonstrationshus i samverkan 

med en eller flera fastighetsägare. Projektet Lågan 

tar ytterligare höjd för den ekologiska aspekten ur 

ett livscykelperspektiv dvs. både materialval och 

drift.

Gemensam Målbild för LÅGAN i Norrbotten 
Lågenergibyggande i kallt klimat - ett samverkansi-

nitiativ i Norrbottens län

Samverkansinitiativet går ut på att genom samver-

kan mellan arkitekter, forskare på avdelningen för 

träbyggnad vid Luleå tekniska universitet, projek-

törer, byggföretag, systemleverantörer (el, vvs och 

ventilation), hustillverkare, komponenttillverkare, 

fastighetsägare samt fem kommuner i Norrbottens 

län utforma, projektera och uppföra en- och flerfa-

miljs lågenergihus anpassade för kallt klimat.

Initiativet har följande mätbara resultatmål:

Maximal energianvändning 75 kWh/m2 och år i 

byggnader (Nu enligt BBR 65 kW/m2 och år)

Antal uppförda hus:

 - 10-12 villor i Piteå

 - 15-20 villor i övriga Norrbotten

 - 3 st flerfamiljshus i Piteå

 - 6 st flerfamiljshus i övriga Norrbotten

 2-5 st nyutvecklade komponenter och byggkoncept 

för lågenergibyggande i kallt klimat

Önskat läge och målbild
•  Det nya samhället, stadsplaneringen och bygg-

nationen av en- och flerfamiljshus ska så långt 

möjligt optimeras mot hållbarhet.  D.v.s. såväl 

ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

•  Nytt gemensamt mål för specifik energianvänd-

ning är 58 kWh/ m2 och år (Enl. BBR).

•  Både villor och flerfamiljshus byggs i Gällivare i 

samverkan med Gällivarehus och TräIN. 

•  Helhetstänkandet är viktigt både när det gäller 

vilka aspekter som beaktas och hur plan- och 

byggprocessen hanteras. 

Hur skall detta åstadkommas?
Projektet skall stötta kunskapsuppbyggnad för att 

byggnaderna skall utformas med ett klimatskal som 

har tillräckligt god isolering samt att köldbryggor 

och luftläckage minimeras. Valet av material i de 

ingående komponenterna skall vara miljöanpassade. 

Värmekällor och ventilation optimeras för låg ener-

giåtgång och gott inomhusklimat. Dessutom ska in-

formation och erfarenhetsutbyte ske regelbundet för 

fortsatt nytänkande och för att resultatförbättrande 

insatser ska kunna ske. De olika yrkesgrupper som 

deltar i planläggning, utformning och uppförande 

av byggnader ska ha genomgått nödvändig utbild-

ning och ha rätt kompetens. Energianvändning för 

värme, ventilation, vatten m.m. ska kunna följas 

upp och analyseras.

61
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Miljö
Samhällsomvandlingen innebär stora för-

ändringar och behov av nybyggnation av 

fastigheter samt offentliga funktioner. Det 

genererar möjligheter att bygga ett lång-

siktigt hållbart och drifteffektivt samhälle. 

Detta är något som projektet arbetat med 

målsättningen att stärka miljöperspektivet 

och ta fram tydliga mål som ska vara en 

grund för framtida utveckling och nybygg-

nationer. 
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Dessa miljömål har utformats och stärkts längs 

med arbetet med projektet, för att sedan leda till ett 

praktiskt genomförande längre fram när visionspro-

cessen och planscenarier utformats. Informations-

utbyte, samverkan och utformningen av hållbara 

nybyggnationskrav har skett med näringsliv, bygg-

leverantörer, byggföretag och universitet samtidigt 

som en förankringsprocess med lokala politiker och 

styrgrupp har ägt rum. 

Miljöaspekter
Stärkt kunskap i miljöfrågor ska resultera i håll-

barhetstänkande vad gäller nybyggnation, miljömål 

och krav. Hur ska Gällivare kommun jobba i fram-

tiden? Kommunen ska lära av andra kommuner och 

samarbeta med hela byggkedjan. Vidare ska kom-

munen knyta kontakter och delge information om 

framtida krav och förväntningar till byggföretag. 

Högre miljökrav och krav på hållbart byggande är 

både en näringslivsfråga och en samhällsomvand-

lingsfråga. 

Det krävs en stark politisk förankring för att 

möjliggöra stora kommunala förändringar. Därför 

har kommunen jobbat med intern förankring med 

hållbart byggande i fokus. Projektet har även haft 

en föreläsning med Fredrik Härén om omvärldsana-

lys och hållbar utveckling – hur driver kraven från 

kunden näringslivets behov av produktutveckling.   

Det handlar om att stärka Gällivare kommuns arbe-

te med hållbarhetstänkande när det gäller nybygg-

nation, miljömål och krav. 

Passivhus
För att öka kunskapen om passivhus och hållbart 

byggande gjordes en studieresa gällande passivhus 

till Tyskland och Österrike den 29 september till 

3 oktober 2010. Syftet med resan var att förmedla 

insikter om hållbart byggande, lågenergikoncept 

och passivhus. Resan inrymde flera dimensioner då 

man utöver konkret tittande på passivhus gavs goda 

möjligheter att aktivt diskutera hur regional sam-

verkan kan ske i Malmfälten. Det är här som det 

med all sannolikhet blir det område i Sverige där en 

ny samhällssyn med hållbarhet som ledord kom-

mer att förverkligas. Här ska det nya och hållbara 

samhället i nordligt klimat skapas. Och samtidigt 

finns ambitionen att här skapa både utveckling 

och tillverkning för detta samhällsbyggande som 

sedan kan gå på ”export” till andra landsdelar. Som 

arrangörer stod IUC Norrbotten och Trästad 2012 i 

Piteå. Även Sveriges Träbyggnadskansli har anslutit 

sig till gruppen då det är så pass många kommuner 

som visat intresse för träbyggande. 

Vad är passivhus?

Ett passivhus ska enligt en vedertagen internatio-

nell certifiering (som är identisk med den tyska) 

inte förbruka mer än 15 kWh till uppvärmning per 

kvadratmeter och år. För att räknas som passivhus 

ska bygge och konstruktion utföras av certifiera-

de företag. Samma sak gäller flera av de ingående 

byggprodukterna, som fönster, dörrar och teknik 

för uppvärmning. Bygget ska ha en certifierad bygg-

ledare och sist men inte minst ska huset besiktas 

och testas enligt ett visst reglemente. Vid testet läggs 

stor vikt på husets täthet. Ordet passivhus syftar till 

att huset strängt taget klarar sig på den värme som 

passivt tillförs från de boende och deras aktiviteter, 

som matlagning, kroppsvärme, hushållsapparater 

och liknande. Husets goda värmehållande egenska-

per gör att det inte krävs något riktigt värmesystem, 

det räcker med lite stödvärme. 

Passivhus i Sverige
I Sverige finns en kravspecifikation från 2009 som 

bygger på den tyska, men är anpassad till svenska 

förhållanden. Det är en så kallad kriteriespecifi-

kation och de största skillnaderna i den svenska 

specifikationen är förenklat att tappvarmvattnet 

inkluderas i energiförbrukningen och att den har tre 

klimatzoner som tillåter högre energiåtgång längre 

norrut. Att man gjort denna skillnad beror primärt 

på att soltimmarna är färre längre norrut, och inte 

på grund av den låga temperaturen. Passivhusets 

princip bygger i normala fall på att solen hjälper till 

med uppvärmningen även vintertid. Detta fungerar 

inte i norra Sverige där solen knappt går upp då 

värmebehovet är som störst.

Hållbart samhällsbyggande
Ett hållbart samhällsbyggande handlar om att 

skapa förutsättningar för ett hållbart attraktivt och 

livskraftigt samhälle var människor vill bo, som 

erbjuder goda livsmiljöer.   

Arbetet med att hitta inriktningar för ett hållbart 

samhällsbyggande har utformats genom seminarier, 

konferenser och studiebesök hos andra kommuner.  
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Projektet har bl.a. deltagit i konferensen ”Den goda 

staden” i Stockholm under 2010. Projektet har gjort 

studiebesök i Umeå där Cerum arbetar med projekt 

Building Sustainable Norrland, ett bra exempel på 

arbete med hållbart byggande. Dessa besök har 

gjorts för att öka kompetensen inom hållbart byg-

gande och i energifrågor. Projektet har även arbetat 

med Nenet i frågor som hållbart byggande och 

Gällivares energiförsörjning och planering. 

Ett arbete som har genererat ökad kompetens som 

tillförts den interna organisationen genom en stärkt 

samverkan, kunskapstillförsel och gemensamma 

mål genererar hållbara och långsiktiga beslutsun-

derlag för politiska beslut. 

Målsättningar och förutsättningar för hållbart 

byggande har även presenterats externt för nä-

ringsliv och företag, för att påbörja ett arbete som 

främjar miljö och stärker det lokala och regionala 

näringslivet. Det externa arbetet med utformning-

en av hållbara nybyggnationskrav har skett i form 

av informationsutbyte, samverkan med närings-

liv, byggleverantörer, byggföretag och universitet, 

exempelvis genom TräIn. Det är av största vikt att 

förankring och informationsspridning sker i alla 

led och att implementera ett hållbarhetstänkande i 

kommunen och alla verksamheter samt i uppdragen 

som konsulterna utför i utredningarna. Framtida 

kvalitetsmål där planer, hållbart byggande 

och planering eftersträvas, kan konkretiseras 

genom ett informationsflöde som skapar 

ett starkt beslutsunderlag och som går 

att implementera och förankra politiskt för 

framtida beslut. För att kunna konkretisera 

kvalitetsmål och planer krävs kunskap för att 

möjliggöra nya beslut och för att förstå 

den framtida utvecklingen. Projektet 

har samverkat med delegationen för 

hållbara städer som också varit 

delfinansiär av projektet. Det är 

viktigt för Gällivare kommun att 

delta i den nationella platt-

formen för hållbar stadsut-

veckling. Därigenom stödjer 

kommunen både sig själv och 

den långsiktiga utvecklingen 

mot nationell samordning av 

hållbar stadsutveckling. 

Hållbart byggande och planering innebär en mängd 

olika lösningar och alternativ, vilket kräver en 

större medvetenhet inför beslutsfattande och det 

genererade resultatet det medför. Medvetenhet och 

agerande nås bland annat genom studieresor och 

omvärldsbevakning regionalt, nationellt och inter-

nationellt.  För att realisera hållbar planering i ett 

geografiskt läge som Gällivare kommun har, krävs 

det även nya lösningar för att möjliggöra tekniska 

lösningar som är lämpade för ett samhälle i kallt 

klimat.

I visionsarbetet har man genom en dialog och arbete 

med allmänheten och näringsliv i form av workshops 

uppvisat resultat att hållbart byggande och miljö är 

viktiga aspekter som prioriteras och som intresserar 

medborgare i kommunen. Detta resultat stärker även 

vikten av att det framtida målet konkretiseras. 

Miljöpåverkan speglas även i utredningarna, bo-

stadsförsörjningsplanen visar på att en förtätning av 

staden genererar ett minskat bilberoende. Centrum- 

och handelsutredningen som NIRAS tagit fram vi-

sar även på de koldioxidutsläpp och miljöpåverkan 

som handeln för med sig och därmed vikten av att 

stärka den lokala sällanköpskonsumtionen för att 

minska miljöpåverkan. 

Arbetet med hållbart samhällsbyggande sker bland 

annat i form av utvecklingsplaner och hållbarhets-

perspektiv inryms även i det arbetet med dem. 

De är uppbyggda utifrån visionen och de so-

ciala-, ekologiska-, ekonomiska- och tekniska 

hållbarhetsperspektiven. Syftet med utveck-

lingsplanerna är att redogöra för hur 

Gällivare ska nå den av kommunstyrelsen 

antagna visionen för samhällsomvandlingen: 

Gällivare, en arktisk småstad i världs-

klass! Utvecklingsplanerna ska klargö-

ra förutsättningar och ange riktlinjer 

för Nya Gällivares identitet som 

en hållbar och nyskapande stad. 

