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INLEdNING

BAkGRUNd
Gällivare kommun står inför stora förändringar. Inom de närmaste 20 
åren kommer stora delar av Malmberget att avvecklas i olika etapper 
samtidigt som andra delar av kommunen kommer att utvecklas. Bostäder 
och offentliga byggnader i Malmberget ska ersättas och byggas upp i 
Gällivare. När staden förtätas blir kvaliteten på de offentliga rummen än 
viktigare.

Kommunen har genomfört en omfattande medborgardialog som har 
resulterat i en vision för samhällsomvandlingen, Gällivare ska utvecklas 
till en arktisk småstad i världsklass. Ett samhälle med större attraktion, 
utbud och möjligheter som gör att fler väljer att flytta till Gällivare ska 
skapas.

SYFTE
Gestaltningsprogrammet syftar till:

• att vara ett stöd för inblandade parter i gestaltningen av Gällivare 
centrum

• att föreslå principer för utformning av torg, parker, gaturum och 
andra offentliga platser samt bebyggelsen.

MåL
Målet med gestaltningsprogrammet är att förstärka Gällivares identitet 
genom att lyfta fram platsspecifika kärnvärden och uttrycka visionen för 
stadsomvandlingen - en arktisk småstad i världsklass. En hållbar 
utveckling genomsyrar också gestaltningsprogrammet och stadens 
utveckling.

AVGRÄNSNINGAR
Gestaltningsprogrammet har geografiskt avgränsats till att huvudsakligen 
omfatta centrumtriangeln med utvidgning för stadens entréer.

Programmet är ett första steg i att konkretisera gestaltningen. Det är ett 
tidigt idéskede som kräver efterföljande, mer fördjupande arbeten innan 
idéerna kan förverkligas. Gestaltningsprogrammet anger riktningen och 
den röda tråden i stadens gestaltning. Inom dessa ramar får varje plats i 
ett senare skede utformas med en platsspecifik gestaltning som fungerar 
efter de förutsättningar som finns på just den platsen. 

Gestaltningsprogrammets 
fokusområde.
Centrumtriangeln Gällivare.

METOd OCh ANALYS

Arbetet startade med analys av underlag i form av tidigare genomförda 
utredningar, gällande planer och program som berör 
samhällsomvandlingen. Efter genomförd analys, platsbesök och dialoger 
med referensgrupp, kommunala förvaltningar och politiker framträdde 
bilden av vilka behov som fanns och hur programmet skulle utformas.
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UTGåNGSPUNkTER

STAdSPLANENS PRINCIPER
Gällivares stadsplan (1888) är tidstypisk med stora kvarter och en strävan 
efter raka parallella gator. Kyrkallén är ritad som en esplanad mellan 
Kyrkan och ett tänkt torg uppe på Heden. 

De centrala delarna  har kvar strukturen från den första stadsplanen. 
Bebyggelsen i centrum är blandad med endast ett fåtal äldre byggnader. 
Dessa är uppförda i tre till fyra våningar med verksamheter i bottenplan 
och bostäder högre upp. 

VISIONEN OCh håLLBARhETSMåLEN

Vision
Visionen för Gällivare är ”En arktisk småstad i världsklass”. 
Kommunens hållbarhetsmål är den samlade viljeinriktningen för att nå 
visionen och utgör prioriteringen för den fysiska planeringen.

Hållbarhetsmål
EkOLOGISk håLLBARhET (ARkTISk)

• Biologisk mångfald
• Energieffektiva lösningar
• Energieffektiva transporter
SOCIAL håLLBARhET (SMåSTAd):

• Skapa mötesplatser 
• Skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation, utbildning och 

kultur
• Förstärka Gällivares identitet
• Ett tryggt och jämställt samhälle
EkONOMISk håLLBARhET (VÄRLdSkLASS):

• Flexibla system som kan förändras över tid
• Långsiktiga investeringar
• Samverkan

Gående och cyklister hör till de som ska prioriteras vid planering av trafiksystemet i 
Gällivare. Foto: TRAST - Trafik för en attraktiv stad, presentationsmaterial.

RIkTLINjER:

Planering och byggande ska bidra till en blandad bebyggelse och 
blandade funktioner, minskade barriärer  samt närhet och öppenhet så att 
fler människor rör sig och vistas i de offentliga rummen. 

Planering och byggande ska eftersträva flexibla byggnader och lokaler.

Planering och byggande ska bidra till attraktiva mötesplatser för olika 
grup per.

Planering och byggande ska bidra till ett gott mikroklimat hela året.

Jämställdhet ska genomsyra och belysas i alla delar av planering och 
byggande.

Prioriterad och differentierad snöhantering i olika delar av tätorten ska 
eftersträvas för att bidra till en tillgänglig, jämställd och trygg stad.

Kommunen ska eftersträva att i tidiga planeringsskeden skapa möjlighet 
för konst i det offentliga rummet.

Strategi - Hållbara transporter
BESTåNdSdELAR:

• Skapa förutsättningar för prioriterade trafikslag
• Skapa förutsättningar för långa resor och transporter

RIkTLINjER:

Trafikanter som promenerar, cyklar och använder spark, skidor, skoter 
eller kollektiva färdmedel ska prioriteras i planering, byggande samt vid 

PLATSSPECIFIkA kÄRNVÄRdEN
Kommunen använder metoden värdeskapande planering för att 
genomföra stadsomvandlingen. Genom platsanalyser har kommunen 
arbetat fram platsspecifika kärnvärden. Läget är en av tätortsområdets 
viktigaste kvaliteter. Det subarktiska klimatet med snö och kyla samt 
norrsken vintertid och midnattssol sommartid ger unika förutsättningar. 
Skogen, vattnet och fjället är ständigt närvarande. Gällivare gynnas av de 
fördelar som småstaden ger med närhet, livskvalitet och sociala nätverk. 
Historien är en del av tätortsområdets identitet som åskådliggörs i den 
äldre bebyggelsen.

STRATEGIER OCh BESTåNdSdELAR
Kommunen har tagit fram fyra strategier som bidrar till att nå målen. 
Strategierna utgörs av beståndsdelar som behövs för att förverkliga 
strategierna och nå hållbarhetsmålen. I den fördjupade översiktsplanen 
redovisas riktlinjer för de fyra strategierna. Beståndsdelar och de 
riktlinjer som påverkar gestaltningsprogrammet redovisas nedan.

Strategi - Klimatanpassad och levande utomhusmiljö
BESTåNdSdELAR:

• Skapa förutsättningar för mångfald, rörelse och vistelse
• Kreativ snöhantering
• Konst i det offentliga rummet

Närheten till naturen och Dundret ger unika möjligheter 
till bostadsnära friluftsliv och vintersport.
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drift och underhåll i trafiksystemet.

Gång- och cykelvägar och stråk för oskyddade trafikanter ska utformas 
så att  de skapar säkra miljöer för barn och är tillgängliga för alla.

Planering och byggande ska minska trafikens barriärverkan.

Strategi - Hållbara livsmiljöer
BESTåNdSdELAR:

• Skapa förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv
• Skapa förutsättningar för hälsosamma och trygga miljöer
• Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid

RIkTLINjER:

Planering och byggande av nya bostäder ska ske med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet avseende buller, trafiksäkerhet, 
vibrationer, åtkomst för räddningstjänsten och risk för farligt gods samt 
ett förändrat klimat.

Områden för idrott, kultur och rekreation bör finnas i nära anslutning till 
bostäder och arbetsplatser.

Planering ska möjliggöra för goda kommunikationer mellan viktiga 
målpunkter för aktivitet.

Kommunen ska möjliggöra för olika typer av aktiviteter i det offentliga 
rummet som hanterar kommunens mångfald. Nya byggnader för 
aktiviteter ska möjliggöra samverkan och samnyttjande. 

Strategi - Hållbar exploatering
BESTåNdSdELAR:

• Prioriterade områden för bostadsbebyggelse
• Kulturmiljöer
• Skapa förutsättningar för hållbara bostäder och lokaler
• Skapa förutsättningar för hållbart energi-, VA- och 

återvinningssystem
• Skapa förutsättningar för verksamheter

RIkTLINjER:

Byggande av bostäder bör ske enligt prioriteringsordningen där centrum 
är det högst prioriterade läget.

Ny bebyggelse ska eftersträva höga krav på byggteknik och 
miljöanpassade, lokala lösningar. Den tekniska infrastrukturen ska 
anpassas till ett förändrat klimat.

Nyetableringar och upprustningar av områden ska ske samordnat mellan 
olika tekniker exempelvis genom samförläggning. 

Inom nya bostadsområden bör tillgänglighet till barnomsorg och skolor 
beaktas.

FÖRSLAG FÖR CENTRUMOMRådET ENLIGT dEN 
FÖRdjUPAdE ÖVERSIkTSPLANEN

Nuläge

Gällivare har vuxit upp kring älven och ligger relativt lågt vid Dundrets 
fot. De centrala delarna har kvar strukturen från den första stadsplanen 
medan ytterområdena har en friare uppbyggnad. Bebyggelsen i centrum 
är blandad med endast ett fåtal äldre byggnader. Dessa är uppförda i tre 
till fyra våningar och inrymmer verksamheter i bottenplan och bostäder 
högre upp.

Områdets värde består av närheten som en småstad ger, den gamla 
rutnätsstrukturen som möjliggör utblickar mot Dundret, torget som 
bildar en central mötesplats och den blandade bebyggelsen.

Utanför de mest centrala delarna av centrumområdet finns 
bostadsbebyggelse i form av en- och flerbostadshus. Flerbostadshusen är 

framförallt uppförda under 1960 och -70 talen i tre till fyra våningar.

I centrum finns offentlig och kommersiell service. Där finns museum, 
bibliotek och järnvägsstation. Butiker och restauranger är framförallt 
samlade kring Storgatan. Utanför centrumtriangeln finns flera 
grundskolor, badhus och sporthall.

Rekommendationer för planering och byggande i centrum

Byggnader i området ska bidra till en variation gällande höjder, volymer 
och gestaltning.
Vid planering och byggande ska hänsyn tas till kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer samt till värdefull natur.

Tillkommande bebyggelse ska bidra till en levande stad genom en 
blandning av funktioner och upplåtelseformer och genom att förstärka 
lokalklimatets positiva effekter.

Vid planering, byggande och underhåll av offentliga platser i området 
ska behovet av trygghet särskilt beaktas.

Ytor för snöupplag inom området ska beaktas vid planering.

Dagvatten kan med fördel tas omhand lokalt och synliggöras och 
infrastruktur bör samläggas.

