
GÄLLIVARE
 ANALYS

Från tågstationen vid Centralplanen, 
där många besökare anländer, är det 
analyserade området öppet och omsluts 
av ett nytt hotell som visar på framåtan-
da och modernitet. Motsatt håll ligger 
den vackra tågstationen och vyerna mot 
dundrets slalombackar.

Rörelsen in mot centrum är inte den 
mest självklara trots att det finns trot-
toarer på båda sidor längs Lasarettsga-
tan upp mot Kyrkan. Många delar av 
rummet har olika karaktär och upplevs 
inte som ett sammanhängande stråk 
där en naturlig rörelse vill förekomma. 
Vid området framför kyrkan och runt 
busshållplatsen är ytorna stora och öp-
pna. Stora delar används till parkering 

eller parkytor och här ligger även ett 
anrikt gatukök. Längs det breda stads-
rummet som går genom hela centrum 
ligger flera större parkområden och vid 
mötet med Storgatan börjar den största 
delen av handeln ta vid. Den breda in-
ramningen av stadsrummet gör det svårt 
att uppfatta storleken och intresset för 
de öppna ytorna. Närmare Parkgatan 
övergår grönytorna till att fungera som 
parkering och avslutas med en tunnel 
under trafikleden. På andra sidan tunnel 
är man utanför centrum och stadsrums-
karaktären.

Axialkartorna visar hur integrerat stads-
rummen är i förhållande till varandra. 
Analysen ger en indikation för hur 
stadsstrukturens uppbyggnad teoretiskt 
sätt skulle fungera oberoende av hur 
den ser ut. Form eller design påverkar 
inte axialkartornas resultat. De röda lin-
jerna visar de mest integrerade platserna 
medan mörkblåa linjer visar platser med 
låg integration till övriga stadsrummen.

Till vänster är axialkartan över hur Gäll-
ivares stadsrum integreras idag. De mest 
centrala områdena är också de mest 
integrerade vilket ger en indikation till 
att rummen mellan den fysiskt byggda 
miljön i centrum är sammansatta på ett 
sätt som skulle kunna gynna centrum.

Till höger är axialkartan över sam-
ma område men med det förbättrade 
stråket som sammanbinder området 
Andra sidan till centrum och där en 
förbättrad integrering med ytterområdet 
lagts till i analysen. En förbättrad sam-
mankoppling med centrum visar för-
bättrad integration både i centrum och 
på Andra sidan. Kopplingen till andra 
sidan kan antas vara positiv att integrera 
med Centrum. 

KLIMAT

SPACE SYNTAX

Vindrosen visar en de olika vindriktningarna som gäller i Gällivare. Den 
dominerande vindriktningen är från väst. Mittensiffran visar andelen tid 
då det är vindstilla.

Tidslinjen ovan visar olika klimatrelaterade händelser i Gällivare under 2013. 
Grafen som följer samma linje visar hur medeltemperaturen förändrades under samma år.

Termometern visar den högsta och den lägsta me-
deltemperaturen i Gällivare under 2014.

Cirkeldiagrammet visar nederbördsmängden för 
respektive säsong under 2013. 

Cirkeldiagrammet visar medeltemperaturen för 
respektive säsong under 2013. 

Diagrammet visar antalet dagar varmare respek-
tive kallare än 20°C under 2013.

Analys av det upplevda stadsrummet med dess 
fasader som beskriver den fysiska platsen och de 
öppna ytorna som ryms inom den byggda miljön.

RUMSANALYS

Klimatet i Gällivare domineras av de 
jämförelsevis långa och kalla vintrarna. 
Den första frosten kommer oftast i mit-
ten av augusti och den meteorologiska 
vintern börjar i mitten av oktober. Vin-
tern sträcker sig sedan till början av maj 
där snötäcket vanligtvis ser sin sista dag. 

Sommaren domineras sedan av som-
marsolståndet, den 1½ månader långa 
period mitt på sommaren då solen aldrig 
går nedanför horisonten. Under vinterns 
mörkaste del får staden inte mer än 2 
timmar solljus per dag. Under året faller 
mest nederbörd under sommar och höst 
men Gällivare hade under 2013 totalt 193 
dagar med nederbörd och ca 210 dagar 
med snötäcke. Staden har 10 dagar fler 
per år kallare än -20°C än dagar som är 
varmare än +20°C.
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Axialkarta över de centrala delarna av Gällivare under 2015. Axialkarta över de centrala delarna av Gällivare efter genomförda förbättringar. 
Observera den förbättrade kopplingen till de sydvästra delarna av staden.