Planerna redogör för en utveck-

ling av staden som tar avstamp i 

platsspecifika värden där miljö-, 

kvalitets och gestaltningsfrågor 

ligger på en nivå över dagens 

standard. De ska inspirera och 

förklara processen för ett hållbart 

stadsbyggande och ligga till grund för 
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den vidare planeringen. Utvecklingsplanerna kom-

mer att ha en vägledande roll i fortsatta arbetet med 

detaljplaner och byggnationer.  

Som en del i av att arbeta med ökad förståelse och 

kunskapstillförsel har projektet anordnat konfe-

renser som Byggfälten och Nu bygger vi det nya 

Gällivare tillsammans.

Tillväxtkonferens Byggfälten 
Hur bygger man det nya Gällivare och skapar ett 

attraktivt samhälle som människor vill bo i och 

flytta till? Vad ska man tänka på för att inte göra 

om andras misstag, behöver goda råd vara dyra, hur 

flyttar man en stad och varför? Det var en del av 

de frågor som behandlades under tillväxtkonferen-

sen Byggfälten 9-10 november 2011. Konferensen 

hölls under temat hållbart byggande, arbete med att 

inkludera lokala byggföretag samt locka fler företag 

till kommunen för att säkerställa behovet av bygg-

produktion utifrån samhällsomvandlingen och en 

önskad tillväxt.  

I och med den pågående samhällsomvandlingen 

är behovet av vägledning för både näringsliv och 

politiker stort. Helt enkelt för att skapa ett attrak-

tivt och hållbart samhälle med hänsyn till Gällivares 

specifika förutsättningar. Många experter föreläste 

och kom med goda råd utifrån olika perspektiv 

där också kommunfullmäktiges beslut om att anta 

visionsplanen lovordades. Frågor som lyftes under 

konferensen var samverkan, den nya plan- och 

bygglagen, bygga i trä som en miljösatsning, att 

bygga och bo i framtidens hus och huruvida Gälli-

vare är stort nog för två handelsområden.

Åhörarna fick en insyn i den unika situationen där 

”Gropen” delar upp samhället Malmberget i två 

delar. Nu planeras det för fullt för nya skolor, of-

fentliga byggnader samt industri- och affärslokaler. 

Att det finns arbetstillfällen i byggbranschen råder 

det ingen tvekan om. Det går bra för det expansiva 

inlandscentrat Gällivare och man är i stort behov av 

kompetens och arbetskraft men det råder en enorm 

brist på bostäder vilket betyder att det är svårt att 

få till en inflyttning i takt med behovet. 

Lars Albinsson, Maestro Management, förklarade 

hur man skapar ett attraktivt samhälle och att man 
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ska göra det människor faktiskt vill ha. Han gav ock-

så en bakgrundsbild om hur filmen ”Ps. Solen skiner” 

togs fram där bland annat alla elever i 8:e klass har 

fått ge sin bild om hur en riktigt bra dag i Gällivare 

ser ut för dem. Det handlar nu om att bygga för att 

göra det livet som människor vill ha möjligt.

Janne Sandahl, Newsec, fokuserade på handel, servi-

ce och upplevelser. Han menade att man måste tänka 

på att det nya Gällivare måste bli ekologiskt, eko-

nomiskt och socialt hållbart. Men man måste samla 

och koncentrera utbudet och han poängterade att 

gågator är negativt för handeln när det gäller mindre 

orter. Jerker Söderlind, Arkitekt och Tekn. Dr KTH, 

berättade om konsten och svårigheten att bygga våra 

drömmars städer när såväl regelverk och förutfatta-

de meningar tvingar oss att bygga motsatsen. Enligt 

honom är Gällivare för litet för två handelscentrum 

och man måste besluta sig för att satsa på ett. Utöka 

ytorna för handel i centrum eller flytta allt till Malm-

heden var hans råd och gav Haparanda som ett 

exempel på ett centrum som har flyttats. 

Gunnar Tåhlin, VD Galären i Luleå AB, berättade 

om hållbart byggande ur ett breddat perspektiv. 

Fastighetsutvecklingen måste uppfylla villkoren för 

ett långsiktigt hållbart samhälle. Bostads- och lokal-

projekt ska utmana staden invändigt och utvändigt, 

arkitektoniskt och tekniskt men framförallt socialt 

och långsiktigt ur ett miljöperspektiv. Människor 

vill ha en social trygghet för sig själva och sina ef-

terlevande. De vill ha en bra livsmiljö med ett stort 

och varierat utbud av handel, service, kultur, idrott 

och evenemang och med en spännande arkitektur. 

Det ska också finnas en mångfald för dagens flytt-

bara människor vill bli respekterade för vilka de är 

och vill vara. Han menade att det inte endast är en 

person som väljer bostadsort utan familjen väljer 

tillsammans, det får man inte glömma bort. Han 

gav rådet för det fortsatta visionsarbetet att bygga 

rätt, ställ krav och bygg där människor vill bo.

Thomas Greindl, Sweco, gav rådet att göra studie-

besök till lyckade projekt. Det ”Hållbara Furunä-

set” i Piteå togs upp som ett bra exempel om man 

vill fokusera på miljö- och kvalitetsprogram. 

Johanna Darehed, VD bas G, inspirerades av Bygg-

fälten till att undersöka fler bygglösningar ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Det gav henne också en över-

siktlig bild över vilka möjligheter som kan öppnas 

för bas G till medverkan i samhällsomvandlingen.

Johan Ekström, Vittjärvshus, ansåg att det var 

mycket intressant utifrån tänket som presenterades 

kring industriellt byggande. Här kan även de som 

vänder sig till privatpersoner ta med sig mycket när 

det handlar om att effektivisera byggprocessen så 

att priset blir gynnsamt för kunden.

– Som politiker är vi med och bygger det nya 

samhället men vi har inte kunskapen om byggpro-

cesser. Vi behöver all hjälp och information vi kan 

få, vi behöver knyta kontakter för att bygga det nya 

Gällivare på bästa sätt, sa Maria Åhlén, ledamot 

kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Tommy Nyström sammanfattade 

konferensen som två mycket intressanta och lärori-

ka dagar och konstaterade att samhällsomvandling-

en inte kan klaras av på egen hand. 

Malmfälten
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– Vi kan konstatera att vi är världsunika trots att 

vi har flyttat hus sedan 60-talet. Det krävs nu en 

samverkan mellan politiker, näringslivet och med-

borgarna och att vi tar rätt beslut vid rätt tillfälle. 

Vi tar med oss att vi måste bygga hållbart och vilka 

möjligheter det finns för att bygga i trä och att vi 

måste bygga någonting attraktivt, sa Tommy. 

Nu bygger vi det nya Gällivare tillsammans! 
Den 12 april 2012 deltog ett 80-tal fastighetsägare, 

husbyggare, mäklare, banker, hustillverkare, entre-

prenörer, samt kommunala politiker och tjänstemän 

i ett seminarium med fokus på bostads- och fastig-

hetsmarknaden i Gällivare.  

Seminariet är en del av det samverkansprojekt som 

Gällivare och Kiruna kommuner driver tillsammans 

med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 

KTH. Projektet fokuserar på bostads- och fastig-

hetsfrågor kopplat till samhällsomvandlingen i de 

bägge kommunerna och finansieras av LKAB.

Vid seminariet deltog Stellan Lundström profes-

sor i fastighetsekonomi, Göran Cars professor i 

samhällsplanering och miljö samt Thomas Kalbro 

professor i fastighetsvetenskap från KTH. De gav 

en bild av fastighets- och bostadsmarknaden i 

Gällivare och hur den kan komma att påverkas av 

samhällsomvandlingen, samt lyfte kriterier som är 

viktiga för att bygga en attraktiv stad. Represen-

tanter från Gällivare kommun redovisade delar ur 

det samarbetsavtal som slutits med LKAB, behovet 

av nybyggnation, samt vilka krav som kommer 

att ställas på nybyggnation och utveckling av nya 

bostads-, handels- och industriområden.

Röster från näringslivet
Marianne Rydström, Focusfastigheten i Malmberget 

AB, berättar att de har 150 lägenheter i Malmberget 

idag. 

– Vi accepterar situationen som vi har men det är 

självklart tråkigt. Man måste nu göra det bästa av 

situationen. Vi kan mycket väl tänka oss att bygga i 

Gällivare framöver, sa Marianne Rydström. 

Fredrik Waara, Björn Marklund och Martin Berg-

ström, Skanska Väg och Anläggning Norr, deltog 

på seminariet för att en helhetsbild av samhällsom-

vandlingen istället för att bara se till enskilda 

projekt. Deras arbetsområden är främst infrastruk-

tur, industribyggande och markexploatering. De 

berättar att hela Skanska Sverige tittar på Malm-

fältsområdet och ambitionen är att växa i regionen. 

Idag arbetar de med en mix av lokala entreprenörer 

och andra men de betonar vikten av att jobba med 

de lokala vilket skapar ett väldigt bra kontaktnät 

för kommande projekt.

– Malmfälten är en speciellt prioriterad mark-

nad för Skanska som är mycket intressant.  

Vi är här för att lyssna och vill inte bara sitta 

och vänta på kommande förfrågningsunderlag. 

Det finns många projekt och nu är det verkligen 

skarpt läge i Gällivare, sa Björn Marklund.

– Det är positivt att vi nu får en färdriktning i 

och med avtalet det underlättar för oss och andra 

aktörer. Det här är ett unikt läge och möjlighet, sa 

Fredrik Waara. 

Carola Ärleborg, kontorschef Nordea i Gällivare, 

berättar att det är viktigt för dem att följa med 

i vad som händer i samhället då de får mycket 

frågor kring finansieringen av bostadsbyggande. 

Hon berättar att det idag är många äldre som bor 

i bostäder som inte längre är belånade och vill ha 

rådgivning kring eventuella köp av bostadsrätter.

– Det är mycket positivt som händer just nu och 

i och med att avtalet mellan LKAB och Gällivare 

kommun är klart så kan det verkligen börja hända 

saker. Man ska helt klart känna att man vågar byg-

ga nytt. Det känns som att alla pratar om Gällivare, 

det är en marknad där det händer mycket just nu, 

där det är spännande och roligt att jobba, sa Carola 

Ärleborg.
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Sandra Ågren Nilsson och Lars-Åke Källhammer 

från fastighetsmäklaren HusmanHagberg berättar 

att det är ett problem med att många äldre som 

bor kvar i sina villor men som egentligen inte vill 

det men känner att de sitter fast i ett boende som 

egentligen inte längre passar dem. Efterfrågan på 

små lägenheter är enligt dem enorm vilket har drivit 

upp priserna. De menar också att bostadsmarkna-

den ser annorlunda ut i Gällivare än på de flesta 

andra marknader. Normalt är det är dyrast närmast 

kärnan av staden men så är inte fallet här. Många 

köper t.ex. lika gärna på Mellanområdet för de kör 

ändå bil dit de ska. Priset på villor kan vara lika 

högt även fast det ligger flera kilometer från cen-

trum för där finns kanske något unikt som just den 

köparen värdesätter som t.ex. närheten till naturen.

- Man måste fokusera på snabba lösningar. Det 

behövs fler äldre- och s.k. plusboenden för att göra 

plats för ungdomarna, arbetskraften, och de som 

står inför att bilda familjer. Vi sålde 10-15 villor för 

äldre personer i samband med att nya lägenheter 

tillkom på Enen och i Laestadiusparken. De flyttar 

gärna om de känner att de kan bli kvar i sitt nya 

boende, sa Sandra Ågren Nilsson.

