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INLEDNING
Bakgrund och syfte

Gällivare idag

I samband med Malmbergets flytt till Gällivare kommer ortens stadskärna
att genomgå flera större förändringar. Bland annat byggs en ny ishall,
Kunskapshus, Multiaktivitetshus, parkeringsgarage och det nya Vassara torg.
I samband med att dessa stora projekt kommer på plats behöver också ortens
själva struktur; gatumiljön, ses över för att passa den nya tid som Gällivare
nu går in i. Det innebär att se över de strömmar som fordon-, cykel- och
gångtrafikanter skapar och även värdera framkomlighet och parkering. I
ambitionen ingår att skapa trivsamma och trygga gaturum som är väl belysta
för att bidra till Gällivare som en attraktiv plats att bo och leva i.

Gällivare ortscentrum har växt fram enligt en stadsplan som upprättades redan
1894. Det var i samband med att gruvstaden Gällivare växte fram. Planen är
en typisk rutnätstad med en tydlig paradgata, Kyrkoallén, med en bredd på 40
meter. På bilder från den tiden kan vi se att Kyrkoallén byggdes som en ryggrad
genom staden med sockenkyrkan från 1882 i siktaxeln. Längs denna axel
ligger även fjällmassivet Dundret några kilometer längre åt söder och ger orten
Gällivare mycket av dess speciella karaktär.
Sedan denna tid har stora förändringar skett. Bilismens intåg på 1950 och 60-tal
medförde att gaturummen gjordes bredare och fick i många fall karaktären av
trafikleder istället för gator. Kyrkoallén finns inte längre utan ersätts av Vassara
torg och även Multiaktivitetshuset. Storgatan är idag delvis en gångfartsgata.
Belysningen är generellt av en karaktär som används i biltrafikmiljö. Eftersom
det mesta av ortens bebyggelse har tillkommit efter att stadsplanen gjordes är
inte kvartersstrukturen den samma, och inte heller sättet som gaturummen
används på. Stadsmiljön uppfattas ibland som uppbruten och fragmenterad. På
många håll finns stora öppna ytor utan användning som ger en viss känsla av
ödslighet. Flera viktiga förändringar har gjorts under det senaste halvseklet, tex
Storgatan, men Gällivare ortscentrum är i behov av en översyn av stadsmiljön
när det gäller trafik, belysning och utformning.

Detta program har till syfte att ta fram riktlinjer och principer för gatumiljön
för Gällivare centrum, inriktat på fyra av dess viktigare gaturum. Dessutom
behandlas den nya busshållplats som kommer att finnas söder om
Kunskapshuset samt trafikmiljön vid det nya parkeringsgaragets infart.

Förutsättningar
Som grund för arbetet ligger några tidigare politiskt antagna styrdokument:
•

Utvecklingsplan för Gällivare centrum dat. 2019-03-04

•

Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare dat. 2016-02-08

•

Gestaltningsprogram för Gällivare tätort dat. 2015-01-26

Angränsande projekt
Kunskapshuset, Multiaktivitetshuset, Vassara torg, parkeringsgarage, busshållplats
längs Lasarettsgatan, Kvarteret Vassara 10, Postgatan.

Gällivare centrum med Kunskapshuset på väg upp
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GATUTYPOLOGI 1:1:
HUVUDSTRÅK
GATUTYPOLOGI
STÖRRE STADSGATA
GATUTYPOLOGI 2:2:
STÖRRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI
STÖRRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI 3:3:
MINDRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI
MINDRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI 4:4:
GÅNGFARTSGATA
GATUTYPOLOGI
GÅNGFARTSGATA

Kategorier för Centrumtriangelns gator

CENTRUMTRIANGELN
CENTRUMTRIANGELN

Gatorna i Gällivare centrum, den så kallade Centrumtriangeln, kan delas
upp i fyra kategorier. De bildar en sorts gatutypologi. Dessa kategorier är
följande:

• Större stadsgata Exempel Lasarettsgatan
• Större lokalgata Exempel Storgatan
• Mindre lokalgata Exempel Tingshusgatan
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• Gångfartsgata Exempel Västra Kyrkoallén
I detta Gatumiljöprogram kommer vi att behandla dessa fyra av
centrums gator. De gator som inte behandlas kan ändå passas in i någon
av de fyra kategorierna. Vissa av gatorna har kortare partier som inte
stämmer helt med sin huvudkaraktär, tex vid busshållplatsen.
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(Mellan Malmbergsvägen
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Tingshusgatan
(Mellan Malmbergsgatan
och Postgatan)
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Västra Kyrkoallén
(Mellan Storgatan
Hantverkaregatan)
Västra Kyrkoallén
(Mellan och
Storgatan
och Hantverkargatan)
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Karta över Gällivares kvarter- och gatustruktur från 1894.. Gränsen för dagens
utvecklingsplan i rött.