Kartan till vänster är Gällivare idag. Den 
beskriver vilka platser i centrum som 
är mest synliga utifrån den avgränsning 
som är gjord av den byggda miljön. 
Korsningen vid kyrkan visar en hög 
grad av synlighet i stadsrummet och 
synligheten genom centrum är fortsatt 
stark ända upp till Parkgatan där en 
högre intensitet också finns. Området 
runt tågstationen är däremot inte ett 
rum med lika hög synlighet och inte 
heller längs Lasarettsgatan.

Kartan till höger visar hur synligheten i 
stadsrummet förändrats vid införande 
av nya utformningar i den byggda 
miljön och även med användande av 
snövallar i parkområdena. Synligheten 
längs det öppna stadsrummet genom 
centrum minskar och även vid kyrkan. 
Den största positiva förändringen sker 
närmare tågstationen där ökad synlighet 

av uppträder. Den mer jämna fördelnin-
gen längs stråket från tågstationen till 
området vid kyrkan är intressant med 
tanke på att stråket är en viktig del i att 
förbättra orienterbarheten genom cen-
trum. 

Den minskade intensiteten genom cen-
trumstråket behöver inte vara negativ. 
Hur väl man ser in i rummen är inte lika 
avgörande i den mest centrala delen av 
staden, men det är viktigt att man istäl-
let förstärker rummens kvalitéer och 
identiteter så att det inte förlorar up-
pmärksamhet.

För att människor ska känna sig trygga när 
de är ute och går krävs det att de stråken som 
nyttjas ska vara väl belysta. Detta speciellt i 
Gällivare där det stora delar av året är mörkt 
under nästan hela dagarna. Om människor 
inte vågar gå ut och gå kommer de att välja 
bilen istället och i det långa loppet kan detta 
leda till en försämrad hälsa.
Idén är att belysa gång- och cykelstråken 
med en allmän belysning längs hela stråkens 
sträckning. Med hjälp av mer klassiska lykt-
stolpar kommer en jämn belysning att uppnås 
som hindrar mörka partier som kan kännas 
otrygga. För att sedan skapa en dynamik 
längs stråket och för att göra så att det känns 
som att det händer något längs stråket an-
vänds en slags effektbelysning. Detta leder 
till att stråket inte upplev som lika långt och 
monotont. Om det händer något nytt med 
jämna mellanrum längst stråket kommer det 
att göra så att sträckan upplevs som kortare 
och det kan göra så att folk kommer att vilja 
gå och uppleva det snarare än att köra bil. 
Detta kan i längden leda till en bättre hälsa för 
invånarna i Gällivare.

Idén är att genom en kreativ hantering av 
snön kunna förbättra mikroklimatet i och 
kring staden genom att hindra vinden. Detta 
görs genom att skapa snövallar längs gång- 
och cykelstråk samt att skapa rum i staden 
med väggar av snö. Om snövallarna inte görs 
allt för höga hindras vinden medan solen 
inte hindras från att nå människorna trots att 
den kommer från en lång vinkel under större 
delen av året. Vinterrummen är precis så stora 
att de hindrar vinden från att gå ner igen efter 
att brutits vid den första snöhögen men så 
låga att de inte hindrar det lilla solljuset som 
kommer in då solen är vid sin lägsta vinkel. 
Man undviker även att utsikten med Gälli-
vares kyrka i förgrunden och med dundret i 
bakgrunden skyms.

Vinterrummen som skapas i det långa stråket 
mellan de båda kyrkoalléerna bryter upp den 
stora ytan och bidrar till att skalan minskas 
till en mer mänsklig nivå. Rummen och dess 
väggar hjälper även till att ge Vassaratorget en 
bättre inramning samt att det också skyddar 
torget från vind. Det tidigare öppna och långa 
stråket blir med tillägget av de två rummen 
mer dynamiskt och de flera olika funktioner-
na bidrar till att det inte känns för stort och 
tomt. Skyddet från vinden längs kyrkoalléer-
na som vinterrummen bidrar till hindrar även 
vinden och minskar det avbräck som den kan 
bidra med längs det kommersiella stråk som 
korsar det. 

Snömassorna i det stora stråket mitt inne i 
staden ligger i dess ändar och i båda ändarna 
av stråket finns relativt vältrafikerade gator. 
Snödrivorna går längs nästan hela tvärsnittet 
av det långa öppna stråket. Detta i kombina-
tion med att snö är ett poröst material kan 
komma att bidra till en reducering av trafik-
buller. Minskade störningar från buller ger 
förutsättningar för rekreation även centralt i 
staden och minskad påverkan av buller kan 
hos människor leda till en bättre hälsa.

