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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplaneförslaget daterat 2016-12-13 har varit på samrådsremiss under tiden 19 december 

2016 till och med 12 januari 2017.  

 

Handlingarna har skickats till samtliga sakägare samt berörda statliga och kommunala 

myndigheter för att samla in synpunkter. Handlingarna har även funnits tillgängliga för 

allmänheten på samhällsbyggnadsförvaltningen samt på kommunens hemsida 

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

 

INKOMNA YTTRANDE 

Följande yttranden har inkommit till och med 2017-01-16:  

 

o Länsstyrelsen Norrbottens län, 2017-01-16 

o Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, 2016-12-22 

o Räddningstjänsten, 2016-12-28 

o Socialdemokraterna, 2017-01-09 

o Skanova, 2017-01-10 

o Trafikverket, 2017-01-10 

o Privatperson 1, 2017-01-11 

o Lantmäteriet, 2017-01-11 

o Miljö-, bygg- & räddningsnämndens au, 2017-01-12 

o Circle K Sverige AB, 2017-01-12 

o Service- och teknikförvaltningen, 2017-01-12 

 
 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande 

förändringar skett av detaljplan för Hasseln 10, 11, 12 samt del av Hasseln 9, Gällivare 

kommun, daterad 2016-12-13. 

 

Följande har förtydligas i planbeskrivningen: 

 Att innergården bör inhysa möjlighet till lek och rörelse har lagt till under rubriken 

Lek, rekreation och mötesplatser.  

 Planbeskrivning är till granskningshandling kompletterad med text som tydliggör att 

anslutningsavgifter tas ut i samband med bygglovet.  

 Det har i planbeskrivningen tydliggjorts att bildande av gemensamhetsanläggning 

medför ekonomiska konsekvenser för deltagande fastigheter i anläggningen. 

 Syftningsfel om att fjärrvärmeledningar måste flyttas för att detaljplanen ska kunna 

genomföras här ändrats. Detta stämmer därmed inte.  

 

Följande bestämmelser har justeras: 

 Korsmark har lagt till och specificerats att komplementbyggnader får anläggas på 

planterbart bjälklag. 

 Egenskapsbestämmelse b1 har bedömts som överflödig och tagits bort från 

planförslaget. 

 För att säkerställa gällande krav på inomhusmiljö kompletteras planen med reglering 

om ljuddämpad sida (m1) i enlighet med Länsstyrelsens förslag.  

 Högsta nockhöjd respektive högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan har 

höjts med 2,1 meter. 
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 Samtliga planbestämmelser som innehåller begreppet ”underjordiskt garage” har 

ändrats till att enbart omfatta ”garage”. 

 

Följande nya bestämmelser har införts på plankarta: 

 Källare får inte finnas. 

 Föreskriven höjd i meter över angivet nollplan för färdigt golv bottenbjälklag/garage 

på mark ska vara +358,8. 

 Parkeringsgarage ska utföras genomsläppligt för utomhusluft. 

 

 

Övriga ändringar är främst redaktionella. 

 
 
SAMRÅDSYTTRANDEN 

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

Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Länsstyrelsen Norrbotten, enligt skrivelse 2017-01-16 
 

Länsstyrelsen anser det är positivt att kommunen utnyttjar de möjligheter som finns till 

förtätning med bostäder i centrum. Befintliga system för infrastruktur och dagvatten kan 

nyttjas och de som flyttar in får god tillgänglighet till olika centrumfunktioner m.m. 

 

De angränsande vägarna Malmbergsvägen och Parkgatsleden (E45) innebär att planområdet 

är påverkat av trafikbuller som överstiger de av riksdagen rekommenderade riktvärdena enligt 

förordning 2015:216. Detta innebär att planförslaget inte kan genomföras utan vissa 

anpassningar av bebyggelsen, vilket också framgår av planbeskrivningen och i en 

”upplysning” på plankartan. Länsstyrelsen menar dock att detta även behöver regleras genom 

planbestämmelser gällande utformning t.ex. att minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida (PBL 4 kap 16 § 1). 