- De äldre har ju vissa krav som t.ex. tillgång till 

hiss men de köper väldigt gärna om det är rimliga 

priser och om det är en lägenhet där de känner att 

de kan bli kvar i. Men de är väldigt ovilliga att röra 

i sitt kapital som de bl.a. får från försäljning av sin 

villa för att täcka boendekostnader i sin nya lägen-

het. Så det gäller att jobba lite med den gruppen så 

att de får en förändrad syn och ser att de faktiskt 

kan få det mycket bättre efter en flytt, förklarade 

Lars-Åke Källhammer. 

Vidare menade HusmanHagbergs representanter att 

man måste komma tillrätta med problematiken med 

”fly in-fly out”. Här måste man hitta lösningar för 

att hela familjer ska vilja flytta till Gällivare.

- När man kommer utifrån så måste det finnas 

annat än jobben i gruvindustrin som attraherar hela 

familjen. Det finns ju väldigt mycket för baren i 

Gällivare om man ser till vad t.ex. föreningslivet har 

att erbjuda. Det är väldigt enkelt att leva och bo här 

som familj. Vi får väldigt mycket frågor om skolor 

och förskolor utifrån, då handlar det om närheten 

till dem och hur bra det är osv., sa Sandra.

Anders Larsson från hustillverkaren Fiskarheden-

villan i Luleå ser stor potential att komma in på 

den lokala marknaden och till och med etablera 

sig lokalt. Med två hus som är på gång att byggas i 

Gällivare så hoppas man kunna utöka kundkretsen 

inom kort. 

- Möjligheterna som finns på den lokala husmark-

naden är ju i stort sett rena drömmen. Där ser vi 

en möjlighet att komma in med vårt sätt att bygga, 

våra kunder vill få det som just de vill ha det och 

kan komma med sina egna ritningar eller justera 

utifrån våra kataloghus. Vi märker också att man 

efterfrågar energisnåla hus där självklart driften ska 

vara så billig som möjligt. Får vi nog stort tryck i 

Gällivare finns självklart möjligheten att vi etablerar 

oss även här, sa Anders Larsson.

Helena Backman, fastighetschef HSB Norr, berättar 

att de har fått mycket positiva reaktioner sedan in-

vigningen av deras 46 nya hyreslägenheter i kvarte-

ret Laestadiusparken. Dels på att de faktiskt bygger 

men också på hur det blev med moderna tekniska 

lösningar och lägenheternas planlösningar.

- Alla lägenheter blev uthyrda direkt och glädjan-

de nog så var det ett tiotal 90-talister som flyttade 

in och nu har fått en egen bostad. Men det var en 

bra blandning med även barnfamiljer och äldre. 

Blandningen är en förutsättning för att det ska bli 

ett trivsamt område så det är vi glada för, sa Helena 

Backman.

HSB har ritningar klara för en andra etapp i Laesta-

diusparken med 44 lägenheter, men det är ännu inte 

klart om det blir hyres- eller bostadsrätter. Förutom 

det så har de flera andra projekt på gång i Gällivare 

där målsättningen är att bygga 100 bostäder per år 

i Malmfälten de närmaste åren.

- Förutom hyres- och bostadsrätter tittar vi på 

möjligheten att bygga egnahem, en typ av parhus, 

förklarade Helena Backman.
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Projektet har arbetat mycket med och fokuserat på informationsspridning för att offent-

liggöra vad som händer och hur man jobbar med projektet. För att medborgare ska få 

kontinuerligt, tillgänglig och uppdaterad information om händelser i projektet och dels för 

att stärka en dialog och förståelse mellan kommun, näringsliv och medborgare. 

Hej. 
Samhällsomvandlingen och vårt framgångsrika näringsliv medför att Gällivare är av behov av arbetskraft inom alla yrkesgrupper. Vi ska bygga det nya Gällivare vilket betyder stora behov inom bygg-sektorn. Expansionen i gruvnäringen skapar många arbetstillfällen och det stora antalet pensionsav-gångar gör att vi kommer behöva arbetskraft inom alla sektorer. Vi hälsar fl er kompetenta människor välkommen att fl ytta hit.

Återväxten inom vård och omsorg samt offentlig sektor är något vi jobbar mycket på. Lapplands kommunalförbund, LKF, är en sammanslutning mel-lan kommunerna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning och utbildning för vuxna. LKF har fått i uppdrag att jobba för nya certifi erade Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Syftet är att i samverkan få fl er som söker sig till de yrken som näringslivet är i behov av. För att möta efterfrågan på välutbildad personal så måste vi vara attraktiva arbetsgivare och hitta nya former för att locka fl er att utbilda sig och arbeta inom främst vård och omsorg. 
Välkommen till ett expansivt Gällivare!

 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

där man som utbildad sjuksköterska kan 
få utbildnings-
bidrag om man 
vill vidare-
utbilda sig 
till barnmorska. 
– Som barnmorska på förlossningsavdel-ningen eller BB är du med i det ögonblick då en ny Norrbottning föds, berättar Hillevi Isacsson-Ydfjärd, enhetschef på Gällivare sjukhus. 

Patrik Eslund och Magnus Röjlind har efter många år inom processindustrin gått samman och startat ER Consult i Gällivare AB. De arbetar med tekniska konsulttjänster, projektledning, drift-tagning, byggledning och konstruktion. Med 100 % beläggning söker de nu för-stärkning, främst inom elkonstruktion.– Vi lever i ett samhälle i förändring och att få vara med att forma det är unikt. Tänk dig att kunna säga att jag var med och byggde det nya Gällivare, det är en möjlighet som inte erbjuds på många andra ställen, säger Magnus.
Efter elva år inom handeln tog Petra Olofsson steget att söka Lapplands Lär-centras bergarbetarutbildning. Personlig utveckling och en törst efter ny kunskap var de största drivkrafterna och idag är hon glad att hon vågade satsa på något helt nytt. I maj 2011 blev hon klar med sina studier och redan i november fi ck hon en tillsvidareanställning hos Boliden AB. Nu arbetar hon som dispatcher (ko-ordinator) i Aitikgruvan några kilometer söder om Gällivare.

Det föds fl er barn i Gällivare samtidigt som det är en brist på barnmorskor i hela Malmfälten. Norrbottens Läns Lands-ting har just nu en rekryteringskampanj 

Attraktiva arbets-
tillfällen i expansiva

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

Med gruvnäringen som motor expanderar näringslivet i Gällivare och efterfrågan på kvalifi cerad personal är stor. En ökning av anläggnings-, industri-, och husbyggnationer och nyetableringar inom handeln leder också till stora behov av arbetskraft. Samtidigt sker en generationsväxling i många branscher. Det föds också fl er barn i kommunen och för att säkra återväxten av barnmorskor har landstinget inlett en rekryteringskampanj.

Lediga tjänster 

Gällivare på webben:

TURISM & EVENEMANG

NYA GÄLLIVARE

Trygghetsvandring med medborgare För att åstadkomma trygga offentliga miljöer och ge bra förutsättningar för den fortsatta planeringen av samhällsomvandlingen genomfördes en trygghets-vandring med medborgarna den 15 mars. Nio män och 13 kvinnor i åldrarna 13 till 70 år deltog. Gruppen med kvinnor pekade ut stora, öde och mörka platser som bör förbättras. De menade att en förbättring av belysningen skulle ge tryggare och trevligare områden och stråk. Vinterparken på torget är ett bra exempel som gör att trygghetsaspekten ökar, den är belyst och gör att fl er människor rör sig där. De pekade också på vikten av förbättrad skylt-ning, idag hittar man bara vissa stråk och områden om man redan känner till dem.Gruppen män menade att parken i centrum har stor potential men den upplevs idag som en relativt dold plats. Parken kan göras trivsammare med bänkar och belysning. Torgets belysning bör ses över då delar av torget är mörkt. Männen lyfte också en oro över områden som var hala och branta då risken att falla är stor. Vi känner oss relativt trygga i Gällivare, män i större utsträckning än kvinnor, men vissa områden bör förbättras för att vi ska använda områdena mer och på ett bättre sätt.   

Skidfest i Gällivare 
Vinterorten Gällivare bjuder in till en vårvecka fylld med skidaktiviter den 23 mars till 1 april. Det blir en garanterad folkfest när gammal som ung åker klassikern Dundret Runt som arrangeras för 48:e gången. Veckan inleds med de svenska cuperna för juniorer och seniorer som avgörs på Hellnerstadion. 300 av Sveriges bästa juniorer och seniorer samlas för att avsluta årets skidsäsong med fi nalerna i Team Sportia Cup och Scandic Cup 2012. När medaljerna är fördelade följer en vecka med kringaktiviteter på Hellnerstadion.  

Den stora fi nalen är självklart Dundret Runt som sedan 1965 varit ett säkert vårtecken för alla skidåkare i Gällivare. Dundret Runt är klassikern där du tar dig runt Dundret i egen takt, tre eller fem mil, och njuter av vårvädret. Det anrika skidloppet lockar hundratals skidåkare varje år och utökas i år med tävlingsklassen Dundret Runt Challenge. Även barnen har sitt eget lopp och veckan avslutas med Barnens Dundret Runt den 1 april.
Läs mer Dundret Runt och övriga arrangemang på: www.dundretrunt.com, www.sporteventgellivare.com och www.gellivarelapland.se.
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• Processingenjör
• Ekonomichef
•  CNC- och skär-

maskinsoperatör
• Servicetekniker 
• Teknisk konsult
• Mekaniker/Svetsare
•  Förrättnings-

lantmätare 

• Innesäljare
• Lås/larmtekniker 
• Lärare i samiska 
• Barnmorskor
• Arbetsterapeut 
•  Anestesi-

sjuksköterska
•  Platsansvarig/

depåchef 
och många fl er...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 0970-180 00 vxl.

Att det skulle leda till en tillsvidareanställning så här fort hade jag aldrig vågat drömma om
petra olofsson, dispatcher i aitikgruvan, boliden ab

KOMMUN & SAMHÄLLE

www.gellivare.se

Släck för en ljusare framtid  – nu på lördag 31 mars kl 20.30! Earth Hour är en global manifestation med syfte att sätta fokus på klimatfrågan. Under en timme släcker människor över hela världen belysningen i sina hem för att markera sitt deltagande. Det hela startade i Australien för sex år sedan och 2011 nådde kampanjen närmare två miljarder människor.
Gällivare kommun, som varit med från början, hoppas att så många som möjligt är med vid årets manifestation som äger rum nu på lördag 31 mars kl 20.30.– Från kommunens sida kommer vi bl a att släcka gatu-belysningen så långt säkerheten tillåter, berättar Annika Keisu Lampinen, enhetschef på Gata-parkenheten.Läs mer om manifestationen: www.wwf.se/earthhour

Hej. 
Det är ett historiskt samarbetsavtal mellan Gällivare 

kommun och LKAB som har fastställts politiskt av 

ett så gott som enhälligt kommunfullmäktige. 

Det är naturligtvis fyllt med både vemod och glädje. 

Det vackra samhället Malmberget ska nu defi nitivt 

avvecklas och det är en plats som jag personligen 

har mycket starka känslor för då jag har bott där i 

30 år. Men nu har tiden hunnit ikapp oss och vi 

siktar framåt.  Nu hoppas vi komma igång med att 

bygga det nya samhället med utgångspunkt i projekt 

Nya Gällivare och den antagna visionsplanen.

Det är glädjande att östra Malmberget ingår i avtalet. 

Då har även de fastighetsägarna ett garanterat för-

värv i samband med etapp fyra i avtalet. Tillsammans 

med LKAB kommer vi att göra insatser för att höja 

attraktiviteten i området men om det trots det fi nns 

fastighetsägare som inte är nöjda så får de en lösning. 

Det har varit ett tungt och mödosamt arbete att ta 

fram avtalet men LKAB har ställt upp på ett mycket 

positivt sätt och vi har fått ett bra avtal.

Välkommen till möjligheternas Gällivare!

 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

menar att det nu innebär en gigantisk 

möjlighet för det lokala näringslivet. Hon 

anser att man nu gemensamt måste jobba 

konkret med rekryteringen till Gällivare. 

Lyckas man med det så kommer man 

märka det genom en stor tillväxt bland 

de lokala företagen, annars inte.  