VGA

MIKROKLIMAT

Gällivare är inte någon blåsig stad om 
den jämförs med närliggande städer 
som exempelvis Kiruna som har en 
medelvindhastighet som är 1,4m/s 
högre per år. I Gällivare finns dock en 
väldigt dominerande vindriktning som 
är väst-östlig och där den västliga är 
mest utmärkande då mer än en fjärd-
edel av alla vindar kommer från denna 
riktning. Under december månad 2013 
mättes årets högsta medelvind upp till 
8,5m/s medan staden under 1996 – 
2004 hade ett medelvärde på 2,2 m/s. 

Vinden har dock vid låga temperaturer 
och hastigheter en stor påverkan på den 
upplevda temperaturen. Denna effekt är 
som störst kring -4°C och avtar sedan 
snabbt vid kallare grader. Då det är -4°C 
kallt utomhus och blåser 4m/s ger det 
en kyleffekt på -9°C. Detta är mer än en 
dubblering av kylan mot om det hade 

varit vindstilla. En kylande vind kan 
upplevas extra jobbig om det inte finns 
något att skydda sig bakom om man 
färdas längre sträckor till fots.

Tanken är att vid snöröjning av gång-
banor och andra stråk spara snön och 
skotta upp den till ca tre meter höga 
snöhögar som löper längs stråket. Det-
ta ger störst effekt på ett nord-sydligt 
stråk då det blockerar den dominerande 
västanvinden. En tre meter hög snövall 
skapar ett nästan vindstilla skydd som 
sträcker sig längre än vad en gångbana 
är bred. 
Om man lyckas skydda gång- och cykel-
stråk från vinden kommer människor 
förhoppningsvis att välja dessa färdsätt 
framför att ta bilen. Att folk väljer att gå 
och cykla istället för att ta bilen är något 
som i långa loppet kan främja männi-
skors hälsa. 
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VGA-analys över de centrala delarna av Gällivare efter genomförda förändringar. Kommunens 
planerade byggnader och de föreslagna snöstrukturerna mellan kyrkoalléerna bidrar till att skapa 
en mer mänsklig skala i stadskärnan. 

Vindstudie av påverkan som en ca 3 meter hög snövall kan ha på en vind med en hastighet på 
4 m/s. Notera att det är totalt vindstilla bakom snövallen.

Illustration över gångstråket 
strax söder om Vassaraälven 
strax efter gångbron. En snövall 
har skapats för att stråket ska 
skyddas från vinden och de 
olika typerna av belysning ger 
skapar en dynamik och ger 
känslan av att det händer saker 
längs vägen.

VGA-analys över de centrala delarna av Gällivare. Notera att det största fok-
uset ligger mitt på Lasarettsgatan.

För att öka möjligheten till en förbättrad rekreation och ett rikare friluftsliv i staden skapas ett nytt stråk. Stråket ska bidra till fler aktivi-
teter inom stadskärnan utan att konkurrera med handel, snarare samarbeta mot en starkare och attraktivare stadskärna.  Det ska även få 
människor att enklare röra sig ut i naturen och därmed ta vara på vad de norrländska vidderna har att erbjuda. 



Genom att skapa vinterrum i centrala 
Gällivare skapas möjligheter till hälsa 
och rekreation inne i staden. Vinter-
rummet skapar små oaser för rekrea-
tion inne i stadskärnan. Rummen kan 
fyllas med en mängd olika aktiviteter 
som främjar hälsa och rekreation. I ett 
av förslagen har ett rum fyllts med grill-
platser och möjligheten att spela vin-
terboule.  I det andra har rummet fyllts 
med bastu- och ombytesstugor men 
dom kan användas till en mängd olika 
aktiviteter om man så önskar. Allt från 
lekplatser och tävlingar i is-skulptering 
till vinterkubb eller vinterschack. 

Många av dessa aktiviteter är lättill-
gängliga för gamla och människor med 
nedsatt rörelseförmåga som kanske inte 
har samma förutsättningar att ta sig 
ut i naturen som andra har och aktivi-
teterna är även relativt billiga. Du måste 
inte äga en skoter eller betala pengar 
för att ta dig ut i naturen för att för att 
få möjligheten att grilla eller basta. En 
billig och lättillgänglig möjlighet till 
hälsa och rekreation är även bra ur ett 
demokratiskt och jämställt perspektiv 
då det inte utesluter någon grupp av 
människor. Detta speciellt då en stor del 
av Gällivares befolkning är äldre eller 
pensionärer.

En så udda sak som att skapa rum i 
staden av snöhögar är någonting som 
har potential att vara unikt för Gälli-
vare och kan vara en bra anledning för 
turister att besöka staden. Det kan även 
användas av lokala företag som vill göra 
något annorlunda på en firmafest eller 
en afterwork. Det blir en egen prägel, 
något som är unikt för Gällivare. Likt 
Jukkasjärvi har sitt ishotell kan Gällivare 
marknadsföra sig med sina bastustugor 
som är belägna mitt i staden. 

