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SYFTE
Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare syftar till att
förankra en gemensam syn inom kommunen rörande
användning, hantering och utformning av snö, vatten, grönska och vägar. Målet är att hitta lösningar
som svarar mot hållbarhetsmålen och Gällivares vision om att vara ”En arktisk småstad i världsklass”.

GÄLLIVARES VISION
Gällivare kommun arbetar mot en vision som lyder ”En arktisk småstad i världsklass”.
Arktisk - ekologisk hållbarhet
• extremt klimat, snö, is, midnattssol, norrsken, vatten,
berg, skog, myr, sjö, älv, fjäll, bär, kallkällor, ljust, mörkt,
kontraster.
Småstad - social hållbarhet
• närhet, gemenskap, tryggt, gemytligt, aktiviteter, levande, spontanitet, varierat och attraktivt boende.
Världsklass - ekonomisk hållbarhet
• gruvnäring, samhällsomvandling, företagstillväxt, friluftsliv, natur, snö, vatten, jakt och fiske, samisk kultur,
världsarvet Laponia, vinterinfrastruktur, idrott och kultur,
vintersportort med world cup, skola och utbildning, turism och besöksnäring.
Visionen har tagits fram med hjälp av en medborgardialog
och svarar för de kvalitéer som Gällivare har, men även de
utmaningar som kommunen står inför. Målet är att skapa
ett attraktivare Gällivare, som fler vill bo och flytta till. Visionen handlar mycket om att ta hand om de förutsättningar
som finns i staden och närområdet och utveckla dem. Den
handlar också om långsiktig hållbarhet, något som har utvecklats vidare i kommunens hållbarhetsmål.
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HÅLLBARHETSMÅLEN
Hållbarhetsmålen är den samlade viljeinriktningen för att
nå tätortsområdets vision. Målen baseras på de nationella
miljömålen och utgör Gällivare kommuns prioriteringar för
den fysiska planeringen. Hållbarhetsmålen är indelade i tre
kategorier.
Social hållbarhet
Den sociala delen i hållbarhetsmålen handlar om fungerande sociala sammanhang som bidrar till trivsel, trygghet,
förståelse och individuellt ansvarstagande för det gemensammas bästa. I planeringen handlar det om att underlätta
för en hållbar livsstil, att göra det enkelt att leva ett sunt liv
som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Det ska
vara lätt att göra rätt och enkelt att ta egna initiativ för en
god livskvalitet. Målen för att nå social hållbarhet är:
• att skapa mötesplatser
• att skapa arenor för boende, verksamheter, rekreation,
utbildning och kultur
• att förstärka Gällivares identitet
• ett tryggt och jämställt samhälle

Gällivares visionbild för En arktisk småstad i världsklass.

Ekologisk hållbarhet
Den ekologiska delen av hållbarhet handlar om ekologiska
systems möjlighet att överleva och bidra med sina tjänster till helheten. I planeringen handlar det om att inse att
människors skapade system påverkar naturen såväl lokalt
som globalt. Genom att leta efter lösningar som bevarar
ekosystemets produktionsförmåga och genom att undvika
att utarma de ändliga naturresurserna kan flora och fauna
integreras och berika den byggda miljön. Det handlar om
att natur- och kretsloppsanpassa staden och att minimera användningen av oorganiska material. Målen för att nå
ekologisk hållbarhet är:
• biologisk mångfald

GRÖN-, BLÅ- OCH VITSTRUKTURPLAN
Arbetet med Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare
kopplar till både visionen och hållbarhetsmålen. Det övergripande syftet är att förstärka de kvalitéer Gällivare har
med sitt naturnära läge, arktiska klimat och sin småstadskänsla. Planen ska tillgängliggöra friluftsliv och idrott, låta
natur- och kulturlandskapet komma närmre staden, främja
jämlikhet och integration, ta vara på snö, vatten och grönska på ett skonsamt sätt för miljön och gynna ett hållbart
och säkert resande inom staden. Planen syftar också till
att stärka Gällivares identitet som den arktiska småstaden,
en stad där utevistelse är möjligt året runt och där snö ses
som en tillgång och kvalitet, även inne i staden.

• energieffektiva lösningar
• energieffektiva transporter
Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska delen av hållbarhet handlar om att hushålla med resurser på lång sikt. I planeringen handlar det
om att beakta möjliga exploateringskostnader, rimliga boendekostnader och skapa möjligheter för etablering av
lokal produktion och näringsliv. Hållbarhet inom den ekonomiska delen ska beaktas i livscykelperspektiv vid val av
material och utformning. Målen för att nå ekonomisk hållbarhet är:
• flexibla system som kan förändras över tid
• långsiktiga investeringar
• samverkan
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PROCESS
Arbetet med Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare
har genomförts enligt ett processorienterat arbetssätt med deltagare från kommunens olika förvaltningar, projektgruppen, expertgrupper, forskning och
utbildning. Målet har varit att integrera lokal kännedom med expertis och ny kunskap, samtidigt som
arbetet förankras på flera håll inom kommunen.
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ETT UNIKT DOKUMENT
Många kommuner väljer att ta fram grönoch blåstrukturplaner för att kartlägga och
planera kommunens grön- och blåstrukturer. Ofta med fokus på kartläggning och
bevarande. Arbetet med en grön-, blå- och
vitstrukturplan är unikt på det sättet att den
omfattar även den vita strukturen snö, och
kopplar samman den med de gröna och blå
strukturerna. Planen är också mer lösningsinriktad än andra grön- och blåstrukturplaner. Då ingen kommun tidigare har tagit fram
ett liknande dokument handlade arbetet till
en början om att definiera vad planen skulle
innehålla och beröra.
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FOKUSOMRÅDEN
I början av arbetet samlades tjänstemän från
flera av kommunens förvaltningar tillsammans för en workshop kring planens innehåll. Samhällsbyggnadsförvaltningen var
initiativtagare till arbetet och bjöd även in förvaltningarna för service och teknik, miljö, VA
och fritid. Deltagarnas uppgift var att ta fram
innehåll och beröringspunkter till planen,
och forma fokusområden för vad en Grön-,
blå- och vitstrukturplan är för Gällivare.

Utflyktsmål

Riksintressen

ETT NÄRVARANDE NATURLANDSKAP OCH EN
IdrottsanNoder socialt/Siktlinjer BERÄTTANDE KULTURläggningar
funktionellt
MILJÖ.
Tillgänglighet
ETT NÄRA OCH FOLKHÄLSOFRÄMJANDE IDROTTS- OCH
Inledning
Förankring
FRILUFTSLIV.
Lekparker
Startpunkter
EN INKLUDERANDE PROSpårcentraler
CESS OCH ETT LÅNGSIKTIGT POLITISKT
Etapper
ENGAGEMANG
”Gällivariskt” Samisk och finsk
Åldrande
kultur
Organisation
befolkning EN JÄMLIK OCH INKLUDERANDE
STRUKTUR FÖR MÄNNISKOR MED
Socio-ekologi
OLIKA KULTURELL BAKGRUND, KÖN
Biologisk mångfald
Naturtyper
Kvinnor
OCH ÅLDER.
Miljö och
EN SOCIO-EKOLOGISK
Barnens lek
Inflyttade
hälsa
OCH KLIMATRESILIENT
NATURMILJÖ.
Naturpedagogik
”Vinterstruktur”
Vattenflöden
EkosystemKlimatförSnöupplag
tjänster
ändringar
EN TEKNISKT OCH ESTETISKT SAMORDNAD HANTERING AV SNÖ OCH
VATTEN.
VA-teknik
Tillgänglighet
Trafiksäkerhet
Upplevelse av
Hälsa EN HÄLSOSAM OCH TRAFIKSÄKER
snö
STRUKTUR FÖR GÅNG, CYKEL,
SPARK, SKIDOR OCH SKOTER.
Spår för rekration
och transport
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UTMANINGAR
Utifrån de fokusområden
som togs fram i början av
arbetet formulerades sju
utmaningar som planen
ska svara mot. Utmaningarna låg sedan som grund
genom hela det fortsatta
arbetet, oavsett om det
handlade om detaljutformningar eller storskalig fysisk
planering.

KONCEPT
Arbetet med utmaningarna utmynnade snabbt i en insikt om att
de hakar i varandra och att synergier lätt uppstod mellan de gröna,
blå och vita strukturerna. Ett koncept utformades som bygger på
stadens offentliga rum, hur det
skiftar mellan årstiderna och hur
de olika strukturerna framträder
under säsongerna.

• En tekniskt och estetiskt samordnad hantering av snö och vatten.
• En socioekologisk och klimatresilient naturmiljö.
• En hälsosam och trafiksäker struktur för gång, cykel, spark, skidor och
skoter.
• Ett nära och folkhälsofrämjande
idrotts- och friluftsliv.
• Ett närvarande naturlandskap och
en berättande kulturmiljö.
• En jämlik och inkluderande struktur för människor med olika kulturell
bakgrund, kön och ålder.
• En inkluderande process och ett
långsiktigt politiskt engagemang

UTMANING (A)
En tekniskt och estetiskt samordnad
hantering av snö och vatten.
NODER

5

Utsläppspunkter för dagvatten vid älven.
Synliggöra dagvatten
Tillåtna snöupplag och en avloppspumpstation finns
Små snöupplag kan utgöra lekyta/lekplats
Torg som konst
Snöupplag -> skidspår/stråk fyllnad

5

Noder
4

4
3

3

STRÅK

2

2

Prioriterade skidstråk
Bullerskydd nära bostäder.
Tillgängligeht
Prioriterae rörelsemönster.

1

1

Grov struktur

Fin struktur
1

GROV STRUKTUR
Ett fåtal stora upplag
Prioriterade gator/områden
Styrning av trafiken/flöden
Driftsfrågor
Orientering - hur leder vi flödena

1

2

2

3

FIN STRUKTUR
Månag små gator
Tillgänglighet
Estetiskt kring många gator

3

4

4
5

5
Stråk

DESIGNELEMENT
För att vägleda den fysiska utformningen i planen definierade
kommunens tjänstemän varje utmaning i form av fysiska element
och delade in dem i stråk eller noder. Sedan gjordes en prioritering
hur varje utmaning bäst skulle lösas, genom finmaskiga stråk och
noder eller en grövre struktur av
stråk och större noder. Principlösningar för en rad fysiska element
togs fram, så kallade designelement.

MOT
KOSKULLSKULLE

PLATS
Den sista delen bestod av att bestämma var i Gällivare lösningarna ska implementeras och hur de ska kopplas
ihop. Ett nät av vinterleder och noder
växte fram, samt ett förslag på punkter
som behöver åtgärdas och utvecklas.

SLUTGILTIG PLAN
Den slutgiltiga planen är
en sammanslagning av
processens alla delar och
består av en strukturplan
för grå, gröna, blå och vita
strukturer. Varje utmaning
har ett eget kapitel där det
förklaras hur strukturplanen
svarar mot just den utmaningen och vilka lösningar
som ska implementeras.

KOMMUNSPÅRET
FORTSÄTTER

PRIMÄR VINTERLED
SEKUNDÄR VINTERLED
POTENTIELL FRAMTIDA
VINTERLED

MOT
HELLNERSTADION
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UTMANINGAR
Då planen griper över ett brett fält inom stadsbyggnad och samhällsomvandling har en relativt detaljerad
målbild tagits fram, som beskrivs genom planens sju
utmaningar. De utmaningar som har formulerats utgår
från de fokusområden som kommunens tjänstemän
identifierade initialt. Varje förslag eller designelement i
planen har därefter utformats för att svara mot en eller
flera av dessa utmaningar.

FOKUSOMRÅDEN
För att planera för gröna, blå och vita strukturer krävs en
bred satsning från flera håll inom kommunen då många arbetsområden berörs direkt eller indirekt. I arbetet med att
ta fram fokusområden fick därför kommunens tjänstemän
från flera förvaltningar tillsammans formulera innehållet. De
tre strukturerna berör alla fokusområden på något sätt,
och påverkar även varandra. Sju övergripande fokusområden togs fram;
• trafik,
• natur och ekosystem,
• snö- och dagvattenhantering,
• rekreation och friluftsliv,
• jämlikhet och identitet,
• kulturmiljö och landskapsbild,
• process.
Under varje fokusområde togs flera underubriker fram som
ansågs speciellt viktiga för det ämnet. Utifrån fokusområdena och dess underrubriker formades sju stycken utmaningar som legat till grund för utformningen av grön-, blåoch vitstrukturplanen och genomsyrar dess struktur och
de gestaltningsförslag som föreslås.
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Utflyktsmål

Riksintressen

ETT NÄRVARANDE NATURLANDSKAP OCH EN
IdrottsanNoder socialt/Siktlinjer BERÄTTANDE KULTURläggningar
funktionellt
MILJÖ.
Tillgänglighet
ETT NÄRA OCH FOLKHÄLSOFRÄMJANDE IDROTTS- OCH
Inledning
Förankring
FRILUFTSLIV.
Lekparker
Startpunkter
EN INKLUDERANDE PROSpårcentraler
CESS OCH ETT LÅNGSIKTIGT POLITISKT
Etapper
ENGAGEMANG
”Gällivariskt” Samisk och finsk
Åldrande
kultur
Organisation
befolkning EN JÄMLIK OCH INKLUDERANDE
STRUKTUR FÖR MÄNNISKOR MED
OLIKA KULTURELL BAKGRUND, KÖN
Kvinnor
OCH ÅLDER.
Barnens lek
Inflyttade

Socio-ekologi

Biologisk mångfald
Naturtyper
Miljö och
EN SOCIO-EKOLOGISK
hälsa
OCH KLIMATRESILIENT
NATURMILJÖ.
Naturpedagogik
EkosystemKlimatförtjänster
ändringar
Trafiksäkerhet
Hälsa

Tillgänglighet

”Vinterstruktur”
Vattenflöden
Snöupplag
EN TEKNISKT OCH ESTETISKT SAMORDNAD HANTERING AV SNÖ OCH
VATTEN.
VA-teknik

EN HÄLSOSAM OCH TRAFIKSÄKER
STRUKTUR FÖR GÅNG, CYKEL,
SPARK, SKIDOR OCH SKOTER.

Upplevelse av
snö

Spår för rekration
och transport

Planens fokusområden fastställdes i en gemensam workshop mellan
kommunens berörda förvaltningar. Fokusområdena omvandlades
sedan till att formulera planens utmaningar.

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

9

EN HÄLSOSAM OCH TRAFIKSÄKER STRUKTUR
FÖR GÅNG, CYKEL, SPARK, SKIDOR OCH SKOTER.
I och runt Gällivare nyttjas idag olika transportslag i form av
bil, cykel, skidor, skoter, spark, moped och gång. Bilen tar
i dag stora ytor i anspråk genom vägar och parkeringsplatser. Ambitionen med den här utmaningen är att utforma en
struktur som omprioriterar gaturummet och ger mer plats
åt de mjuka transportslagen gång, cykel, spark, skidor och
även skoter. Fokus ligger även på trafiksäkerhet vid till exempel korsningspunkter där de mjuka transportslagen möter biltrafiken. Målet är att öka antalet hälsosamma transporter där bilen väljs bort till förmån för ett transportslag
som är bättre för både hälsan och miljön. För det krävs ett
sammanhållet nät av vägar för alla transportslag samt en
säker och inbjudande utformning.

EN TEKNISKT OCH ESTETISKT SAMORDNAD
HANTERING AV SNÖ OCH VATTEN.
Snö och vatten är element som behandlas på två olika
sätt i en stad. Antingen kan det ses som ett problem som
måste tas om hand, vatten ska avledas, snö ska plogas
och köras iväg etc. Å andra sidan kan det vara en tillgång
att exempelvis vistas vid vattendrag, leka i snön eller sola i
en snögrop. En teknisk och estetisk samordnad hantering
av snö och vatten syftar till att integrera drift och underhåll
av snö och vatten med estetiska och sociala värden. Där
både vatten och snö i staden ska stärkas som en kvalitet
samtidigt som den tekniska och praktiska delen ska vara
än mer funktionell. När både snö och vatten ses som en
kvalitet istället för ett problem skapas också incitament till
att ha kvar dessa element i staden i större utsträckning än
tidigare.
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EN SOCIOEKOLOGISK OCH KLIMATRESILIENT
NATURMILJÖ.
I och omkring den bebyggda miljön fyller naturmiljön en
viktig funktion för människan. Den socioekologiska kopplingen, det vill säga den mellan människan och naturen,
blir allt viktigare i och med dagens klimatutmaningar. Naturmiljön fyller en viktig funktion gällande resurser, i form av
färskvatten, mat och råmaterial, reglerar vattenstånd, renar
mark och pollinerar blommor. Naturmiljön bidrar även med
kulturella tjänster i form av rekreation, estetik och turism. I
strävan mot en mer resilient, det vill säga motståndskraftig
och anpassningsbar, stad är de socioekologiska systemen
en viktig del. Det är därför nödvändigt att naturmiljön och
dess specifika funktioner får ta plats i staden.

ETT NÄRA OCH FOLKHÄLSOFRÄMJANDE
IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV.
Gällivare har unika möjligheter till idrott- och friluftsliv. Utanför staden finns goda naturmiljöer såsom fjäll, vattendrag
och skogar som inbjuder till både idrott och friluftsliv. Inne i
staden finns idrottshallar, fotbollsplaner, ridhus och idrottsplatser. Med ett nära och folkhälsofrämjande idrotts- och
friluftsliv är det enkelt att ta sig till och från idrottsanläggningar, friluftsplatser, skidanläggningar och andra aktiviteter. Det ska vara enkelt och inbjudande att utöva intressen
och komma ut i naturen, utan att ha tillgång till bil. Staden
ska kopplas samman med viktiga målpunkter som ligger
utanför och det ska vara möjligt att starta sin idrott- eller
friluftsaktivitet vid sin egen dörr och fortsätta ut i naturen
eller till en specifik träningsanläggning.

ETT NÄRVARANDE NATURLANDSKAP OCH EN
BERÄTTANDE KULTURMILJÖ.
Gällivare besitter en unik kvalitet i form av sina naturlandskap och sin kulturmiljö. Båda delarna är viktiga för stadens identitet, attraktion och karaktär. Naturlandskapet är
mycket närvarande på många platser inne i staden, främst
med utblickar mot Dundret, men även med inslag av växtlighet såsom björk och ljung. Ett närvarande naturlandskap
stärker Gällivares identitet som friluftsstad och det fjällnära
boendet och besöksmålet. Gällivare är även rikt på historia
och kulturmiljöer. Hembygdsområdet, kyrkan och stationen
är bra exempel på platser och byggnader som är värdefulla
för staden och bör göras så tillgängliga och framträdande
som möjligt. En berättande och synlig kulturmiljö är viktigt
för att stärka Gällivares identitet och bidrar till att locka besökare och invånare att lära sig mer om Gällivare.

EN JÄMLIK OCH INKLUDERANDE STRUKTUR FÖR
MÄNNISKOR MED OLIKA KULTURELL BAKGRUND,
KÖN OCH ÅLDER.
En jämlik och inkluderande struktur handlar om att belysa
olika sociala perspektiv i planeringen av de olika strukturerna. I Gällivare bor en blandad befolkning både vad gäller kön, ålder och kulturell bakgrund. Det finns minoriteter,
nyinflyttade och en äldre befolkning som är viktiga att få
med. Även barns perspektiv är något som ofta kan glömmas bort. Utmaningen syftar till att öka tillgängligheten och
förståelsen för det offentliga rummet, staden och dess aktiviteter, bekräfta minoriteter och olika kulturer samt skapa
möjligheter för alla åldrar, intressen och könstillhörigheter
att ta plats och vistas utomhus på olika platser i staden.