 

När det gäller parkeringar hänvisas till möjligheten att anordna ett underjordiskt garage. 

Planen medger dock även markparkering på gården vilket torde bli aktuellt om inte något 

garage anläggs, alternativt att parkering hänvisas till annan plats. Även dessa alternativ bör 

omnämnas i planbeskrivningen. 

 

Byggnadshöjden regleras med samma höjd för hela området. I planbeskrivningen framhålls 

värdet för stadsbilden med en varierad hushöjd inom området. Om det är kommunens 

ambition att höjden ska variera bör detta säkerställas med planbestämmelser. 

 

Byggnadsarean för huvudbyggnader regleras med bestämmelsen e1 inom planområdets yttre 

del. Inom den del som illustreras som gård regleras komplementbyggnaders area med 

bestämmelsen e2. Det behöver tydliggöras att det endast är komplementbyggnader som får 

uppföras inom området. Detta görs lämpligen med korsmarkering av området (området får 

endast bebyggas med komplementbyggnader). Som förslaget nu är utformat medges även 

annan bebyggelse på hela innergården. 

 

Den administrativa bestämmelsen ”g” bör även finnas inom det yttre området eftersom garage 

kan byggas också under denna del. 
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Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL (SFS 210:900) 

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 

beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap.10 § plan- och 

bygglagen. 

 

Kommentar: 

Bullerskyddande åtgärder regleras i plankartan bland annat genom att byggrätten tillåts i 

planområdets yttre delar och därmed har möjlighet att med genomtänkt placering av 

byggnader skapa en gemensam uteplats för de boende på gården, som klarar de 

rekommenderade riktvärdena för uteomhusmiljö. Säkerställandet, det vill säga att byggrätten 

utnyttjas i tillräcklig stor utsträckning för att uppnå en skärmande effekt, kan dock inte styras 

i planen. Det är först i bygglovsskedet som krav ställs på att en acceptabel boendemiljö kan 

uppnås.  

 

För att säkerställa gällande krav på inomhusmiljö kompletteras planen med reglering om 

ljuddämpad sida i enlighet med Länsstyrelsens förslag.  

 

För att förtydliga vilka parkeringslösningar som detaljplanen medger har planbeskrivningen 

kompletterats med information om detta.  

 

Att uppföra byggnader i olika varierade höjder inom planområdet är önskvärt för 

stadsbilden. Precis som tidigare nämnt varierar höjderna på byggnaderna runt omkring 

kvarteret Hasseln mellan två till fem (möjligt sju) våningar. I planområdets östra delar kan 

antal våningar fördelaktigt vara lägre. Detaljplanen säkerställer inte varierade höjder inom 

kvarteret med särskild egenskapsbestämmelse då det heller inte bedömts som olämpligt med 

samma våningsantal inom planområdet.    

 

För att säkra detaljplanens syfte med innergården och den byggrätt som avsetts har reglering 

inom detta egenskapsområde justerats. Korsmark har lagt till och specificerats att 

komplementbyggnader får anläggas på planterbart bjälklag. 

Egenskapsbestämmelse b1 har bedömts som överflödig och tagits bort från planförslaget. 

Garage tillåts inte uppföras i det yttre området med hänsyn till säkerhetsavstånd om 25 meter 

till bensinstationens verksamhet. 

 

Barn-, utbildning-, och kulturförvaltningen, enligt skrivelse 2016-12-22 
Säkra skolvägar är något som måste ses över i varje nytt projekt. Det handlar både om 

förbättringar som behövs i och med nya bostadsområden, men även justeringar på  

Befintliga skolvägar. I och med skolstrukturförändringen och samhällsomvandlingen kan det 

bli aktuellt att skolbarn ska färdas till flera skolor, både Mariaskolan och Hedskolan i första 

hand. Men det kan även bli aktuellt med skola på Repisvaara. Därför är det viktigt att se över 

gång- och cykelvägar till alla dessa skolor.  

 

Det ska finnas gång- och cykelvägar som leder till de olika skolorna samt breda trottoarer i 

anslutning till vägarna. Dessa behöver dessutom snöröjas på vintern för att säkerställa att barn 

inte promenerar på vägen. Ett ökat antal bostäder betyder ett ökat antal barn.  