I förslaget med ett vinterrum med bas-
tustugor finns bara en ingång. Detta för 
att man ska kunna gå in och ut om man 
har för avsikt att basta eller använda en 
av grillplatserna men man undviker en 

massa onödig rörelse. Vinterrummet 
som har grillplatser och annan rekrea-
tionsverksamhet har en öppning i varje 
ända för att på ett bra sätt släppa igenom 
människor som passerar förbi. 

Att använda snön som faller i de centra-
la delarna av staden till att göra något 
kreativt på plats gör det möjligt att spa-
ra både pengar och miljön. Om snön 
inte måste fraktas långa sträckor till 
snöupplag utanför staden krävs mindre 
timmar för stadens snöröjare och de 
behöver heller inte köra långa sträckor i 
onödan. 

Då strukturerna i stadens centrum 
skapas av snö så kommer rumsbildnin-
gen i Gällivares centrum att vara olika 
beroende på årstid. Detta gör att det 
känns som att det händer något i staden 
som är olika för de olika delarna av året 
och det kan vara en anledning för män-
niskor att röra sig till och i staden under 
alla delar av året.

Det tänkta rekreationsstråket genom 
Gällivare ska uppmärksamma den del av 
staden där rekreation och friluftsliv finns 
tillgängligt samtidigt som det stärker 
kärnan utan att konkurrera med handel. 
Stråket går från Sjöparken i norr via den 
västra kyrkoallén förbi Storgatan och ner 
mot Kyrkan. Därefter svänger stråket 
förbi den rundade byggnaden och vi-
dare ner mot tågstationen. Den rundade 
byggnaden finns med i Gällivares fram-
tida planer och har modifierats med en 
rund form för att skapa spänning och 
bättre rörelse. Bredvid tågstationen går 
stråket vidare över rälsen och sedan ner 
mot älven och över till området Andra 
sidan. Utanför stadsstrukturen är det 
närheten till naturen som är intressant 
och som gör den sista delen av stråket 
till en viktig del i att öka attraktiviteten 
till hälsa, rekreation och friluftsliv.

Tågstationen är en viktig nod i Gällivare 
och är det första många möts av när 
de tar sig till staden. Därför är det vik-
tigt att tågstationen och området runt 
om fungerar tillsammans med rekrea-
tionsstråket och ökar orienterbarheten 
i stadsrummet. Sträckan mellan kyrkan 
och tågstationen har potential för att bli 
ett starkt stråk som medför en naturlig 
rörelse. Från tågstationen syns byggnad-
er i änden av det stora stadsrummet vid 
Kyrkoallén. Tillsammans med förbät-

trade trottoarer, belysning och en bygg-
nad som fångar intresset hos besökaren 
kommer stråket att vara den naturliga 
rörelsen in till Centrum. Detsamma 
gäller den motsatta rörelsen ner mot 
Andra sidan. Gångbron på sidan om 
tågstationen är viktig att förtydliga och 
integrera med den övriga bebyggelsen så 
att stråket fortsätter ut till naturen.

De två större parkområdena intill Stor-
gatan och Hantverkaregatan är till för att 
öka möjligheten till rekreation och fri-
luftsliv i stadsrummet och därmed bidra 
till bättre hälsa och välmående.

I den norra delen av Kyrkoalléernas 
stadsrum fortsätter stråket ner under 
Parkgatan och vidare mot Sjöparken. En 
tunnel begränsar ofta människor från att 
ta sig mellan olika platser och behöver 
därför installeras med bra belysning som 
ökar tryggheten och även hålla området 
fritt från buskar och andra växter som 
minskar insyn till platsen. 

VINTERRUM

REKREATIONSSTRÅK
FÖRSLAG
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Karta som visar avgräsning 
samt sträckningen för det tänk-
ta rekreationsstråket mellan 
Sjöparken och Andra sidan.
De lila byggnaderna är bygg-
nader som kommunen plan-
erar att bygga och de ljusgråa 
fälten är den tänkta placerin-
gen av vinterrummen.

Uppe till höger 
Bild som visar ett exempel på 
hur ett av vinterrummen skulle 
kunna utformas. Rummet som 
genomskärs av ett gångstråk 
innehåller ett antal grillplatser 
och en yta för vinterboule.

Nere till höger 
Perspektivbild som visar en 
möjlig användning av det andra 
vinterrummet. Rummet ligger 
strax norr om Hanterverkare-
gatan och inrymmer bastu- och 
omklädningsstugor.

“Du är mitt i staden men ser 
inte annat än snö och himmel 
– en genväg till naturen”.

..GÄLLIVARE