– Utmaningen kommer att ligga i att 

hitta en lösning på arbetskraftsfrågan.  

Vi har en industri- och byggsektor som 

redan går för fullt samtidigt som vi nu 

ska bygga nya bostäder och ett nytt sam-

hälle. Vi måste stärka den lokala kapaci-

teten och kompetensen inom branscher-

na. De små företagen måste få möjlighet 

att växa om vi ska se ytterligare lokal 

tillväxt, säger Mia Edin.

– Avtalet innebär stora möjligheter för 

vår kommun och dess utveckling. Under 

vintern har politiker och tjänstemän ar-

betat med att forma ramar och direktiv 

utifrån den vision som medborgarna och 

näringsliv har arbetat fram ”En Arktisk 

småstad i Världsklass”. Avtalet med 

LKAB innebär att vi kan gå in i en ope-

rativ fas och göra verklighet av visionen. 

De områden där nya Gällivare utveck-

las är förtätning av centrum för boende 

och gymnasium, sport, fritid, kultur och 

shopping. Boendet längs Vassaraälven 

och Andra Sidan utvecklas liksom nya 

bostadsområden på Repisvaara med ut-

sikt mot Dundret, säger Ulf Hansson, 

utvecklingschef Gällivare. 

Samarbetsavtalet mellan parterna reglerar ekono-

misk ersättning för kommunala fastigheter, mark 

och befi ntlig infrastruktur. För övriga sakägare och 

enskilda fastighetsägare sker separata förhand-

lingar i takt med den etappindelade avvecklingen.  

Enligt Lars-Eric Aaro, VD LKAB, beräknas den 

totala summan i ett helhetsperspektiv uppgå till 

cirka 3 miljarder kronor. 430 miljoner kronor av 

den summan är ersättning för den kommunala in-

frastruktur som LKAB köper och betalar i samband 

med avtalsuppgörelsen. Kommunens vatten- och 

avloppsnät övergår alltså i LKABs ägo men ska 

genom ett driftsavtal underhållas av kommunen 

under kvarvarande livslängd. 

LKABs fortsatta brytning av järnmalm 

under Malmberget innebär att stora delar 

av samhället berörs. I fyra etapper kom-

mer de västra delarna av Malmberget av-

vecklas mellan 2012 och 2032, närmast 

berörs de centrala delarna av samhället.  

Samtidigt ska Gällivare kommun och 

LKAB satsa på att höja attraktiviteten 

i de östra delarna av Malmberget, som 

inte påverkas direkt av brytningarna och 

kommer att förbli orört under lång tid 

framöver.
– Det är en historisk dag och vi har 

nu en fi nansieringslösning med en över-

gripande tidplan, för samhällsomvand-

lingen och avvecklingen av stora delar 

av Malmberget. Det känns tryggt att vi 

nu har en långsiktig bas där även östra 

Malmberget som är ett viktigt boende-

område ingår, säger Tommy Nyström, 

kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är ett långsiktigt åtagande 

som ger tydliga förutsättningar för alla. 

De som bor i Malmberget har nu en ga-

ranterad lösning. Avtalet innebär också 

att vi kommer närmare byggandet av 

nya kommunala anläggningar som äld-

reboende, gymnasieskola och sportan-

läggningar, säger Lennart Johansson, 

kommunchef.
Nu när den långsiktiga ekonomiska 

lösningen fi nns kan man gå från en av-

vecklingsfas i Malmberget till en utveck-

lingsfas i Gällivare. Företagsbolagets 

verksamhetschef Mia Edin, som före-

träder 70 % av det lokala näringslivet, 

Möjligheternas

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar den ekonomiska grunden 

och tidplanen för samhällsomvandlingen de kommande 20 åren. Avtalet fastställdes politiskt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april. Nu ska det nya samhället byggas vilket betyder 

oanade möjligheter att tillsammans bygga någonting nytt och bra för alla 

kommunens invånare.

Lediga tjänster 

Gällivare på webben:

TURISM & EVENEMANG

Gällivare turistradio 
Visit Gellivare Lapland sänder turistradio varje fredag 

kl. 12.00 på Gällivare Närradio 97,7 Mhz. Turist-

radion fungerar som en ökad service för besökare 

och lokalbefolkningen med information om vad som 

är på gång i Gällivare just nu. I programmen kommer 

Visit Gellivare Laplands entreprenörer presenteras i 

intervjuer och inslag där de får berätta om sina verk-

samheter och evenemang. Man kommer också att 

bjuda på spännande intervjuer med både besökare 

och Gällivarebor som berättar om sina upplevelser, 

aktiviteter och äventyr.

Missa inte senaste nytt på Gällivare Närradio 97,7 

Mhz eller lyssna via webben på www.radiogellivare.se 

www.gellivarelapland.se
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• Krosstekniker

• Kock

• Elförsäljare

• Veterinärassistent

• Projektledare VS

• Industrimontör VS

• Servicemontör VS

• Bergarbetare

• Elektriker Mekaniker

• Företagssköterska

•  Platschef till Mark- & 

anläggningsprojekt

•  Arb.ledare till Mark- 
& anläggn.projekt

•  Arbetsledare/
Transportledare

•  Maskinmekaniker/
Skogsmaskinmeka-
niker/Reparatör

•  Grävmaskinförare/
Maskinförare

•  Studie- Yrkesvägl. 
vuxenutbildning

• Pers. assistenter

 • Sjuksköterskor

•  Enhetschef Medicin- 
och rehabiliterings-
kliniken

•  Besiktningstekniker 
Bilprovningen

•  Trafi k och exp.tjänst 
Lapland Airport

• Undersköterskor

• Taxiförare/-chaufför

• Skyddsarbetare Aitik

•  Besiktare mobila 
maskiner Aitik
och många fl er...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se 

eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 

0970-180 00 vxl.

www.gellivare.se

Vi har en industri- och byggsektor 

som redan går för fullt samtidigt som 

vi nu ska bygga nya bostäder och ett 

nytt samhälle.

mia edin, verksamhetschef, företagsbolaget

NÄRINGSLIV

LKAB inviger i Malmberget 
Den 14 juni invigs den nya huvudnivån, M1250, 

i LKAB:s järnmalmsgruva i Malmberget. Den nya 

huvudnivån på 1250 meters djup förlänger gruvans 

livslängd med minst 15 år. Den totala investeringen 

är på fyra miljarder kronor. Samtidigt inviger LKAB 

en helt ny kontorsbyggnad som ska fungera som be-

söksentré. Besöksentrén ska inrymma mötesplatser 

för besökare, konferenslokaler, utrymme för utställ-

ningar, kontorslokaler och ombytesrum för besökare. 

Invigningen sker i närvaro av kung Carl XVI Gustaf 

som tillsammans med inbjudna gäster bland annat 

erbjuds guidade turer på den nya huvudnivån.

Hej. 
Det händer mycket som är positivt i Gällivare. Och 

för Gällivare kommun är det viktigt att lyfta fram vad 

som händer kring nya etableringar och samhällets 

utveckling. Vi klättrar på näringslivsrankningar och 

har fått många utmärkelser som pris för Bästa Till-

växt och Årets Företagarkommun som är väl värda 

att uppmärksammas. Det behövs fl er som vänder 

attityder och där har självklart media en viktig del.

Det är inte många samhällen av Gällivares storlek 

som får och kan bygga någonting nytt som är 

betydligt mer attraktivt än vad vi har idag. Samhälls-

omvandlingen är självklart känslosam, inte minst för 

Malmbergsborna, men vi står inför mycket positivt 

som ska hända. Jag känner en stor trygghet med de 

två stora gruvorna men man får inte glömma bort 

de mjuka värdena, människorna. Vi måste leva i en 

symbios med gruvorna. Ett nytt, naturnära boende 

planeras på Repisvaara, man tittar även på hur 

centrum kan förtätas och förhoppningen är att delar 

från Svanparken i Malmberget kan integreras i Sjö-

parksområdet för att utveckla Gällivares gröna oas. 

Välkommen till händelsernas Gällivare! 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

TURISM & EVENEMANG

Illo – barnens lekkamrat 

Alla barn som vill hälsa på lekkamraten Illo kan 

göra det mellan 25 juni till 3 augusti på Hembygds-

området i Gällivare. Här kommer Illo att hitta på en 

massa bus och upptåg tillsammans med barnen. 

Det utlovas skattjakter längs en naturstig och en rad 

andra aktiviteter som kommer att anordnas under 

olika temaveckor, som barnzumba och pyssel- och 

målarskola. 
Turistbyrån i Gällivare vet var Illo busar för tillfället 

och kan också hjälpa till med att ordna lekstunder 

för barnen.

www.gellivarelapland.se/illo

Kommunens ambition är att till hösten 

anordna en serie informations- och dia-

logmöten som inleds med de boende i 

östra Malmberget. Dels för att ventilera 

angelägna frågor, men framförallt för 

att diskutera önskemål och möjligheter 

för framtiden. Ett resonemang i mindre 

grupper som tar sikte på hur boende- och 

livsmiljö kan och ska utvecklas.

Det är viktigt att börja med helheterna 

och etablera nya attraktiva bostads-

områden, alltså utveckling innan av-

veckling. Detsamma gäller placeringen 

av nya gymnasieskolan, äldreboenden, 

sport- och ishallen, etc. Med detta sagt - 

utvecklingen av Gällivare berör alla som 

bor i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut att anta sam-

verkansavtalet med LKAB har överklagats 

till förvaltningsdomstolen. Det som ska 

prövas rättsligt är beslutet som sådant, 

inte avtalets innebörd. Processen kring 

samhällsomvandlingen har därmed till-

fälligt stannat i avvaktan på förvaltnings-

domstolens utslag. Ett avbrott som för-

hoppningsvis inte blir allt för långvarigt.

Grundavtalet mellan kommunen och 

LKAB är en förutsättning för att för-

handlingar mellan enskilda sak- och fast-

ighetsägare och LKAB ska kunna ske. 

Nu fi nns tidsplanen och en garanti för 

LKAB:s ekonomiska åtagande för att er-

sätta kommunal egendom och verksam-

hetslokaler, dvs. medborgarnas gemen-

samma egendom.

Avtalet omfattar fyra etapper och för 

varje etapp ska detaljförhandlingar med 

LKAB genomföras, liksom dialogmöten 

med boende i respektive område. Det 

innebär att alla som bor i Malmberget 

ska beredas möjlighet att under proces-

sens gång vara med och utforma fram-

tiden. 

Närmast handlar det om östra Malmber-

get som till största delen, inklusive skola 

och dagis, blir kvar. I avtalet sägs att 

detta område ska utvecklas och många 

undrar säkert vad det innebär. 

Man kan också vända på det hela och 

fråga; Hur vill de som bor i östra Malm-

berget utveckla området?

En samhällsomvandling kan bara ske steg för steg och förutsätter delaktighet, respekt 

och omdöme. Att göra allt samtidigt är omöjligt. Områden ska utvecklas, andra ska av-

vecklas. Målet är i alla avseenden att göra ett bra samhälle ännu bättre, ett arbete som 

berör och engagerar många människor.

Gällivare på webben: TOMMY HAR ORDET
Foto: Daniel Olausson
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HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

Lediga tjänster: Enhetschef Gällivare kommun • Lärare • Kyrkogårdsarbete säsong • Förskollärare • Skolsköterska • Säkerhetstekniker • Säljare • Butikschef • Personalspecialist • 

Kommunikationstekniker • Personlig assistent • Barnskötare • Pedagog • Restaurangarbete, sommarvikariat • Arbetsterapeut • Sjukgymnast • Verkstadsmekaniker • 

Tidningsdistributör • Kockar • Kallskänka • Platschef YIT • Hjullastarförare • Grävmaskinsförare • Läkemedelsspecialist • Chaufförer C och CE, sommarjobb • Projekt-

ledare VS • Industrimontör VS • Servicemontör VS • Maskinmekaniker • Skogsmaskinmekaniker • Reparatör • Mobilkranförare • Sjuksköterskor, vik. • Svetsare m. fl .