EN INKLUDERANDE PROCESS OCH ETT
LÅNGSIKTIGT POLITISKT ENGAGEMANG.
För att Grön-, blå- och vitstrukturplanen ska bli lyckad
krävs en långsiktig och inkluderande process. Då planen
omfattar många frågor och påverkar flera områden inom
kommunens organisation är det viktigt att berörda förvaltningar är engagerade och delaktiga i processen från
planeringsstadiet fram till implementering, drift, underhåll
och utveckling. Det krävs även ett långsiktigt politiskt engagemang, då arbetet kommer innebära förändringar för
stora områden och pågå över lång tid. Även kommunens
invånare spelar en viktig roll i planering och framför allt i
utformningen av planens förslag. För att planens utfall ska
nå ut till, och upplevas som, positiv av så många invånare
som möjligt är det viktigt med medborgardeltagande i tidiga skeden och kontinuerligt under hela processen.
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KONCEPT
Konceptet utgår från stadens offentliga rum i form av
gaturum, parker och torg - rummen mellan husen. Utgångspunkten är en årstidsvarierande strukturplan
som skiftar mellan snö, vatten, grönska och hårdgjorda
ytor, där snö är en tillgång i staden. Målet är att framhäva strukturernas individuella kvalitet och visa på de
vinster och synergier som uppstår vid en integrering.
Konceptet utgår även från en struktur som knyter
samman Gällivares olika delar och viktiga målpunkter,
binder samman bebyggelse med grönområden och
vatten samt möjliggör rörelse i staden för alla invånare
- under alla årstider.

STRUKTUR
I konceptet för Grön-, blå- och vitstrukturplanen spelar
stadens sociala struktur en viktig roll. Som en tydlig del i
planen finns en struktur för människors rörelse inom och
utanför staden. Ambitionen är att skapa ett nät av kopplingar som skapar möjligheter till rörelser och gena stråk
för att nå viktiga målpunkter. Stråk och kopplingar ska
utformas för alla invånare, oavsett om du bor i utkanten
av staden, är barn, äldre, kvinna eller nyinflyttad. Strukturens koncept bygger på två stråk och tre slingor som
tillsammans skapar ett axialt och radiellt nät av kopplingar
i olika skalor.
De två stråken binder ihop de norra och södra delarna
med centrum och ska utgöra gena och tydliga stråk för
alla typer av mjuka transportslag. Det nuvarande kommunspåret utgör en viktig stomme i nätet som bidrar med
tvärkopplingar, rekreationsmöjligheter och vattenkontakt.
Stadsslingan bidrar med en central tvärkoppling som
binder samman centrum med Nuolajärvi, Sandviken och
Vassara älv. Centrumslingan skapar goda förutsättningar
att röra sig inom de centrala delarna av Gällivare och knyter ihop de andra elementen i strukturen till en helhet.
Strukturens olika element skapar möjligheter för användning av mjuka transportslag, främjar rekreation i både
längre och kortare stråk, knyter samman målpunkter för
arbete, skola, friluftsliv och handel samt binder samman
viktiga grönområden och vattendrag. Stråken och slingorna benämns som vinterleder. Med vinterled menas en
led som är anpassad efter de mjuka transportslagen, är
Väst- och
öststråket.
Kommunslingan
funktionell
under
alla årstider och har en
integrerad grön-,
blå- och vitstruktur.
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De två stråken binder samman
öststråket.
stadenVästfrånoch
norr
till söder via de
centrala delarna.

Kommunspåret främjar rekreation
Kommunslingan
och binder
samman bebyggelse
med grönområden.

Stadsslingan skapar en central
Stadsslingan
tvärkoppling
och bidrar till att
staden kommer närmare vattnet.

Centrumslingan möjliggör rörelse
Centrumslingan
i de centrala
delarna och utgör
noden för de andra strukturerna.

STRUKTURENS INNEHÅLL

1. VITSTRUKTUR
På vintern ligger snön kompakt och formar en vitstruktur.
Stadens huvudstråk och målpunkter blir upplag för snö
som hanteras på ett kreativt sätt och som samtidigt skapar
underlag för vintertransportslag såsom skidor och spark.

2. BLÅSTRUKTUR
När snön smälter fungerar huvudstråk och noder som huvudupptagningsområden för dagvatten. Både de längsgående och samlade snöupplagen tas om hand i stråk och
platser anpassade för dagvattenhantering som synliggörs
och bidrar med estetik. Synergier uppstår med vitstrukturen.

3. GRÖNSTRUKTUR
Under barmarksperioden ändrar vitstrukturen skepnad
till en grönstruktur. Gröna stråk och noder präglar det offentliga rummet och skapar ekologiska kopplingar mellan
grönområden inom och utanför staden. Grönstrukturen är
en viktig del i hanteringen av dagvatten och synergier uppstår med blåstrukturen.

4. GRÅSTRUKTUR
Till konceptets grund ligger en tydlig gråstruktur som
kopplar samman viktiga målpunkter inom och utanför staden. Gråstrukturen möjliggör väl utformade och gena stråk
för gång och cykel.

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare
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ÅRSTIDER
Säsongsvariationer i kallt klimat
Säsongsvariationerna är tydliga i kallt klimat. Vinterperioden i Gällivare omfattar drygt hälften av året. Den inträder
oftast i oktober och avtar i slutet på april. Detta ger att
snötäckets längd uppgår till någonstans över 200 dagar,
med ett normalt största snödjup under senvintern på 6080 cm. Nederbörden generellt i norra Sveriges inland varierar kraftigt från år till år, och i Gällivares region uppgår
den till mellan 500-800 mm/år.

8 årstider
Samerna har delat in året i 8 årstider då klimatets skiftningar har stor betydelse för samernas kultur och arbete. De
sysslor som samerna gör under de åtta årstiderna är starkt
kopplat till naturens och klimatets skiftningar. De 8 årstiderna påverkar i stor utsträckning även stadens offentliga
rum och dess uttryck, utformning och drift. De fyra strukturerna, grå, grön, blå, och vit, skiftar i existens, närvaro och
även karaktär i Gällivare under årets gång.

Klimatförändringar
Det finns idag anledning att förvänta sig en påtaglig klimatförändring de närmsta 100 åren. I norra Sverige förväntas medeltemperaturen mätt över ett år stiga 4-6 grader.
Nederbörden förväntas inte öka, men bli intensivare, och
kontrasterna mellan blöta och torra perioder bli tydligare.
De väntade klimatförändringarna kommer troligen att göra
avtryck på Gällivares grå, gröna, blå och vita strukturer och
kräva mer av utformning och drift av snö- och dagvattenhantering.
När klimatet och årstiderna skiftar i Gällivare påverkar det närvaron och
karaktären på de grå, gröna, blå och vita strukturerna.

Vitstruktur

Blåstruktur

Vårvinter (mars-apr)

Vår (apr-maj)

Försommar (juni)

Sommar (juni-juli)

Förhöst (augusti)

Höst (sep-okt)

Förvinter (nov-dec)

Vinter (dec-mars)

Diagrammet visar hur de fyra strukturerna skiftar i närvaro och dominans mellan de 8 årstiderna
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Grönstruktur

Gråstruktur

Vårvinter (mars-april)
Under vårvintern ligger snön fortfarande tjock i Gällivare,
men dagarna blir snabbt längre och temperaturen stiger.
Snön blir tyngre och börjar smälta bort, och de grå, gröna
och framför allt blå strukturerna framträder sakta.
Vår (april-maj)
Under våren ligger snön fortfarande kvar men barmarken
är mer framträdanden. Grå-, grön- och blåstrukturen tar
över och snön försvinner snabbt med hjälp av solljuset.
Större snölegor och upplag tar längre tid att smälta bort.
Gator och vägar börjar bli snöfria och mycket smältvatten
tas om hand och leds ner mot utsläppspunkterna. Nederbörden skiftar mot regn.

Under vårvintern börjar snön smälta och grönska komma fram.

Försommar (juni)
Försommaren domineras av att grönstrukturen har slagit
ut och är väl framträdande. Snön är borta överallt förutom
vid de stora snöupplagen och uppe på bergen. Gator och
vägar är fria från snö och mycket smältvatten tas om hand
och leds ner mot utsläppspunkterna. Nederbröd kommer
som regn.
Sommar (juni-juli)
Under sommaren har träd och växter slagit ut fullt och all
snö i staden är bortsmält. Stad och naturområden är gröna
och fullt tillgängliga då marken är torr. Nederbörd kommer
som regn.

Försommar vid Vassara älv.

Förhöst (augusti)
I augusti börjar sommaren avta i takt med att temperaturen sjunker och dagarna blir kortare. Träd och växter börjar
få sina höstfärger och tappa sin blomster. Snön har smält
bort och endast regnet påverkar blåstrukturen.
Höst (september-oktober)
I september är hösten i full prakt med alla dess färger.
Temperaturen har gått ner och dagarna blir snabbt kortare.
Nedebörden kan börjar skifta i snö tidigt och det blir frostnätter. I oktober börjar snön falla och gator och vägar blir
isiga då temperaturen kan skifta mellan plus och minus.
Det sista av höstens färger försvinner.

I september kommer hösten och bladen skiftar färg.

Förvinter (november-december)
Under förvintern faller det som mest snö och oftast håller
sig temperaturen under 0 grader. Gator och vägar börjar
blir snöbelagda och snön lägger sig som en filt över naturområdena. Grönskan ligger nu i vila. När temperaturen
letar sig över 0 grader sker en viss avsmältning och även
nederbörden kan komma som snöblandat regn.
Vinter (december-mars)
Mellan december och mars ligger vintern kompakt i Gällivare. Stora mängder snö har samlats och faller även under denna period. Temperaturen håller sig stadigt under 0
grader och en väldigt liten avsmältning av snön sker. Gator
och vägar är i stort snöklädda av hårt packad snö.

Under vintern ligger snön kompakt i Gällivare.

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare
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STRUKTURPLAN
Strukturplanen visar en kombination av befintliga stråk
och föreslagna vinterleder samt hur de knyter ihop olika delar inom Gällivare. En indelning i primära och sekundära vinterleder har gjorts med utgångspunkt från
genomförande, utformning och underhåll. De primära
vinterlederna utgör stommen i nätet utifrån konceptet
två stråk och tre slingor. Dessa leder får en generösare utformning för de mjuka transportslagen och högre prioritet vid underhåll. De sekundära vinterlederna
kopplar mot de primära och har därför en lägre prioritering. Potentiella vinterleder är kompletterande stråk
som kan bli aktuella längre fram i tiden.
(OBS! De nordöstra delarna av strukturplanen kan behöva studeras vidare på grund av situationen i
Östra Malmberget och vid ridhuset.)

MOT
KOSKULLSKULLE

Väst- och öststråket.

Väst- och öststråket.

Kommunslingan
Kommunslingan

Stadsslingan
Stadsslingan

Centrumslingan

KOMMUNSPÅRET
FORTSÄTTER

Centrumslingan

Ovan: De primära vinterlederna utgår ifrån konceptet två stråk och tre
slingor som tillsammans skapar ett axiellt och radiellt nät som binder
ihop olika delar av staden i olika skalor.

31 km

BEFINTLIGT SKIDSPÅR

11,7 km

NY PRIMÄR VINTERLED

6,3 km
1 km

MOT
HELLNERSTADION

1 km

NY SEKUNDÄR VINTERLED
BEFINTLIGT SKIDSPÅR
SOM PÅ SIKT NEDPRIORITERAS
NY PRIMÄRLED SOM
ERSÄTTER SPÅR
SOM NEDPRIORITERAS

Vänster: Stora delar av den förslagna strukturplanen är redan befintliga
leder som kan behöva kompletteras med vissa element, men som i
stort redan är fungerande vinterleder. Kartan visar vilka delar av strukturplanen som är befintlig och vilka nya stråk som behövs. Strukturplanen är tänkt att genomföras i etapper under en längre tidsperiod.

Runt hela Gällivare finns totalt 43,4 km befintligt skidspårexklusive stickspår.
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MOT
KOSKULLSKULLE

KOMMUNSPÅRET
FORTSÄTTER

PRIMÄR VINTERLED
SEKUNDÄR VINTERLED
POTENTIELL FRAMTIDA
VINTERLED

MOT
HELLNERSTADION

0

1:25 000

1 km

GRÅSTRUKTUR

Gråstrukturen är den struktur som byggs upp av gator och vägar. Den kopplar samman viktiga målpunkter
som centrum, skola och aktiviteter med bostadsområden och ska vara väl utformad för gående, cyklister och bilar. Inom Gällivare och mellan olika områden
är det viktigt att det finns tydliga stråk, god orienterbarhet och att prioriterade sträckor känns säkra och
trygga genom till exempel god belysning. Grön-, blåoch vitstrukturplanen fokuserar främst på gående och
cyklister i gråstrukturen genom att se till att trottoarer
och gång- och cykelbanor utformas på ett tryggt, säkert och inbjudande sätt.
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MOT
KOSKULLSKULLE

KOMMUNSPÅRET
FORTSÄTTER

GÅNG OCH CYKELVÄG
MÅLPUNKT SKOLA/FÖRSKOLA
MÅLPUNKT FRILUFSLIV/REKREATION
MÅLPUNKT AKTIVITET/
CENTRUMFUNKTION/BOENDE

MOT
HELLNERSTADION

0

1:25 000

1 km

GRÖNSTRUKTUR

Gällivare omges av stora grönområden som delvis har
höga naturvärden. Inne i staden är grönstrukturen mer
sällsynt och de bebyggda områdena kan utgöra barriärer för växt- och djurliv att röra sig mellan de större
grönområdena. Vinterlederna ska utformas med gröna
inslag i form av träd, gräs och planteringar som främjar rörelsen för växt- och djurliv genom staden under
barmarksperioden. Exempel på utformning kan vara
fickparker, trädalléer, blomsterlådor och gröna markmaterial. Grönstrukturen har en viktig funktion kopplad till snölagring och dagvattenhantering som fungera i synergi. Genom en utformning av grönstrukturen
som bygger på stråk och noder skapas möjligheter att
koppla ihop grönområdena och samtidigt främja olika
arter av djur och växter i staden.
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GRÖNA STRÅK/KOPPLINGAR
PARKER
SAMMANHÄNGANDE
GRÖNOMRÅDE I STADEN
SUMPSKOG
NATURVÄRDESKLASSAD
VÅTMARK
NYCKELBIOTOP

1:25 000
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BLÅSTRUKTUR

Genom Gällivare rinner Vassara älv, i öster ligger sjön
Nuolajärvi och i väster Vassara träsk. Vattenområden är
ofta en kvalitet i staden både estetiskt, funktionellt och
för rekreation. Strukturplanen främjar kopplingar mellan staden och vattenområdena för att tillgängliggöra
dem som rekreationsområden. Älven och sjöarna fungerar även som recipienter för det dagvatten som finns
inne i staden. Vinterlederna ska utformas med dagvattenstråk i de gröna strukturerna som samlar upp, leder
och renar vattnet på dess väg mot utsläppspunkterna.
Längs med stråken, i samband med snöupplag, planeras uppsamlingsplatser för dagvattnet.
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UPPSAMLINGSOMRÅDE DAGVATTEN
KOMBINERAT STRÅK FÖR SNÖUPPLAG
OCH DAGVATTEN
KOMBINERAT STÖRRE SNÖUPPLAG
OCH DAGVATTENHANTERING
UTSLÄPPSPUNKT DAGVATTEN

0

1:25 000

1 km

VITSTRUKTUR

När snön faller på vintern plogas gatorna och den gröna strukturen i staden täcks av snövallar som fungerar
som snöupplag i längsgående stråk. Snöupplagen pistas och används som skid- och skoterspår som kopplar ihop målpunkter, bostadsområden och friluftsstråk
och -platser utanför staden. Även större snöupplag
skapas på utvalda platser, som förses med god infiltrationsförmåga genom permeabla markmaterial, och
kan användas för lek och aktivitet både vinter- och
sommartid. Då de vita strukturerna samordnas med de
gröna och blå kan smältvatten tas omhand och mindre
mängd snö behöver transporteras ut från staden, vilket
sparar både underhåll och miljö. I arbetet med planen
har den pågående skoterutredningen tagits i beaktande och integrerats i planen, dock behandlas skoterfrågorna främst inom skoterutredningen.
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ÅRSTIDSSKIFTANDE DESIGNELEMENT

KORSNING I PLAN FÖR MJUKA
TRANSPORTSLAG
Omprioritering av transportslag
För att stärka de mjuka transportslagens prioritet i staden
finns många sätt att arbeta på. Idag tvingas oftast de mjuka transportslagen ta sig ner på bilarnas körbana för att
passera, det är samma markunderlag som på övriga delar
av bilvägen och det är tydligt att det är de mjuka transportslagen som korsar bilvägen, inte tvärtom. Även om de
mjuka transportslagen ofta har företräde så kan den typen
av korsningar göra att de känner att de inkräktar eller stör
bilarnas framfart. En korsningspunkt som tydligt visar att
stråket för gång, cykel, skidor, spark och skoter fortsätter
och avbryter biltrafiken skulle sända ut andra signaler om
prioritering - biltrafiken får då känslan av att de korsar de
mjuka transportslagens väg, inte tvärtom.
Bra farthinder
Bilvägar är ofta nedsänkta en decimeter från gångbanor,
trottoarer och torg. Med korsningspunkter som fortsätter
i samma höjd som trottoarerna skulle ett lämpligt farthinder skapas som gör att bilarna tvingas sänka farten inför
korsningspunkten.
Alternativa material och underhåll
För att skid- och sparkåkare ska kunna passera biltrafiken vintertid krävs speciellt markmaterial och underhåll.
Skid- och sparkåkarna behöver ett friktionsfritt underlag,
vilket gör att grusning och plogning inte är fördelaktigt. Ett
skidspår utfört i ett material som tål både att bilar korsar,
grus och smuts samlas samt att snömängden varierar är
ett måste för att möjliggöra skidåkning inne i staden.
26
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Lämligt farthinder kombinerat med
övergångsställe.

Skidspår som fungerar även i brist på snö. Grus
och smuts samlas mellan rullkulorna.

SAMORDNING AV DAGVATTEN OCH
SOCIALA PLATSER

Lugnetterrassen - terass och gångstråk flankerat
av våtmarksväxter som renar dagvatten.

Tekniska lösningar med flera värden
Vatten är ett rogivande element som ofta upplevs som estetiskt tilltalande vilket gör att utsläppspunkter är lämpliga
att utnyttja som både sociala och tekniska platser. I Gällivare ligger de flesta utsläppspunkter för dagvatten vackert
beläget vid Vassara älv. Utsläppspunkterna består ofta av
tekniska lösningar som ska rena och reglera vattenflödet
från staden ut i älven. Med en samordning av utsläppsplatser och mötesplatser skapas intressanta rum längs
Vassara älv som ger både en teknisk funktion i form av
dagvattenhantering, mötesplatser för människor och naturpedagogik där stadens invånare kan se och lära sig om
dagvattnets flöden och processer.
Variation med årstiderna
På sommaren kan utsläppspunkterna gestaltas med
spång för gående ut i älven, sittplatser och växtlighet. Vattnets rörelser är ofta tilltalande för barn som kan leka och
lära sig på samma gång. På vintern kan platserna nyttjas
för att tillgängliggöra älven för rekreation. Fiske, grillning
och skridskor är exempel på aktiviteter som är lämpliga
på vintern.