Mötesplatsen Vassar torg. Foto: Gällivare Bildarkiv Bildnr: 1999-2804-8-ADagens bebyggelse i Gällivare centrum, Foto: Fördjupad översiktsplan, Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Fotograf  Daniel Olausson, Media Tales
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IdENTITET
Gestaltningen genomsyras av visionen ”En arktisk småstad i 
världsklass”. Gällivares identitet konkretiseras genom gestaltningen av 
stadens offentliga rum och utgår från det som är typiskt för Gällivare 
med omnejd. Gestaltningsprogrammet har tagit fasta på de 
platsspecifika kärnvärden som är mest Gällivarespecifika och 
inspirerar till gestaltning. Landskapet kring Gällivare har en stark karaktär 
och känsla. Denna starka identitet ska föras in i staden och placera 
staden i sitt sammanhang. Den röda tråden i stadens gestaltning 
förmedlar samma känsla som det omkringliggande landskapet, med 
världsklassig natur, kultur, gruvindustri och det subarktiska klimatet. 
Gestaltningen är en bearbetning av dessa kännetecken till ett uttryck som 
fungerar i offentlig stadsmiljö.  

Det är långsiktigt hållbart att gestaltningen bygger på det som är 
typiskt för orten. Befintliga värden tillvaratas och suddas därmed inte 
bort i och med en ny gestaltning av staden. Människor lever och har levt 
i Gällivare under lång tid. Genom att bevara vissa värden finns minnen 
och den historiska dimensionen kvar i en ny omvandling av staden. 

Småstaden är en del av Gällivares identitet. För att bygga vidare på och 
framhäva denna identitet ska byggnader följa en småstadskaraktär med 
låga hus och tät struktur. Rymliga, genomarbetade och centrala 

GESTALTNINGENS hUVUddRAG

kONTRAST
Gestaltningen tillvaratar och utnyttjar klimatet och dess kontraster. 
Genom att kontrasterna i klimatet och årstiderna tillvaratas, framhävs 
fördelarna med att bo i Gällivare. De starka vackra omgivningarna 
upplevs inne i staden. Att arbeta med Gällivares subarktiska klimat som 
en självklar förutsättning är mer långsiktigt hållbart än motsatsen. 
Ekologisk hållbarhet skapas genom att gestaltningen samspelar med 
naturens kretslopp genom exempelvis lokal dagvattenhantering eller 
platser för snö. Social hållbarhet skapas bland annat genom ett bra 
lokalklimat med platser som inbjuder till att njuta av en solig dag 
tillsammans med andra. Detta är också en del av kommunens riktlinjer 
för planering och byggande.

Gestaltningen inspireras från kontraster och många av dem påtalas i 
kommunens platsspecifika kärnvärden samt i visionen. Kontrasterna 
som gestaltningen tar avstamp ifrån är: Ljus och mörker inspirerat 
från midnattssolen och midvinternatten. Sprakande färgskalor och 
svartvita toner inspirerat från norrsken och grå vinterdagar. Frodighet 
och karga landskap inspirerat från fjällens dalgångar och kalfjällets 
stenskravel. Värme och kyla inspirerat från vårvintersol och snöstorm. 
Mjukhet och hårdhet inspirerat ifrån vegetationens uttryck och gruvans 
malm. Barmark och djupa snötäcken är en förutsättning med kontrast. 
Det högteknologiska samhället och den samiska kulturen, vars ursprung 
är att leva enkelt nära och av naturen. Detta är också en kontrast. 

mötesplatser för livet mellan husen ska också finnas. Närheten till fots 
ska premieras i gestaltningen av småstaden Gällivare. Fotgängaren ska få 
plats i gaturummet och målpunkter ska placeras nära varandra.

För att tydliggöra det subarktiska klimatet som identitet är snö och is 
värden som används och framhävs i gestaltningen. Genom att skapa ett 
underlag för spark och skidåkning längs vissa stråk genom centrum 
gynnas vinterns hållbara färdsätt. Höjder och vinklar på byggnader och 
gestaltningselement som skärmar, möblering och vegetation ger 
förutsättningar för ett bättre lokalt klimat och skapar former under hela 
året.

Platser i Gällivare som har ett läge med stor potential att framhäva 
Gällivares identitet ska tillvaratas särskilt. Vassara torg är en urban plats 
med en fantastisk utblick mot Dundret. Synen av Dundret i horisonten 
framhäver typiska Gällivareattribut så som vintersport, fjället, närheten 
till naturen och årstidens växlingar. Genom att tydliggöra utblicken 
förstärks kopplingen till det arktiska. Resecentrum är en plats där många 
turister möter Gällivare och därför ska utblicken mot Dundret förstärkas 
även här. Gestaltningen av platsen ska framhäva Gällivares identitet 
genom exempelvis materialval med lokal anknytning. 

På varje plats som gestaltas i staden används identiteten som en ram. 
Inom dessa ramar måste en platsspecifik gestaltning som utgår från 
platsens särskilda förutsättningar göras. På så sätt får varje plats en egen 
karaktär som gör att den kan kännas igen av den förbipasserande. Till 
exempel gatorna i Gällivare får olika uttryck och en inbördes hierarki. 
Genom gatornas gestaltning knyts stadens landmärken samman.  Vissa 
gator och stråk betonar de gröna värdena medan andra betonar handel. 

Lokal anknytning eftersträvas i de material som används i gestaltningen 
av byggnader och gestaltningselement i det offentliga rummet. Valda 
material ska inneha en känsla från trakten. Det kan vara hårda material 
som granit som anknyter till högfjället eller cortenstål som anknyter till 
den världsklassiga gruvindustrin i regionen. Valet av ett inhemskt 
växtmaterial är ett identitetsskapande element som även påminner om 
den samiska kulturen. Växtvalet gynnar också den biologiska mångfalden 
eftersom förutsättningarna förbättras för det växt- och djurliv som redan 
finns lokalt. Gestaltningsförslagets förstärkning av ett grönt stråk genom 
centrum följer denna linje.Malmbrytning är en del av Gällivares identitet. 

Foto: Gällivare bildarkiv, bildnr: 1981:0040
Norrskenets färgskalor har inspirerat till gestaltningen. Foto: Wiki Commons
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Gestaltningen eftersträvar ett 
tydligt centrum med folkliv. Foto: 
TRAST - Trafik för en attraktiv stad, 
presentationsmaterial

Här följer några exempel på hur kontrasterna yttrar sig i 
gestaltningen. Gestaltningen eftersträvar mjukhet, enkelhet och rena 
drag. Ett mjukt formspråk i gestaltningselementen möter hårdheten i 
staden, som till exempel breda körbanor. Material med mjuka intryck 
som trä och växtlighet möter material med hårt uttryck som cortenstål 
och granit. Norrskenets färger och vinterns nyanser är kontraster som 
inspirerat till färgsättning av gestaltningselement som belysning, skyltar 
och papperskorgar.

Kontrasten mellan ljus och mörker används genom belysning som 
reflekteras mot den vita snöns formationer.  Exempelvis kan fasta 
gestaltningselement som en möbel med belysning fungera som ett 
skulpturalt element med snön som ljusreflektor. Utformningen tillvaratar 
även den kontrast som finns i sommarens Gällivare, en fantastisk 
frodighet som är svår att förnimma under vinterns snötäcke. 
Perennplanteringar i centrum förmedlar känslan från fjällens dalgångar.

En levande utomhusmiljö i Gällivare skapas genom platser som 
erbjuder något för alla människor. Det innebär olika typer av 
mötesplatser med flexibla ytor och platser för aktivitet och vila. Vassara 
torg ska exempelvis både innehålla en gestaltning som lockar till aktivitet 
som lekplats och isbana men också mer vilande inslag som vatten. 
Stadsrummet utformas också så att det är tillgängligt för alla. 
Gåfartsgatans markmaterialval i betong med jämn yta är ett exempel på 
hur tillgänglighet styrt valet. Kommunens riktlinjer betonar att barnen är 
en målgrupp som ska ges utrymme i det offentliga rummet. Förslaget 
beaktar detta och föreslår rymliga bilfria ytor så som gågata, Vassara torg 
och Sjöparken. Gestaltningen av gatorna med planteringar som separerar 
körfält från gångbana är ett annat exempel på hur det blir lättare och 
tryggare för barn att röra sig på egen hand i staden. Genom att 
gestaltningen också påtalar den övergripande riktningen för utvecklingen 
av Vassara torg, parken intill Vassara torg, Vassara älv, Sjöparken och 
resecentrum skapas mötesplatser och arenor för och rekreation.

Gestaltningsförslaget är inkluderande oavsett kön och ursprung. En 
trivsam offentlig miljö med mjuka former, blommande växter, möblering 
som ger lä och värme, mänsklig skala och ett omhändertaget uttryck 
tilltalar människan oavsett vem man är. 

Sommarens gestaltade rum ska inte kännas torftigt och temporärt utan 
istället upplevas genomarbetat och omhändertaget så att människor 
vill vara i staden. På så sätt skapas förutsättningar för ett stadsrum med 
liv. Förslaget ger en riktning för staden genom materialval och uttryck. 
Vintertid kan snön nyttjas och skapa en trivsam offentlig miljö med hjälp 
av ett genomarbetat formspråk.

Ett bra lokalklimat skapas genom att gestaltningen anpassas utifrån 
varje plats speciella vind- och solförhållanden. Byggnaders vinklar, 
vegetationens placering och möbleringens höjd är exempel på 
platsspecifika anpassningar. Den övergripande riktningen styrs dock i 
gestaltningsprogrammet. 

För att överbrygga barriärer och öka människors rörelse ger förslaget 
exempel på hur Lasarettsgatan kan överbryggas med betoning på 
mittaxeln och det gröna promenadstråket. Ett annat exempel är hur delar 
av uttrycket i gågatans gestaltning följer med i stråkets förlängning upp 
mot Sjöparken och ner mot Vassara älv.

LIV
Gestaltningen utnyttjar småstadens fördel genom att satsa på att 
många målpunkter finns inom bekvämt gångavstånd.  Det skapas plats åt 
människor som rör sig till fots genom exempelvis breda trottoarer. Vissa 
gator i staden förtydligas i sin gestaltning som gågata och grönt 
promenadstråk. Vintertid omvandlas det till ett vitt rekreationsstråk. 
Gestaltningen eftersträvar att skapa ett tydligt centrum med folkliv. 
Människors rörelse samordnas för att fler spontana möten ska uppstå. 
Föreslagen gågata och gåfartsgata har sin skärningspunkt på Vassara torg 
så att den samordnade rörelsen ger mer liv på torget. Målpunkter som 
handel och andra verksamheter fokuseras kring gatorna som anknyter till 
torget, för att skapa den närhet som kommunens riktlinjer eftersträvar. 
Genom att ge förutsättningar för en levande utemiljö ges också 
förutsättningar för trygghet. Med fler ögon som ser och bra belysning 
upplevs en ökad trygghet. På detta sätt utvecklas Gällivare i en hållbar 
riktning med mindre energikrävande transporter och mer plats för det 
sociala livet.
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EntréEr

nulägE
En bra gestaltad entré välkomnar resenären och visar den information 
besökaren behöver för att orientera sig på platsen. Entréerna vid stadens 
infarter är idag otydliga vilket leder till att den välkomnade känslan 
uteblir.