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 0970-180 00 vxl.

www.gellivare.se
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Hej. 
Vi har haft en fantastisk sommar i Gällivare med högt tryck på alla våra boenden. Vi ser positivt på byggandet i kommunen och är glada över att det planeras byggande på ”Andra sidan”. Det behövs fl era olika aktörer som bygger för en hälsosam konkurrens som gynnar båda parter. När det gäller turordningen i centrum har vi valt att bygga ett kulturhus först. Det är en viktig faktor för att skapa en attraktiv kommun. 

Samarbetet med resten av Norrbotten gör att vi tillsammans formar en starkare turistnäring. Om vi fortsätter i samma spår kan turismen bli den nya basnäringen i länet. Gällivare har otroliga möjligheter framför sig och det är spännande att följa utveck-lingen. Vi är även jätteglada över att vår hemsida gellivare.se är nominerade till Svenska Publishing-Priset avdelningen digitalt.
Glöm inte att rösta!
http://sppriset.se/publik-rostning 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

och energieffektivt boende. Det har bland annat Företagsbolaget tagit fasta på i sitt projekt Gellivare Bygger som vill skapa nya boenden utifrån lågenergi och håll-barhet. Glommershus har valts ut för att delta i byggandet av tre nya bostadshus. De företag som kommer att arbeta i pro-jektet får även en chans att öka sin kom-petens inom området.
För att kunna bygga hållbara hus i fram-tiden satsar Gällivare kommun på att öka kunskapen bland eleverna på gymnasiet så att de kan följa med i utvecklingen. Tanken är att kunna erbjuda resten av länet en kompetens som på lång sikt kan bli givande för näringslivet i Gällivare. Gällivare kommun har även tagit ställ-ning för hur centrum ska utvecklas. Där planeras en förtätning av nya bostäder samt placering av de offentliga funktio-ner som försvinner i Malmberget. 

Den första satsningen kommer att vara ett kulturhus med lokaler för kultur och fritid samt uppbyggnad av en ishall. En målsättning är att bygga lokaler som ger möjlighet till samordning mellan olika verksamheter. Nästa steg i centrum-utvecklingen är lokaler för gymnasie-skolan och Gällivares vuxenutbildning.

Gällivare kommun behöver bygga, både nya bostäder och offentliga funktio-ner under en kommande 20-års period. Av den anledningen har kommunen engagerat medborgare, näringsliv och organisationer i den framtida samhälls-utvecklingen. Visionen som tagits fram utgör en grund för den fortsatta pla-neringen och bygger på de värden som framkommit i visionsarbetet, en värde-skapande planering. Den utgår även ifrån platsspecifi ka värden som fi nns i de olika områdena och förstärka dessa för att skapa attraktivitet. Arbete pågår i områdena centrum (kulturnära boende i staden), Repisvaara (hållbartboende på fjället) och Vassaraälv (stadsnära boende vid vatten).

Värdeskapande planering innebär även att olika hållbarhetsmål tas fram för de olika områdena, bland annat hållbart 

Gällivare står inför en spännande utveckling. Det är nu visionen om en arktisk småstad 
i världsklass blir verklighet. Samhället upplever en rekordhög tillväxt och upp till 5000 
personer kommer inom en snar framtid att behöva en ny bostad inom kommunen.

Gällivare på webben:

TOMMY HAR ORDET

De vill bygga på ”Andra sidan” Euromining är specialiserade på bergshantering i gruvor och tunnlar. Nu utökar de sin verksamhet och tar steget ut i byggbranschen. Tommy Gustafsson är marknadschef på Euromining och han berättar om behovet han ser hos de 300 personer som är sysselsatta i företaget.
– Vi såg en chans att påverka boendesituationen. Det är många som saknar en bra bostad. Vi hoppas kunna börja bygga på ”Andra sidan” under försom-maren 2013.

Det kommer att bli en blandning av olika boende-former. 13 stycken fl erbostadshus, 15 radhus och resten villor. Allt som allt kommer 104 hushåll att byggas.
– Alla vi har pratat med har varit oerhört positiva och vi ser fram emot att få börja bygga.

NÄRINGSLIV

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

TURISM & EVENEMANG

Drömmer om stort hotell 
Turisterna har sökt sig till Gällivare i sommar och campingen har haft en jättebra säsong. Maria Wallgren är VD på Visit Gellivare Lapland och hon är mycket nöjd.– Det känns jätteroligt att så många hittar hit, men vi har även en tuff situation framför oss. Vi saknar boende åt alla som vill komma hit. Min dröm är att bygga ett hotell med fyrahundra bäddar. Då hade vi haft möjlighet att erbjuda alla som vill besöka Gällivare boende.

Projekt Nya Gällivare samfi nansieras av 
Gällivare kommun och:

Gällivare tar första spadtaget mot framtiden

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• Processingenjör
• Upphandlingssamordnare
•  Datainsamlare/Rekryterare till riksomfattande datainsamlingsuppdrag• Tandsköterskor, Tandhygienist

• Skolkurator och Skolsköterska till Elevhälsan• Administratör till förskoleverksamheterna• Förskollärare
• Sjuksköterskor
• Köksmästare
• Kockar
• Drifttekniker
• Elektriker
• Projektledare El
• Lastbilschaufför
• Projektledare Infl yttningsservice
• Längdskidtränare Riksskidgymnasiet• Verkstadsmekaniker

• Projektgeolog
• Lärare
• Inköpare råvaror och energi
• Verksamhetsutvecklare Inköp
• Enhetschef Handikappomsorgen
• Läkemedelsspecialist
• Produktionschef Underhåll Spåranläggningoch många fl er...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 0970-180 00 vxl.

Hej. 
Det känns verkligen jättebra att en stor del av 

Gällivareborna är engagerade i stadsomvandlingen 

och arbetet med översiktsplanen. Och ännu fl er är 

välkomna med sina synpunkter, frågor och förslag.

Jag vill att vi politiker ska vara så lyhörda som det 

bara går. Vi är ju folkvalda och det är därför vi sitter 

här – för att lyssna på vad folket som bor och lever 

här vill. 

Vi försöker göra vårt yttersta för att våra invånare 

ska trivas och må bra, det kan jag i alla fall lova. 

Det fi nns ju så många kloka synpunkter ute i sam-

hället. Och Gällivare har ju så många möjligheter! 

Det som gör mig extra glad är att de yngre i kom-

munen engagerar sig, det är ju ni som är vår framtid. 

Och på tal om framtid så händer det mycket i Gälli-

vare inom den närmaste tiden. Ni har väl sett att det 

lyser på Dundret? Nu plockar vi fram vintern i lagom 

tid inför Världscupen.

Välkommen till händelsernas centrum, Gällivare!!

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

ter och det är i skrivande stund över 700 

personer som delat sina åsikter och tankar 

där. Bland annat har många av invånarna 

åsikter om att det saknas bostäder, nå-

got som successivt förändras med tanke 

på nybyggen både på Söderbergskullar 

och också Forsheden. I januari fl yttar de 

första hyresgästerna in på Topbostäders 

område Forsheden där sammanlagt 43 

nybyggda lägenheter fi nns. 

– Bostäder för våra invånare och nyin-

fl yttade är förstås jätteviktigt men vi job-

bar även för att få fram tomter för indu-

strin och handeln, berättar Ulf Hansson, 

Utvecklingschef Gällivare kommun.

Industri- och handelsområdet Vuoskon-

järvi växer hela tiden och fl er tomter 

hade behövts. Gällivare kommun arbe-

tar aktivt för att fl er företag ska kunna 

etablera sig på orten och för att de be-

fi ntliga ska få chans att växa, också rent 

bokstavligen.

– Idag har vi väldigt många företag 

som väntar på mark för att kunna etable-

ra sig i Gällivare, fortsätter Ulf Hansson. 

– Vi skulle lätt kunna fylla tio tomter idag.

Gällivare kommun har precis startat upp 

arbetet med ett av de viktigaste verkty-

gen inom samhällsomvandlingen, nämli-

gen den kommunövergripande översikts-

planen. Som en viktig och demokratisk 

del i detta bjuds nu medborgarna in för 

att påverka planen. Under en träff när 

Gällivare kommuns projekt ”Hela Gäl-

livare Sexton Tusen km2” och Ramböll 

Sverige AB (Ramböll är Nordens största 

teknikkonsultbolag) bjöd in till diskus-

sioner var det många Gällivarebor som 

visade sitt engagemang. 

– Jag tänker rita in en rejäl tränings-

hall, säger Sofi a Mattsson, som sitter och 

fi kar med sin pojkvän Robert och hennes 

föräldrar.
– Och precis som kommunen beslutat 

tycker jag också att Gällivare ska vara en 

ledande skidort, det fi nns ju så många möj-

ligheter här, avslutar Sofi a med ett leende.

På plats vid borden och i samtalen 

fanns även representanter för Gällivare 

kommun som fram till och med mars 

nästa år ska samla in och bearbeta de 

förslag och synpunkter som kommer in.

– Det är nu det fi nns chans att påverka 

och det är därför vi bjuder in invånarna till 

diskussioner, berättar Bernt Wennström, 

Utvecklingsenheten, Gällivare kommun.

Projektet ”Hela Gällivare Sexton Tu-

sen km2” fi nns på Facebook och har valt 

det forumet för att även locka de som är 

så kallade ”unga vuxna” i Gällivare, allt-

så mellan cirka 18–35, att säga sin åsikt. 

Sedan slutet av juni har projektets logg 

redan fått in en mängd olika synpunk-

Det händer mycket i Gällivare nu. Kommunens övergripande översiktsplan diskuteras 

bland invånarna, Nordöstra länken är invigd, snart startar infl yttningen i de 43 nya lägen-

heterna på Forsheden och industri- och handelsområdet Vuoskonjärvi expanderar.

– Det är oerhört välkommet med fl er tomter för nyetableringar inom industri- och 

handel, säger Ulf Hansson, Utvecklingschef Gällivare kommun.

Gällivare på webben: TOMMY HAR ORDET

Nya vägmarkeringar appliceras på Nordöstra länken, 

den nya vägen mellan östra Malmberget och Koskullskulle 

som är invigd och öppnad för trafi k.

Sofi a Mattsson och hennes pojkvän Robert Rosengren 

tittade in på träffen och tog chansen att påverka Gällivare 

kommuns översiktsplan över en fi ka.

Äntligen! 
Världscupen 24–25 november. 

Nu drar vintern snart igång på riktigt i Gällivare. 

Den 16 och 17 november är det återigen dags för 

Gällivare att bli invaderat av Jultomtar och publik 

från hela världen. Helgen efter tomtarnas invasion, 

den 24-25 november, är det dags för säsongspre-

miären av FIS Cross Country World Cup. Inför detta 

har Hellnerstadion fått sig en rejäl ansiktslyftning 

med hjälp av bland andra Gällivare kommun som har 

satsat 8 miljoner kronor. De fl esta av sponsorpake-

ten är också sålda vilket gör att ekonomin är i hamn 

inför Världscupen, enligt Tommy Niva, Generalsekre-

terare för tävlingarna. 

Den prisbelönta tv-kommentatorn från bland annat 

Eurosport, Roberto Vacchi, ska återigen vara speaker 

under tävlingshelgen, vilket enligt arrangörerna 

garanterar god stämning på Hellnerstadion. Det är 

femte gången sedan 2004 som världscuppremiären 

går av stapeln i Gällivare och tävlingarna har utveck-

lats till ett jättearrangemang där engagemanget från 

näringslivet är rekordstort detta år.

www.gellivarelapland.se

TURISM & EVENEMANG

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

Projekt Nya Gällivare 

samfi nansieras av 

Gällivare kommun och:

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• Drifttekniker 

• Besiktare/beredare mobila maskiner

• Arbetsledare för El-underhåll/produktion

• Besiktare Gräv- och borrmaskiner

• Elevassistent med vårdutbildning till Hedskolan

• Leg. Psykolog

• Läkemedelsspecialist 

• Jobba i fjällen Servitris/bar

• Sektionschef

• IT- och Drifttekniker 

• Projektledare

• Tekniker

• Vikarierande tidningsbud

• Arbetsförmedlingen söker arbetsförmedlare 

• Kronoinspektör /aspirant 

• Personlig assistent

• Veterinärassistent, vikariat

• Veterinärassistent, tillsvidare

• Driven jobbcoach

• Sjuksköterskor

• Grafi sk formgivare

• Hudterapeut

• Köksmästare

• Tandsköterskor

och många fl er...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se 

eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 

0970-180 00 vxl.