 

Innergården bör ge utrymme till mycket lek och rörelse på grund av planområdets centrala 

läge. 
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Fritidsgården Stacken kommer inte att finnas kvar efter sommaren 2017. Tillfällig placering 

blir Alen 5 från november 2017. Framtida placering är tänkt i det blivande 

multiaktivitetshuset. Läget kommer dock fortsättningsvis vara centralt, vilket gynnar de 

ungdomar som bosätter sig i hyreslägenheterna.  

 

Kommentar: 

Planområdet angränsar mot befintliga lokalgator med trottoarer. Synpunkten innebär ingen 

ändring av förelagen detaljplan.   

 

Detaljplanen medger tillräcklig yta för att lek ska kunna anordnas på innergård. Det 

säkerställs dock inte att en lekplats ska anordnas i detaljplanen. I planbeskrivningen har det 

förtydligats att innergården bör inhysa möjlighet till lek och rörelse.   

  

Fritidsgården har flyttats till kvarteret Alen fram tills att Multiaktivitetshuset är färdigbyggt. 

Upplysningen innebär ingen ändring av förelagen detaljplan.  

 

 

 

Räddningstjänsten, enligt skrivelse 2016-12-28 
Vi har tagit del av förslaget till ny detaljplan för bostäder på Hasseln 10, 11, 12 samt del av 

Hasseln 9 och har inga synpunkter på det förslaget. Vi noterar dock att man planerar för 

bostadshus i många våningar samt underjordsgarage för 110 bilar men vi förutsätter att man 

hanterar dessa risker i bygglovsskedet.  

 

Kommentar:  

De risker som ansetts som nödvändiga med hänsyn till tillåten användning och övrig 

reglering av kvartersmarken inom planområdet har utretts. Underjordsgarage har utgått ur 

planförslaget. I bygglovsskedet hanteras fortsatt risker. Synpunkten föranleder inga 

ändringar av planförslaget.  

 

 

 

Socialdemokraterna, enligt skrivelse 2017-01-09 
Socialdemokraterna har tagit del av Detaljplan för ovanstående och vi har inget 

att erinra i Detaljplanen. 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar detta och yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  

 

 

 

Skanova, enligt skrivelse 2017-01-10 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. 

 

Kommentar: 

Kommunen noterar detta och yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.  
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Trafikverket, enligt skrivelse 2017-01-10 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna och kan konstatera att området ligger på 

tillräckligt avstånd från E45, med anledning av risker med farligt gods. Däremot ligger 

området på sådant avstånd att riktvärden för buller kommer att överskridas, vilket kommunen 

avser att lösa genom krav på anpassning av planlösning för lägenheterna Plankartan anger 

dock detta endast som en upplysning. Riktvärdena bör anges i plankartan och säkras att de 

klaras genom reglering i planen med bestämmelser. 

 

Trafikverket har utöver detta inget att erinra mot planförslaget. 

 

Kommentar: 

Bullerskyddande åtgärder regleras i plankartan bland annat genom att byggrätten tillåts i 

planområdets yttre delar och därmed har möjlighet att med genomtänkt placering av 

byggnader skapa en gemensam uteplats för de boende på gården, som klarar de 

rekommenderade riktvärdena för utomhusmiljö. Säkerställandet, det vill säga att byggrätten 

utnyttjas i tillräcklig stor utsträckning för att uppnå en skärmande effekt, kan dock inte styras 

i planen. Det är först i bygglovsskedet som krav ställs på att en acceptabel boendemiljö kan 

uppnås.  

 

För att säkerställa gällande krav på inomhusmiljö kompletteras planen med reglering om 

ljuddämpad sida.  

 

 

 

Privatperson 1, enligt skrivelse 2017-01-11 
Jag anser att högsta antalet våningsplan bör vara mer än fem. Fler höga byggnader bör 

generellt uppföras i centrala Gällivare för att skapa mer påtaglig stadskänsla. De flesta 

byggnader i centrum är i dagsläget tre till fyra våningar höga vilket ger ett intetsägande 

intryck. Det bör rimligtvis vara ekonomiskt fördelaktigt att uppföra fler lägenheter på samma 

markyta. Bostadsbristen är dessutom stor sedan lång tid vilket ytterligare talar för att utnyttja 

tillgänglig mark maximalt genom att bygga högt.  