Trehörningen - dagvattenrening kombinerat med
naturpedagogik.

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare
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PLANSKILD KORSNING
Trygga och funktionella passager
Planskilda korsningspunkter innebär ofta en extra ansträngning för de som vill använda dem, antingen genom
att de måste ta en omväg eller att de måste ta sig över
eller under en bilväg. Både tunnlar och broar är ofta smala
vilket skapar trånga utrymmen och konflikter mellan till
exempel gående och cyklister. Tunnlar kan upplevas som
otrygga på grund av svag belysning och bristande insyn,
de är även svåra att underhålla på grund av att fordon och
maskiner har svårt att ta sig in i tunneln. För att tunnlar och
broar ska bli attraktiva att använda ska de vara gena och
placerade i stråkens riktning. Det är viktigt att målpunkten
på andra sidan tunneln eller bron syns tydligt i början. De
ska även vara tillräckligt breda för att rymma alla önskvärda transportslag samt de maskiner och fordon som krävs
för underhåll. God belysning och bredd/höjd samt en mjuk
gestaltning är därför viktigt.
Skidspår i tunnel och på bro
För att skidspåren genom staden ska vara fungerade krävs
att tunnlar och broar blir farbara även med skidor. Det kräver extra underhåll då till exempel snötillgången i tunnlarna
måste säkras. Broar och tunnlar måste anpassas i bredd
(och höjd) för skidåkning, andra transportslag samt dess
underhåll, t. ex. pistmaskiner. Tillvägagångssättet kan skilja mellan omdaning av befintliga tunnlar och bygggandet
av nya tunnlar, då förutsättningarna ofta skiljer sig åt. Tunnlar är generellt ofta lågpunkter vilket gör det problematiskt
för dagvattenhanteringen vid smältperioder och kraftiga
regn, naturlig infiltration är att föredra men även tekniska
lösningar bör ses över för att undvika översvämningar.

Skidtunnel i Torsby.

Gång- och cykeltunneln i Nykvarn har givits
breda mått, god belysning och varma färger.
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SAMORDNING AV SNÖUPPLAG,
DAGVATTEN OCH REKREATION

Rekreativt grönområde med god upptagningsförmåga för dagvatten.

Stora snöupplag
I dag transporteras stora mängder snö ut ur staden till stora snöupplag och deponier. Transporterna är kostsamma
både för kommunen och för miljön. Med en bättre lokal
strategi för snöupplag kan många transporter minska vilket spara både pengar och utsläpp. För att stora mängder
snö ska kunnas lagras inom staden behövs större grönområden. Det är viktigt att snöupplagen inte placeras i direkt anslutning till bebyggelse då de ofta medför ett kallare
klimat, mygg och andra olägenheter för de boende. Större
grönområden har även god förmåga att ta hand om det
smältvatten som blir då snön smälter på våren. Ett tydligt
tänk kring dagvattenhanteringen är viktigt i samband med
snöupplagen. Dagvattendammar, stråk och/eller infiltrationsytor bör anläggas vid varje snöupplag och bli en del
av platsen utformning som bidrar med kvalitet och estetik,
sommartid som vintertid. Även mindre ytor såsom fickparker eller torg kan användas till snöupplag vintertid om
markmaterialet tillåter infiltrering och rening av dagvatten.
Snöupplag som rekreation och aktivitet
Snö från plogning ses ofta som en kostnad och ett problem. För att ändra på den synen bör snö ses som en
resurs och tillgång. Genom att använda snön för att skapa
platser för rekreation, lek, aktivitet och idrott medför snön
ett värde till invånarna. Större snöupplag kan användas
för skidsporter såsom hopp och trix. De kan användas för
lek genom att bygga borgar, gångar och pulkabackar. De
pengar som sparas in på minskade transporter kan istället
användas för att förädla snön lokalt och använda den som
en resurs för aktivitet och lek.

Rail arena i Luleå där stora snöupplag har använts för att skapa aktivitet, inte bara för barn.
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GATURUM
Plats i gaturummen
Gällivares gator är generellt sett breda för att kunna lagra
snö på sidorna under vintern. Bilen är ofta dominerande
genom breda körfält och på grund av de två större trafiklederna som går igenom staden. En omdisponering av
ytorna skulle göra att mer plats skapas för gående, cyklister, skid- och sparkåkare, samt för grönstruktur, dagvattenhantering och längsgående snöupplag. Genom att
addera ytterligare ett område för upplag och ploga upp
snö mot mitten och använda det som vallar för skidåkning
så skapas mindre rum i de stora gaturummen, de mjuka
transportslagen skyddas från biltrafiken och snön kan lagras lokalt. På sommaren blir mittremsorna flexibla gröna
ytor som kan användas för parkering, uteservering, odling
eller en utökad yta för gående och cyklister.

Den upplogade snön längs gator kan sparas
och användas för skidåkning.

Integrering av gröna, blå och vita strukturer
I gaturummen finns stor potential att integrera de gröna,
blå och vita strukturerna. Gaturummen delas in i zoner för
olika transportslag och markunderlag. Bilar, gående och
cyklister får tillgång till hårdgjorda ytor, medan spark, skidor och skoter förses med permeabla ytor i form av grönska eller armerad grönska. Där snö lagras på vintern är
marken genomsläpplig och samlar upp, leder iväg och renar dagvatten från snöupplagen och de hårdgjorda ytorna.

Prioritering av de mjuka transportslagen inne i
staden.
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INTEGRERING AV GRÖNA STRÅK I DEN
GRÅ STRUKTUREN

Gröna stråk som löper genom den grå strukturen och tar hand om dagvattnet.

Optimering av gråa ytor
Större gråa ytor, hårdgjorda av asfalt eller liknande, är ofta
inslag vid till exempel parkeringar, torg och gator. Dessa
ytor kräver underhåll på vintern och samlar stora mängder
dagvatten under smältperioderna. En optimering av dessa
ytor skulle i det här fallet innebära att gröna strukturer integreras för att ta hand om dagvattnet, bidra med estetik
och fungera som lokala snöupplag.
Plantering
För att möjliggöra planteringar med tidig blomning är det
viktigt att de delar som planteras inte täcks av tjocka lager
med snö. Beroende på solläge bör en del av den gröna
zonen sparas från snöupplag, så att snön smälter undan
snabbt och planteringarna kan blomma tidigt under sommaren. Planteringarna bör även ha en utformning som är
lämplig vad gäller material och växtlighet för att främja lokalt omhändertagande av dagvatten.
Skidspår
Då de gröna ytorna används som lokala snöupplag kan
skidspår enkelt integreras då ytorna är täckta av snö.
Parkeringar, gator och torg blir då alla en potentiell del av
längre stråk och framför allt parkeringar tillgängliggörs och
aktiveras med ytterligare ett syfte.

Kombinerat skid-/grönstråk som löper parallellt
med gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor.
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GÖMDA OFFENTLIGA RUM FÖR KONST
OCH KULTUR
Tillgängliggörande av parker och grönområden
Under vintern faller så mycket snö att många parker och
grönområden snöar igen och blir svårtillgängliga. Det skulle innebära en stor kostnad att ploga dessa områden, och
många markunderlag, till exempel gräs och blommor, tar
ofta skada av snöhanteringen. För att tillgängliggöra dessa
platser även vintertid kan vertikala rum skapas genom att
skära snön och skapa gångar och gömda platser med en
ny typ av innehåll. Användning av till exempel snöslungor
är mer skonsamt mot grönstrukturen och fungerar för att
skära snön vertikalt på ett effektivt sätt. Vid snöröjning i
grönstrukturer är det viktigt att befintliga planteringar och
buskage tas i beaktande så att platserna har möjlighet att
vara gröna och tilltalande även sommartid.

Många grönområden snöar igen och blir otillgängliga under vintern.

Plats för konst och kultur
Gångarna i sin tur skapar gömda offentliga rum för till exempel konst och kultur. Nya mötesplatser uppstår som tidigare inte fanns under vintern och utomhusvistelsen främjas även under snöperioden i Gällivare.
För att snön ska kunnas tas om hand under smältperioden
är det viktigt att även dessa platser integreras i dagvattensystemet. Grönområden har ofta en god infiltrationsförmåga vilket gör dem till bra platser att förvara snö på.

Vertikala offentliga rum som kan gömma, och
tillgängliggöra, konst och kultur.
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FLEXIBLA OFFENTLIGA STRÅK OCH
KOMFORT
Längsgående snöupplag - stråk
Då snö är ett flexibelt byggnadselement finns möjligheter
att skapa flexibla stråk på vissa valda platser under vinterhalvåret. Riktningar och rörelser går att påverka med
relativt enkla medel och temporära byggnadselement kan
byggas upp för att skapa spänning och aktivitet i staden
även under vintern. Istället för att köra bort snön från offentliga stråk och platser kan den användas för att skapa
nya stråk och riktningar, samtidigt som snön lagras och tas
omhand lokalt.
Mikroklimat och stadsrum
Snön kan även användas för att skapa nya stadsrum vintertid. Med hjälp av snövallar och andra byggnadselement
av snö kan mindre rum skapas som skyddar mot vind och
nederbörd samt vänder sig mot gynnsamma solförhållanden. Med förbättrat mikroklimat skapas komfort för utevistelse och de offentliga rummen blir mer attraktiva att vistas
i under vinterhalvåret och möjliggör till exempel grillplatser,
sittmöbler, marknader eller andra event. De nya stadsrummen kan skapas och tas bort efter behov och efterfrågan.
Snön kan även användas för att skapa temporära möbleringar i form av bänkar, bord, skulpturer, spelplaner, etc på
strategiskt utvalda platser.

Exempel på utformning där snö används till
att skapa platser med bra mikroklimat- båda
bilderna är från Archdailys tävling “Warm huts”
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UTMANING - TRAFIK
”En hälsosam och trafiksäker struktur för
gång, cykel, spark, skidor och skoter.”
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Förslaget bygger på en omvänd prioriteringsordning av trafikslag samt skapandet av ett fåtal men extra tydliga
gatusträckningar för de prioriterade
transportslagen. Dessa stråk är benämnda som vinterleder även om de är
lika centrala för sommarhalvåret som
på vintern.
Med en hälsosam och trafiksäker struktur för gång, cykel,
spark, skidor och skoter menas en tydlig vägstruktur som
bygger på effektiva kopplingar mellan olika målpunkter och
områden i staden och som bygger vidare på ett gemensamt förhållningssätt till prioriterade trafikslag. I arbetet
med planen har den pågående skoterutredningen tagits i
beaktande och integrerats i förslaget, dock behandlas skoterfrågorna främst inom skoterutredningen.

Prioritering av trafikslag. (Fördjupad översiktsplan för Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle. Illustration: Alma arkitekter)

TVÅ AXLAR OCH TRE SLINGOR FÖR TRANSPORT
OCH REKREATION
I Gällivares fördjupade översiktplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle (2014-05-19) finns en övergripande
strategi för trafikplanering, byggande och anläggning av
gatumiljöer i Gällivare som ska utformas så att transporter
och resor med de prioriterade trafikslagen förenklas. De
prioriterade trafikslagen är gående, cyklar, spark, skidor,
skoter och kollektiva färdmedel. Inom ramen för FÖP:en
pekas de viktigaste gång- och cykelstråken ut, samt de
vägar och gator som föreslås förstärkas på sikt.
Förslaget till Grön-, blå- och vitstrukturplan (se sid 36) läker
samman de utpekade gång- och cykelstråken och formar
grunden för ett utbrett nät av vinterleder som kopplar samman Gällivare, Malmberget och Koskullskulle samt flera
viktiga målpunkter inom och utanför Gällivare. Kärnan i
planen är två huvudaxlar och tre stycken slingor. De två
huvudstråken bildar ett axiellt nät för Gällivare och löper i
nord-sydlig riktning och binder samman de norra delarna
av staden med Dundret i söder. Det västra stråket går
mellan Malmberget/Mellanområdet/Malmheden genom
centrum via Malmbergsvägen vidare till tågstationen över
till Andra sidan och fortsätter till Dundret. Det östra stråket
går från Koskullskulle till Kaptensgården och Östra Malmberget vidare ner mot ridhuset, Sjöparken och kyrkan.
Därifrån viker det av mot sydost till utvecklingsområdet för
Vassara älv, vidare förbi Repisvaara och upp till Hellnerstadion, samt med fortsättning till Dundret.
Till dessa två primära leder finns även tre slingor som
bygger upp ett radiellt nät som binder samman det axiella nätet. Dessa slingor är centrumslingan, stadsslingan
och kommunslingan. Centrumslingan löper från Sjöparken
till bensinmacken vid Malmbergsvägen vidare söderut till
tåg- och busstationen och därefter österut mot kyrkan och
sedan norrut via Kyrkoallén tillbaka till Sjöparken. Stadsslingan startar vid Sandviken och går österut längs Vassara älv och kopplar samman Vassara träsk med Nuolajärvi.
Från Nuolajärvi går stadsslingan ner till Sjöparken över till
Norska vägen, förbi järnvägsspåret och åter ner till Sandviken. Kommunslingan har samma sträckning som dagens
kommunspår och kopplar samman Östra Malmberget,
Mellanområdet, Vassara träsk, Gällivare C och Nuolajärvi.

För att kunna uppfylla utmaningen En hälsosam och trafiksäker struktur
för gång, cykel, spark skidor och skoter krävs en kombination av flera av
de designelement som har identifierats. Dessa är flexibla stråk, gaturum,
korsning i plan för mjuka transportslag samt planskild korsning.
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PRIMÄR VINTERLED
SEKUNDÄR VINTERLED
NY PLANSKILD
KORSNINGSPUNKT
PRIORITERAD PLANSKILD
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ÅRSTIDSVARIERANDE TRANSPORTPRIORITERING
Vinterlederna byter karaktär efter årstider och bär olika
transportslag beroende på om det är barmark eller snö.
Under barmarksperioderna är gång- och cykeltrafiken prioriterad genom att gång- och cykelvägarna har generösa
bredder, är gena och inramade av grönska. Under snöperioderna är gång, cykel, skidor och spark prioriterade.
Utrymme tas från biltrafiken för att möjliggöra de olika
transportslagen och dess behov av speciella underlag.
Snövallar plogas upp och prepareras som vinterleder, även
gång-, cykel- och sparkvägar utformas separat.
Utanför tätorten hamnar inte gång-, cykel-, spark- och
skidtrafikanter i konflikt med biltrafiken på samma sätt som
i tätorten, därför har speciella principsektioner tagits fram
för vinterlederna som går genom staden. Då gaturummen
ser olika ut beroende på årstid så krävs en flexibel utformning som fungerar under hela året. De generellt sett breda
gaturummen i Gällivare utgör en bra grund för att kunna
rymma många olika transportslag. Behovet av plats är som
störst på vintern då utrymme måste tas från biltrafiken för
att möjliggöra spark- och skidåkning. Dessa utrymmen används för biltrafik, gröna sektioner och generösa gång- och
cykelvägar under sommaren, läs mer om naturmiljö i kommande kapitel. Det är viktigt att göra övergångarna mellan årstiderna så korta och effektiva som möjligt. Det finns
möjligheter att utöka perioderna för både barmark och snö
genom drift och underhåll.

Gällivares gator är generellt sett breda för att kunna rymma olika trafikslag
och upplag av snö. Detta är en funktionell och identitetsskapande
karaktär som bör bevaras om än anpassas.

En vanligt förekommande form av hastighetsreducerande åtgärd är
avsmalning. I Gälivare kan detta även göras med hjälp av snö.

HASTIGHETSDÄMPNING
I vissa korsningspunkter mellan hårda och mjuka trafikslag
krävs hastighetssäkring. De vanligaste typerna av hastighetssäkring är cirkulationsplatser, gupp och upphöjda
övergångsställen. Gupp och upphöjningar är de mest effektiva åtgärderna eftersom de kan anpassas till önskad
utformningshastighet och placeras både i korsning och på
sträcka. Längd, höjd och lutning styr vilken hastighet förarna väljer. För att en plats ska anses vara hastighetssäkrad
får 85% av fordonen köra maximalt 30 km/h. En sådan utformning är en mycket effektivt åtgärd för att skapa en god
trafiksäkerhet vid övergångsställen och cykelöverfarter.
På vintern finns risken att gupp och upphöjningar jämnas
ut av snö och is och förlorar sin fartdämpande effekt. För
att upprätthålla god trafiksäkerhet vid dessa platser är det
mycket viktigt att guppen och upphöjningarna kan hållas
rena från snö och is. Beroende på väderförhållandena kan
detta ibland vara svårt att uppnå och därför kan det vara
nödvändigt med andra fysiska åtgärder. Avsmalningar av
körbanan genom utplacerande av hinder kan vara ett sätt
att öka förarnas uppmärksamhet och dämpa hastigheterna. Vintertid kan det innebära att snövallar plogas på ett
sådant sätt att lokala avsmalningar åstadkoms vid övergångställen.

En annan vanligt förekommande form av hastighetsreducerande åtgärd
är upphöjda övergångsställen. Denna åtgärd har varit starkt bidragande
till förslaget för korsningspunkter.

Samma princip kan även användas vid passager för skidåkare och skoterleder.

För att främja de prioriterade transportslagen krävs goda parkeringsoch förvaringsmöjligheter för spark, cykel och skidor vid målpunkterna.
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Typsektion 1 - Gaturum med enkelsidig angöring till byggnad. Förslaget visar på ett utrymme med
separation mellan olika transportslag samt årstidsskiftande transportprioritering. Dock krävs anpassning för specifika förutsättningar på plats.

Lokala avsmalningar genom plogning föreslås vid följande
platser:
•

Lasarettsgatan/Postgatan

•

Malmbergsvägen/Storgatan

•

Per Högströmsgatan/Storgatan

•

Föreningsgatan/Storgatan

•

Postgatan/Storgatan
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Siktförhållandena vid övergångställen och cykelöverfarter
är också viktiga för trafiksäkerheten. Vintertid kan snövallar
begränsa sikten för gående och cyklister som ska passera
en gata och för bilisterna som färdas längs gatan. För att
upprätthålla goda siktförhållanden på vintern får snövallar,
även vinterleder, inom ett avstånd av 10 meter från korsningspunkt, ej överstiga 80 cm.
Under vinterhalvåret utgör även mörkret ett trafiksäkerhetsproblem eftersom trafikanterna då får svårare att se
varandra. Övergångsställen och cykelöverfarter bör därför

Typsektion 2 - Gaturum med dubbelsidig angöring till byggnader. Förslaget visar på ett utrymme med separation mellan olika transportslag samt årstidsskiftande transportprioritering. Dock krävs anpassning för specifika förutsättningar
på plats.

förses med förstärkt belysning för att uppmärksamma fordonsförare och synliggöra oskyddade trafikanter som är på
väg att korsa gatan, läs mer om belysning i kapitlet Landskapsbild och kulturmiljö.
PARKERINGSPLATSER
Varje cykel-, skid- och sparkresa startar och slutar med
parkering eller förvaring, och för att möjliggöra dessa transportslag i staden under vinterhalvåret är det nödvändigt att
det finns funktionella parkeringar och förvaringar vid viktiga

målpunkter såsom skolor och arbetsplatser, men även i
centrum och vid idrottsanläggningar etc. dit många kan
förväntas ta sig utan bil. Parkeringar bör snöröjas så att
de fungerar lika bra vintertid som under barmarksperioden.
Parkeringarna ska också vara väderskyddade så att det
går att använda till exempel cykeln eller sparken även efter
ett snöfall. Det allra bästa är om det erbjuds parkeringsmöjligheter inomhus så att cykeln kan torka upp om den
blivit blöt.
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Typsektion 3 - Gaturum med intilliggande byggnader, men utan angöringsbehov för biltrafik från gata. Förslaget visar på ett
utrymme med separation mellan olika transportslag samt årstidsskiftande transportprioritering. Dock krävs anpassning för
specifika förutsättningar på plats.
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Typsektion 4 - Gaturum med körbana på bank och med intilliggande byggnader, men utan angöringsbehov för biltrafik från
gata. Förslaget visar på ett utrymme med separation mellan olika transportslag samt årstidsskiftande transportprioritering.
Dock krävs anpassning för specifika förutsättningar på plats.