Händelsernas

Det handlar om företag som fl yttar från 

Malmberget, företag som växt ur sina 

nuvarande tomter i Gällivare och hälften 

av alla förfrågningar kommer från ny-

etableringar.

Informationsinsatser  
och offentliggörande 
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Informationsspridning har skett med annonser i 

bland annat kommunbladet och lokala och regiona-

la dagstidningar och annonsblad. Annonserna har 

handlat om projektet, nyheter, aktiviteter och den 

nya webben m.m. Inför tillväxtkonferensen Byggfäl-

ten genomfördes en övergripande annonskampanj 

nationellt, för att nå en bred marknad samt för att 

marknadsföra Gällivare som tillväxtort.

Presentationer har gjorts för skolor, föreningar och 

företag. Workshoparbetet har stärkt dialogen med 
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medborgarna och företag. Workshoptillfällen och 

resultat har redovisats i kommunblad, annonser och 

på webben.

Informationsskärmar har köpts in och placerats 

runt om i Gällivare och Malmberget.

En ny webbplats har skapats som presenterar 

kontinuerligt information och nyheter om projektet, 

för att nå ut till en bredare grupp människor och 

för att kunna uppdatera information snabbt. En 

kontinuerlig informationsspridning som skapar en 

hög transparens och stärker näringslivets och med-

borgarnas möjligheter till att både följa och påverka 

processen. Adress: www.nyagellivare.se

Projektet arbetar kontinuerligt med att vara trans-

parent mot medborgarna och för att visa vad som 

händer i arbetet med visionen som de tagit fram. 

I detta arbete ingår att 3D-sätta staden och plane-

ringsprojekt för att visa allmänheten arbetet på ett 

mer överskådligt sätt. 

Kontinuerlig resultatspridning internt på orten har 

skett via reportage och annonser i annonsblad som 

når samtliga hushåll. Öppna seminarier och press-

meddelanden har breddat spridningen. Facktidskrif-

ter har funnit arbetet intressant där reportage gjorts 

i bland annat tidningen Byggindustrin m.fl. 



71

En modell över hur Gällivare centrum kan komma att 
se ut i framtiden visades upp för allmänheten under 
Europadagen 2012.

Visionen finns också presenterat som i filmen  

PS. Solen skiner, se:  

www.gellivare.se/sv/Nya-gellivare/Filmer

Information och presentationer genom person-

möten har gjorts kontinuerligt.
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För att skapa ett attraktivt samhälle som 

inrymmer en mångfald är det viktigt att 

ha med dessa förutsättningar i arbetet 

från första början. Det finns olika behov 

bland annat utifrån kön och ålder och det 

är viktiga att lyfta fram tidigt i processen. 

Att skillnader finns visade sig t.ex. under 

Trygghetsvandringen där män och kvinnor 

upplevde olika platser och miljöer under 

vandringen på olika sätt i flera fall.

Jämställdhet,  
integration  
och mångfald
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I projektet har man arbetat med en medborgar-

dialog och med näringslivet, främst under 2010. 

Resultatet av denna dialog är en vision för sam-

hällsomvandlingen utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Projektet har strävat efter en mångfald i och med 

arbetet med workshoptillfällena och deltagande av 

dessa. Arbetet med framtagandet av visionen har 

skett genom workshoptillfällen som har genererat 

ett resultat som baserats på en mångfald av åldrar 

och kön. Dessa workshops har genererat en stärkt 

dialog, delaktighet och förståelse av samhällsfrå-

gor vad gäller pågående omvandling. Samarbetet 

med ungdomar, elever och skolor är extra viktig då 

denna grupp sällan finns representerad i samhälls-

planeringsprojekt. Projektet har aktivt arbetat med 

att eftersträva och belysa vikten av delaktighet, 

dialog och aktivt deltagande av medborgarna vilket 

har resulterat i material som uppvisar ungdomars, 

främst unga kvinnors värderingar och behov. Vär-

deringar som har skapat en vision för samhällsom-

vandlingen och ett mål som genererar en stärkt 

attraktionskraft för Gällivare i framtiden. Genom 

tillvarata dessa faktorer och värderingar skapas 

en vision som inrymmer fler nyanser att applicera 

i kommunens framtida planering, för att skapa 

mångfald och förhindra utflyttningen av kvinnor i 

kommunen. Detta resultat har projektet varit måna 

om att sprida i alla led och förankra i den politiska 

världen. Det fortsatta arbetet så som planskisser 

och utvecklingsplaner utgår från visionen där det 

finns en bred representation av befolkningen, för att 

säkerställa att nya planer och samhällsutveckling 

sker utifrån ett perspektiv som inrymmer jämställd-

het och mångfald. 

För att ytterligare förankra processen har fortsatt 

arbete genomförts med workshoptillfällen med en 

bredd av politiker. Man har också anordnat semi-

narium om jämställdhet i den fysiska planeringen. 

Då attraktivitet och upplevd trygghet kan variera 

utifrån ålder och kön genomfördes en trygghets-

vandring i mars 2012 för att tydliggöra behovet av 

mångfald i den fortsatta planeringen. 

Arbete med barn och ungdomar
Projektet har genomfört ett arbete med Älvens 

Förskola. Där har man tittat på byggandet av en ny 

stad och attraktiva utemiljöer och lekplatser. Det 

här gjorde man för att titta på offentliga miljöer ur 

barnens perspektiv och man tittade även på lekplat-

ser ur förskolelärarnas perspektiv. 

- Utifrån utbildningen 100 sätt att tänka, fick vi 

en uppgift att bygga en bro med barnen. Vi hade 

tänkt fortsätta med den uppgiften, men barnen gav 

oss en annan vinkel genom att bygga Gällivare av 

klossar och kaplastavar, och därifrån kom idén att 

bygga nya Gällivare, berättade Lena Nordström, 

förskolelärare på Älvens förskola. 

Älvens förskola, avdelning Harren, har arbetat med att bygga Gällivare.

Jämställdhet,  
integration  
och mångfald
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Barnen som har byggt är 4-5 år gamla och allt är 

skapat av spillmaterial. Alstren ställdes ut i kom-

munhuset under sommaren 2012. 

Under 2010 anordnade projektet en skoltävling för 

alla skolor och klasser i Gällivare kommun. Syfte 

och mål var att visualisera en samhällsutveckling. 

Projektet ville få reda på hur det borde vara om 

eleverna själva fick bestämma. Både för att få in-

spiration och kreativa idéer och samtidigt skapa ett 

intresse och engagemang för den stora samhällsom-

vandlingsprocessen. Vinnare blev klass 8A från Tall-

backaskolan med en modell som beskrev underjor-

diska hus, ekologiska mejerier, tyst och rofyllt, den 

perfekta platsen för den ekologiska livsnjutaren. I 

juryn satt Tommy Nyström, kommunalråd, Mats 

Pettersson, FAB, Märit Palo, Top Bostäder samt 

Lars-Erik Olsson, Boliden.

Trygghetsvandring
Trygghetsvandringar innebär att en grupp 

människor systematiskt går igenom ett område för 

att inventera det ut trygghetsperspektiv. Vanligen 

ingår personer som bor i området men ibland även 

företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, 

politiker och polis. Metoden syftar till att skapa 

TRYGGHETS-
VANDRING
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en tryggare miljö genom att ta tillvara människors 

kunskaper och erfarenheter om olika platser. Ge-

nom delaktighet får invånare chans att påverka sina 

offentliga miljöer och göra dem mer levande.

De som bor och arbetar i Gällivare har den störs-

ta kunskapen om vilka områden och miljöer som 

är trygga eller otrygga och varför. Den kunskapen 

behövs för att utveckla och förbättra den fysiska mil-

jön. Om de som verkar i området bidrar med sitt per-

spektiv och medverkar de till att åstadkomma trygga 

offentliga miljöer och förutsättningar för att Nya 

Gällivare och samhällsomvandlingen ska kunna ge-

nomföras med medborgarna i fokus. Därför genom-

fördes en trygghetsvandring med medborgarna den 

15 mars 2012. Deltagarna delades in i två grupper, en 

med män och en med kvinnor, sammanlagt nio män 

och 13 kvinnor i åldrarna 13 till 70 år deltog.

Sammanfattningsvis gällande upplevelsen av 

vandringen i sin helhet är att invånarna i Gällivare 

känner sig relativt trygga att röra sig i samhället, 

män i större utsträckning än kvinnor. Vissa områ-

den känns otrygga och behöver förbättras för att 

de ska användas i större utsträckning. Utpekade 

otrygga och områden som är i behov av förbättring 

är beaktade i det fortsatta arbetet med utvecklings-

planen för centrum. 

Båda grupperna lyfte torget och Vänskapsparken 

som otrygga områden. Torget upplevs öde med 

stora öppna ytor, få bostäder i närheten och tråkiga 

fasader med tomma skyltfönster samt dålig belysning 

speciellt mörka höstkvällar. Vänskapsparken upplevs 

som en dold instängd plats delvis på grund av scenen 

som skymmer parken men också bristfällig belys-

ning. Parken är mörk vintertid men vacker sommar-

tid och parken uppfattas som ett område med stor 

potential för uteserveringar och aktiviteter etc.

Båda grupperna lyfte parkeringshuset i Arcaden 

som ett otryggt område, de menade att det är fult 

och mörkt med skrymslen och vrån. På helgkvällar 

passerar varken män eller kvinnor gärna genom 

parkeringshuset. Även parkeringssituationen på 

Smedjegatan upplevs som bristfällig och rörig bland 

annat p.g.a. skrotbilar på lucktomten. 

Gällande stråk, gångtunnlar och övergångsställen 

lyftes att gång- och cykelvägen längs E45:ans västra 

sida är trygg med bra, fin och estetisk belysning, bra 

bredd, bra sikt, närhet till bostäder, människor och 

trafik. Majoriteten skulle välja denna sida framför 

den mörka gångvägen på andra sidan E45:an (vid 

Sjöparksskolan).  Trygga övergångar saknas bland 

annat vid Hantverkaregatan.  Gångstråket längst 

Vassara älv uppfattas som vackert men med vissa 

behov av förbättringar.   

Båda grupperna är helt överens om att det behövs 

liv och rörelse i centrum för att skapa trygghet och 

mer attraktivitet. Ett bra befintligt exempel är den 

upplysta fontänen och trädbelysningen samt Vinter-

parken som bidrar till känslan av liv och attraktivi-

tet. Vintertid är hanteringen av snön viktig, vi bör se 

möjligheterna med den ännu mer än idag.     

Gruppen kvinnor lyfte utöver detta mer specifikt 

Arcaden-huset som tomt tråkigt och öde vilket på-

verkar helhetsintrycket av centrum. De lyfte också 

vikten av större variation och mer livfulla fasader 

samt att fylla byggnader med liv även kvällstid. 

Busshållsplatsen vid MD:s ansågs vara otrygg och 

felplacerad. 

Gångstråket längs Vassara älv nämndes till skillnad 

från männen som otryggt. De menade att en mer 

sammanhållen belysning med samma typ av ljus 

skulle ge tryggare och trevligare områden och stråk. 

De pekade också på vikten av förbättrad skyltning, 

att man idag bara hittar vissa stråk och områden om 

man bor här eller redan känner till dem. De nämnde 

även vikten av mer boende/hus närmare gångstigen.   