Entrén till Gällivare centrum för fotgängare som anländer till 
resecentrum med tåg eller buss är mycket otydlig. Resecentrum ligger 
strategiskt nära Gällivare centrum men upplevelsen för besökaren är ett 
odefinierat stadsrum. Affärsstråk, kommunhus, skola och andra viktiga 
målpunkter ligger inom några minuters promenadavstånd från stationen, 
men det är inte självklart åt vilket håll eller vilket avstånd det är till dessa 
offentliga rum och verksamheter. 

Även för resenärer som kommer till Gällivare med bil är entréerna 
otydliga. Trafikanter som kommer längs E10 eller längs E45 från 
flygplatsen leds till Gällivare centrum via E45 och Malmbergsleden. 
Trafikanter som är bekanta med staden väljer oftast infarten 
Noulijärvivägen som är en både genare och vackrare infart mot centrum. 
Trafikanter som kommer längs E45 (Porjusvägen) passerar Dundret och 
leds in till Gällivare centrum med hjälp av vägvisning. 

Entrén till Gällivare för resenärer som anländer med flyg upplevs inte 
heller som tydlig och välkomnande.

Idé för EntréEr
Gällivare ska vara välkomnade genom sina entréer hur man än anländer. 
Det ska vara lätt att hitta till målpunkter i centrum och känslan av att ha 
kommit fram ska infinna sig. Gestaltningen av entréerna ska genom sitt 
uttryck framhäva Gällivares identitet. Cirklarna på kartan till höger 
markerar föreslagna platser för stadens entréer.

Platser för entréer som föreslås förtydliga stadens handslag.

Entré Flygplatsen

Entré Noulajärvivägen

Entré Resecentrum

E45
E45

E10

E45

Entré Dundret 

Entré Malmberget
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Exempel på gestaltning av 
entrepanel som kan användas vid 
någon av de utpekade platserna. 

EntrépanElEr
Vid stadens entréer placeras en stor entrépanel som har samma 
formspråk och material som föreslagna hänvisningspaneler inne i 
Gällivare centrum, se avsnittet Skyltning. 

Illustrationer som tydligt förknippas med Gällivare används på 
entrépanelerna. Panelerna är belysta inifrån vilket framhäver konturerna 
och ger en fin effekt på de laserskurna illustrationerna.

Vid placering av entrépaneler inom vägars sidoområde skall regler för 
Vägar och gators utformning (VGU), exempelvis säkerhetszon och 
siktområde för korsningar, vara uppfyllda.

Entré Resecentrum
Ett tydligt gestaltat resecentrum välkomnar besökare som anländer med 
tåg eller buss. Vid denna plats används en entrépanel i mindre skala som 
är anpassad till fotgängares upplevelse. 

Entré Nuolajärvivägen
Sjön Nuolajärvi är en vacker entré till Gällivare tätort och korsningen 
E10/Noulajärvivägen bör ges en tydlig välkomnande gestaltning.

En cirkulationsplats med ett tydligt gestaltat och välkomnande intryck 
föreslås anläggas i korsningen väg E10/E45/Nuolajärvivägen. En 
cirkulationsplats vid stadens entré signalerar att tempot och landskapets 
karaktär växlar och fungerar som en slags port till staden. 
Cirkulationsplatsens funktion återspeglas och förstärks av gestaltning.

Entré flygplatsen
En välkomstgestaltning vid vägen till flygplatsen med likvärdig 
gestaltning som vid övriga entréer höjer upp flygplatsens betydelse som 
resenav.

Entré Dundret
Då Dundret är en viktig symbol för Gällivare är det naturligt att stadens 
entré från E45 (Porjusvägen) ligger vid korsningen mot Dundret. Förslag 
på gestaltning av entrépanel vid denna plats visas i bilder till höger.

Entré Malmberget
För att förtydliga entrén för Malmberget kan en plats väljas ut för en 
entrégestaltning som välkomnar besökare på ett liknande sätt som till 
Gällivare. 

Exempel på belyst entrépanel 
vid infart till Dundret 
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Exempel på entrépanel vid infart till Dundret. Panelen ska utformas så att motivet tydligt framträder även när den inte är belyst. 
Slutlig placering i korsningen genomarbetas i ett senare skede. Förslagsvis placeras panelen så att entrén blir tydlig och välkomnande 
för trafikanter som färdas längs Porjusvägen i riktning mot Gällivare. 
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BeByggelse

Nuläge
De centrala delarna av Gällivare har kvar strukturen från den första 
stadsplanen, en rutnätsplan. Ytterområdena har en friare uppbyggnad. 
Bebyggelsen i centrum är blandad med endast ett fåtal äldre byggnader. 
Dessa är uppförda i tre till fyra våningar och inrymmer verksamheter i 
bottenplan och bostäder högre upp.

Utanför de mest centrala delarna av centrumområdet finns 
bostadsbebyggelse i form av en- och flerbostadshus. Flerbostadshusen är 
framförallt uppförda under 1960- och 70-talen i tre till fyra våningar.

Idé för BeByggelse I ceNtrAlA gällIvAre
Tillkommande bebyggelse ska gestaltas och bidra till en levande stad 
genom en blandning av funktioner och upplåtelseformer med den 
småstadskaraktär som beskrivs i visionen ”En arktisk småstad i 
världsklass”. En medveten gestaltning med lokal anknytning och en för 
Gällivare särpräglad arkitektur, med den arktiska småstadens karaktär, 
ska genomlysas och tillvaratas i helhet och detalj.

Vid all planering och byggande ska hänsyn tas till kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, särpräglade lokala miljöer samt värdefull lokal 
natur. Miljömässiga avväganden och miljöpåverkan vid nybyggnation ska 
alltid beaktas. Noggranna klimatstudier, och dess effekt, ska genomföras 
vid all planering och tillkommande byggnation.

Planering och byggande ska sträva efter förtätning och tydliggörande av 
kvartersstrukturen. Ny bebyggelse ska i möjligaste mån inordnas i den 
befintliga kvartersstrukturen och placeras i gatuliv. Eftersträvansvärt är 
att få en uppdelad kvartersstruktur med mindre fastigheter och variation 
i beståndet så att en omväxlande arkitektonisk rytm skapas. 

Vid tillkommande bebyggelse ska vinterklimatet och snöförhållanden 
med dess särartade behov och möjligheter beaktas och tillvaratas i 
gestaltningen. Exempelvis kan ny bebyggelse genom södervända 
innergårdar med lägre byggnader i söder och högre byggnader i norr 
tillvara vinterns svaga solstrålar.

Vid nybyggnation ska de gröna strukturerna i staden beaktas så att den 
byggda och gröna strukturen berikar varandra. 

I samband med nybyggnation ska materialvalet vara variationsrikt och 
sträva efter att vara lokalt förankrat till platsen. Större volymer och 

enheter med samma material inom en begränsad plats bör undvikas.

Byggnaderna i de mest centrala delarna runt gågator och gåfartsgator ska 
ha fasader med uppbruten småstadskaraktär, lokaler i bottenplan (så 
långt det går) med entréer mot gatan och bostäder eller kontorslokaler 
högre upp. På gågata och gåfartsgata är det särskilt viktigt att fasaden ut 
mot gatan utformas på sådant sätt att det skapas hängställen/informella 
sittplatser med kanter och nischer invid fasader. 

Offentliga byggnader ska stå i, av kommunen, strategiskt utpekade lägen. 
Med en uppbruten fasad mot gatan, passande in i småstadens karaktär, 
ska dessa byggnader ge liv åt och vara berikande för gaturummet.

Eventuella parkeringshus ska planeras med ett levande markplan som är 
öppet och välkomnande mot gaturummet.

Ett övervägande om inpassande och flyttande av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader från annan plats ska beaktas och om så möjligt är 
genomföras.

I de tre tydligt framkomna sociala målpunkterna, Vassara Torg, 
Resecentrum samt Sjöparken, genomsyras och planeras all tillkommande 
nybyggnation med begreppet.”En arktisk småstad i världsklass” som 
extra stark genomgripande planeringsidé. 

Inspirationsbild. Gestaltningen av byggander i Gällivare ska förtydliga identiteten som en småstad i världsklass med exempelvis lokala material, låga våningshöjder och en tät stuktur. 
Foto: Anastasy Yarmolovich
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Kärleksstigen mot 
Malmberget

Elljusspår Heden

Nuolajärvi
Sjöparken

Dundret

Sandviken badplats

Vassara älv 
promenadstråk
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Lasarettsgatan

stråk

nuläge
Gällivares gatunät har planerats med fokus på biltrafiken. Breda gator 
medför barriäreffekter för människor som rör sig i centrum. På gatorna 
där fordonstrafiken dominerar har miljöernas attraktivitet och tillfällen 
till möten får stå åt sidan för bilens framkomlighet. Handeln i centrum är 
utglesad och det externa köpcentrumet konkurrerar med 
centrumhandeln. 

Grönområden i och omkring centrum finns, men saknar tydliga 
kopplingar. Idag finns en tydlig mittaxel i Gällivares rutnätsplan, som 
utgörs av Västra och Östra Kyrkoalléen som vänder sig mot kyrkan. 

Vassara älvs gångstråk är populärt under hela året, som promenadväg på 
sommaren och skidspår under vintern. Den vackra naturen är mycket 
påtaglig, med älven i förgrunden och Dundret i fonden. Längs älven 
finns flera målpunkter så som hembygdsområdet och Sandvikens 
badplats. Här finns även Fjällnäs träslott och Lappkyrkan som är 
landmärken och ger en koppling till det historiska Gällivare.

idé

Målpunkter och landmärken förbinds med stråk. Några centrala stråk 
samordnar rörelsen och därmed folklivet. Centrum upplevs på så sätt 
tryggare och livfullt. Stråken är av betydelse för orienterbarhet, 
rörelsemönster, tillgänglighet och möten mellan människor. 

förslag

Stråket Sjöparken-Centrumkärnan
Kyrkoalléerna binder ihop Sjöparken med centrumkärnan. Genom att 
förstärka hela mittaxelns gröna inslag behålls den historiska gröna 
kopplingen och även strukturen som mittaxel i staden markeras.

Hela sträckan gestaltas som ett grönt promenadstråk och vintertid blir 
det ett vitt stråk. Vassara älvs skidspår kopplas ihop med en skidrunda i 
Sjöparken.