KORSNINGSPUNKTER
I Gällivare tillämpas trafikseparering vid tyngre infrastruktur, till exempel vid E45:an och järnvägen. Korsningar mellan trafikslagen sker ofta planskilt genom tunnel eller bro
och parallella gång- och cykelvägar är placerade med ett
skyddsavstånd från vägen och järnvägen. Den här formen
av trafikseparering vid större barriärer kräver omsorgsfullt
utformade korsningspunkter som inger både trygghet och
säkerhet.
Den föreslagna strukturplanen skär igenom tyngre infrastrukturleder för både biltrafik och järnväg, men med väl
utformade passager och stråk suddas barriärerna ut och
det upplevda avståndet över barriärerna kan reduceras.
Planskilda korsningar, genom tunnel och över bro, bör
undvikas där det är möjligt. Där de utförs ska nya och särskilt viktiga korsningspunkter utformas så långt som möjligt
så att de främjar de mjuka transportslag och upplevs som

gena vad gäller sträckning och höjdskillnad. Både broar
och tunnlar innebär ofta påtvingade höjdskillnader för de
mjuka transportslagen, då de tvingas över eller under den
tyngre infrastrukturen. Tunnlar upplevs ofta som otrygga
och stor vikt bör läggas på utformningen av dessa. Ljus,
bredd, längd/höjd och material är viktiga inslag för att skapa inbjudande tunnlar. Det är även viktigt att möjliggöra
för skid- och sparkåkning i tunnlar och på broar där så är
möjligt, och att dess utformning ska möjliggöra drift och
underhåll av spår och vägbanor.
För korsningar i plan är det viktigt att den tunga infrastrukturen inte känns dominerande, det ska vara enkelt
och tryggt för de mjuka transportslagen att korsa trafiken.
Korsningarna bör utformas så att hastigheten för bilar
sänks, antingen genom avsmalning av körfälten eller genom fartgupp. Underlaget på vägbanorna ska även främja
skid- och sparkåkning vilket ställer speciella krav på drift
och underhåll.
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Typsektion 5 - Gaturum med körbana i skärning och med intilliggande byggnader, men utan angöringsbehov för biltrafik från gata. Förslaget visar på
ett utrymme med separation mellan olika transportslag samt årstidsskiftande transportprioritering. Dock krävs anpassning för specifika förutsättningar på plats.

BELYSNING
Längs gator med motortrafik är det viktigt med belysning
som gör de oskyddade trafikanterna synliga. Särskilt välbelysta ska konfliktpunkter vara, såsom korsningar, övergångställen och busshållsplatser.
En utmaning i ljusplaneringen är att stråken för de oskyddade trafikanterna kan skifta läge mellan årstiderna. De
mörka årstidernas gatusektion ska förstås vara utgångspunkten vid ljusplaneringen.
Som utgångspunkt i ljusplaneringen längs gator kan VGU
användas för att få ungefärliga riktvärden på jämnhet, ljusstyrka och bländning. Snöns reflexionsförmåga är inte
oviktig, eftersom de mörka årstiderna till största del innebär en snötäckt mark. (Se avsnitt om ev. årstidssänkning).

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Fotgängare är den trafikantgrupp som vid vinterväglag
drabbas av flest skador samtidigt som cyklister är den trafikantgrupp som drabbas av flest invalidiserande skador,
trots att bilisterna och fotgängare är betydligt fler. De olika
transportslagen kräver därför olika principer för drift och
underhåll.
Halkbekämpning sker genom sandning som syftar till att
öka friktionen på underlaget. Sandning kan dock få motsatt
effekt i början av barmarksperioden då framförallt cyklister
riskerar att cykla omkull på sand och grus som ligger kvar
på marken. På försommaren måste därför stora mängder
sand och grus tas om hand för att undvika olyckor. Sandsopningen tar dock betydligt längre tid än att sprida ut sanden vilket kan få till följd att sanden ibland ligger kvar långt
in på barmarkssäsongen.
Höger: Typillustration för en korsningspunkt i plan, sommar - Korsningspunkterna förses med en upphöjd yta som fungerar som gemensamt
utrymme för flera olika transportslag, ett så kallat shared space. Denna
upphöjda yta rödfärgas för tydlighet. Angöring mot korsningspunkterna
sker på vanligt vis. De ytor som på vintern är snöupplag blir på sommaren platser för odling, social aktivitet och parkering. Illustrationen
visar möjlig utformning som i ett senare skede måste studeras platsspecifikt.
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Typillustration för korsningspunkt i plan, vinter - De ytor som på vintern
är snöupplag angör till korsningspunktens skidspår i centrum av
korsningen. Illustrationen visar möjlig utformning som i ett senare skede
måste studeras platsspecifikt.
Höger: Planen visar ungefärlig ljusspridning. Ljussättning av korsningspunkter är särskilt viktiga för oskyddade trafikanter. En mer exakt
beräkning för ljussättning föreslås genomföras vid korsningspunkter.

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

45

Typsektion korsningspunkt vintertid - På vintern krävs en anpassad höjd på snöupplaget i korsningspunkterna. Dels för att möjliggöra god sikt för bilister och dels för att reducera angöringshastigheten för
skidåkare in i korsningar. I enstaka fall kan korsningspunkter även överbryggas genom brolösning.
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Da Vinci träbro över väg E18 i Ås, Norge. Ritad av konstnären Vebjörn Sand.

Prioriterade sammanhängande stråk och kopplingar snöröjs effektivt så att boende kan ta sig mellan hem och skola
och arbete till fots eller med cykel. Snö lagras i längsgående stråk för att skapa vallar för längdskidåkning och en
speciell sektion för sparkåkning, som inte sandas i anslutning till snövallarna. God tillgänglighet till idrottsanläggningar, lekparker och spårcentraler gör det möjligt för alla att ta
del av olika aktiviteter. Vid hantering av drift, underhåll och
snöupplag är det viktigt att tillgodose tillgängligheten för
rörelsehindrade och räddningstjänsten så att t. ex. entréer,
passager och räddningsvägar är tillgängliga.
För att minska konsekvenserna av årstidsskiftningarna,
till exempel snö som smälter och skapar en isbeläggning, kan perioderna för snötäcke och barmark förlängas
med hjälp av drift. Vid övergång från barmark till snö kan
gång- och cykelvägar hållas fria från is och snö med hjälp
av sopsaltare. Gatudrift med sopsaltare har visat mycket
gott resultat i ett flertal kommuner och bedöms kunna förlänga barmarkssäsongen på prioriterade vägbanor i Gällivare med upp till 2 månader och göra cyklingen till ett mer
konkurrenskraftigt färdmedel. När snöperioden övergår till
barmark kan även pistspåren bevaras längre genom att de
är placerade på snövallar som tar längre tid att smälta.
Vid planskilda korsningar är det viktigt att tunnlar och broar
utformas så att driftfordon har möjlighet att komma åt och
underhålla vägarna, samt att de ges tillräcklig bredd för att
olika typer av transportslag ska kunna passera. Vid korsningnar i plan är det viktigt att de mjuka transportslagen
prioriteras och att drift och underhåll utförs extra noggrant

då de innebär förhöjd risk för kollision. Skid- och sparkåkning går inte att kombinera med sandade vägbanor vilket
gör att de spår och vägar som korsar trafiken inte får sandas.

RIKTLINJER - TRAFIK
•

Möjliggör ett sammankopplat nät av vinterleder i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning.

•

Överbrygg infrastrukturbarriärer med gena,
tydliga stråk och tillgängliga, trygga passager.

•

Prioritera gång, cykel, skidåkning och spark
för att främja hälsosamma transporter.

•

Prioritera gång, cykel, skidåkning och spark
vid korsningspunkter.

•

Minska övergångsperioden mellan snö och
barmark genom aktivt underhåll.

•

Utforma separata driftprinciper för respektive
transportslag. Prioritera de mjuka transportslagen, främst vid korsningar.
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UTMANING - NATURMILJÖ
”En socioekologisk och klimatresilient naturmiljö.”
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Förslaget bygger på en robust men
ändå flexibel struktur som ska kunna
hantera såväl höga vattenflöden i Vassara träsk som att bidra till en ökad
biologisk mångfald genom ett större
utbyte av socioekologiska tjänster mellan omgivning och stadskärna.
Med en socioekologisk och klimatresilient naturmiljö menas vegetation och grönytor som är motståndskraftiga,
anpassningsbara för förändringar och har positiva sociala
och ekologiska effekter. Detta kan även beskrivas med begreppet ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta
bidragande till människors välbefinnande. FN:s miljöprogram (UNEP) har följande klassificering av ekosystemtjänster: producerande, reglerande, kulturella och stödjande
tjänster. De producerande tjänsterna kan mer eller mindre
användas direkt och är lätta att definiera ett ägandeskap
för, exempelvis fibrer, timmer och mat. De reglerande tjänsterna är funktioner som pollinering, luftrening och lokal klimatreglering vilket ger människor klimatstabilisering. De
reglerande ekosystemtjänsterna är ofta av stor betydelse
i stadsmiljön. Kulturella ekosystemtjänster är bland annat
estetiska värden och rekreationsvärden som bidrar till människans känslomässiga välbefinnande och ger människor
en direkt positiv upplevelse av att vistas i områden med
biologiskt liv. Stödjande tjänster är genetisk diversitet och
habitat och är viktiga förutsättningar för de andra ekosystemtjänsterna.

En sammanhängande gatustruktur ska kompletteras med naturstråk.
(Fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.
Illustration: Ramböll och Alma arkitekter.)

Den tidigare regeringen har även beslutat om två nya
etappmål för miljökvalitetsmålet för biologisk mångfald.
1.

Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens: Detta
mål om ekosystemtjänster och resiliens innebär att
viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar
deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013.

2.

Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster: Detta mål
innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk
mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.

På kommunnivå kan kommuner integrera ekosystemtjänster i planeringen då de själva väljer inriktningen på den fysiska planeringen. Detta ger en god möjlighet att påverka
det lokala arbetet mot långsiktigt hållbara strukturer. Att
använda sig av ett ekosystemtjänstperspektiv bidrar till att
inte bara de ekologiska värdena identifieras och stärks,
det ger även synergieffekter och bidrar till multifunktionella
ytor. Att exempelvis använda sig av en våtmark för att rena
vatten istället för att införa ett reningsverk är ekonomiskt
lönsamt och ger fler tjänster än vattenrening. Våtmarken
är habitat för många arter och de är estetiskt tilltalande.
Att inte fokusera på ekosystem i stadsplaneringen kommer
på antingen kort eller lång sikt bidra till att miljön påverkas
negativt.

För att kunna uppfylla utmaningen En socioekologisk och klimatresilient
naturmiljö krävs en kombination av flera av de designelement som har
identifierats. Dessa är samordning av dagvatten och sociala platser,
integrering av gröna stråk i den grå strukturen och gaturum.
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Ovan: Del av examensarbetet Dunder och flak av Ida Fritzson Thor och
Stina Svensson, SLU Ultuna. Förslaget lyfter fram vikten av att arbeta
med strandzonen som ett sammanhängande grönstråk från Sandviken
till Hembygdsområdet.

STRANDZONEN
Det viktigaste större vattenområdet i Gällivare är Vassara
träsk. Detta fluktuerar mellan som lägst +354,5 och som
högst +356,5 meter enligt Vatten- och miljöbyrån (2013).
För att hantera skillnaderna krävs en robust strandzon
som klarar av att både motverka stranderosion och växtlighet som klarar olika vattenstånd. Det gäller särskilt den
mest kritiska sträckan från Sandviken och österut via hembygdsområdet och upp till Noulajärvi. För att klara detta
och även hantera eventuella översvämningsrisker föreslås
en byggd/anlagd strandpromenad som kan fungera både
barriärverkande och som en attraktiv social plats. En sådan
strandpromenad kräver omsorgsfull gestaltning, vilket särskilt gäller den mest kritiska sträckan från Sandviken och
österut till hembygdsområdet.
Vad gäller strandzonen är även området runt Nuolajärvi
utpekat som viktigt rekreationsområde och kan därmed
komma att utsättas för högre slitage framöver. En medveten strategi för planteringar i strandzonen kan bli ett värdefullt tillägg för att motverka erosion och slitage på sikt.
Ytterligare en mindre form av strandzon, men minst lika
viktig är de runt dagvattendammarna i Sjöparken. Området
runt dessa bör hanteras med hög arkitektonisk och teknisk
kvalitet för att möjliggöra positiv ekologisk och social utveckling. Framförallt bör tillgängligheten och användandet
vara möjligt att öka.

Träbro vid utkiksplats i Norge.
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PERENNA PLANTERINGAR OCH
PLANTERINGSLÅDOR
För att förstärka och skapa spridningskorridorer för bin, insekter och andra växtberoende arter krävs en medveten
struktur även för blommande och nektarrika växter med
olika blomningsperioder. Förslaget bygger på att respektive sektion inom strukturplanen ges utrymme för både
perenna planteringar och för platser lämpliga för mer tillfälliga planteringslådor. På så vis skapas stråk som bidrar
till pollinering och artspridning mellan omgivande naturmiljö
och stadskärna. Mer i detalj bör dessa placeras på sidor
av gaturum, torg och parker som bedöms som platser för
tidig snösmältning, såsom i sollägen eller lägen där ingen
snö lagras vintertid. Här kan också en medveten placering
av snö vintertid bidra till en tidigare blomning, inte minst av
perenna arter.
Några regionala arter som bör prioriteras i det fortsatta
arbetet med perenna planteringar och planteringslådor är
fjällkvanne, smörboll, strutbräken, tuvull, ängsull, daggkåpa
etc. Kanske kan även bärväxter, såsom lingon och blåbär,
vara ett möjligt inslag i planteringar inne i centrala Gällivare.
Kombinationen av valda arter, färgskala och form som föreslås för respektive plantering bör vara anpassad till Gällivares identitet och knyta an till omkringliggande natur.
BIOLOGISK KONTROLL
I vissa fall uppstår myggspridning genom snöupplag och
stillastående vatten under vår och tidig sommar. För att
motverka detta kan det krävas flera aktiva åtgärder som
52
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Ovan: Flygbild från Sjöparken söderut mot Dundret. Grönskan i centrala
Gällivare innehåller många olika delar, med såväl trädplanteringar
som grönytor och mindre trädgårdsodlingar. Bilden visar också på en
potentiellt stark grön länk mellan Sjöparken och Vassrada/Dundret.
(Foto: Daniel Olausson, Media Tales)
Nedan: Illustrerat studentförslag över sammanhängande grönstråk
anpassat till barn mellan Sjöparken och kyrkan. (Illustration: Linda
Hartzell och Minna Jersenius, LTU)

berör även andra utmaningar. Exempelvis är det viktigt att
dagvattenhanteringen utformas så att vatten inte blir stående längre än 12-24 h. Antingen måste vatten infiltreras
eller avledas så att det inte blir stående på markytan. Öppen dagvattenhantering och öppna avrinningsvägar bör
utformas med hänsyn till dessa förutsättningar.
Inom området naturmiljö kan också en ökad biologisk
mångfald vara positivt bidragande till att motverka myggspridning. Det gäller särskilt i ett aktivt ökande av mygglevande arter såsom fladdermöss och fåglar. En fladdermus-

Ovan: Projektet Fladderbyar av landskapsarkitektkontoret Urbio.
Dagvisten och yngelbostäder åt fladdermöss i urbana miljöer.

Nedan: Odlingar på förgårdsmark i planteringslådor/pallkragar. En
möjlighet för allmänheten att bidra till skapandet av stadens växtlighet.

individ kan exempelvis äta mellan 4000-7000 mygg per
natt. Myggbekämpning kan även utföras av flera sorters
insektsätande fågelarter. Exempelvis äter den vanligt förekommande lövsångaren både mygg och bladlöss. Fladdermöss, lövsångare och andra arter utför på så vis en
ekosystemtjänst i form av biologisk kontroll.

Utöver trädplanteringar föreslås även naturlekplatser och
parker i direkt anslutning till primära eller sekundära leder.
På så vis skapas ett sammanflätat system av spridningskorridorer bestående av både stråk och noder.

SPRIDNINGSKORRIDORER
Som tidigare nämnts är vegetation i olika former ett viktigt
element i skapandet av spridningskorridorer genom staden. För att ytterligare befästa detta föreslås plantering av
trädalléer längs de primära vinterlederna och i viss mån
även längs de sekundära lederna. Sådana träd som bedöms användbara i strukturplanen är fjällbjörk, björk, tall,
asp, rönn, sälg och hägg.

Strukturplanen tar även hänsyn till de befintliga naturvärden som har identifierats i den fördjupade översiktsplanen.
Det gäller särskilt den äldre tallskogen som ligger norr om
campingen samt nyckelbiotopen på Repisvaara som genom vinterlederna kopplas samman och skapar möjlighet
till spridning av arter och boplatser i nya gröna typologier.
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Vänster: Typillustration för gata med många infarter. I förslaget finns gott om utrymme för perenna
planteringar och planteringslådor. Illustrationen visar möjlig utformning som i ett senare skede måste
studeras platsspecifikt.
Ovan: Sektion för samma gata och som redovisar utrymme för såväl parkering som grönstråk och
planteringar. De dubbla trädalléerna ger utrymme för trädlevande arter att spridas in och genom staden.

DRIFT, UNDERHÅLL OCH GEMENSKAPER
Förslaget bygger på en driftsplan som kan upplevas relativt
omfattande, med såväl strandpromenader, naturstigar, naturlekplatser, planteringslådor och perenna planteringar, likväl som trädalléer. Utgångspunkten är dock att det skapas
en tydlig hierarki mellan kommunalt och privat skötta ytor.
För de kommunala, såsom trädplanteringar, naturlekplatser och strandpromenader gäller normalt skötselansvar.
Övrig, mindre omfattande, vegetation och ekosystemtjänster föreslås utvecklas i samverkan med lokala parter. Det
kan gälla allt från att anlägga visten för fladdermöss eller
lövsångare till att välja och sköta växtarter i blomlådor. I
de grönstråk som föreslås längs vinterlederna i staden kan
markbeläggningen växla, som illustreras i planen bredvid,
mellan semipermeabel beläggning med ettasten och gräs
eller jordytor som möjliggör mer omfattande planteringar.
Genom ett lokalt skötselansvar torde inte bara växtligheten
bli mer omhändertagen utan också ett större lokalt engagemang skapas för naturmiljön i de offentliga rummen.
Förutsättningen för denna form av alternativ ansvarsfördelning bygger på ett relativt flexibelt förhållningssätt till
strukturplanens olika sektioner. Exempel på detta upplägg
återfinns bland annat i Portland green street project där
medborgarna själva ansvarar för drift och skötsel av de
dagvattenlösningar som ligger dem närmast. Fler exempel
går att hitta på nätverket och organisationen för People
Makes Park.