Gångtunneln under E45:an vid badhuset upplevdes 

inte som ett självklart vägval då den ligger undan-

skymd, med klotter och skräp, utan vägräcken längs 

E45:an och tunneln upplevs även felplacerad. Gene-

rellt menade kvinnorna om det är rent och snyggt så 

leder detta till ett bra beteende med mindre skade-

görelse och högre användning av områden. 

Gruppen män lyfte mer specifikt att lekplatsen i 

centrum är mörk och känslan i området skulle 

kunna förbättras genom exempelvis fasadbelysning 

i närområdet samt fler parkbänkar.  Delar av Stor-

gatan upplevs som otrygg sena kvällar och nätter 

i anslutning till krogstängning.  Detsamma gäller 

bilparkeringen vid MD:s där bilar kör fort och är 

parkerade så de skymmer in- och utfart, här nämn-

des särskilt barn vara i farozonen. 
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Sjöparken bakom Sjöparksskolan beskrevs som ett 

mörkt tomrum i behov av översyn för att göras att-

raktiv och tillgänglig samt för att förbättra känslan 

i området som helhet.   

Männen lyfte också delar av ett flertal stråk som 

branta, feldoserade och hala vintertid exempelvis 

gångtunneln under E45:an och delar av gångstigen 

genom Hembygdsområdet mot Söderbergskullar. 

Detta påverkar framkomligheten och tillgänglighe-

ten speciellt för äldre och personer med funktions-

nedsättning. 

Männen upplevde till skillnad från kvinnorna 

gångstigen längs Vassara älv som vacker, trygg och 

bra belyst med undantag från delen närmast järnvä-

gen. Även busshållsplatsen vid MD:s upplevdes som 

ljus och trevlig.   

Konsten att leda unga 
Planering för ett attraktivt samhälle som inrymmer 

mångfald förutsätter att ungdomar attraheras. Hur 

ser dessa förutsättningar för ett attraktivt samhälle 

som lockar ungdomar ut? Hur planerar vi för ett att-

raktivt samhälle i framtiden som attraherar unga per-

soner och hur ser unga på attraktivitet och arbete?

Intresset var stort när Thomas Fürth, Kairos Future, 

föreläste om konsten att leda unga, generationsskif-

te, IT och nya värderingar. Föreläsningen ägde rum 

den 19 maj 2011  under en eftermiddag i Folkets 

Hus i Gällivare.

Thomas Fürth berättade om sina tankar om fram-

tiden, det är något vi gärna vill ha koll på men som 

inte går att förutsäga. Men för att kunna göra upp 

en plan för framtiden så måste vi ha en föreställning 

och plan om hur det ska bli.

– Att småprata runt ett bord var förr fritid men nu 

kallar man det sammanträde. Och förr påtade man 

i jorden på arbetstid men nu gör man det på semes-

tern, sa Fürth.

Men det är ett exempel på att tiderna förändras och 

med det vårt synsätt på saker och ting.

 – Vad är då ett gott liv? Jo man vill vara frisk, um-

gås med vänner, förverkliga sina drömmar, känna 

sig fri med ett spännande och meningsfullt jobb. 

Men man vill också känna sig behövd med många 

möjligheter, sa Fürth.

Det är en ny tid och en ny värld vi lever i. Med soci-

ala medier skapar man nu nätverk på ett helt annat 
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sätt än förut. Tv-nyheterna och dagstidningarna är 

inte lika viktiga som förut. Nu använder man sig 

av Facebook, YouTube, Twitter och sina smartpho-

nes. Många skaffar sig ett jobb genom sitt sociala 

nätverk så fritid och vänner är oerhört viktigt. I 

Gällivare ligger man i framkant och har tagit till sig 

den nya tekniken.

– Vi finns på Facebook och utvecklar nu en Gälliva-

re app till smartphones. Appen ska ha information 

om vad man kan se och göra i Gällivare. Vi måste 

följa med i utvecklingen, sa Maria Wallgren, verk-

samhetschef på Visit Gellivare Lapland.

Generationsväxlingen är en tudelad utmaning, hur 

företagen ska behålla och attrahera unga människor 

är en del i det hela. Men man måste också komma 

ihåg att de äldre ska överlämna sina arbeten utan 

att kunskap och information går förlorad. De äldre 

kan t.ex. vara mentor för de nya som kommer in.

Unga människor flyttar alltid runt men man ska se 

till att de blir goda ambassadörer när det är dags 

för dem att lämna företaget och kanske staden. 

Har man tur kanske de kommer tillbaka med nya 

erfarenheter och gör de inte det så kan de bli goda 

ambassadörer för staden och företaget de har 

lämnat, då lockas förhoppningsvis andra dit. Det 

värsta som kan hända är att de skickas iväg som 

mätt och less. Det man ska tänka på är att det nu 

finns en så kallad omvänd referenstagning. Det är 

inte bara företagen som kollar upp personer de ska 

anställa utan nu kollas även företagen och cheferna 

upp. Är det här ett företag jag vill jobba på, vad står 

företaget för och vilken arbetskultur finns på den 

arbetsplatsen är frågor som arbetssökande söker 

svar på. Företagen måste alltså tänka på att utveck-

la sina varumärken, företagskultur samt tänka på 

vilken bild som förmedlas av dem.

– För att lyckas med sin rekrytering ska man tänka 

på att uppdatera kunskapen om vad unga vill ha 

i arbetslivet. Man måste skapa möjligheter för att 

kunna kombinera arbets- och familjeliv. De unga 

måste också se att de har utvecklingsmöjligheter, sa 

Fürth.

Mats Pettersson, LKAB:s f.d. utvecklingschef för 

samhällsomvandlingen, kom till föreläsningen för 

att lyssna till spännande perspektiv om framtida 

generationer och ledarskap.

 – I och med samhällsomvandlingen är vi med 

och formar det nya samhället och man måste ha 

respekt och förståelse för det som kommer.  

Vi måste ta hänsyn till ungdomars värderingar 

och idéer, sa Pettersson.

Lina Åhl, från Sparbanken Nord, hade varit på en 

föreläsning med Fürth förut och ville inte missa 

chansen att få höra hans tankar när det nu handla-

de om hennes egen generation.

– Jag är själv ung och tyckte det lät intressant att 

höra om en målgrupp som är min egen. Idag hand-

lar det om vår generation och vår framtid, vilket är 

mycket spännande, sa Åhl.

Som arrangör stod Nya Gällivare tillsammans med 

Gellivare Kompetens.

– Framtidsforskaren Tomas Fürth kan alltid fånga 

och inspirera med sina framtidsstudier. Föreläsning-

en besöktes av 110 personer och det fanns en bred 

spännvidd i publiken i både åldrar och yrkesroller. 

Det var många tänkvärda ord att få med sig in i 

vardagen, avslutade Henry Ömalm från Gellivare 

Kompetens.
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Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors 

välfärd. Därför behöver alla kommuner en väl genomtänkt strategi för hur 

bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen skall utvecklas 

i framtiden. Samhällsomvandlingen i Gällivare kommun bidrar till många 

förändringar och ett stort behov av nybyggnationer i framtiden, vilket gör 

det extra viktigt att spegla de kommunala framtidsintentionerna och visio-

nen om hur befolkningen vill bo och utveckla kommunen i en väl utarbe-

tad bostadsförsörjningsplan. Bo
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Gällivare kommun genomgår en stor förändring 

i och med samhällsomvandlingen i Malmberget. I 

Malmberget kommer ca 1900 bostäder och ett antal 

offentliga funktioner som sporthall, ishall och gym-

nasieskola beröras, ca 3 200 personer kommer att 

behöva ett nytt boende under en kommande 20-års 

period. Samtidigt befinner sig Gällivare kommun 

i en expansiv fas vad gäller arbetsmarknaden, där 

bl.a. gruvnäringen expanderar. Utöver det kommer 

många personer att behöva ersättas p.g.a. pensions-

avgångar inom en 10-års period.

Sammanfattning 
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att ta fram 

ett planeringsunderlag för hur mycket bostäder det 

kan komma behövas i kommunen framöver. För att 

ha en god framförhållning gällande möjligt framtida 

bostadsbehov har även en potentiell tillväxt tagits 

i beaktning. Denna baseras på en utredning om 

framtida arbetskraftsbehov och pensionsavgångar 

hos företag samt de största offentliga arbetsgivar-

na de närmaste tio åren. Prognosen utgörs av två 

scenarier, miniscenariot baseras på 170 tillfrågade 

företag samt de största offentliga arbetsgivarna i 

kommunen, maxiscenariot är en uppskattning som 

bygger på att samtliga 430 företag i kommunen ser 

samma behov som de 170 tillfrågade. Miniscena-

riot innebär ett framtida arbetskraftsbehov på ca 

2000 personer vilket med variabler för medflyttare, 

familjebildning och pendling medför en tillväxt och 

på totalt ca 4000 personer. I maxiscenariot är mot-

svarande arbetskraftsbehov ca 3600 personer vilket 

medför en tillväxt på totalt knappt 7000 personer. 

För att kunna kvantifiera behovet av nya bostäder 

i kommunen har fyra antaganden gjorts. Det första 

antagandet är att boendetätheten i nya småhus är 

2,7 personer per hushåll, det andra att boendetät-

heten i nya lägenheter är 1,6 personer per hushåll. 

Tredje och fjärde antagandet handlar om fördel-

ningen mellan villor och lägenheter och innebär att 

48 % av befolkningen vill bo i villa och 52 % 

vill bo i lägenhet. Dessa antaganden baseras på 

nuvarande boendetäthet och befolkningsstruktur i 

kommunen samt antaganden om människors behov 

och önskemål kring boende i framtiden. Utifrån 

de fyra antagandena är behovet av ersättning för 

samhällsomvandlingen i Malmberget en nybyggna-

tion av knappt 1300 bostäder, motsvarande ca 800 

lägenheter och 500 villor. Ersättningen blir något 

mindre än befintlig mängd bostäder i Malmber-

get. Detta beror på att de antaganden som gjorts 

innebär en högre boendetäthet än den som finns i 

Malmberget idag. En planberedskap för en potenti-

ell tillväxt gällande arbetskraftsbehovet och sam-

hällsomvandlingen i Malmberget skulle innebära 

ca 3200 bostäder i miniscenariet fördelat på 1100 

villor och 2100 lägenheter. För att möta behovet i 

maxiscenariot behövs beredskap för ca 4700 bostä-

der, motsvarande 1700 villor och 3000 lägenheter.

Under visionsarbetet och medborgardialogen har 

tre områden i Gällivare pekats ut som attrakti-

va för bostäder och utveckling med anledning av 

samhällsomvandlingen: Repisvaara, Vassara älv 

och Centrum. Detta arbete resulterade även i vik-
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tiga förutsättningar och faktorer för ett attraktivt 

samhälle, värden som vi måste bevara och förstär-

ka. Några av dessa värden är naturen, närhet och 

småstadskaraktär, förutsättningar för ett attraktivt 

boende som även framkommer i den enkätstudie 

som gjordes av kommunen under 2011. Enligt en-

kätundersökningen vill de flesta av de medverkande 

invånarna i Gällivare, Malmberget och Koskullskul-

le bo i lugna områden med en blandad bebyggelse 

med småskaliga flerbostadshus, radhus och villa-

bebyggelse som ligger relativt centralt i närhet till 

servicefunktioner. Nyproducerade småhus är mest 

populärt bland ungdomarna och barnfamiljerna 

medan gruppen 49-79 år föredrar lägenheter i det 

befintliga bostadsbeståndet.

Långsiktighet krävs
Bostäder är en viktig tillväxtfaktor och ett bristande 

utbud av lämpliga boenden kan hämma utveckling-

en. Kommunen har ett ansvar att kunna erbjuda 

dagens och morgondagens invånare goda bostäder 

i områden och miljöer där det finns förutsättningar 

för en god och hälsosam livsmiljö. Här krävs en 

lyhördhet för vad som efterfrågas av olika typer av 

grupper. Hur vill framtidens kommuninvånare bo?