En del av denna sträckning, från korsningen vid Hantverkargatan till 
Vassara torg, föreslås som handelsstråk. Med detta menas en samordning 
av och satsning på olika typer av målpunkter. Genom promenadstråket 
och fler målpunkter sammanförs människors rörelse och möjliggör att 
spontana möten uppstår. Entréer ut mot gatan är viktigt för att skapa liv.

Befintliga grönområden

Förstärkta gröna länkar

grönstråk

Stadens centrala grönområden binds ihop genom 
en grön kil genom centrum. 
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Storgatan

Stråket Centrumkärnan-Resecentrum
En tydlig koppling mellan dessa två viktiga målpunkter i staden saknas. 

Idag har sträckan Vassara torg - Resecentrum via Storgatan/
Malmbergsvägen mindre butiker och restauranger med entréer utåt i 
gatuplan och kantstensparkering. Genom en omgestaltning av Storgatan 
ska handel och gatulivet prioriteras. Storgatans karaktär som handelsstråk 
förstärks genom att nya byggnader ska, så långt det går, ha lokaler i 
bottenplan och entréer mot gatan. Så långt det är möjligt ska nya 
målpunkter förläggas till handelsstråken för att utöka och förstärka det 
stadsliv som finns här idag. 

Sträckan Vassara torg  - Resecentrum via Lasarettsgatan gestaltas på två 
olika sätt men med det gemensamma att de gröna inslagen stärks. 
Sträckan Vassara torg - Lasarettsgatan (förlängningen av Västra 
Kyrkoallén) föreslås vara gågata och där följer gestaltningen det gröna 
promenadstråkets. Lasarettsgatan gestaltas som en grön större gata, se 
kapitlet för Gaturum. En traditionell alléstruktur markerar 
järnvägsstationen som landmärke. Där Västra och Östra Kyrkoallén, 
mittaxeln, korsar Lasarettsgatan gestaltas ett avbrott i allén. Gångstråkets 
passage över Lasarettsgatan ska markeras genom en upphöjd körbana 
med annat markmaterial. Detta visar på en prioritering av 
gångtrafikanter, bilister upplever en förändring och saktar farten.

Stråket Centrumkärnan-Vassara älvs gångstråk
Idag finns ingen tydlig gestaltad koppling mellan centrumkärnan och 
Vassara älvs gångstråk. Mellan kyrkan som ligger nära Vassara torg och 
älven är det bara några hundra meter. Genom en tydligare gestaltning av 
Länsmansgatan kan detta tydliggöras. Gatan blir en del i ett grönt 
promenadstråk från Sjöparken, Västra Kyrkoallén, via Vassara torg till 
älven. Länsmansgatan gestaltas med liknande inslag som gågatans 
grönstråk men med en mindre körbar gata intill. På detta sätt tydliggörs 
även kopplingen mellan dagens centrum och de historiska delarna av 
staden.

Vissa stråk föreslås prioriterade som handelsstråk. Det stadsliv som 
finns här idag ska utökas och förstärkas. Handeln och andra målpunkter 
samordnas och skapar en levande centrumkärna.

Hantverkargatan

Lasarettsgatan

M
alm

be
rg

sv
äg

en

Resecentrum

Handelsstråk

Länsm
ansgatan
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Gaturum

nuläGe
Idag är många gaturum i Gällivare breda och monotona. Parkeringar, 
bilar och asfalt dominerar intrycket. Många gator är inte planerade för att 
prioritera cyklister och fotgängare. Vassara torg och de närbelägna 
gatorna är idag gågator. Gågatorna och torget upplevs ganska öde. Det 
är för få målpunkter och entréer utåt, igenstängda skyltfönster och 
bristande skötsel. Gatorna saknar också tydlig rangordning och identitet. 
Detta gör det svårt att orientera sig i staden.

idé för Gaturum
Prioritera trafikslag som gångare, cykel, spark och skidor och skapa en 
skala i gestaltningen av gaturummet som passar den gående människan. 
Folklivet i gaturummet ska gynnas genom gestaltningen och alla 
brukargruppers behov och upplevelse ska beaktas. Upplevelsen av 
gaturummet ska mjukas upp genom vegetation, möblering och detaljer.

Gatorna får olika gestaltning för att underlätta orienterbarheten och 
skapa platskänsla genom sin egna identitet. Olika gators storlek och 
betydelse ska viktas i gestaltningen. Självinstruerande och logisk 
läsbarhet, dvs att förståelsen för hur man ska röra sig inte behöver 
förtydligas med skyltar.

En genomarbetad och långsiktigt hållbar gestaltning avseende te.x. 
material och formspråk. Gestaltningen ska anpassas till klimatets 
förutsättningar och lokalt omhändertagande av dagvatten ska 
eftersträvas.

Förbättra upplevelsen av trygghet för främst gångare och cyklister 
genom en trivsam gestaltning som gynnar att folk vill gå ut. Fler ögon 
som ser ger större trygghet i gaturummet. Utformningen ska också 
eftersträva att sänka bilens hastighet och ta hänsyn till oskyddade 
trafikanter, särskilt vissa grupper som mer utsatta, exempelvis barn. 
Upplevelsen av trygghet ska generellt stärkas vid rörelse till fots under 
hela dygnet. Vid vissa platser som upplevs mer otrygga så som 
gångtunnlar behövs särskild eftertanke.  

Parkeringsfrågan och bilarnas framfart ska lösas på ett sätt som fungerar 
tillsammans med ovanstående gestaltningsidéer.

Illustrationerna beskriver enkelt vad som 
gör stadsrummet trivsamt att vistas i. 
Illustrationer från TRAST - Trafik för en 
attraktiv stad. 
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Gatornas hierarki
Gatornas gestaltning får olika uttryck. Många av gatorna tillåter bilar och 
har kantstensparkering. Andra är gågator. Gåfartsgata är ett exempel på 
gatuutformning för rörelse i centrum. På en gåfartsgata samsas 
fotgängare, cyklister och bilister på fotgängares villkor. Hastigheten är 
inte högre än gångfart och fotgängare har företräde. Gågata och 
gåfartssgator föreslås i centrumkärnan där handeln är som livligast och 
där det gröna promenadstråket föreslås. En eventuell gåfartsgata i 
Gällivare centrum bör utredas vidare. 

Vassara torg föreslås vara bilfritt för att ge människan utrymme i 
stadsrummet och en trivsam miljö att vara i under hela året. Genom 
detta möjliggörs aktiviteter som exempelvis torghandel, uteserveringar 
och isbana.

Lasarettsgatan och Malmbergsvägen föreslås omgestaltas till gröna 
allégator som riktar fokus mot resecentrum och inramar 
centrumtriangeln.

Utformningen av Västra och Östra Kyrkoallén, nordväst om Vassara 
Torg, påverkas av framtida placering, funktion och utformning av redan 
planerad bebyggelse. För att hela Storgatan ska upplevas som en helhet 
ska gestaltningselement som finns på gåfartsgatan återkomma längs hela 
Storgatan, även den del som gestaltas som mindre gata.

Gågata

Gåfartsgata

Mindre gata

Större gata

Landmärken

Kyrkan

Lasarettsgatan

M
alm

be
rg

sv
äg

en
Vassara älv promenad 
och skidstråk

Sjöparken

Vassara
torg

Järnvägsstationen

Del av gågatans gestaltning fortsätter 
bredvid en mindre gata.

Storgatan

Gällivares gator får genom 
gestaltningen en inbördes hierarki.  
Detta gör det lättare att hitta samt 
ger gatorna en egen identitet.
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GåGata
Gestaltningen av gågatan ska vara genomarbetad vad det gäller 
exempelvis fasadutformning, formspråk, växtval och markmaterial. 
Utformningen ska ge en trivsam upplevelse för besökaren som rör sig 
till fots. Den långsamma farten gör att detaljer uppfattas.

Gestaltningen av gaturummet ska inkludera inbjudande möblerade zoner 
med grönska. Det ska finnas plats för uteserveringar och handel i 
gaturummet. Utformningen ska främja rörelsen tvärs över gaturummet 
mellan målpunkter.

Fasaden mot gatan ska utformas så det skapas hängställen/informella 
sittplatser så som kanter och nischer invid fasad. Entréer utåt är viktigt 
för livet på gatan. I befintliga byggnader eftersträvas att försöka skapa 
entréer utåt och i ny bebyggelse planera in handel i botten med entré 
utåt.

Inspirationsbilder från Highline - 
ett grönt parkstråk i New York. 
Foto: Kajsa Ström

En möblerad grön zon i gaturummet inbjuder till att sätta sig 
ned en stund.



17

sektion skala 1:100/a3

Gällivares gågata blir en grön gågata. Gågatan föreslås i samma dragning 
som ett grönt promenadstråk som binder ihop grönområdena Sjöparken 
och Vassara älv. Grönstråket införlivas och blir en del av gågatan. På 
vintern omvandlas det till ett vitt stråk för skidåkning. För att även 
möjliggöra sparkåkning kan en del av gatan vara fri från sand. 

Gestaltningen har en historisk koppling till stadsplanens esplanadtanke 
med alléer och blir en nutida variant av denna. 

Perennplanteringar kan anpassas för lokalt dagvattenomhändertagande. 
Genom materialvalen granit, trä och cortenstål stärks kopplingen till 
Gällivares identitet. Valet av växtarter kan ytterligare betona denna 

Plan skala 1:200/a3

Plats för snö

Skidspår vintertid

 Mindre granitplattor

Granithäll

Fris av cortenstål

StenmjölGångstråk sommartid

Träd och 
perennplantering Bänk med hög rygg 

och värmesits

Cykelställ av 
cortenstål

BänkGångyta Körbar yta 
vid i- och 
avlastning

Plantering GångytaGångyta 
mellan 
träden

Yta längs gatan 
kan lämnas 
osandad för att ta 
sig fram med spark
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GåfartsGata
Gåfartsgatan gestaltas med en och samma marknivå från fasad till fasad. 
Ytan ska uppfattas som en hel yta och bör inte ha alltför tydliga indelade 
kör- respektive gångytor. Exempelvis kan samma typ av material 
användas men olika stora stenar. Ledstråk ska finnas.

Gåfartsgatans gaturum föreslås ha möblerade avsnitt vilket hindrar bilar 
från att komma upp i en hög hastighet - de ska köra i gåfart. Gatans 
möblerade delar bjuder in folklivet att ta plats i gaturummet. Dessa 
enheter placeras asymmetriskt längs med gatan. Dessa avsnitt placeras på 
platser där det är mycket aktivitet och där det önskas bättra på aktiviteten 
i gaturummet. 

Sektioner med fasta möbler, 
cykelställ och grönska gör att 
bilarnas hastighet sänks och 
fotgängaren bjuds att ta plats. 