RIKTLINJER - NATURMILJÖ
•

Utveckla en naturanpassad strandpromenad
från Sandviken, via campingen, till Nuolajärvi
som är robust och socialt inbjudande.

•

Arbeta med strategisk placering av perenna
planteringar och uppställningsytor för blomlådor så att biologisk mångfald möjliggörs.

•

Möjliggör spridningskorridorer mellan områden utanför och innanför stadskärnan.

•

Bibehåll och utveckla grönskande stråk genom hela staden i kombination med utvecklingen av gatustrukturen.

•

Förbered för möjligheter till att utveckla reglerande tjänster för biologisk kontroll.

•

Arbeta med en organisation och modell som
möjliggör lokala initiativ för utvecklandet och
driften av planteringar och gröna stråk.
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UTMANING - SNÖ & VATTEN
”En tekniskt och estetisk samordnad
hantering av snö och vatten.”

56

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

Förslaget bygger på en samordnad
hantering av dagvatten från regn, snösmältning och snöupplag. En ledstjärna
i förslaget är att lyfta fram de estetiska
fördelarna med både vatten och snö,
samt att hantera svårigheten med perioden mellan dessa årstidsskiftningar.
Med en tekniskt och estetisk samordnad hantering av snö
och vatten menas en väl fungerande dagvattenhantering,
en tydlig vinterstruktur med sociala värden och ett effektiv
system för drift och underhåll.
MER YTA FÖR SNÖUPPLAG
Vanligtvis är det svårt att lagra snö i staden fullt ut. Men
att kunna mellanlagra snö sänker transportkostnader och
jämnar ut arbetsinsatsen under säsongen. I Helsingfors
och Jyväskylä visar beräkningar att snölagring lokalt kan
sänka kostnaderna med 19 %. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 12 %. Om all snö hanteras
på detta sätt, minskar kostnaderna med 64 %. Slutsatsen
är att lokala snöupplag behöver planeras in som en särskild
markanvändning (Björling Francki, Johansson, 2014).
Förslaget med en årstidsvarierande transportprioritering
innebär ett bättre utnyttjande av de breda gaturummen
som redan finns i Gällivare. Det vill säga att delar av gaturummet som på sommaren är avsatt för parkering ersätts
med ytor för snöupplag. Detta görs i första hand inte för
att öka utrymmet för snöupplag utan först och främst för
att prioritera vintersportaktiviteter samt mjuka transportslag
längs med dessa upplag. Men genom att öka mängden
upplagsyta i staden och samtidigt omvandla den till en tillgång reduceras samtidigt ytbehovet för snöröjning. Det vill
säga att när den tillgängliga ytan för upplag ökar så minskar ytan som behöver snöröjas. Dessutom skapas en kvalitet till stadsrummet i form av vinterleden.
I vissa fall i de centrala delarna av Gällivare kommer snöupplagen placeras så att styrning av trafikflöden för fotgängare, cyklister, sparkstöttingar, skoter och skidor kan
separeras och i enstaka fall skapa nya separata flöden mellan sommar och vinter.

För att kunna uppfylla utmaningen En tekniskt och estetiskt samordnad
hantering av snö och vatten krävs en kombination av flera av de
designelement som har identifierats. Dessa är samordning av dagvatten
och sociala platser, flexibla offentliga stråk, samordning av snöupplag,
dagvatten och rekreation, samt gaturum.
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UPPSAMLINGSOMRÅDE DAGVATTEN
KOMBINERAT STRÅK FÖR SNÖUPPLAG
OCH DAGVATTEN
KOMBINERAT STÖRRE SNÖUPPLAG
OCH DAGVATTENHANTERING
UTSLÄPPSPUNKT DAGVATTEN
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DAGVATTEN OCH ESTETIK
Synliggörande av dagvatten har en pedagogisk mening
men det förutsätter god estetik och funktion. För att tillhandahålla detta krävs att vissa grundläggande principer följs.
Det gäller dels i gaturummen där armerat gräs och ettasten
utgör grunden men också i parker och grönytor där lokalt
omhändertagande (LOD) föreslås. På enstaka platser kan
även större satsningar göras vad gäller synligt och estetiskt
välfungerande dagvatten. Dessa platser bör med fördel finnas på platser där många människor vistas, exempelvis i
anslutning till Sjöparken, Nuolajärvi, Lasarettet, Sandviken
och Vassara älv.
I stråk längs de större vägarna finns även möjlighet till dagvattenhantering i gröna stråk.
DAGVATTEN OCH TEKNIK
Merparten av de tekniska åtgärderna bygger på enkla och
beprövade tekniker där dagvatten tillåts renas och fördröjas lokalt. Tanken är att utnyttja grönytor för infiltration och
avledning så långt det går innan överskottsvatten tas ner i
ledningsnät. Det gäller framför allt användningen av biofilter, gröna stråk, skelettjordar och genomsläppliga beläggningar. I enstaka fall föreslås en belastning av det befintliga
dagvattennätet. De tekniska lösningarna för dagvattenhantering redovisas i typsektionerna i föregående kapitel, där
gaturummet ska fungera för sekundär avledning vid stora
dimensionerande regn.
Det är viktigt att samordna gatusektionerna med dagvattenhanteringen för att uppnå ett hållbart och väl fungerande system. Vid fortsatta detaljstudier krävs medvetenhet om hur avvattningen av sektionerna ska ske samt hur
vattnet ska transporteras bort rent tekniskt. Exempelvis är
det särskilt viktigt med låglinjer/diken där dagvatten under
snösmältningen kan avledas utan att skapa instängda områden mellan snövallarna. De lösningar som föreslås bör
testas och utvecklas för Gällivares specifika förhållanden
som en arktisk småstad.

Gröna stråk i Danderyd, Stockholm.

Biofilter i Oslo.

Fördelarna med förslaget är att det även innebär en säkrare trafiklösning då fotgängare separeras från biltrafik med
hjälp av gröna stråk.
DAGVATTENDAMMAR
Befintliga utlopp till recipienten Vassara älv bibehålls då det
finns stora fördelar med att fördela flödena till flera punkter.
Med färre utlopp blir det svårare att få ut vattnet snabbt,
vilket kräver större ledningsdimensioner och risken för erosion ökar.
Dagvattendammar förordas i anslutning till befintliga system. Gärna så långt nedströms som möjligt för att kunna ta
emot vatten från ett så stort avrinningsområde som möjligt.
Detta gör att man kan ha färre anläggningar.

Armerat gräs framför flerbostadshus i Enskededalen, Stockholm.
Parkerings- och uppställningsyta av gräs och betonggatsten.

Placering och dimensionering av eventuella dagvattendammar föreslås studeras vidare. Här kan exempelvis finnas
flera delavrinningsområden och ledningsnät baserat på
vattendelare/höjdryggar som kan vara orimliga att passera.
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Överst till vänster: snösmältning vid Jukkasjärvi ishotell. Att arbeta med flexibla rum i snö är inte bara en tillgång under den
kalla perioden utan kan även ha positiva estetiska effekter vid snösmältning.
Nederst till vänster: Studentarbetet Vinterrum av Viktor Hemling och Per Westermark (LTU). Möjligheten att ställa upp
tillfälliga snöskärmar skapar inte bara nya flöden utan också nya mötesplatser.
Till höger: Iordningsställande av tävlingen LTU Big Air 2015. Railpark finns sedan ett par år tillbaka i ett centralt läge på Luleå
tekniska universitet. Det gör att vinteraktivitet för unga vuxna synliggörs och blir identitetsskapande.

FLEXIBLA RUM
En utgångspunkt i lagringen av snö är att skapa upplag
mer centralt och i stråk istället för utanför staden. Genom
den uppdelningen frångås den gängse principen att all snö
i en trafikyta transporteras bort. Det innebär också att den
snö som blir kvar formerar helt nya rum som kommer att
ändra trafikflöden och rörelsemönster markant. Exakt vilka
effekter dessa förändringar kommer att få behöver studeras vidare.
Ytterligare flexibla rum kan vara mer medvetet utplacerade.
Det gäller inte minst på torgytor och i parkmiljöer. Genom
att lagra snö på platser som annars fungerar som genomfartsgator eller gång-/cykelstråk bryts rörelsemönstret från
sommartid upp till förmån för nya stråk och rörelser. Därmed ges också möjlighet att byta platser för exempelvis torgytor eller mötesplatser vid parker/vattnet. I förslaget pekas
särskilt torget i centrala Gällivare ut som en möjlig plats för
sådan medveten snökonstruktion som kan förändra rörelsemönstret temporärt. På så vis kan snö även användas för
att studera effekterna av stråk och transporter beroende av
tillkommande bebyggelse i centrala Gällivare.
Även fler mindre snöupplag föreslås. Med rätt utformning
och markmaterial kan mindre platser användas för kreativa
snöupplag i form av till exempel ett parktorg byggt av snö
vintertid, som blir en grön fickpark sommartid.
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SNÖUPPLAG FÖR LEK
Utöver de utökade längsgående snöupplagen föreslås
också fler platser för större snöupplag, baserat på redan
befintlig strategi för snöupplag. Dessa återfinns i Sjöparken och vid Vassara träsk och älv. Anledningen är att det
bedöms som platser som lämpar sig för lek och sport för
såväl unga som unga vuxna. Vid dessa ska även kompletterande material och skötsel finnas för att inbjuda till
en bredare form av lek och sport än gängse användning.
På ett fåtal platser, som ligger i direkt anslutning till primär vinterled, föreslås även att upplaget pistas. Därigenom
skapas möjlighet till dels större lager men också att möjliggöra fler spontana skid- och pulkabackar. I dessa kan
även kompletterande lekanläggningar, såsom rails, hopp
etc. finnas tillgängliga vintertid. Syftet är att inbjuda till en
bredare form av användande av snöupplag.
För att undvika att barn leker vid snöhögar i lägen som är
olämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att snöupplagen förläggs på platser där det inte passerar fordonstrafik. Det kan vara på återvändsgator, längs gång- och
cykelvägar, torgytor eller andra fredade områden. Skolgårdar och lekparker lämpar sig också bra för snöupplag
då snöhögarna kan bli en del av lekmöjligheterna. Sådana
platser ställer dock krav på vilken tid på dygnet som snöröjningsfordon kan arbeta.

BULLERSKÄRMAR MOT BIL- OCH SKOTERTRAFIK
Förslaget bygger på en upplagsstrategi som ska vara
mångfunktionell. I detta ingår också att, precis som idag,
fortsätta använda snö som bullerskydd. Redan idag fungerar snövallarna ljuddämpande mot exempelvis bil- och lastbilstrafik. Detta kan dock utvecklas ytterligare genom en
medveten snöröjningsstrategi som tar fasta på en eventuell
bullerkarta i relation till lagring och skärning av snövallar.

Ovan: Vid upplag av snö bör det finnas en medvetenhet för placering av
snö i bullerdämpande syfte. Det gäller särskilt för eventuell skotertrafik.
Nedan: Ur förslaget Vinterrum av Viktor Hemling och Per Westermark
(LTU). Upplag av snö eller byggande av snöskärmar ger inte bara
flexibla rum. I en vindstudie visar det sig att en tre meter hög snöskärm
reducerar en vindhastighet om 6 m/s till 0 m/s på andra sidan skärmen.
Denna reducering sträcker sig relativt långt, varför en strategisk
placering av snöupplag kan göras för att bryta exempelvis förhärskande
vindriktningar.

Även skotertrafiken kan komma att inkluderas i stadens
struktur på sikt. I dessa fall bör en genomtänkt placering av
skoterleder samt upplag planeras utifrån möjligheterna att
lagra snö i ljuddämpande syfte, se sektion ovan. På så vis
kan matt- och motorljud från skotrar eventuellt reduceras,
en metod som bör studeras vidare.
ÖKAD KOMFORT GENOM FÖRBÄTTRAT
MIKROKLIMAT
I huvudsak förordas en upplagsstrategi som gör att snö
placeras på sådant sätt att den kan bidra positivt när det
gäller effekter från vind, sol och skugga. Enligt en studie vid
LTU (Ebrahimabadi, 2015) kan komfortvärdet öka genom
en medveten placering av byggnadsvolymer och förändringen av gaturum. Enligt studien framkommer bland annat
att långa gator i samma riktning som förhärskande vindar
vintertid bör undvikas. Dessutom visade det sig att när gatans riktning avviker från vindriktning kan vindhastigheten
minska, en minskning som blir extra kraftig när gatunät
bryts i form av ett tegelmönster.
På samma sätt kan snö användas som volymer och positiva barriärer. Snöupplag och hantering bör därför placeras
så att det bidrar positivt till mikroklimatet. Det gäller särskilt
som användning för vindbarriärer i syfte att reducera kyleffekter.

Ovan: Den byggda mijöns inverkan på vindhastighet. Blått indikerar låg
hastighet och rött hög. Forskningsprojekt av Saeed Ebrahimabadi, LTU.
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Vänster: Planillustration över typgata med många infarter. I förslaget finns gott om utrymme
för snöupplag och vinterleder trots flertalet infarter.
Ovan: Sektion för samma gaturum. Snöupplagen kan i vissa fall vara höga för att öka
lagringsvolymen. Höjden på snövallarna, avåkningskydd samt upplevelsen av gaturummet bör
studeras vidare. Vid pistning av spår bildas kantsidor som kan fungera som avåkningsskydd.

DRIFT OCH FORM
De viktigaste personerna för att uppnå utmaningen ”En
tekniskt och estetiskt samordnad hantering av snö och
vatten” är de personer som arbetar med driften. För att
möjliggöra de riktlinjer som har pekats ut krävs därför en
god dialog med dessa aktörer.
Förslaget bygger på en större differentiering av användningen av maskiner. I vissa fall krävs en handmanövrerad snöslunga, i andra fall mer traditionella maskiner. För
att uppnå utmaningen fullt ut krävs en utökad studie av
driftsprinciper som är platsspecifik. Detta bör göras i samband med förändringar av gatumiljö eller bebyggd miljö för
att säkerställa att utmaningen kan uppnås.
Vid halkbekämpning med sand kan eventuellt eftersökas
alternativa material i de huvudstråk som utpekats. Här förordas därför ett ljusare och mer glimrande material, exempelvis dolomit eller annan bergart som redan idag används
inom gruvindustrin. Därigenom skapas möjligen en mer
behaglig snölega och en upplevelse av att den smältande
snön är mindre skitig i dessa huvustråk. Möjligheten för
detta behöver dock undersökas ytterligare.

RIKTLINJER - SNÖ & VATTEN
•

Synliggör dagvatten med god estetik och
funktion för pedagogiska värden.

•

Arbeta med enkla men konsekventa lösningar för stråk genom staden.

•

Verka för en struktur som möjliggör mindre
snöröjning, mer upplag och som samtidigt
utgör en social tillgång.

•

Arbeta med flexibla stadsrum mellan sommar
och vinter.

•

Möjliggör för fler mellanlagringsplatser av snö
och bredda användningsområdet av dem både vinter- och sommartid.

•

Möjliggör mångfunktionella snöskärmar för
att åstadkomma komforthöjande effekter när
det gäller sol och vind.

•

Snöröjning vintertid bör lagras för att åstadkomma bullerreducerande effekter vad gäller
såväl biltrafik som skoter.
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UTMANING - FRILUFTSLIV
”Ett nära och folkhälsofrämjande
idrotts- och friluftsliv.”
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Förslaget utgår från en omvänd prioritering av transportslag och en struktur
som kopplar samman målpunkter för
idrott och friluftsliv på ett naturligt och
nära sätt.
Med en omvänd prioritering av transportslagen och förbättrade kopplingar för de hälsosamma transportslagen,
gång, cykel, skidor och spark, blir användandet av dessa
mer inbjudande. Det gör det i sin tur mer attraktivt att välja
bort bilen för kortare resor till både arbete, aktiviteter och
rekreation. Med goda kopplingar från de centrala delarna
i Gällivare ut till angränsande naturområden blir närheten
till friluftsliv och rekreation bättre vilket förväntas bidra till
bättre möjligheter att träna och motionera.
MINSKADE AVSTÅND
Förslaget med en strukturplan bygger på att reducera
upplevda avstånd mellan olika funktioner, såväl regionalt
som lokalt. I ett regionalt perspektiv ligger Gällivare mitt i
Norrbotten med närhet till Laponia, Ishotellet i Jukkasjärvi
och andra värdefulla målpunkter för turism. För att stärka
närheten till dessa krävs en utökad tillgänglighet till och från
järnvägsstationen. I strukturplanen finns åtgärder för att
förbättra kopplingarna till stationen både för boende och
besökare. När det gäller det lokala friluftslivet är strukturen föreslagen för att koppla samman områdena Vassara
träsk/Sandviken med Nuolajärvi, Malmberget med Dundret, och Mellanområdet med centrum. I den mindre skalan
ska strukturplanen reducera avstånd mellan bostäder och
idrotts-/simhall, centrum och vattnet samt mellan skog,
berg och turismstråk. Detta uppnås genom att prioritera
god orienterbarhet för mjuka transportslag, skapa gena
och tydliga kopplingar samt centralisering av idrottsplatser.
Med strukturplanen och transportprioriteringen är målet att
minska bilberoendet för att utöva frilufts- och idrottsaktiviteter. Istället får aktiviteterna en möjlighet att börja vid hemmet genom t. ex. cykling eller skidåkning, fortsätta genom
staden för att slutligen nå målpunkten utanför eller inom
tätorten.
ÖKAT UTBUD
Förslaget bygger på att både skapa ökad närhet genom
kopplingarna men också på att utöka utbudet av möjliga
idrotts- och friluftsaktiviteter. I dagsläget finns flera goda
platser för skidåkning, grillning, bad, skridskor, fotboll etc.
Men som komplement till detta föreslås även utegym, agilitybanor, naturlekplatser och balansbana. Där så är möjligt
föreslås att enkla byggelement av snö används. Detta kan
således byggas vid platser som är mer rumsligt integrerade
på vintern än på sommaren. Platser som ska användas
för året-runt-aktivitet bör placeras så att god tillgänglighet
kan bibehållas även under vintern. Detta innebär att lokaliseringen föreslås till att samplaceras i anslutning till andra
målpunkter. Exempelvis kan naturlekplatser enkelt kombineras med agilitybanor. Eller utegym i kombination med
start-/målpunkter för spårområden.