 

Antalet tillgängliga parkeringsplatser bör inte betraktas som en begränsande faktor i fallet 

Hasseln utan borde vid behov kunna utökas genom att anlägga två underjordiska 

parkeringsplan istället för ett. 

 

Skuggning kan inte heller vara ett stort problem eftersom bara en bensinstation ligger direkt 

norr om kvarteret. 

 

Kommentar: 

I detaljplaneprocessen har exploateringsgraden studerats utifrån ett flertal olika aspekter, 

där parkeringsbehov och höjder samt skuggning är exempel som utvärderats och bedömts. 

Det har utifrån detta arbete bedömts som att föreslagen exploateringsgrad, med maximalt 5 

våningar, är lämpligt på platsen. Att anlägga underjordiskt garage har visat sig vara 

olämpligt på grund av förorenat grundvatten. Därför har hela byggnadsvolymen flyttats upp 

till markplanet och blir totalt cirka 6 våningar med parkeringsgaraget. En ny parkeringsnorm 

är framtagen som innebär att fler lägenheter är möjligt inom kvarteret. 

 

Synpunkten föranleder ingen ändring av föreslaget detaljplaneförslag.  
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Lantmäteriet, enligt skrivelse 2017-01-11 
 

Detaljplan för Hasseln 10-12 m.fl. i Gällivare kommun 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2016-12-13) har följande 

noterats: 

 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av 

detaljplanen genomföra följande fastighetsbildningsåtgärder. 

Genom fastighetsreglering skall Hasseln 10, Hasseln 11, Hasseln 12 samt del av Hasseln 9 

bilda en ny fastighet. Vid plangenomförandet kan även gemensamhetsanläggning komma att 

bildas. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

GRUNDKARTA 

Grundkartans kvalitet är bristfällig. Det saknas exempelvis fullständiga 

fastighetsbeteckningar. För möjligheten att geografiskt relatera till planområdet bör 

uppgifterna redovisas på plankartan. 

 

Grundkartan ger därutöver ett rörigt intryck på grund av att ett omotiverat stort antal 

höjdpunkter samt koordinatpunkter är angivna. 
 

Kommentar: 

Planhandlingarna har kompletterats med en uppdaterad grundkarta. 

Redovisningen av koordinatpunkterna har förenklats. 
 

PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER 

Utfartsförbud 

Lantmäteriet vill tipsa om möjligheten att i plankartan utlägga planbestämmelser om 

utfartsförbud mot allmän plats. 

 

Kommentar: 

Boverkets allmänna råd har tagit bort utfartsförbud i plangräns. Man kan endast reglera 

utfart mot allmän plats som ligger inom planområdet. Om man vill säkerställa utfartsförbudet 

kan man ta med en del av den allmänna platsen i planen och då sätta utfartsförbud.  

Därför har boverket tagit bort ”utfartsförbud på plangräns” från sina allmänna råd.  

  

Utökning av planområdet och ta med en liten del av omkringliggande gator för att lägga 

utfartsförbud har inte bedömts nödvändigt. Malmbergsvägen med körfält åtskilda av 

mittrefug är trafiktekniskt olämplig för utfart, men fullt möjlig med endast högersväng tillåten 

in- och ut. Lappfogdegatan med de två ut- respektive infarterna till Circle K på motstående 

sida är även den trafiktekniskt olämplig då det blir flera utfarter nära korsningar på en kort 

sträcka. Mot Per Högströmgatan kan utfart anordnas utan problem.  
 

PLANBESKRIVNING 

Teknisk försörjning 

I planbeskrivningen anges att planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och avlopp samt att nya byggnader kan anslutas till befintligt vatten- och avloppssystem. Det 

saknas dock redogörelse för huruvida anslutningsavgifter kommer tas ut. 
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Kommentar: 

Planbeskrivning är till granskningshandling kompletterad med text som tydliggör att 

anslutningsavgifter tas ut i samband med bygglovet.  