En långsiktig bostadspolitik krävs för att kunna 

skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och 

kommunen har ett stort ansvar i att se bostads-

marknaden som en helhet och se bostadsförsörj-

ningen på lång sikt. Bostadsmarknadens kommersi-

ella aktörer agerar naturligt marknadsekonomiskt 

och bygger det som är lättast att sälja. Kommunen 

behöver verka för att bygga för en långsiktigt håll-

bar struktur på bostadsmarknaden. 

Gestaltning av det framtida bostadsområdet Repisvaara.
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Framhäv och förädla det attraktiva i kommunen
Gällivare kommun har en storslagen natur och 

goda förutsättningar för att skapa unika och myck-

et attraktiva bostadsmiljöer. I det blir en attraktiv 

bebyggelse viktig och det har också efterfrågats i 

de workshops med allmänheten som genomförts i 

kommunen 2010. Exempel på bostadsområden i 

Gällivare som pekats ut som attraktiva av allmän-

heten är Vassaraträsk, Vassara älv, Repisvaara samt 

förtätade områden inne i centrum. En attraktiv be-

byggelse bygger på variation i miljön – att kunna bo 

centralt, i staden, på landsbygden, naturnära, nära 

kommunikationer, samtidigt som det blir viktigt att 

kunna välja ur mångfalden och satsa där förutsätt-

ningarna att göra avtryck är störst. För att stärka 

kommunens attraktionskraft, förhindra utflyttning, 

locka till inflyttning samt att sätta Gällivare på 

kartan är det nödvändigt att våga satsa. 

För att åstadkomma välintegrerade områden som är 

rika på mångfald bör en blandning av olika boende- 

och upplåtelseformer eftersträvas. Orter som har ett 

varierat och blandat bostadsutbud, där olika typer 

av människor kan bo och verka tillsammans, bidrar 

till att skapa attraktiva livsmiljöer och främjar en 

hållbar utveckling ur såväl socialt, ekologiskt som 

ur ekonomiskt perspektiv. De framtida boendemil-

jöerna i kommunen ska enligt allmänheten karak-

täriseras av att inom gång- och cykelavstånd kunna 

ha tillgång till service, vänner och rekreationsområ-

den. För framtida stadsstruktur efterfrågas en blan-

dad stad med hög kvalitet på såväl interiör standard 

som exteriör miljö.
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Studieresor
- Hur skapas attraktiva städer?
För att visa på olika lösningar inför framtida nybyggnationer ordnades studie-

resor för politiker och tjänstemän. Den första resan gick till Malmö och Köpen-

hamn som följdes av en resa till Stockholmsområdet. Under resorna besöktes 

många olika områden där det bland annat arbetats med förtätning, utformning i 

olika skalor, gestaltning, attraktiva mötesplatser samt byggnader med mångfunk-

tionalitet som sport, kultur och skola. Man tittade även på olika energilösningar. 

I bostadsområdet Bo01, Västra Hamnen i Malmö, finns en tät och varierad bebyggelse med  
intressanta lösningar för utemiljöer.
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Framtidens gymnasieskola i Ørestad har ett 
öppet klimat och öppna, flexibla planlösningar 
med intressanta mötesplatser.

Jakriborg är ett nytt område med hyreslägenheter byggt 
som en medeltidsstad. Här är kvarter och stråk baserade 
på människornas rörelsemönster för att skapa trivsel och 
attraktion. 

Järla sjö är ett nybyggt och sjönära område som delvis är 
en omvandling av ett äldre industriområde. Området har en 
småstadskaraktär med blandad bebyggelse. 

Nackas eget kulturhus Dieselverkstaden i Sickla är en gammal 
industribyggnad omgjord till ett modernt kulturhus. Här finns 
scener, mötesrum, verkstäder, bibliotek, restaurang och inom-
husklättring.

I Tensta har ett projekt genomförts från miljonpro-
grammet till en mer småskalig bebyggelse.  
Här har man fokuserat mycket på färgspråket. 

Foto: Liza Yngström
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Röster  
om projekt Nya Gällivare

Ulf Hansson, utvecklingschef
Vi skrev detta som ett projekt men insåg ganska 

snabbt att vi startat en process där vi la grunden 

för samhällsomvandlingen och näringslivets möjlig-

heter att utvecklas och nå nya kompetensområden. 

Intresset för Gällivare som etableringsort har ökat 

i och med projektet som sida vid sida med övriga 

näringslivets expansion har skapat ännu större 

möjligheter för tillväxt. Det har varit nästan som ett 

utbildningsprojekt för både politiker och tjänste-

män, både i de svårigheter men också möjligheter 

som vi har mött längs vägen. Det som har fram-

kommit under workshoparbetet har inte bara varit 

intressant utan något vi tagit med oss i det fortsatta 

arbetet. Vi fick reda på att medborgarna önskade en 

förtätning av stan och att de la stor vikt vid kultur, 

sport, aktiviteter och en förbättrad handel. Det var 

imponerande vilket intresse medborgarna hade och 

det stora deltagandet vi fick i workshoparbetet.

Det framkom önskemål om boendemöjligheter som 

är centrumnära, nära vatten, naturnära och med 

Tommy Nyström, kommunalråd
I och med projektet har vi skapat en annan närhet 

till befolkningen. Tio procent av medborgarna har 

deltagit i workshops eller andra möten och det är en 

ansenlig mängd i sådana här sammanhang. Många 

av dem är ungdomar vilket är positivt, det har varit 

mycket intressant att ta del av deras tankar. 

Nu har vi möjligheten att bygga upp ett nytt, attrak-

tivt samhälle. Och det ska vi göra utifrån medbor-

garnas vilja och önskan om hur de vill ha det, så 

långt det bara är möjligt. 

utsikt. Medborgarna vill ha en intim småstad med 

goda livsmiljöer och varierat utbud. Innan projektet 

startade hade kommunen haft ett antal processer 

och det fanns olika förslag var man skulle bygga 

olika funktioner. Men kommunen har ändrat sig ut-

ifrån vad människor sagt och önskar och nu arbetar 

och planerar vi utifrån vad medborgarna faktiskt 

tyckte. Och det är stort. 
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Lennart Johansson, kommunchef
Ett av huvudsyftena med projektet var att bredda 

och utveckla medborgardialogen. Det har vi lyckats 

med tycker jag. De utvecklingsplaner som det nu 

jobbas med är utifrån det som framkom i dialogen 

med medborgarna och det är en styrka. Projektet 

gav oss också en möjlighet och ekonomiska för-

utsättningar att starta upp arbetet och på så sätt 

anställa kompetent personal och anlita konsulter. 

Dessutom har det gjort att vi har kunnat etablera 

intressanta samarbetspartners som LTU och KTH 

och vi har haft seminarier och konferenser som t.ex. 

Byggfälten. Det har satt Gällivare på kartan vad 

gäller samhällsomvandling.

Liza Yngström, samhällsplanerare
Projekt Nya Gällivare har verkligen varit ett nytt 

och ett mycket bra sätt att jobba med planering. 

Att redan tidigt i processen engagera medborgare, 

näringsliv och tillsammans ta fram en vision som 

fungerar som underlag för den fysiska planeringen. 

Det är jätteviktigt att alla åldersgrupper finns re-

presenterade i det förberedande arbetet så att olika 

perspektiv och behov beaktas, för att samhället ska 

attrahera många olika grupper. 

Det är av stor vikt att kunna jobba vidare med 

utveckling och planering i de områden som finns ut-

pekade av medborgarna som attraktiva. Det skapar 

bättre förutsättningar för ett attraktivt och långsik-

tigt samhälle där folk vill bo kvar och flytta till.  

Christina Eneris, exploateringsingenjör
Sättet man har jobbat på i projektet är något utöver 

det vanliga. Och det är häftigt att en så pass stor 

andel av befolkningen har deltagit i dialogarbetet. 

Bredden imponerar där vi har haft allt från förskole-

klasser till näringslivet som har engagerat sig. Projek-

tet har varit tillgängligt för alla grupper i samhället. 

Från en mängd åsikter har vi kunnat samla ihop till 

en vision och utifrån det jobbat med inriktningar 

för t.ex. de tre olika utvecklingsområdena. Det är 

nu många områden som utvecklas utifrån medbor-

garnas synpunkter som bebyggelse och struktur, 

miljö, fritid och friluftsliv.

Birgitta Larsson, vice kommunalråd
Att jobba på det här sättet har varit väldigt bra, 

unga som gamla har haft möjlighet att påverka. Det 

tar lite längre tid när man arbetar på det här sättet, 

att föra en dialog med så många människor. Men 

det är viktigt att så många som möjligt har fått möj-

lighet att ge sin åsikt. Och visionen bygger nu på 

deras tankar och åsikter. Alla som har jobbat med 

Nya Gällivare är både kompetenta och har visat ett 

stort engagemang och det är en förutsättning för ett 

sådant här projekt ska lyckas. 



86

Röster från Näringslivet 

Harry Karlsson, ordförande Visit Gellivare Lapland
Projekt Nya Gällivare och arbetet med samhällsom-

vandlingen har väckt ett stort intresse både i Sverige 

och utanför landets gränser och det är positivt för 

besöksnäringen. Vi ser fram emot att det byggs nya 

bostadsområden närmare Dundret som på Andra si-

dan och Repisvaara. Det gör att det blir mer liv och 

rörelse i området och det blir spännande och mer 

intressant för besökare. Att samhället närmar sig 

Dundret är också positivt med tanke på transporter 

till området och utvecklingen av lokaltrafiken. Det 

är också positivt att vi får ett centrum istället för 

två vilket också kommer att gynna besöksnäringen.

Gunilla Peterson, ordförande Företagsbolaget
Från näringslivet sida ser vi primärt själva sam-

hällsomvandlingen som något övervägande positivt 

eftersom det är en förutsättning för fortsatt utveck-

ling av Gällivare. Projektets betydelse är lite svårt 

för oss att värdera, men självklart har det varit bra 

att det funnits en sammanhållande kraft vilket vi 

tror är en nödvändighet i sådana här komplexa 

situationer. Att det sedan också möjliggjort tillförsel 

av hög kompetens inom många viktiga områden 

kopplat till omvandlingen är naturligtvis bra. För 

medborgarna i stort samt olika grupper så som 

näringslivet har Nya Gällivare inneburit en mycket 

hög grad av delaktighet i planeringen av de nya 

samhället vilket kanske inte är så vanligt men väl-

digt bra.
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Röster från Näringslivet 

Mikael Isaksson, ordförande Svensk Handel Gällivare 
När själva processen om nya Gällivare startade upp, 

så insåg vi direkt inom Svensk Handel Gällivare 

att det var av yttersta vikt att vi engagerade oss till 

110 procent då vi inom vår livstid inte skulle få 

vara med om en stadsflytt till! Vi har kunskapen 

då det gäller handel som är ett viktigt ”stödben” i 

samhället, är utbudet på handel dåligt så reser folk 

till andra orter och gör sina inköp vilket självklart 

inte är bra. Ett samhälle utan bra shopping är heller 

inte lockande för de som funderar på att flytta hit. 

Vi har kunnat bidra med statistik, synpunkter om 

etablering av nya handelsområden och inte minst 

hur Gällivare centrum skall utvecklas på bästa sätt. 

Eftersom det här är en process som tar tid gäller det 

att vara uthållig, jobba aktivt och hålla fokus på 

framtiden. 

Magnus Bäcktorp, VD Fastighetsmästaren AB
För oss har det stått klart ganska länge att Gällivare 

kommun vill satsa på centrum och att de jobbar 

med en förtätning och utveckling av området. Att vi 

har fått dessa tydliga signaler har ju gjort att vi har 

vågat satsa på Norrskensgallerian. I nuläget har vi 

flertalet intressenter på gång och nyligen tillkom en 

nyetablering.
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Projekt Nya Gällivare samfinansieras av