Mindre delar av de möblerade 
avsnitten föreslås handskottas men 
till stor del tillåts de snöa över. 

En unik Gällivaremöbel med inspiration från denna 
kan utformas för att rama in sektionerna. Foto: Nola
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Bänk med lä och en 
plantering att fästa 
blicken på.

Markbeläggningen ska 
uppfattas som en hel yta från 
fasad till fasad.

sektion skala 1:100/a3

Mindre betongplatta
Gällivaremöbeln - soffa med 
hög rygg och värme i sitsen

Större betongplatta

Granitplatta

Bänk

Bågformade 
cykelställPlats för snö

Plan skala 1:200/a3

Yta längs gatan 
kan lämnas 
osandad för att ta 
sig fram med spark

De möblerade avsnitten på gåfartsgatan innehåller rejäla fasta möbler i 
sten och trä. I början och slutet ramar möblerna in sektionen. Trädens 
kronor bildar ett tak och skapar ett rum som inbjuder till att sitta ned en 
stund. Avsnitten innehåller också cykelparkeringar med en rund bågform 
som mjukar upp de annars kantiga formerna i gatubeläggningen. På 
gatan föreslås också finnas plats för uteserveringar och handel. 

Gestaltningens former och höjder ger spännande konturer även 
vintertid. Genom att rama in avsnitten med hög möblering eller en 
skärm underlättas snöröjning eftersom det gör det lättare att se var 
sektionen börjar och slutar. Till stora delar tillåts avsnitten med 
möblering snöa över. En mindre del av sittplatserna och cykelställen 
snöröjs.
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mindre stadsGata

Typ: Snedställda trädgaller och förgårdsmark
En mindre gata med stadskaraktär föreslås gestaltas med variationer i 
hårdgjorda ytor, trädgaller och trädgrönska. Trädgallrets riktning som 
kontrasterar mot gatans är den del av gestaltningen som skapar en 
spännande formkontrast. Träden varieras med kantstensparkering. 
Runt träden kan det vara en fördel om trädskydd placeras för att 
skydda dem från påkörningsskador. Förgårdsmarken tillför ytterligare 
grönska till gaturummet.

En yta med förgårdsmark kan vara ett sätt att tillföra grönska 
till gaturummet. Det skapas samtidigt en halvprivat zon och 
välkomnande entre till bostadshuset. 

Trädgaller som placeras snedställt i förhållande till gatans riktning 
kontrasterar mot gatans rakhet. Formmötena ger en intressant 
spänning och kantstensparkeringen inleds på ett passande sätt. 

Plan skala 1:200/a3

CykelställPlats för snö

Cykelbana Träd och trädgaller

Körbana

Gångbana

Kantstensparkering
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mindre Gata

Typ: Växelvis planteringar

En gestaltning av gaturummet med planteringar av buskar, perenner och 
träd tillför grönska och ett mjukt intryck. Växtmaterialet tillför former 
till gaturummet även under vintern. På ena sidan av gatan föreslås 
planteringar och tvärs över är det kantstensparkering, en växelvis 
utformning. Träden planteras oregelbundet men på avstånd upplevs de 
som en allé. Denna gestaltning av träden görs för att vara mer 
motståndskraftig mot skador så som beskrivs i kapitlet om växtmaterial. 

Plats för snö
Cykelställ

Plantering med träd och 
buskar/perenner

Plan skala 1:200/a3

Cykelbana

Körbana

Gångbana

Kantstensparkering

Planteringar i gaturummet 
tillför ett mjukt intryck.

Yta längs cykelbana på ena 
sidan gatan kan lämnas osandad 
för att ta sig fram med spark
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Parkering av bilar i gaturummet 
tillsammans med träd ger parkeringsytan 
ett mindre hårt intryck.

mindre Gata

Typ: Sidoförskjutning
En sidoförskjutning av gatan kan vara ett effektivt sätt att sänka trafikens 
hastighet. Fördelen med denna gestaltning är hastighetssänkningen och 
att gaturummet delas in i etapper. Gatans siktlinje bryts upp. Nackdelen 
kan vara att denna gestaltning kan vara svår att passa in i en redan byggd 
miljö. Särskild eftertanke krävs därför vid gestaltningen. Eftersom det är 
ett starkt gestaltningsgrepp att sidoförskjuta gatan så föreslås denna 
gatutyp på en eller ett fåtal gator.

Plats för snö

Gräs eller plantering 
med buskar Plats för snö

Sidoförskjutning av körbanan

Plan skala 1:200/a3

Cykelbana

Snedställd 
parkering

Cykelställ Bänkar 

Körbana

Gångbana
Yta längs cykelbana 
på ena sidan gatan kan 
lämnas osandad för att 
ta sig fram med spark
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Plats för snö

Allé kantar gatan och 
en grön zon delar upp 
körfälten.

Kvartersmark

Kvartersmark

större stadsGata
Gröna avenyer med trädalléer som markerar vägarna mot järnvägsstationen 
är vanligt i många städer. Dessa breda gator är delvis historiska inslag från 
den tid då ljus, luft och grönska skulle föras in i städerna. 

I Gällivare går Lasarettsgatan och Malmbergsvägen rakt mot 
järnvägsstationen. De är breda och ramar in centrumtriangeln. På dessa 
gator föreslås en grön större stadsgata. Gatorna kan gestaltas med en 
mittenallé med en trädart som på sikt får en stor trädvolym. Här är det av 
extra vikt att stora trädkvalitéer väljs från början.

Lasarettsgatans allé binder ihop kopplingen mellan två landmärken, kyrkan 
och järnvägsstationen. De två allékantade gatorna visar tydligare vägen mot 
centrum. På Malmbergsvägen finns idag handel i gatuplan, här görs en 
variant av den större gröna stadsgatan med kantstensparkering på ena sidan 
och separerad gång- och cykelväg på andra sidan.

Plan skala 1:200/a3

Cykelbana

Separerade körbanor

Gångbana

Säkrare övergång 
för fotgängare när 
det går att stanna 
upp i gatans mitt.

Pampig mittallé med en 
trädart som växter sig stor

Yta längs cykelbana på ena 
sidan gatan kan lämnas osandad 
för att ta sig fram med spark

Plantering som separerar gång 
och cykelbana och det blir 
säkert att färdas som oskyddad 
trafikant. För barn är det en 
särskilt bra lösning.

Tre träd återkommer på 
några ställen längs gatan 
för att skapa en variation 
i gaturummet. 
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Material

nuläge
Idag finns många olika hårda material i staden och de nyare delarna 
saknar enhetlighet i uttrycket. Växtmaterialet är generellt ensidigt och 
många gatuträd är i dåligt skick. 

iDÉ
I materialvalen ska det finnas en genomgående tanke som får ett konkret 
uttryck i gestaltningen. Materialen ska framhäva Gällivares identitet, vara 
hållbara under lång tid och ta vara på årstidernas kontraster.

hårDa Material
Granit föreslås som ett återkommande material i gatubeläggningar. Med 
skogen inpå knuten är trä ett givet materialval. Cortenstål för tankarna 
till järnmalmsbrytningen. Alla åldras med patina och håller länge.

Trä används på många sätt i Gällivare med 
omnejd och är därför ett självklart materialval. 

Granit ger en robust hållbar utformning 
och åldras med patina. 

Fjällets stenskravel för tankarna till granit. Cortenstål påminner om gruvbrytningen.
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växtMaterial
Vegetationen mjukar upp intrycket av det offentliga rummet. Grönskan 
tillför staden många dimensioner. Liv och djurliv. Detaljrikedom, 
blomning och trivsel. Förhindrar snödrev och ger lä. Ger skugga under 
varma dagar. Luftfuktighet i ett torrt och hett gaturum. Äldre träd tillför 
en historisk dimension. Lösa material som pinnar och löv är en viktig del 
i barns kreativa lek. Löser dagvattenhantering lokalt. Kopplar ihop 
staden med dess omnejd och framhäver årstidens växlingar.

Växtmaterialet i Gällivare ska väljas med en härdighet som fungerar i 
regionen. Det finns många inhemska lokala växter som skulle kunna 
användas i urban miljö. Detta förstärker även intrycket av Gällivares 
identitet som en fjällnära stad. Den samiska kulturen har länge levt av 
naturen och vissa växter används mer än andra. Kvanne är ett exempel 
på en växt som kan användas betona denna koppling till Gällivare. 
Många perenner trivs i klimatet och blir mycket frodiga. 

LäplanteringPlanteringar där vinden får fart.

Höjden på läplanteringen avgör på vilket avstånd lä uppstår. Illustrationer hämtad från 
Dunder och flak – ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i Gällivare, 2014.

Principer för hur träd kan användas som ett stadsbyggnadselement. 
Illustrationen hämtad från Göteborgs trädpolicy.

Det finns även andra arter, mer kulturellt framtagna, som också fungerar 
bra. För att växterna ska trivas över tid är det viktigt att det tekniska 
underarbetet genomförs väl och att det är rätt växt på rätt plats. För att 
växterna ska få en bra start och ge effekt snabbt krävs stora kvalitéer och 
omsorgsfull skötsel under etableringstiden.

För att skapa ett trevligt lokalklimat i det offentliga rummet där 
människor trivs är det viktigt att placera växterna så de skapar lä.

Träd är det växtmaterial, det gröna element i staden, som har en storlek 
som kan mäta sig med husens. Träd kan skapa orienterbarhet och 
identitet åt platser. Genom att ta med träden som ett 
stadsbyggnadselement i tidiga skeden skapas en möjlighet att tillföra 
stadsombygganden i Gällivare en ny grön dimension.

 

Indragna husfasader skapar 
platsbildningar med grönska.

Träd kan markera punkter 
som korsningar eller hus.

En trädrad i mitten ger 
möjlighet för trädkronorna 
att breda ut sig.
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Principer för träd
Vid gestaltning med träd ska placering, trädens storlek, form, arkitektur 
och årstidsaspekter beaktas. Olika delar av staden ska få olika 
växtgestaltade uttryck. På en gata kan det till exempel vara fokus på 
höstfärger och på en annan koppling till den omgivande naturen. En 
asymmetrisk placering av träden är inte lika sårbar som en alléplantering. 
I en allé ska alla träd upplevas ungefär lika stora för att få effekt. 
Eftersom skador av snöröjning, påkörning eller dålig tillväxt kan göra att 
träd måste bytas är det lättare att få ett önskat uttryck genom att placera 
dem asymmetriskt. Vid ombyggnationer sparas befintliga träd om 
möjligt, om de kan fungera tillsammans med den nya gestaltningen. I 
staden som helhet ska olika arter av träd användas för att gestaltningen 
ska hålla på lång sikt. Om en trädsjukdom slår ut en art ska det ändå 
finnas träd kvar på andra platser. 