 

 

I planbeskrivningen anges att såväl fjärrvärmeledningar som elledningar inom planområdet 

måste flyttas för att möjliggöra plangenomförandet. Det saknas dock redogörelse för vem som 

är ledningshavare samt vem som bekostar flytten. 

 

Kommentar: 

I planbeskrivningen har det blivit ett syftningsfel. Det är enbart elledningar inom 

planområdet som måste flyttats. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 

 

I planbeskrivningen anges att fiberkablar finns inom planområdet. Det saknas dock 

redogörelse för vem som är ledningshavare samt hur ledningarna avses hanteras vid 

plangenomförandet. Ifall ledningarna avses flyttas bör detta anges tillsammans med 

redogörelse för vem som bekostar flytten. Ifall ledningarna avses bibehållas bör markreservat 

för ledningarna utläggas i plankartan. 

 

Kommentar: 

Fiberkablar finns inte inom planområdet, men i nära anslutning. Dessa ägs av Gällivare 

kommun. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

I plankartan finns utlagt markreservat som avser gemensamhetsanläggning för ett gemensamt 

underjordiskt garage för boende inom fastigheten Hasseln 9 samt den vid plangenomförandet 

bildade fastigheten. I planbeskrivningen bör förtydligas att bildandet av en 

gemensamhetsanläggning medför ekonomiska konsekvenser för de deltagande fastigheterna. 

 

Kommentar: 

Det har i planbeskrivningen tydliggjorts att bildande av gemensamhetsanläggning medför 

ekonomiska konsekvenser för deltagande fastigheter i anläggningen. 

 

I planbeskrivningen anges att en gemensam innergård med lekplats och sophantering kan 

uppföras för boende inom fastigheten Hasseln 9 samt den vid plangenomförandet bildade 

fastigheten. Lantmäteriet vill påminna om möjligheten att bilda gemensamhetsanläggning 

även för dessa ändamål. I plankartan kan markreservat utläggas varvid avgränsning med 

administrativa gränser skall ske. 

 

Kommentar: 

En gemensamhetsbestämmelse är en belastning på den tjänande fastigheten och i detta fall 

bedöms en gemensamhetbestämmelse ej nödvändig för att säkerställa en god bebyggd miljö 

för de berörda fastigheterna. 

 

 

 

 

Miljö-bygg- & räddningsnämndens au, enligt skrivelse 2017-01-12 
En fördjupad markundersökning bör göras och sanering av ev. markföroreningar måste göras. 
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Kommentar: 

Kompletterande miljötekniska markundersökningar har gjorts. Vid plangenomförandet i 

bygglovskedet kommer krav att ställa på hantering och bortforsling av förorenade massor.  

 

Bullerutredning saknas. Bullerutredningen bör utföras och lämnas senast vid 

bygglovshanteringen. 

 

Kommentar: 

Bullerutredning finns med i samrådshandlingen. Under rubriken Trafikflöden och buller i 

planbeskrivningen finns en sammanfattande text samt att utredningen även kan läsas i sin 

helhet i bilaga till planhandlingarna. 

 

Risker med gasolförvaringen och konsekvenser för en ev. fordonsgasförsäljning vid 

intilliggande bensinstation bör analyseras djupare. 

 

Kommentar: 

Angående gasolhantering nämns detta under kapitel 4.2 i Riskanalysen (bilaga), men 

hanteringen avfärdas då det är en begränsad användning och endast i mindre behållare. I 

handboken ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” står det att 

förvaringsskåpet (max 1000 lit) måste stå minst 3 meter ifrån husbyggnad. Dessa risker och 

konsekvenser hanteras i senare process om det blir aktuellt med gasolförsäljning.  

 

Av planillustrationens förslag till de tänkta byggnaderna är entréerna (sid 10) skissade från 

Malmbergsleden och bensinstationen. Illustrationen i sig har ingen juridisk inverkan. 

 

Entréerna kommer i bygglovsskedet få flyttas till innergården som i alla andra närliggande 

fastigheter. 