För att kunna uppfylla utmaningen Ett nära och folkhälsofrämjande
idrotts- och friluftsliv krävs en kombination av flera av de designelement
som har identifierats. Dessa är samordning av snöupplag, dagvatten
och rekreation, flexibla offentliga stråk och komfort, planskild korsning
samt gaturum.
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VINTER- OCH SOMMARLED
MÅLPUNKT FRILUFTSLIV
MÅLPUNKT AKTIVITET
RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV
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Ovan: Agilitybanor är ofta relativt enkla träkonstruktioner som kan
kombineras med andra typer av verksamheter, exempelvis med ett
utegym som i bilden under. Områden för agility/motion är ofta viktiga
sociala mötesplatser.
Höger: Naturlekplatser behöver ha viss service och tillräcklig storlek
för att ge utrymme för lek. Men kan också kombineras med andra
aktiviteter, som enklare spårområde som i bilden under. I detta fall är det
pistning av skidspår i Tantolunden, Stockholm, vintern 2014.

Temalekplatser är exempelvis planerade till Sjöparken,
Vassara älv, Folkets park, Björkmansvägen, Mellanområdet och Vassara torg. Platser för kombinerade utegym/
balansbana/agilitybana föreslås i Sjöparken, Vassara älv,
Sandviken och vid kolonilotterna. Dessutom föreslås detta
vid Mellanområdet och i östra Malmberget.
Vinterlederna innebär en utökning av skidspår. Den totala
längden av dagens skidspår uppgår till 43,4 km. De nya
vinterlederna, primära och sekundära, ökar utbudet med
ca 40 procent till 60 km.
KOPPLA SAMMAN PLATSER FÖR IDROTTS- OCH
FRILUFTSLIV
För att möjliggöra ett nära och folkhälsofrämjande idrottsoch friluftsliv är det viktigt att enkelt och snabbt kunna nå
platser för idrott och friluftsliv från bostaden. Gällivare är en
tätort med närhet till både och redan idag men det finns
behov av än starkare kopplingar. I dag är det många som
väljer att ta bilen för att nå skidspår, idrottsplatser, natur
m.m. För att öka idrottande och friluftsliv bör aktiviteten

kunna starta vid dörren till bostaden eller arbetet. Goda
kopplingar för gång, cykel, skidor, spark och skoter mellan
tätorten och idrottsplatser, spår utanför tätorten, målpunkter i naturlandskapet samt andra aktiviteter främjar användandet av mjuka transportslag, gör att friluftslivet kommer
närmare tätorten och möjliggör idrottande och friluftsliv
inom staden.
STADSNÄRA FRILUFTSLIV
Strax utanför Gällivare tätort börjar naturlandskapet och
möjligheten att snabbt och enkelt tas sig dit gör att många
vackra och uppskattade platser blir tillgängliga. Gällivare
kommun har pekat ut tre platser för utveckling av nära friluftsliv: Sandviken, Nuolajärvi och Andra sidan. De tre platserna är belägna väster, öster och söder om tätorten och
ligger mellan 1-1.5 km från stadens centrum. Platserna bör
förses med goda kopplingar för olika trafikslag samt rustas
upp och göras i ordning som mötesplatser. Platser för ”friluftslek” kommer finnas i Tipsta, Sandviken, Nuolajärvi och
i Sagoskogen vid hembygdsgården. .
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I Gällivare finns idag 43,4 km
skidspår. Strukturplanens förslag
innebär en ökning med ca 40%
från dagens mängd. Syftet är
att
effektivisera
sambanden
mellan befintliga spår för att öka
den upplevda tillgängligheten
och
samtidigt
åstadkomma
driftsfördelar.

31 km

BEFINTLIGT SKIDSPÅR

11,7 km

NY PRIMÄR VINTERLED

6,3 km
1 km
1 km

Även storåkare kan uppskatta en stadssprint. Här Markus Hellner i
Stockholm 2007. (Foto: Lennart Kjellman, Wikimedia Commons)

NY SEKUNDÄR VINTERLED
BEFINTLIGT SKIDSPÅR
SOM PÅ SIKT NEDPRIORITERAS
NY PRIMÄRLED SOM
ERSÄTTER SPÅR
SOM NEDPRIORITERAS

Runt hela Gällivare finns totalt 43,4 km befintligt skidspårexklusive stickspår.

START-/MÅLPUNKTER OCH RASTPLATSER
Förslaget med de tre slingorna syftar till att skapa sträckningar och kopplingar som tillsammans ger möjlighet till ett
varierat utbud av rekreation för alla åldrar. Men för att ytterligare förstärka dessa slingor krävs att det anläggs tydliga
start-/målpunkter och rastplatser längs slingorna.
Start-/målpunkterna föreslås ligga i anslutning till andra
målpunkter som pekas ut på föregående uppslag och är
placerade i lägen som möjliggör samordning mellan de
olika slingorna och gör det enklare att bara kliva på spåret.
Vid dessa platser föreslås en tydlighet kring sträckningar,
åkriktningar och möjliga alternativa val. Det bör placeras
ut informations- och spårtavlor som följer skyltprogrammet
i övrigt. I anslutning till start-/målpunkterna föreslås även
kompletterande möblering såsom vallaställ/serviceplats,
sittplatser etc. Dessa kan med fördel kombineras mellan
temporär vinterutformning och mer fasta installationer.
Utöver start-/målpunkterna föreslås också ett antal rastplatser i anslutning till de tre slingorna. Dessa kan vara
både av temporär sort likväl som mer permanenta paviljonger. Lägen för permanenta rastplatser är Sandviken,
Nuolajärvi och Vassara älv. Tillfälliga platser bör byggas av
snö och kan vara sittytor, grillmöjligheter och vindskydd.
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MOTIONSSPÅR
Kommunspåret som löper runt Gällivare tätort sträcker sig
över drygt 2 mil och är det enda av dessa tre slingor som
är ett tydligt motionsspår. Det är ett populärt motionsspår
som även kopplar ihop tätorten med dess omgivning samt
viktiga mål såsom Sandviken och Nuolajärvi. Kommunspåret går delvis parallellt med Vassara älv och tillgängliggör
på så vis älvstranden. Kommunspåret bör fungera som
ett motions- och kommunikationsstråk över hela året även
framöver. Goda möjligheter att använda olika transportslag
- såsom gång, cykel, spark och skidor - bör finnas. Spåret
bör även rustas upp med belysning över hela spåret, speciellt vid korsningspunkter. Nya rastplatser, god skyltning
samt information är också viktiga inslag. Längs med älven
bör spåret ha en stark koppling till vattnet och gott om
sociala aktiviteter året om.
Utöver kommunspåret finns även Kaptensspåret i Östra
Malmberget, motionsspåret Heden i de centrala norra
delarna av Gällivare, eljusslingan i Mellanområdet samt
Hellnerstadion. Förslaget till strukturplan har för avsikt att
koppla samman alla dessa spår och på så vis utöka tillgången till omfattande motionsspår utan att behöva ta bilen till träningen.

Ovan: Illustration över tågstationen med ny bro över järnvägen för att
minska det upplevda avståndet till Dundret, Vassara träsk och Andra
sidan. (illustration: Louise Larsson och Sofia Skarpsvärd, LTU)

RIKTLINJER - FRILUFTSLIV
•

Främja förebyggande arbete för att reducera
de upplevda avstånden mellan idrott, friluftsliv och bostad/angöringspunkter för turism.
Detta gäller i såväl ett lokalt som regionalt
perspektiv.

•

Arbeta med att kombinera olika former av
programmering på en och samma plats för
att skapa större närhet mellan idrotts-och friluftsverksamheter.

•

Främja ett stadsnära friluftsliv genom att överbrygga större barriärer och skapa god orienterbarhet mellan stad och omgivande landskap.

•

Satsa på strategiskt viktiga platser för start-/
målpunkter vid elljusspår och motionsslingor.

•

Arbeta för att koppla samman befintliga motionsspår så att angöring kan förenklas och
utbudet utökas.
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UTMANING - JÄMLIKHET
”En jämlik och inkluderande struktur för människor
med olika kulturell bakgrund, kön och ålder.”
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Förslaget bygger på att tillföra en programmering och struktur som tilltalar
alla åldrar, behov, kulturer och genus.
Vad gäller såväl transporter som aktiviteter.
Med en jämlik och inkuderande struktur för människor
med olika kulturell bakgrund, kön och ålder menas en fysisk struktur som svarar upp mot behov från grupper som
annars riskerar att exkluderas ur den fysiska planeringen.
Det gäller barn och unga, med särskilt fokus på unga flickor och tjejer, det gäller äldre som har svårt att röra sig,
personer med funktionsnedsättningar och personer med
annan kulturell bakgrund än normen i Gällivare.

En jämlik och inklulderande struktur kräver ett synliggörande av grupper
som annars riskerar att hamna utanför den gängse planeringen.
(Illustration: Helena Sjöberg och Kristina Viklund, LTU)

Förslaget till strukturplan bygger på att koppla samman
stadsdelar och bostadsområden med aktiviteter, platser och målpunkter. Stor hänsyn har tagits till att skapa
stråk som gynnar ovanstående befolkningsgrupper. En av
grundprinciperna i förslaget är att skapa en struktur som
inte är bilberoende, d.v.s. är möjlig att använda utan att ha
körkort eller bli skjutsad till och från olika platser. På detta
sätt hoppas förslaget gynna användningen av platser för
dessa specifika målgrupper samtidigt som bilanvändandet
kan reduceras i stort.
UNGDOMAR OCH SPECIFIKT TJEJER
Förslaget innebär att skapa utomhusplatser där åldersöverskridande möten kan ske. För detta krävs riktade satsningar på ungdomars aktiviteter. I förslaget har särskilt lyfts
fram idrottsaktiviteter såsom skridskor, skidor, cykel, skoter etc. I detta blir strukturplanen viktig för att knyta samman dessa platser. På samma sätt blir en förändring av
vissa snöupplag till att även ge möjlighet för olika former av
ex. urbana railparker ett sätt att skapa platser för ungdomar. Det gäller även platser för gatukonst och platser för
inomhussport.
Förslaget innehåller flera strategiska grepp för att lyfta flickor och tjejers rätt till de offentliga rummen. Dels handlar det
om strukturen i stort som bland annat kopplar samman
viktiga målpunkter som ridhuset med såväl centrum som
Mellanområdet och Malmberget på ett gent och direkt
sätt. Dessutom handlar det om en utökad programmering
av offentliga rum. Bland annat genom att införa platser
som är genusneutrala men som kan komma att domineras
av flickor och tjejer. Baserat på tidigare erfarenheter från
bland annat Malmö och Stockholm föreslås därför strategiska platser för scener och agilitybanor inom strukturplanen. För att hitta placeringar och utformning, och kanske
också utöka det programmerade innehållet, bör ett arbete
tillsammans med flickor och tjejer initieras.

För att kunna uppfylla utmaningen En jämlik och inkluderande struktur
för människor med olika kulturell bakgrund, kön och ålder krävs en
kombination av flera av de designelement som har identifierats. Dessa är
samordning av snöupplag, dagvatten och rekreation, gömda offentliga
rum för konst och kultur samt gaturum.
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VINTER- OCH SOMMARLEDER
SKOLA/FÖRSKOLA
MÖTESPLATSER/AKTIVITETER
VIKTIGA MÅLPUNKTER
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För att hitta placeringar och utformning av aktiviteter för tjejer, och kanske också utöka det
programmerade innehållet, bör ett arbete tillsammans med målgruppen initieras. Ovan visas exemplet
Rosens röda matta från Malmö som är resultatet av ett dialogprojekt av Malmö stad tillsammans med
unga kvinnor och tjejer i Rosengård.

AKTIVERA DE ÄLDRE
Mötet mellan olika generationer är av vikt för att öka förståelsen för varandras olikheter. Det offentliga rummet är
en sådan lokal som är väl lämpad för att skapa ett sådant
möte. Strukturplanen har därför utformats i syfte att kunna
skapa god närhet till äldreboendet vid Lassarettsbron och
lägenheter där fler äldre bor. På så vis skapas också goda
möjligheter för användande av spåren av äldre som i vissa
fall kanske har svårare att köra bil. Dessutom gör en större
variation i spårutbudet att även kortare turer är möjliga på
ett enkelt och lättillgängligt vis. Genom att skapa närhet
mellan äldre och stråken i strukturplanen hoppas även hälsoaspekter kunna förbättras. Fortsatta samtal med representanter för denna befolkningsgrupp förordas.

BARNETS PERSPEKTIV
Forskning är nästintill entydig i konstaterandet att rörelsefrihet såsom fri lek utomhus, möjlighet att röra sig självständigt i det offentliga rummet, upptäckarglädje och
förmågan att utveckla det som brukar benämnas rumslig
kompetens främjar fysisk barnhälsa. Att möjliggöra ökad
rörelsefrihet hos barn i staden är avgörande för motorisk
utveckling, välbefinnande och platstillhörighet. Studier visar att det finns egenskaper i den urbana miljön som ökar
rörelsefriheten hos barn.
Barn använder i stor utsträckning sina sinnen i mötet med
staden och dess objekt. Forskning visar att barns sinnen
stimuleras av ljud, ljus, reflektioner, färg och form. Dessa
egenskaper kan i den urbana miljön användas i syfte att
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Kuperad och ojämn naturterräng uppmuntrar till fysisk aktivitet. Buskar blir naturliga gömställen.
Stora lekytor med möjlighet till fri lek ger
utrymme för barnets egna kreativitet och
upptäckarglädje.
Nivåskillnader skapar möjligheter till lek,
vinter som sommar.
Synliga målpunkter ökar orienterbarheten och främjar barnets vilja att röra sig
vidare.
Spänning och variation erbjuder rumsliga
upplevelser.
Möjlighet till förflyttning mellan målpunkter
gör att barnet på egen hand kan röra sig
i staden.
Barnvänlig skala skapar trygghet och
platstillhörighet.
Ur studentförslaget Barnet i centrum av Linda Hartzell och Minna Jersenius, LTU. Förslaget bygger på
ett antal noder och sekvenser mellan området Sjöparken och centrum. Ovan visas en av noderna som
är en isbana i centrum.

stimulera barns sinnen och därmed främja psykisk barn- Genom att kombinera platser för naturlekplatser med utehälsa. En visuellt rik omgivning är avgörande för barnets gym med agilitybanor och balansbanor kan även det bidra
allmänna sinnestillstånd, utveckling, lärande och kreativi- till att många olika åldrar kan mötas.
tet.
Ett av designelementen i strukturplanen är de gömda platBarn lägger stort fokus vid detaljer och upplever därmed serna i snö. Dessa är utmärkta för kulturyttringar av olika
staden på ett helt annat sätt än vuxna. Det är därför viktigt sort. Exempelvis graffiti, konstinstallationer eller vernissaatt släppa vuxenperspektivet och arbeta med detaljrike- ge. Genom att skapa dessa platser i anslutning till stråk
dom i barnets ögonhöjd.
för strukturplanen möjliggörs också en närhet mellan sport/
rekreation och kulturutbud vilket kan stärka Gällivares idenMÖTET MELLAN SPORT, KONST OCH
titet och unga engagemang för alternativa livsstilar.
REKREATION
Ytterligare en designmöjlighet när det gäller snö är att bygEn ytterligare strategisk satsning i strukturplanen för att ga tillfälliga scener och läktare, både för större event, men
gynna jämlikhet är att skapa närhet och kopplingar mellan också i ett vardagligt och mer nära sätt, exempelvis som
olika typer av yttringar i det offentliga. Det gäller särskilt att amfiteater nere vid isen på älven.
skapa närhet mellan sport, kultur och rekreation. Exempelvis mellan ishockey och konst, eller skidspår och musik. TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED
Några handfasta förslag är att samlokalisera platser för re- FUNKTIONSNEDSÄTTNING
kreation och sport i Sjöparken. Dessutom är förslaget att
På vintern är det extra viktigt att tillgodose de särskilda bevissa större snöupplag, exempelvis i Sjöparken eller mot
hov som personer med funktionsnedsättningar har på den
Vassara älv, ska bli platser för andra typer av vintersport än
fysiska miljön. Annars finns risken att människor stannar
vad som är brukligt. Därmed blir det möjligt för både barn
inomhus på grund av att de upplever svårigheter att ta sig
och unga att mötas i snöhögen.
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Ur studentförslaget Gellivarisk av Helena Sjöberg och Kristina Viklund, LTU. Ovan redovisas nya
aktivitetsytor vid Sjöparken där skridskobana, grillplatser och sittytor föreslås i goda sollägen och med
bra tillgänglighet från alla intilliggande bostadsområden.

fram. Redan ett ganska tunt snölager kan innebära stora
problem för personer som använder rullatorer, och för rullstolsburna kan det bli helt omöjligt att ta sig fram. Halka
gör det extra svårt för personer med dålig balans att röra
sig utomhus på vintern och förutom den uppenbara skaderisken kan det innebära att personer stannar inomhus
i rädsla för att ramla och slå sig. Snön kan också utgöra
en barriäreffekt för personer med funktionsnedsättningar.
Gångbanor som inte är snöröjda kan innebära att vissa
personer tvingas till långa omvägar eller att de inte kan nå
vissa målpunkter.
Tillgänglighetanpassningar av gatumiljön, så som ledstråk,
kontrastmarkeringar, utfasade kantstenar m.m. kan förlora
sin funktion om snö och is täcker marken. För att upprätthålla god tillgänlighet i det offentliga rummet även vintertid
är det viktigt att snöröjningen utförs extra omsorgsfullt vid
övergångställen, busshållplatser, trappor m.m. Vissa platser kan vara nödvändiga att skotta eller sopa för hand för
att uppnå ett tillräckligt bra resultat.

FÖR KULTURELL MÅNGFALD
Gällivare är en mångkulturell stad med flera olika nationaliteter och kulturella hemvister. En sådan mångfald är en
styrka som inte bara ska tas tillvara utan också ge avtryck
i offentliga rum. I förslaget till strukturplanen lyfts därför
såväl samiska som finska och internationella kulturer fram
och vävs samman. Det gäller allt från att tydligare definiera
Lappkyrkan som en grillplats för alla, att anlägga nya grillplatser i Sjöparken som många av de intilliggande bostäderna har tillgång till. Och just matlagningen och utemiljöerna har vid intervjuer (genomförda av studenter vid LTU)
framkommit som viktiga platser inte minst för internationella kulturer, varför dessa samlingsplatser blir extra viktigt
att framhålla i strukturplanen.
FÄRDMEDELSVAL
Målsättningen om att erbjuda en jämlik och inkluderande
strukturplan för människor med olika kulturell bakgrund,
kön och ålder handlar också om att skapa valfrihet i färdmedelsvalet. Kvinnor, män, barn och vuxna väljer olika
färdmedel. Resvaneundersökningar visar att män kör mer
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Även ett skuret snitt i snötäcket kan utgöra ett estetiskt tillskott. Här en uppglasad fasad mot
utanförliggande snötäcke vid Natural Science Museum i Matsunoyama, Japan, ritat av Takaharu Tezuka.

bil än kvinnor, medan kvinnor går och åker kollektivt mer än
män. Barn och unga eller personer som inte har tillgång till
bil är helt beroende av ett fungerande gång- och cykelvägnät. Insatser som bidrar till förbättrad framkomlighet och
attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik skapar valfrihet och ökad makt för individen att forma sitt liv.
Kommunens vinterväghållning syftar till att upprätthålla god
framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga
trafikslag. Det innebär att gator, cykelvägar och gångbanor
snöröjs och halkbekämpas parallellt och att de viktigaste
stråken för respektive trafikslag prioriteras vid varje snöfall.
Skidspår och skoterleder prepareras och underhålls kontinuerligt. Vinterväghållningen utförs med de oskyddade
trafikanternas framkomlighet och säkerhet som utgångspunkt. Trafikytor där oskyddade trafikanter och fordon
möts ges därför särskild prioritet. Även busshållplatser prioriteras för att upprätthålla en attraktiv kollektivtrafik under
vinterhalvåret.
FRAMKOMLIGHET
Utomhusmiljön i Gällivare ska vara attraktiv och stimulera
till utevistelse året runt. De offentliga rummen ska vara till-

76

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

gängliga för alla kommuninvånare, oavsett ålder, kön eller
ursprung. Naturliga mötesplatser skapar förutsättningar
för en integrerad stad där människorna lever och verkar
tillsammans. Idrott, rekreation och lek är viktiga hörnstenar för att åstadkomma ett spännande folkliv. Parker, gator
och torg kompletteras därför med idrottsplatser, lekplatser
och promenadstråk för att åstadkomma en koncentration
av liv och rörelse till särskilda platser.
Vintertid är det viktigt att de offentliga rummen är inbjudande och möjliggör utevistelse även om snön ligger djup.
Lekplatser anpassas till vinterlandskapet, idrottsplatser
blir skridskobanor och ishockeyplaner, och längdskidspår
sammanbinder de centrala delarna av staden med andra
stadsdelar och stimulerar kommuninvånarna till utomhusmotion.
Gång- och cykelvägnätet snöröjs effektivt så att boende
kan ta sig mellan hem och skola och arbete till fots eller
med cykel. God tillgänglighet till idrottsanläggningar, lekparker och spårcentraler gör det möjligt för alla kommuninvånare att ta del av olika aktiviteter. Barn och ungdomar
blir på så vis inte beroende av sina föräldrar för att utöva
sina fritidsaktiviteter.