Principer för buskar, perenner och sommarblommor
Perenner och buskar ska användas som ett förstahandsalternativ i staden.  
Det är på lång sikt mer ekonomiskt med perenner istället för 
sommarblomsplanteringar och med en genomtänkt komposition kan 
mycket blomming skapas. Planteringsurnor med sommarblommor 
används främst på enstaka platser som på torget och vid resecentrum för 
att skapa en extra effekt.

Buskar och perenner ska ge olika karaktärer till olika platser. En gata kan 
till exempel fokusera på hamoni i färger och kontast i texturer. Vissa 
gator eller platser har bara inhemskt växtmaterial medan andra erbjuder 
mer kulturarter.

Trädens grenarkitektur och form under vintern är viktiga att ta 
hänsyn till i gestaltningen.

Växtgestaltningen ska utgå från att skapa hamoni och kontrast. Här en kontrast 
i textur mellan uppåtsträvande smalbladigt gräs med vasst intryck och ett mjukt 
intryck av både blad och blomma i perennen bredvid. 

Växtgestaltningen har en harmoni mellan 
växternas färg och kontrast mellan dess textur. 

Exempel på ett äldre träd i Gällivare 
centrum som är värd att bevara vid 
nyexploatering. 

Genom trädens placering och höjdskillander skapas 
spännande parkrum året om. 
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Inhemska växter från det omgivande 
landskapet kan gestaltas i en ny urban 
kontext.  Växtkompositionerna, inramningen 
och placeringen gör att de upplevs av den 
förbipasserande på ett nytt sätt som öppnar 
ögonen för värdet av det som finns bakom 
knuten. 

inspiration
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Nuläge
Idag finns det många olika typer av utrustning representerade i centrum.

IDé
För att skapa en röd tråd bör antal material och modeller begränsas. Den 
röda tråden lyfts fram genom att betona gestaltningens huvuddrag. 
Identitet framhävs till exempel genom val av material som trä eller en 
färgsättning inspirerad av färger som finns i Gällivare och i omgivningen. 
Den arktiska delen av identiteten kommer till exempel fram genom att 
gaturummets fasta element med varierande höjder och form även 
framträder efter snöfall. Gestaltningen av möblering och detaljer 
framhäver också Gällivares kontraster. Ett exempel är hur värmen i en 
dekorativ eld eller en möbel med uppvärmd sits möter kylan i snö eller i 
en isskulptur. Liv är det tredje ledordet och konkretiseras genom att 
exempelvis soffor är utformade för att locka till att slå sig ned en stund 
även under den kyligare årstiden. Detta är en del i gestaltningen som 
skapar liv i stadsrummet med utgångspunkt utifrån en gestaltning med 
social hållbarhet.

Utformningen och materialvalet ska vara anpassat för att möjliggöra en 
effektiv drift för att behålla den planerade funktionen året runt. En 
enhetlighet eftersträvas inom avgränsade områden och längs stråk för att 
skapa karaktär och igenkännandekänsla.

BäNkar och soffor 
Den möblering som finns i staden ska bidra till en sammanhängande 
gestaltning. Gatumöbler ska förutom att vara estetiskt tilltalande också 
vara funktionella, robusta och lätta att sköta. En soffa med hög rygg 
föreslås, som ger skydd för vinden och fångar in solens värmande strålar. 
För att göra soffan än mer anpassad för den kalla årstiden kan en sits 
med värme göra att många fler människor inbjuds att sätta sig ner en 
stund. Denna karaktärsstarka Gällivaremöbel föreslås i de mest centrala 
delarna av staden, på Gällivare gågata och gåfartsgata. En enklare mer 
traditionell parksoffa med stilrena raka linjer förslås för övriga delar av 
staden. Sofforna är i huvudsak utformade i trä eftersom det anknyter till 
Gällivares identitet och ger ett mjukt intryck. Träslaget ska åldras med 
vacker patina och får gärna vara lokalt hämtat med ett uttryck likande 
furu eller ek.

möBlerINg

Soffor med hög rygg från Nola. Fungerar bra som avdelare i gaturummet, torg- eller 
parkmiljö. På soffan går det att sitta åt båda håll och får på så sätt ingen ”baksida”. 
Foto: Nola

Soffan ’Landscape’ från Smekab, också den med hög rygg. Foto: SmekabBänk med hög rygg med en rundad form som skapar lä och ger en skön stund i solen. 
Illustrationen hämtad från Dunder och flak – ett gestaltningsförslag för Vassara torg 
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Petroleumfärgad papperskorg 
’Elbin’ från Nola. Foto: Nola

Soffor med värme finns utomhus på flera platser i landet. De är mycket 
populära under den kalla årstiden i jämförelse med vanliga parkbänkar 
där nästan ingen sätter sig ner. Trivseln och användningen av det 
offentliga rummet ökar vintertid med uppvärmd möblering. Med 
människors närvaro blir staden mer levande. Elslingor eller utloppsvatten 
från byggnadernas fjärrvärmesystem är två sätt att värma upp bänkar. På 
vissa utvalda platser, så som lekplatser och busshållsplatser, kan det vara 
av särskild vikt med värme i sitsen. Under den mörka årstiden kan också 
belysning tillföras möbleringen för att skapa skulpturala inslag och 
tydliggöra vissa platser, exempel på detta finns under kapitlet belysning.

PaPPerskorgar
Papperskorgar har en enhetlighet med varandra och med utrustningen i 
gaturummet. Förslagsvis har de en rundad form för att ge ett mjukt 
intryck. Papperskorgar med inkast från sidan skyddar från både regn och 
snö. Petroleumblå och svart är färger som samspelar med belysning och 
skyltar.

Det ska finnas papperskorgar i närheten av sittplatser i centrum. På 
offentliga platser i de mest centrala delarna där flest människor rör sig 
placeras papperskorgar för källsortering i olika fraktioner.

Detaljer
Detaljer är viktiga för att få fram Gällivares identitet men också för att 
för att den offentliga miljöns utformning ska upplevas genomarbetade. 
Detaljer som eldkorgar möjliggör också en mer levande utomhusmiljö. 
Detta är en av kommunens strategier som även kopplas till 
gestaltningens ledord liv. 

Mönster med lokal anknytning i trädgaller kopplar till identitet. Kontrast 
skapas mellan mjuka former och cortenstålets hårdhet, inspirerat av 
landskapets mjukhet med böljande vegetation och gruvans hårdhet med 
sten och järnmalm.

Vissa detaljer i gestaltningen för tankarna till den samiska kulturen. 
Kulturen har funnits mycket länge på platsen, den är ett världsarv i 
regionen och en del i Gällivare stads uppkomst. Därför påminner små 
detaljer i den offentliga miljön om historien och genom deras subtila 
uttryck blir de inte exkluderande för andra kulturer. Det är viktigt att ta 
del av lokal samisk kunskap när den samiska kulturen ska inspirera 
gestaltningen.

En rundad, stilren och enkel planteringsurna, ’Boboli’ från Vestre. Foto: Vestre

Eldkorgar där eldar kan tändas under vinterns kärva dagar skapar stämning och trivsel. 
Eldkorgen ’Urban’ från Röshults. Foto: Röshults

Grillplatser gör att människor samlas och möts. 
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Trädgaller från Streetlife i cortenstål med mönster. Foto: Streetlife.

Trädskydd från streetlife i cortenstål. Finns också med en rundad form. Foto: Streetlife.

färger I Det offeNtlIga rummet

Svart Corten

Gavaniserat/silvergråPetrol
CMYK: 93/65/54/48
RGB: 12/56/68
Pantone: 546 C

Trädgaller från GH-form. Foto: GH-form.

Triangelmönster är är vanligt förekommande i den samiska kulturen och för tankarna till 
kåtan. Inspiration från denna mönstersättning kan förslagsvis användas som dekoration i 
gallret. Illustration framtagen efter inspiration av lokal samisk kunskap: Ida Fritzson Thor 
och Stina Svensson från Förslag för park med samisk inspiration, Gällivare. 
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cykelställ
Platser att ställa cyklar behövs året runt. Ett skulpturalt format cykelställ 
utsmyckar gatumiljön när det inte används för uppställning av cyklar. 
Vintertid kan cykelställen användas som plats för att parkera sparkar.

Cykelställ ’Böj’ från Vestre. Den runda bågen 
fungerar även utan cyklar som en tydlig enkel form 
i gaturummet. Ett fast cykelställ som används på 
gåfartsgatan och tillåts snöa över eller användas för 
parkering av sparkar vintertid. Foto: Vestre

Cykelställ från Streetlife i cortenstål. 
Används på gågatan. Foto: Streetlife.

Sparken kan användas under vintern 
som alternativ till cykeln. Foto: 
Gällivare bildarkiv. Bildnr: 2002:4877 
Copyright Lars Sundvall
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Offentlig kOnst

nuläge
Idag finns några permanenta konstverk i Gällivare och ibland sker 
temporära utsmyckningar.

iDÉ 

Konst med genomarbetade former kan uppskattas under lång tid. 
Permanent konst i det offentliga rummet bör därför inte upplevas för 
temporär. Kortare tillfälliga installationer kan däremot vara mer 
provokativa och utmana betraktaren. Konsten förstärker ofta en känsla 
på en plats som redan finns men kan även tillföra en ny dimension. 

Vintertid föreslås att skulpturer av is och snö skapas i stadens mest 
centrala rum som förstärker känslan av Gällivare som en arktisk stad. 
Belysning kan förstärka upplevelsen av konstverken.

När konstverk från Malmberget måste flyttas ska möjlighet till ny 
placering i Gällivare tätort ses över. 

Väggmålning på utvalda fasader kan vara ett sätt 
att tillföra en färgklick i stadsmiljön. 

Isskulpturer är ett spännande sätt att uppleva offentlig konst under vintern. 

Ett vanligt djur i brons på en ovanlig plats kan locka till ett leende hos den som går förbi. Renhet och enkelhet i formspråket håller över tid. Konsten får gärna vara interaktiv. 
Kloten på bilden skapar en nyfikenhet genom att de går att rulla runt på stället. 

Statyn på den sittande samen är ett exempel på offentlig 
konst i Gällivare idag som har ett genomarbetat uttryck. 
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kreativ vinter

Isskulpturer gör stadsrummet attraktivt och 
inbjuder att stanna upp i en stund under 
vintern. Genom att belysa dem tillförs något 
extra under de mörka månaderna. 

På Vassara torg spolas en mindre skridskobana under vintern 
som kan nyttjas av alla och blir en mötesplats som skapar 
aktivitet och tillför liv till centrumkärnan. 