 

Kommentar: 

Kommunen anser att det är önskvärt med entréer från gata. Entréerna är dock inte reglerade 

i sin placering i plankartan, precis som det nämns ovan.  

 

Av handlingarna framgår att nämnd person är stadsarkitekt vilket han inte är. 

 

Kommentar: 

Titel på nämnd person har ändrats i planbeskrivningen.  

 

 

 

Circle K Sverige AB, enligt skrivelse 2017-01-12 
Circle K Sverige AB har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad detaljplan och vill i detta 

sammanhang påpeka vikten av att erforderliga skyddsavstånd mellan Circle Ks anläggning 

och andra anläggningar och nybebyggelser följs. Då Circle K bedriver verksamhet på plats 

idag vill vi att hänsyn tas dels gällande eventuella störningar som verksamheten kan generera 

(såsom buller, ljus mm). Circle K avser att utveckla och anpassa fastighet och verksamhet för 

framtidens behov, exempelvis tillhandahålla andra drivmedelsslag som kan komma att kräva 

andra skyddsavstånd. 

 

Kommentar: 



 10 

Kommunen gör en bedömning av detaljplanens lämplighet utifrån nuvarande förutsättningar. 

Vid en eventuell ändring av verksamheten som Circle K bedriver måste detta hanteras i en 

separat process.  

 

Vidare måste säkerställas att ev. nya/tillfälliga in- och utfarter utformas så att tankbilen får det 

utrymme som krävs vid inkörsel och lossning samt att våra kunder lika enkelt som idag kan ta 

sig till och från vår anläggning. 

 

Circle K önskar att kommunen tar kontakt avseende frågor som rör vår verksamhet. Circle K 

träffas gärna för ett möte för att diskutera risker och förutsättningar för planerad bebyggelse 

gällande avstånd mellan nybebyggelse och bensinstation. 

 

Kommentar: 

Kommunen gör en bedömning av detaljplanens lämplighet utifrån nuvarande förutsättningar. 

Vid en eventuell ändring av verksamheten som Circle K bedriver måste detta hanteras i en 

separat process.  

 

Detaljplanen medför inga ändringar på den lokalgata som används för in- och utfart till 

anläggningen.  

 

 

 

Service- och teknikförvaltningen, enligt skrivelse 2017-01-12 
I Gällivare kommun finns 0,9 fordon per invånare vilket ger att 9 av 10 har bil och bör således 

ha någonstans att parkera. Att använda en parkeringsnorm på 1,1 är alldeles för lågt speciellt 

med tanke på att utbudet av parkeringsplatser i centrum är mycket lågt. Vi har idag 2 stora 

arbetsgivare och dessa är lokaliserade utanför Gällivare centrum, det medför att fler behöver 

ett fordon för att kunna ta sig till och från jobbet än 1,1 per lägenhet som det är räknat på för 

projektet och kommer leda till parkeringsbrist i området. 

 

Kommentar: 

Detaljplanen säkerställer att tillräcklig markyta inom användningen för bostäder (B) finns 

tillgänglig för uppförande av parkeringsytor. Möjligheter finns, och kommunen förordar, 

uppförande av parkeringsgarage för att lösa tillräcklig parkeringsantal.  

Parkeringsnormen har ändrats med ny zon-indelning inom tätorten. Planområdet ligger inom 

zon A med parkeringsnormen 9 bilplatser/1000 m
2
 BTA och vid genomförandet av alternativa 

åtgärder som påverkar behovet av bilparkering kan ett lägre parkeringstal accepteras. Det 

centrumnära läget och den goda tillgången till kollektivtrafik och service inom gångavstånd 

bidrar till att minska behovet av biltransporter. I första hand ska framkomligheten för 

trafikanter som promenerar, cyklar och använder spark, skidor, skoter eller kollektiva 

färdmedel prioriteras.  
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MEDVERKANDE 

 

Lennart Johansson, Samhällsbyggnadschef, Gällivare kommun 

 

Josefin Ekbäck, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun 

 

Upprättad 2019-03-04 

 

  