Belysning typsektion 1. Gatusektionen belyses med en stolpe placerad mellan gång och cykelväg samt
körbanan. Ljuspunktshöjden ska hållas så låg som möjligt, utan att skidåkarna blir bländade, samtidigt
som hela sektionen försörjs med belysning. Skoterspåret kan klara sig med ströljus, under förutsättning
att fotgängare inte förväntas korsa skoterspåret och att skotrarna håller låg hastighet. Fasadhängd
belysning förstärker ljuset på gångbanan närmast fasaden.

Belysning typsektion 2. Gatusektionen behöver två stolpar med dubbelarm. Förutsatt att armaturen inte
är alltför bländande borde ljuspunktshöjden kunna hållas till 6 m över körytorna och ca 4 m över gång-,
cykel- och sparkstråk.

Belysning typsektion 3. Gatusektionen belyses med en dubbelarmad och en enkelarmad belysningsstolpe.
Ljuspunktshöjd 4-6 m, även här förutsätter lösningen att armaturen ger hög synkomfort, så att skidåkarna
inte blir bländade trots att de har ett mindre avstånd till ljuskällan än normalt.
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Belysning typsektion 5. En stolpe på ca 6 m på vardera stadsgata försörjer sektionen med belysning
med förstärkning av fasadhängd belysning. Ingen särskild belysning för skoterled bedöms nödvändig.

Belysning typsektion 4. Belysningen över skidspåret kan vara släckt under den snöfria säsongen.
Ljuspunktshöjd över barmarksyta är 6 m, övriga ljuspunkter ca 4-5 m.

BELYSNING
Ljusplaneringen har en viktig roll för hur det offentliga rummet används under de mörka årstiderna. Belysningen kan
bidra till trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. Den kan
också i vissa fall vara en förutsättning för att locka till utomhusaktiviteter och lek.
Belysning har också en ekonomisk och miljömässig aspekt: Det är kostsamt att anlägga och drift och underhållskostnader måste beaktas i valet av utrustning och
ljussättningsprincip. Miljöaspekten kan betraktas ur flera
synvinklar: om man upplever gång- cykel och skidstråk
som trygga kan det vara lättare att låta bli korta bilfärder
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och på så sätt kan en god belysning ha en positiv effekt
för miljön, inte minst för personer som inte har möjlighet
att själva köra bil. Den viktigaste negativa miljöpåverkan är
elförbrukningen. Både driftsnåla armaturer och ljuskällor
samt tidsstyrning kan minska elförbrukningen.
Ljusfärg och färgåtergivning påverkar i hög grad vilken
karaktär ljuset får, något som i sin tur också kan påverka
trygghetsupplevelsen. När man rustar upp belysningsanläggningar på platser, gator och stråk där trygghet och
skönhetsupplevelser är viktiga bör man ha en hög färgåtergivning, ( Ra 80 eller mer), och som en generell riktlinje bör
ljusfärgen på allmänljuset vara vitt- varmvitt (ca 3000 K).

På platser där det behövs väldigt höga ljusnivåer – det kan
handla om vissa idrottsanläggningar och liknande kan en
kallare ljusfärg (ca 4000 K) användas.

RIKTLINJER - JÄMLIKHET

Arkitektonisk belysning kan också avvika i ljusfärg och färgtemperatur och anpassas till platsen. Men företrädesvis
ska ett vitt ljus användas vid effektbelysning.

•

Bygg vidare på en struktur som inte är bilberoende, d.v.s är möjlig att använda utan körkort eller att bli skjutsad.

Ljuspunktshöjden ska utöver ljusbehov anpassas till gaturummets skala och karaktär. Eftersom gatorna generellt
är mycket breda i förhållande till byggnadshöjden, måste
ändå ljuspunkterna sitta relativt högt, för att försörja hela
sektionen med ljus. Där man kan sätta belysningsstolpar
i en möbleringzon som inte ligger längst ut i sektionen
bör man göra det, eftersom det möjliggör att ha olika ljuspunktshöjder för gångtrafikanter respektive bilister. Något
som understryker skala och hastighet i respektive stråk.

•

Lyft fram ungdomars tillgång och användning
av offentliga rum. Det gäller särskilt platser
och funktioner för unga kvinnor och tjejer.

•

Arbeta med barnens perspektiv i planeringen.
Både vad gäller programmering men också
tillgänglighet och utformning av stråk.

•

Främja mångfunktionella platser där möten
mellan sport, konst och rekreation uppstår.

Eftersom skidspåren i gatusektionerna innebär att man har
en mycket högre ögonhöjd i förhållande till gatuarmaturerna är risken för bländning större. Detta kan vara ytterligare
ett skäl till att sänka effekten under snöperioden (kräver
dock mer avancerad styrning).

•

Arbeta för att anpassa gatumiljöer och utformningen av vinterleder så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

•

Lyft fram den kulturella mångfalden i Gällivare
och arbeta för att öka inflytandet för grupper
med internationell bakgrund i planeringen av
utemiljön.

•

Arbeta med belysning för att både öka tillgängligheten och tryggheten, men också för
att locka till utomhusaktiviteter och lek.

•

Arbeta med en ljusfärg och färgåtergivning
som understödjer såväl trygghetsaspekter
som utomhusvistelse för angivna målgrupper.

I valet av armatur bör man särskilt beakta bländningseffekten på aktuella betraktelsevinklar och avstånd. Linspända
armaturer mellan fasader kan övervägas i centrum där tillräcklig byggnadshöjd finns. Lämpliga ljuspunktshöjder är
ca 8m för körytor och 4-5m för gång- och cykelvägar.
För vinterleder utanför centrum gäller generellt samma belysningsstrategi som redovisats här.
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UTMANING - LANDSKAP
”En närvarande landskapsbild och
berättande kulturmiljö.”
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Förslaget utgår från att reducera såväl
upplevt som faktiskt avstånd mellan
platser där människor vistas och dessutom bygga vidare på de unika utblickar, material och arter som präglar Gällivare när det gäller landskapsbild och
kulturmiljö.
Med en närvarande landskapsbild och berättande kulturmiljö menas att det unika landskap som finns i Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle ska tas tillvara och förstärkas. Med utmaningen menas också att den kulturmiljö
som finns bevarad ska framhävas och kompletteras på
ett sådant, varsamt, sätt att den både får en pedagogisk
innebörd men också en identitetsskapande roll i stadens
utveckling. Kulturmiljön ska vara berättande.
Naturlandskapet och kulturmiljön i Gällivare är unik. Här
finns vattnet, bergen och skogen. Men här finns också en
historia av att bruka dessa särskilda miljöer på olika sätt.
Inom ramen för denna utmaning syftar förslaget till att lyfta
fram hur detta samspel mellan natur och kultur framhävs
och anpassas till vår samtid.
PLATSER VID VATTNET
Fågelvägen till vattnet i Gällivare är kort. Samtidigt finns
det flera barriärer som gör att de inte kan nås. Genom förslaget till strukturplan förbättras tillgängligheten avsevärt.
Och det gäller inte bara de nära platserna vid Sandviken
och Vassara älv, utan också mot Nuolajärvi och Aborrtjärn,
likväl som ut mot Kissansari och vidare västerut.
I den fortsatta gestaltningen av strandzonen vid Vassara
älv bör även den gamla bryggan, lappkyrkan, lappskolan
och andra kulturhistoriskt värdefulla artefakter få en framträdande plats, liksom bra fiskeplatser och platser med
vackra utblickar mot naturlandskapet.

Närheten till vattnet är en kvalitet i Gällivare och borde utnyttjas mer.
Strandpromenaden längs Vassara älv är ett stråk som bör få en mer
central roll i staden och bjuda in till mer utevistelse.

För att kunna uppfylla utmaningen En närvarande landskapsbild och
berättande kulturmiljö krävs en kombination av flera av de designelement
som har identifierats. Dessa är samordning av dagvatten och sociala
platser, flexibla offentliga stråk och komfort, planskild korsning, gaturum
samt gömda offentliga rum för konst och kultur.
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VIKTIG SIKTLINJE/
UTBLICK
RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
BRANT/MARKANT HÖJDSKILLNAD
I LANDSKAPET
VINTER- OCH SOMMARLED

0

1:25 000

1 km

Norrsken över vinterlandskap fotograferat mellan Koskullskulle och
Tjautjas av Magnus Emlén. Ett av de unika landskapselementen i
Gällivare är just himlen, och då inte minst det stjärnklara taket eller ett
sprakande norrsken. För att lyfta fram dessa element krävs en medveten
belysningsplanering som undviker ljusföroreningar i den mån det går.

VID FOTEN AV BERGEN
Gällivare är förstås mer än bara Dundret, även om det är
ett framträdande element i staden. Förslaget till strukturplan försöker i största möjliga utsträckning lyfta fram dessa
utblickar mot Dundret men också värna nya siktlinjer mot
exempelvis Repisvaara och andra bergskammar som definierar markens möte med himlen. Även i Malmberget finns
viktiga platser som kopplas på strukturplanens två huvudstråk, det gäller inte minst Kaptensgropen/-spelet och
framtida kulturbyggnader lokaliserade i östra Malmberget/
Koskullskulle. Båda delarna är starkt definierade för relationen till berget i Gällivare och bör därför lyftas fram ytterligare. Inte minst för att skapa tydliga målpunkter för turism,
men också för lokalbefolkningen som använder strukturplanens sträckning ur ett mer vardagligt perspektiv.
LOKAL VÄXTLIGHET
När det gäller planteringar och växtlighet föreslås samiska
och andra fjällbekanta växtarter, men också arter med mer
skogskaraktär. Sådana träd som bedöms användbara i
strukturplanen är fjällbjörk, björk, tall, asp, rönn, sälg och
hägg. Perenna växter kan vara fjällkvanne, smörboll, strutbräken, tuvull, ängsull, daggkåpa etc. Kanske kan även
bärväxter, såsom lingon och blåbär, vara ett möjligt inslag
i planteringar inne i centrala Gällivare. Vid val av växter är
den lokala floran att föredra då den klarar av det specifika
klimatet och bidrar med lokal identitet. Växtligheten i de
centrala delarna av staden bör även klara av ett visst slitage som kan uppstå från oss människor.

Dundret är närvarande från flera platser inom centrala Gällivare och
bidrar med identitet och orienterbarhet.

Fjällkvanne, en användbar och högrest växt som trivs bra inte minst vid
älvstränder. (Foto: Fia Kaddik)
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Belysning dagtid/kväll: Fasadljus på kyrkan, samt torgbyggnader, rekreationsbelysning (skidbacke) och torgståndsbelysning bjuder in till aktivitet och
skapar stämning och rumslighet. Ljuset gör det lätt att orientera sig, och skapar trygghet.

MARKMATERIAL FRÅN GRUVAN
I markbeläggningen av de föreslagna principsektionerna
används ettastenen som bärande gestaltningselement i
gräsarmeringen. Ettastenen, som var ett namn som LKAB
döpte den till eftersom den kommer från Tapp 1, är alltså en restprodukt från gruvbrytningen. Ettastenen har en
storlek som varierar mellan 8-20 cm och är relativt kantig vilket gör att den kan fungera som markmaterial eller
utfyllnadsmaterial. Färgen är ljusrosa och har relativt god
samstämmighet med det föreslagna skyltprogrammet i
Gestaltningsprogram för Gällivare centrum (Granskningshandling, 2014-11-10).
Genom att återanvända ettastenen från gruvbrytningen
fås både ekologiska och ekonomiska effekter. Genom
återbruk av det som annars är en restprodukt skapas ett
bättre resurshushållande för gruvverksamheten. Och genom att materialet kommer från lokal källa knyts en stark
länk mellan gruvbrytningen och staden, vilket bedöms vara
identitetsskapande.
SKYLTNING TILL KULTURHISTORIA
Strukturplanen bygger vidare på de skyltstrategier som
presenterats i Gestaltningsprogram för Gällivare centrum
(granskningshandling 2014-11-10). Gestaltningselementen i strukturplanen bedöms fungera väl tillsammans med
cortenstålsidén och den tydliga grafiska profileringen genom färg- och materialval. Några platser som särskilt framkommit i arbetet med strukturplanen som viktiga att skapa
god skyltning till är Hembygdsområdet, naturstigar, Kärleksstigen och Vassara. Genom strukturplanens förslag till
två axlar och tre slingor förordas också att dessa ingår och
utgör en stomme i skyltningen.
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Ettasten från gruvbrytningen föreslås som sammanhållande armering för
infiltrationsytor med skelettjord och som markmaterial vid gräsarmering.
Genom att återanvända det som annars är en lokal restprodukt ges
både möjlighet till en stark identitet, men också till bra resurshushållning
och lägre kostnader.

VIKTIGA SIKTLINJER
Med Gällivares låga bebyggelsestruktur, breda gaturum
och generösa offentliga rum skapas många utblickar från
staden mot det omgivande naturlandskapet. Längs de två
huvudstråken och dess tvärkopplingar finns många viktiga
siktlinjer som får naturlandskapet att komma närmare staden. Dessa siktlinjer föreslås bevars och förstärkas för att
koppla staden till dess omgivning, minska det upplevda
avståndet och öka orienterbarheten. Vid dessa platser är
det även lämpligt med mötesplatser och sociala aktiviteter
då utblickarna bidrar med vackra motiv och en naturnära
känsla. Även omkringliggande bergsryggar bidrar med
goda utkiksplatser som bör användas på samma sätt.

Belysning nattetid: Fasadbelysning, torgstånds- och rekreationsbelysning är släckt. Gatuljusets ljusflöde dimras ner där det är lämpligt. På så sätt får
man tillgång till natthimlen och möjlighet att se norrsken. Samtidigt sparar man energi.

BELYSNING FÖR GÄLLIVARE
Ljusplaneringen har en viktig roll för hur det offentliga rummet används och upplevs under de mörka årstiderna. Belysningen kan bidra till att förstärka arkitektoniska kvaliteter
samt lyfta fram en plats karaktär och identitet.
I takt med urbaniseringen blir möjligheten att kunna se en
stjärnhimmel eller norrsken allt mer exotiskt. Gällivare är relativt litet till sin storlek vilket gör det möjligt att kontrollera
ljusföroreningar i högre grad och på så sätt skydda denna
kvalitet. Med ljusföroreningar menas ljus som skickas ut i
rymden, antingen genom uppåtriktat ljus i armaturer eller
genom ljus som reflekteras i markytan. Något som sker i
högre grad när marken är snötäckt.
Det går inte att helt undvika ljusföroreningar om man väljer
att belysa utomhusmiljöer, men man kan undvika att använda uppåtriktat ljus i den mån det är möjligt och optimera ljusanläggningar så att man inte överbelyser. Man kan
också styra ljuset på olika sätt. Enklast är att till exempel
införa styrning på idrottsplatser/skidbackar som ofta har
ganska stark belysning, så att belysningen endast är tänd
när anläggningarna används. Likaså kan belysta rekreationsstråk ha närvarostyrning eller släckas när kväll övergår
till natt. Dessutom kan gatubelysning ha nattsänkning, vilket innebär att ljusnivån nattetid sänks.
På sikt kan också möjligheten att styra ljusnivå efter markytans aktuella reflektionsförmåga vara ett alternativ. Men
i dagsläget blir det ganska dyrt och klumpigt med luminansmätare som ger armturen information om markens reflektionsförmåga, (om det är snö eller inte). Som alternativ
skulle man kunna ha en central styrning av armaturerna,
där man sänker ljusflödet under snösäkra månader.

Valet av armaturer och upphängningsanordning (stolpar,
armar linspänn) påverkar - utöver ljusgestaltningen - gatans uttryck dagtid. Företrädesvis ska formmässigt enkla
och diskreta lösningar väljas för att inte blir för visuellt dominanta i gatubilden och för att fungera med omgivande
arkitektur. Svarta stolpar blir väldigt grafiskt tydliga, i synnerhet i ett snölandskap, och eventuella avvikelser från
lodlinjen i anläggandet kan bli väl framträdande. Därför kan
en grå ton vara att föredra.

RIKTLINJER - LANDSKAP
•

Verka för en förstärkt närhet och koppling till
vattendrag.

•

Arbeta för en upprustning av tidigare kulturhistoriska platser, samtidigt som nya främja
för dagens behov.

•

Bevara utblickar mot och från Dundret och
andra bergskammar, men lyft även fram fler
utblickar mot omgivande landskap, som ger
vyer såväl mot bergen som mot skog och
vatten.

•

Arbeta med lokala växt- och markmaterial
och enkla identitetsskapande gestaltningselement.

•

Verka för en belysningsplan som tar fasta på
det unika med Gällivare och som kan regleras
över dygnet.
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UTMANING - PROCESS
”En inkluderande process och ett långsiktigt
politiskt engagemang.”