Möbleringens gestaltning skapar en ny vacker vinterform. Foto:Vestre

Kreativt snöbyggande på Vassara torg.  
Foto:Gällivare Bildarkiv, bildnr: 2001-4505-5

Gestaltningselement med höjder skapar 
spännande former under hela året.

nuläge
Långa vintrar och mycket snö ger en fantastisk tillgång på snö och 
möjlighet att utnyttja minusgraderna till någonting positivt. Skidspår och 
skridskobana finns idag i utkanten av centrum. På Vassara torg formar 
ibland kommunens parkarbetare snön för att till exempel locka till lek. 

idé 
Idén är att vinterns dimensioner med snö och is ska vara en självklar del 
av gestaltningen. Den arktiska identiteten tydliggörs genom en levande 
attraktiv utemiljö vintertid. Snö och is ger nya former till stadslandskapet 
och detta ska utnyttjas. 

Snöröjningens högar blir en tillgång för lek och placeras så att de skapar 
rumsligheter. Genom att snöhögarna placeras med medvetenhet kan de 
användas för att förstärka utblickarna mot Dundret. Temporära snö- och 
isskulpturer formas återkommande varje vinter. Formerna i den fasta 
gestaltning som finns året runt tillför spänning och former under 
vintern. De får en ny dimension vintertid genom att snö och belysning  
framhäver formerna. Skärmar och möblering  placeras så att de skapar 
inbjudande sköna sollägen samt dämpar snödrev och vind. Vårens 
smältvatten utnyttjas i gestaltningen genom att det samlas upp i rännor, 
dammar eller planteringar. 

Snö och is ger också förutsättningar till aktivitet och skapar en arena för 
att mötas i det offentliga rummet. En centralt placerad isbana och ett 
skidspår genom staden är exempel på detta.

Genom att arbeta med höjdskillnader i gestaltningen lyfts det subarktiska 
klimatet fram. Under vårvintern kan exempelvis en sluttning mot söder 
ge en behaglig torrbacke att slå sig ned på medan det fortfarande går att 
åka iskana i en norrvänd sluttning. Genom innovativa lösningar som tar 
hänsyn till vinterns aspekter blir Gällivares arktiska identitet en del av 
staden.
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sociala mötesplatser

Nuläge
Inom centrumtrinageln finns idag få fungerande mötesplatser i det 
offentliga rummet där människor vistas och umgås. Stora delar av 
centrum är utformat efter bilens framkomlighet och många använder 
bilen som transportmedel. En väntan finns på orten - en väntan på att 
samhällsomvandlingens byggnationer ska ta fart. Under tiden blir många 
offentliga ytor eftersatta. Gestaltningen saknar en röd tråd vilket bidrar 
till att utemiljön upplevs splittrad.

Den mest centrala platsen Vassara torg, upplevs ofta öde. Lekplatsen 
bredvid torget är en social samlingsplats. Gång- och skidstråket längs 
Vassara älv är ett populärt stråk och mötesplats. Sjöparken är stor till 
ytan men saknar genomtänkt gestaltning och fungerar idag inte som en 
mötesplats. 

Vid resecentrum sker möten i samband med att människor reser eller 
söker information på turistbyrån. Resecentrum är en plats som upplevs 
av turister som får sin bild av Gällivare när de byter från tåg till buss.

En stor potential finns staden. I centrum finns obebyggda ytor, bland 
annat längs den centrala mittaxeln i stadens historiska stadsplan. 
Möjligheten är stor att planera de offentliga rummens struktur och 
mötesplatser samtidigt som byggnadernas struktur och läge bestäms. 
Dundrets ständiga närvaro i staden är en stor potential vid gestaltning av 
sociala mötesplatser.

iDÉ

Mötesplatsernas potential bör tas vara på och gestaltningen av dessa 
förnyas med särskilt fokus på social hållbarhet. Nya mötesplatser 
tillskapas om behovet finns. Planera för livet mellan husen och husen 
samtidigt, så att dessa två kan samverka och accentuera varandra. 
Gestaltningen ska förstärka Gällivares identitet som en småstad i 
världsklass, där ett sätt är att utnyttja utblickarna mot Dundret.

Vassara torg
En ny gestaltning av Vassara torg som målpunkt och mötesplats 
tillsammans med planering för att skapa närbelägna målpunkter kan ge 
torget nytt liv.

Här föreslås några hållpunkter för att ge en ny gestaltning av torget en 
grund att utgå från.

De visuella kopplingarna mot Dundret ska betonas i getaltningen för att 
stärka Gällivares identitet. Ett urbant hårdgjort torg som visuellt möter 
djupet i landskapet och naturen är en stor kvalité.

Positiva delar av Gällivares identitet ska framhävas i gestaltningen. 
Gestaltningen ska ge ett samlat helhetsintryck med materialval och 
formspråk som passar med helheten.

Alla målgrupper ska tilltalas genom utformningen och placeringen ska 
göra att olika brukargrupper möts. Här ska finnas trivsamma platser att 
vistas på.

Torget fungerar som en flexibel öppen yta där det finns möjlighet till 
torghandel och evenemang. Genom mindre rumsligheter med både 
aktiva och lugna rum skapas en mer omväxlande miljö. Torgets entréer 
ska inbjuda till platsen. Torgets rumsbildning blir tydligare och mer 
definierad genom att träd, byggnader och snöformationer används. 

Kontrasterna mellan årstiderna lyfts fram och nyttjas i gestaltningen 
under hela året. Ett bra lokalklimat eftersträvas genom bland annat 
platser med lä och sol.

Handel och andra aktiviteter med entréer utåt ska finnas vid Vassara torg 
och dess närhet för att för att förstärka platsen som ortens kärna. 
Gestaltningen ska markera att Vassara torg är stadens centrala plats.

En gestaltad zon där bygganderna möter gaturummet med nicher eller 
informella sittplatser tillför platser att ”hänga på” som ger liv till torget.

Lekplats och vatten ska finnas kvar som funktioner i närheten av torget 
eftersom de är mycket uppskattade idag. Dessa utformas i en ny 
tappning som passar med hela torgets gestaltning. De vackra fasaderna i 
anslutning till torget ska också framhävas.

De historiska aspekterna och Gälllivares rutnätsplan ska beaktas vid en 
omgestaltning. 

Resecentrum
Gestaltningen framför resecentrum ska bjuda in till staden. Lösningen 
ska tydligt gestalta Gällivares identitet och fungera funktionellt. Idag är 
ytan mycket uppdelad i olika ytor som körbanor, mindre gräsytor, 
parkering m.m. Hela rummet framför resecentrum ska gestaltas som en 
helhet. I gestaltningen ska orienteringen mot centrumkärnan och 
gångstråket över järnvägen mot älven tydliggöras. Besökare ska lockas att 
promenera mot centrum eller över gångbron till pärlan Vassara älv med 
Dundret i fonden. Gestaltningen ska också ge utrymme för resecentrum 
som en viktig mötesplats.

Gällivares identitet kan visas på flera sätt, till exempel genom en 
entréskylt i corten och planteringar som förstärker den fjällnära känslan.

Parker
Sjöparken är idag inte den mötesplats den har potential att vara. En 
genomarbetad ny gestaltning och löpande skötsel kan förstärka parken 
som mötesplats. Sjöparken kommer bli ett viktigt grönområde efter 
förtätningen av staden. Ett befintligt värde i parken är vattnet som också 
gett parken dess namn. Gestaltningen ska sommartid förtydliga och 
använda vattnet som gestaltningselement. Här kan delar av Gällivares 
identitet som anknyter till vatten förstärkas. Exempelvis kan dagens 
inhängnader tas bort och kontakten till vattnet återskapas med trädäck 
och bryggor. Vintertid kan parken nyttjas med skidspår och kreativ 
snölek.

Området mellan Vassara torg och kyrkan är ett grönområde som har 
potential att bli en central mötesplats. Platsen skulle kunna omgestaltas 
till en central park som förstärker det gröna stråket mellan Sjöparken och 
Vassara älv.  På detta sätt behålls också en del av mittaxeln som en 
historisk och grön struktur.

Vassara älv
Idag är Vassara älvs gångstråk främst ett vackert naturstråk. Det är en 
populär väg för rekreation både sommar och vinter. Om staden byggs ut 
mot älven är det viktigt att ta hänsyn till detta så inte det rekreativa värdet 
försvinner. Vassara älv promenadstråk skulle kunna utvecklas med en 
egen gestaltning som är attraktiv sommar som vinter. De delar av stråket 
som är i anslutning till järnvägen skulle kunna utvecklas med inspiration 
av mötet mellan naturen och det industriella. Vissa gestaltningselement 
kan följa med längs hela stråket så det upplevs som en helhet.
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iNspiratioN

Mötesplatsen Vassara Torg 
i bilden till vänster 
Foto: Gällivare bildarkiv 
Bildnr: 1999-2804-8-A

Till höger har en tegelvägg 
gjorts om till ett roligt 
bollplank. På vintern kan 
det självklart användas för 
snöbollskastning.

En del av ett torg framför en kyrka har fått en ny gestaltning som rymmer både lugna 
och aktiva delar där möten mellan alla åldrar möjliggörs.

Höjder i gestaltningen är spännande element under hela året.Gradänger i trä och sten blir inbjudande sittplatser med utsikt mot Dundret.
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Nuläge
I Gällivare finns idag en variation av skyltar som många är gamla och 
slitna. Det saknas ett gemensamt uttryck i form, färg och konstruktion. 

SkyltNiNg
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idé 

Avsnittet om skyltning i gestaltningsprogrammet ska fungera som ett 
hjälpmedel med riktlinjer för kommunen och dess underleverantörer att 
ta fram skyltar som stärker Gällivares kommuns identitet.

Ett enhetligt ansikte utåt är en förutsättning för en stark och 
framgångsrik destination. 

Skyltarnas utformning går i samklang med kommunens identitet med 
hänsyn tagen till historia, kultur och traditioner.

Skyltarna bör vara visuellt tydliga med hög läsbarhet. Typsnitt, logotyp 
och färgval bygger på anvisningarna i Gällivares grafiska manual för att 
överensstämma med annat kommunikationsmaterial i Gällivare. 

Placering av skyltar måste ske medvetet för att de ska kommunicera och 
hänvisa till de platser som är viktiga.

Naturvårdsverkets skyltar får samordnas med Gällivareskylten på de 
platser där båda typerna finns uppsatta. Naturvårdsverkets skyltar finns i 
det som upplevs som ren naturmark och Gällivareskylten i de delar som 
har en tydligare karaktär av stad. Naturvårdsverket har tagit fram en 
skrift ”Att skylta skyddad natur”. Skriften ger vägledning vid skyltning av 
naturmark.  

iNSpiratioN 

Inspiration för skyltarna är hämtad från Gällivares natur, industri och 
kultur. Materialet och konstruktionen är anpassat till det tidvis hårda 
klimatet.