Genomförandet av Grön-, blå- och vitstrukturplanen möjliggörs av en långsiktig process där kommunens olika
förvaltningar arbetar tillsammans och
där det finns en politisk enighet och
vilja att succesivt genomföra planen.
En utveckling av Gällivares gröna, blå, vita och grå strukturer är inget som sker över en natt. Planen är möjlig att
genomföra långsiktigt och i etapper, integrerat med den
redan planerade utvecklingen och framtida utvecklingsprojekt i Gällivare. Då planen spänner över breda ämnesområden krävs ett nära samarbete och deltagande från
flera av kommunens förvaltningar, och ett långsiktigt politiskt engagemang som säkerställer planens utveckling
och framtid. Processen för en sådan omställning bör även
inkludera medborgarna för att utveckla planen ytterligare
och säkerställa att den tas emot på ett positivt sätt från de
boende i kommunen.
HÅLLBAR UTVECKLING
Syftet med planen är att främja en hållbar utveckling av
Gällivare genom att möjliggöra nya sätt att använda och
hantera snö, hitta synergier mellan stadens gröna, blå och
vita strukturer och på sikt stärka den goda livsmiljön i Gällivare. Planen är ett långsiktigt initiativ med ambitionen att
öka liv och rörelse i det offentliga rummet, öka de ekologiska sambanden inom och utanför staden, främja mer
hållbara transportmedel, främja jämlikhet och möjligheter
samt lyfta fram Gällivares kvaliteter som boendemiljö och
besöksmål. Samtidigt är ambitionen att på sikt kunna använda resurser för drift och underhåll på ett mer effektivt
sätt, minska miljöfarliga utsläpp och bättre utnyttja de naturliga möjligheter som finns att hantera de gröna, blå och
vita strukturerna.
EKONOMI
Målet är att långsiktigt kunna spara in på drift- och underhållskostnader genom att minska andelen yta som snöröjs
och antalet transporter av snö ut från staden. Detta genom
att lagra mer snö lokalt. Snön bör då ses som en tillgång
istället för en belastning och användas för att höja kvalitén
i det offentliga rummet. Som ett nästa steg i processen
bör en kostnadskalkyl tas fram. Dels för en initierande del
som omfattar fysiska ombyggnader och dels för framtida
drift och underhåll. När ekonomin för planen behandlas
bör även ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv lyftas
fram så att delar som hälsa, attraktivitet, inflyttning, arbetstillfällen och annat som kan beröras också omfattas i den
ekonomiska planeringen.
Då planen är omfattande är det viktigt att betona långsiktighet som en nyckelfråga. Stora delar av den strukturplan som föreslås är redan befintlig. Vissa delar behöver
kompletteras, och vissa delar behöver byggas helt nya.
De ekonomiska resurser som krävs i ett initierande skede
bör spridas ut i etapper och integreras i redan planerad

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 1
Etapp 1

Etapp 2
Etapp 2

Etapp 3
Etapp 3

Grön-, blå- och vitstrukturplanen bör genomföras i etapper genom ett
långsiktigt arbete från tjänstemän och politiker.

Syftet med planen är att främja en hållbar utveckling av Gällivare som
skapar god livsmiljö, ekologiska samband och effektiv resurshantering.

Kostnad
Kostnad
Kostnad

Tid
Tid
Tid
Ambitionen är att på sikt använda resurser för drift och underhåll på
ett mer effektivt sätt och på så vis stärka Gällivares samlade ekonomi.
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utveckling i Gällivare, till exempel i samband med ny bebyggelse i Repisvaara, vid Vassara älv och i centrum. Men
också i områdesvisa satsningar.
ETAPPER
Genomförandet av planen bör delas in i etapper. De principer som har presenterats i planen kan med fördel integreras i den utveckling som nu pågår i Gällivare. Vid implementerandet är det viktigt att de stråk som genomförs
får ett sammanhang och kopplas ihop direkt med redan
befintlig struktur, till exempel kommunspåret. Detta för att
undvika att delar av stråk blir dåligt integrerade i strukturen,
vilket kan medföra lågt användande och onödiga kostnader för drift och underhåll. I de fall då stråk som ingår i
strukturplanen omfattas av ombyggnad, men en koppling
till befintlig struktur inte är genomförbar, kan förutsättningar
skapas genom till exempel utformning av mark och materialval. Dock bör drift och underhåll för till exempel skidåkning inväntas till dess att stråket har en relevant koppling
eller fortsättning.
Strukturplanen är indelad i tre kategorier: Primära vinterleder, sekundära vinterleder och potentiella framtida vinterleder. Ett förslag på etappindelning har tagits fram, som
tar i beaktning pågående projekt, identifierade viktiga stråk
samt möjlighet att koppla an till den befintliga strukturen,
och utgår från prioriteringen i den strukturplan som är
gjord. Vid utbyggnaden av en etapp är det viktigt att alla
strukturer beaktas, då konceptet bygger på en helhet. Det
innebär att gatuutformning, korsningspunkter, grönstruktur, dagvattenhantering och snöhantering bör ses över och
utgöra en fungerande helhet. I etappindelningen har även
sträckans komplexitet tagits i beaktande. De sträckor som
anses mindre komplexa att genomföra bör med fördel genomföras så tidigt som möjligt för att redan i början få ett
större och mer sammanhängande nät av vinterleder.
Etapp 1 utgörs av två stråk som löper från Dundret respektive Repisvaara in mot centrum och kopplar till kommunspåret. Sträckorna anses relativt enkla att genomföra
då de till största del ligger utanför bebyggt område och
redan har delvis befintlga delar. I etapp 1 ingår även en
tvärkoppling från Sandviken in mot Sjöparken och vidare ut
mot Nuolajärvi som omfattar bebyggt område längs Härkvägen och Rajdvägen. Etapp 2 består av två stråk som
kopplar de norra delarna till centrum. Även dessa sträckor
kopplas ihop till kommunspåret och även till tvärkopplingen
inom etapp 1. Etapp 3 är den mest komplexa etappen som
slutligen binder ihop hela strukturen av primära vinterleder
genom staden. Etappen sträcker sig även över älven och
genom det nya utvecklingsområdet vid Vassara, vilket skapar en genare koppling från söder och in till centrum.
DRIFT OCH UNDERHÅLL
En avgörande fråga för processen och genomförandet
av planen är drift och underhåll. Utomhusmiljön i Gällivare
bör vara attraktiv och stimulera till utevistelse året runt. De
offentliga rummen bör vara tillgängliga för alla kommuninvånare, oavsett ålder, kön eller ursprung. Vinterlederna

föreslås fungera som det sammankopplande nätet som
möjliggör rörelse i staden under hela året. De olika transportslagen som ingår i vinterlederna kräver olika principer
för drift och underhåll. Gång- och cykelvägnätet snöröjs effektivt så att kommuninvånarna kan ta sig mellan hem och
skola/arbete till fots eller med cykel. Snö lagras i längsgående stråk för att skapa vallar för längdskidåkning och en
speciell sektion för sparkåkning, som inte sandas, skapas
i anslutning till snövallarna. God tillgänglighet till idrottsanläggningar, lekparker och spårcentraler gör det möjligt för
alla kommuninvånare att ta del av olika aktiviteter. Strukturplanen sträcker sig både genom de centrala delarna av
Gällivare och omkringliggande grönområden. Vilken typ av
drift och underhåll som blir nödvändig i och med genomförandet av planen beror dels på sträckans läge och dels
på vilken prioritering den har. De sträckor som är belägna
inom grönområden kräver till exempel en annorlunda drift
och underhåll gentemot de sträckor som är belägna i de
centrala delarna. Även en prioritering av stråken är nödvändigt då till exempel snön faller samtidigt över alla stråk
och kommunen inte har möjlighet att åka ut och snöröja
alla stråken på en gång. Prioriteringen av stråken följer den
prioritering som redan finns i strukturplanen, men har även
delats in ytterligare för att förtydliga vad kommunens invånare kan förvänta sig.

PRIMÄRA VINTERLEDER
DRIFTPRIORITERADE
PRIMÄRA VINTERLEDER
TÄTT OMRÅDE DETALJERAD DRIFT
SEMITÄTT OMRÅDE SEMIDETALJERAD DRIFT
GLESARE STRUKTUR GRÖVRE DRIFT
DRIFT I RELATION
TILL BEBYGGELSE

Kartan visar den driftsprioritering som föreslås. Fokus ligger på stadens
viktigaste stråk. Även en zonindelning föreslås efter täthet. Inom de täta
delarna krävs en mer detaljerad drift då fler människor och transportslag
samsas på en mindre yta. Drift och underhåll ser även olika ut beroende
på om den utförs i relation till bebyggelse eller inte. Bebyggelse
begränsar ofta utrymmet och ställer högre krav på detaljering.
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Driftschema som visar drift och underhåll efter de årstider som finns i
Gällivare. En indelning är gjord mellan primära och sekundära vinterleder.
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Vinter (dec-mars)

Förvinter (nov-dec)

Höst (sep-okt)

Förhöst (augusti)

Sommar (juni-juli)

Primär: Börjar ställas i
ordning (snölager).
Sekundär: Börjar ställas i
ordning (snölager).

Primär: Sopsaltas.

Primär: Pistas och
underhålls.
Sekundär: Pistas och
underhålls.

Primär: Plogas och grusas.

Sekundär: Plogas och
grusas.

Primär: Pistas och
underhålls fr.o.m 1:a nov.
Sekundär: Pistas och
underhålls fr.o.m 15:e nov.

Primär: Sopsaltas så långt
som möjligt.
Sekundär: Plogas och
grusas.

Sekundär: Sopsaltas.

Sekundär: Ingen åtgärd.

Primär: Ingen åtgärd.

Primär: Ingen åtgärd.

Sekundär: Ingen åtgärd.

Sekundär: Ingen åtgärd.

Sekundär: Ingen åtgärd.

Primär: Ingen åtgärd.

Primär: Avvecklas/städas.

Primär: Sopas.

Vår (apr-maj)

Primär: Ingen åtgärd.

Primär: Pistas och bevaras
om möjligt till 1:a maj.
Sekundär: Börjar avvecklas
innan 1:a maj.

Primär: Plogas/sopas och
sopsaltas när nödvändigt.
Sekundär: Plogas/sopas och
sopsaltas när nödvändigt.

Sekundär: Avvecklas/städas.

Sekundär: Pistas och
bevaras.

Vårvinter (mars-apr)

Sekundär: Sopas.

Primär: Pistas och bevaras.

Primär: Plogas och sopsaltas
så tidigt som möjligt.
Sekundär: Plogas och
grusas.

Försommar (juni)

Pistade spår

Gång och cykel

Sekundär: Plogas.

Primär: Plogas.

Sekundär: Plogas.

Primär: Plogas.

Sekundär: Plogas.

Primär: Plogas.

Sekundär: Ingen åtgärd

Primär: Ingen åtgärd

Sekundär: Ingen åtgärd

Primär: Ingen åtgärd

Sekundär: Avvecklas/sopas.

Primär: Avvecklas/sopas.

Primär: Plogas och bevaras
så långt som möjligt.
Sekundär: Börjar avvecklas.

Sekundär: Plogas.

Primär: Plogas.

Spark

Plogas och grusas.

Plogas och grusas.

Plogas och grusas.

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Sopas.

Plogas och grusas.

Plogas och grusas.

Bilväg

GC - asfalt

Detaljerat
underhåll

3m

Spark - Snöupplag
permeabelt underlag

Spark - Snöupplag
Bil - asfalt GC - asfalt Snöupplag och skidspår
permeabelt underlag
permeabelt underlag

Detaljerat
underhåll

3m

Bil - asfalt
Bil - asfalt

Snöupplag
skidspår GC - asfalt Bil - asfalt
Snöupplag och
- Spark
permeabelt
underlag
permeabelt
underlag

5m

5m

Snöupplag - Spark
permeabelt underlag

G

3m

Traditionellt
underhåll

Traditionellt
underhåll
4.5 m

1,5 m

3,5 m

4.5 m

Ovan: Sektion som visar förslag på driftprinciper för centrala delarna av
Gällivare, mått på bredder samt vilken maskin som används var.

5 m 1,5 m

3,5 m
3,5 m

1,5 m5 m

4,5 m

3,5 m

4,5

1,5 m

Nedan: I de centrala delarna behövs tre typer av maskiner för att sköta
driften.

För att minska konsekvenserna av årstidsskiftningarna,
till exempel snö som smälter och skapar en isbeläggning,
kan perioderna för snötäcke och barmark förlängas med
Sopsaltare
Snöplogtill snö kan
PistmaskinSnöplog
SopsaltarePistmaskin
hjälp av underhåll. Vid övergång från barmark
gång- och cykelvägar hållas fria från grus och snö med
som är permeabelt. Sparkytan undantas också från sandhjälp av sopsaltare. Gatudrift med sopsaltare kan förning. Körbanorna har en bredd om 3,5 m och plogas och
länga barmarkssäsongen på vägbanor i Gällivare och göra
sandas med traditionell snöplog. Snön samlas i mitten av
cyklingen till ett mer konkurrenskraftigt färdmedel. Under
körbanan där en vall byggs upp som sedan pistas till skidde kallaste vintermånaderna är förhållandena på gångspår. Skidspåret får en bredd om ca. 4 m och marken är
och cykelvägnätet oftast relativt goda med torr, packad
permeabel.
snö som sandas. När snöperioden övergår till barmark kan
även skidspåren bevaras längre genom att de är placerade
på snövallar som tar längre tid att smälta. Gång- och cyRIKTLINJER - PROCESS
kelvägar kan även frigöras tidigare under våren med hjälp
av sopsaltare.
•
Främja ett nära samarbete mellan kommunens förvaltningar och en långsiktig politisk
DRIFT I CENTRUM
satsning.
Inom de centrala delarna av Gällivare kommer ett mer de•
Arbeta med att genomföra planen i etapper
taljerat underhåll att krävas då fler transportslag samlas på
som integreras i befintlig och kommande utmindre ytor. Ett exempel på driftprinciper har tagits fram
veckling av Gällivare och som kopplas samutifrån en av typsektionerna som har presenterats tidigare
man med befintlig struktur i staden.
i rapporten. I exemplet föreslås tre typer av maskiner användas för att drifta gaturummet. Gång-, cykel- och spar•
Möjliggör en maskinpark som är anpassad till
kutrymmen längs med fasaderna föreslås plogas med
befintliga och kommande behov för drift och
traditionell snöplog där snön samlas mot körbanan, bredunderhåll.
den uppgår till 4,5 m. Öppningar skapas i snövallen för
•
Utför en kostnadskalkyl för både fysisk förangöring till byggnaderna och åtkomst för räddningstjänst.
ändring, framtida drift och underhåll samt en
En liten höjdskillnad finns mellan gång- och cykelvägen
samhällsekonomisk bedömning av planen.
och sparkytan för att skapa ett underlag av packad snö
för sparkåkning, samt möjliggöra ett mjukare markmaterial
Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare
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SAMMANSTÄLLNING
RIKTLINJER
RIKTLINJER - TRAFIK

RIKTLINJER - NATURMILJÖ

•

Möjliggör ett sammankopplat nät av vinterleder i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning.

•

Utveckla en naturanpassad strandpromenad
från Sandviken, via campingen, till Nuolajärvi
som är robust och socialt inbjudande.

•

Överbrygg infrastrukturbarriärer med gena,
tydliga stråk och tillgängliga, trygga passager.

•

•

Prioritera gång, cykel, skidåkning och spark
för att främja hälsosamma transporter.

Arbeta med strategisk placering av perenna
planteringar och uppställningsytor för blomlådor så att biologisk mångfald möjliggörs.

•

Prioritera gång, cykel, skidåkning och spark
vid korsningspunkter.

Möjliggör spridningskorridorer mellan områden utanför och innanför stadskärnan.

•

Bibehåll och utveckla grönskande stråk genom hela staden i kombination med utvecklingen av gatustrukturen.

•

Förbered för möjligheter till att utveckla reglerande tjänster för biologisk kontroll.

•

Arbeta med en organisation och modell som
möjliggör lokala initiativ för utvecklandet och
driften av planteringar och gröna stråk.

•
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•

Minska övergångsperioden mellan snö och
barmark genom aktivt underhåll.

•

Utforma separata driftprinciper för respektive
transportslag. Prioritera de mjuka transportslagen, främst vid korsningar.

RIKTLINJER - SNÖ & VATTEN

RIKTLINJER - FRILUFTSLIV

•

Synliggör dagvatten med god estetik och
funktion för pedagogiska värden.

•

•

Arbeta med enkla men konsekventa lösningar för stråk genom staden.

•

Verka för en struktur som möjliggör mindre
snöröjning men mer upplag och som samtidigt utgör en social tillgång.

Främja förebyggande arbete för att reducera
de upplevda avstånden mellan idrott, friluftsliv och bostad/angöringspunkter för turism.
Detta gäller i såväl ett lokalt som regionalt
perspektiv.

•

•

Arbeta med flexibla stadsrum mellan sommar
och vinter.

Arbeta med att kombinera olika former av
programmering på en och samma plats för
att skapa större närhet mellan idrotts-och friluftsverksamheter.

•

Möjliggör för fler mellanlagringsplatser av snö
och bredda användningsområdet av dem både vinter- och sommartid.

•

Främja ett stadsnära friluftsliv genom att överbrygga större barriärer och skapa god orienterbarhet mellan stad och omgivande landskap.

•

Möjliggör mångfunktionella snöskärmar för
att åstadkomma komforthöjande effekter när
det gäller sol och vind.

•

Satsa på strategiskt viktiga platser för start-/
målpunkter vid elljusspår och motionsslingor.

•

Snöröjning vintertid bör lagras för att åstadkomma bullerreducerande effekter vad gäller
såväl biltrafik som skoter.

•

Arbeta för att koppla samman befintliga motionsspår så att angöring kan förenklas och
utbudet utökas.
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RIKTLINJER - JÄMLIKHET

RIKTLINJER - LANDSKAP

•

Bygg vidare på en struktur som inte är bilberoende, dvs är möjlig att använda utan körkort eller att bli skjutsad.

•

Verka för en förstärkt närhet och koppling till
vattendrag.

•

•

Lyft fram ungdomars tillgång och användning
av offentliga rum. Det gäller särskilt platser
och funktioner för unga kvinnor och tjejer.

Arbeta för en upprustning av tidigare kulturhistoriska platser, samtidigt som nya främjas
för dagens behov.

•

•

Arbeta med barnens perspektiv i planeringen.
Både vad gäller programmering men också
tillgänglighet och utformning av stråk.

•

Främja mångfunktionella platser där möten
mellan sport, konst och rekreation uppstår.

Bevara utblickar mot och från Dundret och
andra bergskammar, men lyft även fram fler
utblickar mot omgivande landskap, som ger
vyer såväl mot bergen som mot skog och
vatten.

•

Arbeta för att anpassa gatumiljöer och utformningen av vinterleder så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Arbeta med lokala växt- och markmaterial
och enkla identitetsskapande gestaltningselement.

•

Verka för en belysningsplan som tar fasta på
det unika med Gällivare och som kan regleras
över dygnet.

•

•

Lyft fram den kulturella mångfalden i Gällivare
och arbeta för att öka inflytandet för grupper
med internationell bakgrund i planeringen av
utemiljön.

•

Arbeta med belysning för att både öka tillgängligheten och tryggheten, men också för
att locka till utomhusaktiviteter och lek.

•

Arbeta med en ljusfärg och färgåtergivning
som understödjer såväl trygghetsaspekter
som utomhusvistelse för angivna målgrupper.

RIKTLINJER - PROCESS
•

Främja ett nära samarbete mellan kommunens förvaltningar och en långsiktig politisk
satsning.

•

Arbeta med att genomföra planen i etapper
som integreras i befintlig och kommande utveckling av Gällivare och som kopplas samman med befintlig struktur i staden.

•

Möjliggör en maskinpark som är anpassad till
befintliga och kommande behov för drift och
underhåll.

•

Utför en kostnadskalkyl för både fysisk förändring, framtida drift och underhåll samt en
samhällsekonomisk bedömning av planen.
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