Inspirationen kommer även från Gällivares många karaktäristiska 
byggnader och landskapsutformningar. Till exempel Aitikgruvan, en av 
Europas största koppargruvor, som ligger ca 15 km sydöst om Gällivare 
centrum. Dessa utformningar har använts som subtila illustrationer på 
skyltarna.

Det omgivande landskapet och det subarktiska klimatet har också 
inspirerat till färgvalet petroleum. Blå, grå och gröna skiftningar som kan 
uppfattas i till exempel smältande is, älvens vatten eller fjällets himmel. 
Detta är en del av Gällivares identitet och på detta sätt förankras 
gestaltningen med kommunens vision.

Obehandlat väderbeständigt Cortenstål. Foto: Atelje Lyktan Aitikgruvans landskapsutformning
Foto: TZorn via Wikimedia Commons

Kaptensspelet

Dundrets kontur

Norrskenets blågröna toner. Foto: Varjisakka via Wikimedia Commons
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typer av Skyltar

GÄLLIVARE CENTRUM
CITY CENTER

500m

AITIK
Heje asjga sjhdcaslj kcbmscbns knxcz<,.cn cnnnnnnnnn 
nnnnnnn nnnn klkhasödc aslök asdjlkscj aodjö<cj 
<cdoswfidäå dspg sodg dsögodosög gj sdofuös 
dfosdoödlvjöd sdoguoasdugfåapigfsdoulvjzxc 
vspdofuaspdovjösd pdsofuåasdopfi asdopfuiösda  
asfiåop asf asofåa

Heje asjga sjhdcaslj kcbmscbns knxcz<,.cn cnnnnnnnnn 
nnnnnnn nnnn klkhasödc aslök asdjlkscj aodjö<cj 
<cdoswfidäå dspg sodg dsögodosög gj sdofuös 
dfosdoödlvjöd sdoguoasdugfåapigfsdoulvjzxc 
vspdofuaspdovjösd pdsofuåasdopfi asdopfuiösda  
asfiåop asf asofåa

N

500mGÄLLIVARE CENTRUM
CITY CENTER

200mTURISTCENTER
TOURIST CENTER

i

300mGÄLLIVARE KYRKA
GÄLLIVARE CHURCH

i

Hänvisningsskylt HänvisningspanelInformationsskylt Entré
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HäNviSNiNgSpaNel i miljö
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HäNviSNiNgSSkylt  i miljö iNformatioNSSkylt i miljö
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piktogram
Piktogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar 
språkförståelse på platsen, eller har begränsad förmåga att läsa, skriva 
och tala.

Piktogrammen är inspirerade av Gällivares logotype.

Exempel piktogram

Exempel karta Exempel skyltillustration

Ett hjortron skulle kunna vara ett 
förslag för ytterligare skyltillustration.

Pil till hänvisningsskyltar

grafiSka elemeNt
I skyltarna är färg, typsnitt och formelement hämtade från den grafiska 
profilen. Typsnitt som används är Helvetica.

Förenklade kartor på utvalda platser kan hjälpa människor att orientera 
sig i staden och dess närområden.

Illustrationerna är gjorda utifrån det som är typiskt för Gällivare. Det kan 
vara landmärken som karaktäristiska byggnader eller den 
världsarvsutpekade naturen.

N
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färger SkyltNiNg
De klara färgerna som används i skyltarna är hämtade ur Gällivares 
grafiska manual. Den mörka petrolfärgen i skyltarna kan man hitta både i 
naturen samt inne i Gällivare på exempelvis lyktstolpar och byggnader.

Blå
CMYK: 60/0/5/5
RGB: 93/189/221
Pantone: 297 C

Grön
CMYK: 40/0/100/5
RGB: 170/193/0
Pantone: 390 C

Orange
CMYK: 0/40/100/5
RGB: 245/167/0
Pantone: 130 C

Rosa
CMYK: 10/80/10/0
RGB: 217/81/139
Pantone: 7424 C

Vit
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
Pantone: 130 C

Petrol
CMYK: 93/65/54/48
RGB: 12/56/68
Pantone: 546 C

Foto: http//www.gellivare.se/

Foto: Wiki Commons
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SkyltkoNStruktioN
Hänvisningspanelens och informationsskyltens stomme är gjord i 
obehandlat väderbeständigt cortenstål. På stommen i cortenstål 
monteras en lackad plåt med tryck. 
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Belysning

nuläge
Gatubelysningen i Gällivare består idag av stolpbelysning, där stolparna 
kring torget och gågatorna har en petrolfärg som även återfinns på vissa 
av byggnaderna på orten. Färgen på stolpar på övriga gator är svart, 
galvaniserat och petrol.

iDé
Ljuset påverkar oss på många sätt, inte bara vår dygnsrytm men även hur 
vi upplever vår omgivning. Det artificiella ljuset i en ort har som uppgift 
att stärka tryggheten, öka tillgängligheten samt framhäva ortens karaktär.

Belysningen i det offentliga rummet i Gällivare ska bidra till att skapa en 
attraktiv atmosfär som stärker ortens identitet, både för invånare och 
besökare. Belysningen bör framhäva ortens karaktär och skapa en miljö 
där gatu- och parkrum är överblickbara, vackra och trygga. Belysningen 
ska förstärka destinationens attraktivitet, energieffektivitet samt 
tillgänglighet och trygghet.

Befintlig armaturering föreslås bytas ut mot en modernare och mer 
energieffektiv belysning med LED som ljuskälla.

Petrolfärgen kommer igen på stolparna i Gällivares centrumkärna på 
torget, gågatan och gåfartsgatan. I resterande gaturum används svarta 
stolpar. På så sätt markeras ortens mittpunkt genom färgbytet. 

Stolpbeslyningen kompletteras med fasadbelysning och belysning av 
vegetation. Detta är särskilt viktigt på platser där det finns mörka 
områden som upplevs otrygga. Denna gestaltning av belysning är så 
platsspecifik att den får utvecklas från plats till plats.

Belysningsarmaturen är speciellt 
gestaltad för Gällivare. Petroleumfärgen 
kommer igen på gågatan och 
gåfartsgatan för att accentuera en unik 
Gällivareidentitet. Denna armatur 
föreslås på gaturummen inom 
centrumtriangeln. 
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Belysning torg och park
Ett torg är som ett rum i staden. Dagtid skapar byggnaderna runt torget 
en ram och en rumslighet, men under mörkrets timmar försvinner denna 
inramning. För att förstärka rumskänslan kvällstid kan man med fördel 
belysa torgets väggar samt skapa dramatiska effekter genom att 
exempelvis belysa fontäner och träd. 

Exempel belysning Vassara Torg
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Belysning gaturum

Armaturer på en stadsgata bör vara så låga att atmosfären för 
fotgängarna blir trivsam. På så vis känner man sig mer trygg. För att 
underlätta orientering upprepas likadana armaturer längs gatan. De 
upprepade ljuspunkterna hjälper bilister genom att markera riktning och 
korsningar.

Exempel belysning Storgatan
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fasaDBelysning
Gällivare stadskärna har flera vackra byggnader som kan fasadbelysas. 
Detta skapar rumslighet och trygghet till stadsbilden under den mörka 
delen av året. Byggnader att fasadbelysa är förslagsvis Centralskolan, 
Grönskolan, Gamla brandstationen och Kyrkan. Lappkyrkan och 
Fjällnäs är byggnader som ligger utanför centrum men som också skulle 
vara effektfulla att belysa. 

Exempel belysning 
Centralskolan. 
Illustration: Andreas 
Eriksson, WSP Luleå

LED-belysning föreslås 
monteras i takfot, 
valvöppningar och ovanpå 
”tornen” för att belysa fasad, 
entréer och närliggande, 
omgivande markytor.

Exempel belysning Hantverkargatan
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Belysning gångstråk
På gångvägar är det viktigt att belysningen är anpassad för fotgängare. 
Höjden på stolparna bör vara 4-5 meter som ger ett ljus ovanifrån, vilket 
gör att man kan identifiera mötande. Stolpbelysningen bör helst vara 
hel- eller halvavskärmad. Är den helavskärmad bör det vara en modell 
som har maximal ljusspridning. För att förstärka rumskänslan kvällstid 
kan man belysa träd och annan vegetation.
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Exempel belysning Vassara gångstråk
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Räcke med infällda ledlampor. Foto: Smekab

Sittbänk med effektbelysning. Foto Vestre

Bänkarnas belysning gör att de upplevs skulpturala på torgytan. Många olika typer av belysning på torget 
kompletterar varandra till en fungerande helhet. Foto: Nola

Trädens grenverk framträder vackert med ljusstättningen. I överkant av bilden finns 
linor, med små ljuskällor, som löper över torgytan och ger intrycket av en stjärnhimmel. 
Lösningen kan inspirera att göra något likande men med utgångspunkt från norrskenet. 
Foto: Nola

inspiration effektBelysning
Belysning med effekter utöver det vanliga kan tillföra en extra dimension 
under den mörka årstiden. Träd, bänkar och räcken får ett skulpturalt 
uttryck genom belysningen. Under vintern kan snöns former belysas 
eller så fungerar den vita ytan väl för ljussättning med mönster. Färgat 
ljus används under kortare tider för att få en temporär stark 
gestaltningseffekt. 

Soffa med belysning. Foto: Vestre
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Sammanfattningen av projekt Nya Gällivare

Fördjupad översiktsplan, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 
2014-2032, Antagen 2014-05-16

Utvecklingsplan Centrum, Förhandskopia 2013-05-22

Utvecklingsplan Vassara, Antagen 2014-08-18

Utvecklingsplan Repisvaara, Antagen 2013-05-20

Gällivare handels- och centrumanalys. Delrapport 1, 2010-12-06

Gällivare Handlingsplan belysning, ej daterad

Grön strukturplan, Service & teknikförvaltningen, ej daterad 

Kulturbyggnader i Malmberget, koncept 2011-03-21

Delprojekt Gällivare. Varför flyttar unga kvinnor från Gällivare? Rapport 
2013-10-10

Vind – skugga – Gällivare, ej daterad

Parkering i Gällivare. Kartläggning 2010, 2010-09-06

Dunder och flak – ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i 
Gällivare, 2014

Dundret City En arktisk småstad i världsklass, Program för centrala 
Gällivare, 2014

Lekplatsprogram Gällivare kommun, 2014

TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, Sveriges kommuner och 
Landsting

Uppsala Trädhandbok

Naturvårdsverkets vägledning Att skylta skyddad natur. http://www.
naturvardsverket.se/Documents/publikationer/91-620-1233-9.
pdf?pid=2639

Där inte annat anges är fotografier tagna av MAF Arkitektkontor eller 
LundbergDesign.

Källor