De fyra gator som behandlas
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1. T R A FI K
1.1 U T V E C K L I N G S P L A N E N F Ö R C E N T R U M
Trafiken i centrum

Malmbergsleden
Norskavägen

Malmbergsvägen och Lasarettsgatan i centrum har sin huvudsakliga roll som matning
av trafik, både gående, cyklister och biltrafik mot centrum. Om man sätter in gatorna i
ett större sammanhang i Gällivares gatunät kan man se två mönster där gatorna också
fungerar som genomfartsvägar.
Den ena är kopplingen mellan Norska vägen och Malmbergsleden för biltrafik mot Andra
sidanvägen. På Norska vägen finns ett förbud mot genomfart för tung lastbilstrafik för
att intge den typen av fordon ska köra genom centrum. Det andra är mellan Norska
vägen och mot Parkleden. Det finns även ett tredje mönster där Malmbergsvägen och
Lasarettsgatan används för att släppa av människor, ex. vis skolbarn i centrum. Då det
finns alternativ som biltrafiken kan välja kan man säga att de bilister5 som väljer att
använda centrum för genomfart får köra på de villkor som är för centrum.
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Multiaktivitetshuset

Andra sidanvägen

Gällivare har i sin ”Utvecklingsplan centrum” visat hur centrum ska utvecklas med bl.a.
nya bostäder och verksamheter. I den beskriver man bl.a. att de som rör sig i centrum
ska göra det längs gator anpassade till gående och cyklister med gröna inslag och bättre
belysning. Omsorgsfull gestaltning av parker och stråk bjuder in fler att stanna i centrum
för lek, rekreation och friluftsaktiviteter.

Kopplingar genom centrum mot Andra sidanvägen.

Norskavägen

Det som kommer att påverka livet i och centrum mest blir Kunskapens hus som öppnar
hösten 2020 och när Multiaktivitetshuset står klart senare. Då kommer betydligt fler
människor att röra sig i centrum och söka sig dit för att ta del av det utbud som blir.
Multiaktivitetshuset
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I utvecklingsplanen finns det redovisat hur man skulle se på hur gående, cyklister		
och bilar skulle prioriteras i centrum. Huvudinriktningen är att förbättra för 			
gående i centrum, dvs området mellan Malmbergsvägen, Lasarettsgatan och		
Parkgatan.
Men lika viktigt är det att förutsättningarna att ta sig till centrum till fots, 			
med cykel och med kollektivtrafik ska bli bättre. Det som redovisas i detta 			
dokument är fördjupningar och konkreta exempel på vad detta innebär 				
och vilka konsekvenser som blir.

Kopplingar genom centrum mellan Norska vägen och Parkgatan.

Rimliga avstånd för olika trafikanter
Gång < 1 km
Cykel < 5 km
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Buss > 3 km

1

2

3

4

5 km

Parkgatan

1. 2 T R A F I K T E K N I S K A U TG Å N G S P U N K T E R
Storgatan som förebild

Trafikens funktionsanspråk

20xx byggdes Storgatan om mellan Gällivarevägen och Postgatan och fick en mer
stadsmässig utformning. Gående fick mer utrymme på bekostnad av att biltrafikens
ytor minskade. Korsningarna gjordes upphöjda för att sänka bilarnas hastighet och göra
det enklare för gående med funktionshinder att korsa gatorna. Några trafiktekniska
kännetecken för Storgatan.

Utformningen av en gata för att ge dem helhet som trafikanter upplever utgår från
olika delar. Gatans karaktär, vilken typ av ”rum” ska gatan bilda. Hänsyn behöver
också tas till viktiga egenskaper som trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan. Det
finns även andra villkor som måste uppfyllas, barnkonventionen, trafikregler,
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet mm.

• Olika material som plattor, smågatsten och asfalt.

Utformningen måste också ta hänsyn till ledningar och brunnar som har låsta
placeringar och höjder som är låsta som kan ge konsekvenser på gatans lutningar.

• Ledstråk för synskadade.

Vilka anspråk som trafiken har i gaturummet och hur balansen mellan trafikanterna
och deras tillgänglighet och framkomlighet ska hanteras görs genom att trafikens
funktionsanspårk definieras.

• Upphöjda ytor i korsningar.
• Längsgående parkeringsplatser, bredd 2 m.
• Gatubredd i korsning – 6 m.
• Radier i korsningar – 6 m.
De principer som Storgatans är utformad efter har varit utgångspunkten för hur de andra
gator i centrum kan utformas.

För en gatusektion handlar det om vilken bredd som olika
fordon och trafikanter har och i korsningar vilka ytor
som bilarna behöver. Det som påverkar bredder mest är
vilka minsta mått som behövs för att snöröjningen ska
kunna bedrivas effektivt. Vilken bredd behövs det mellan
kantstenar, träd eller belysninsstolpar som exempel.
När man dimensionerar en gatas bredd utgår man från
tre olika parametrar, gatans hastighet, dimensionerande
trafiksituation (DTS) och utrymmesklass (UK). DTS är för
vilken kombination av trafikanter och fordon som gatan
ska utgå från. Ex.vis om den vanliga trafiksituationen är
två personbilar ger det en mindre bredd än om det är två
lastbilar eller bussar som ofta möts.
En utrymmesklassen beskriver hur tillgänglighet och
komforten är för trafikanter i olika situationer som möte
och omkörning på sträcka. Den beskrivs i tre klasser A,
B och C. I korsningar har utrymmesklasserna en annan
innebörd och där finns också en fjärde klass.

Den ombyggda delen av Storgatan.
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Utrymmen i korsningar
På Storgatan kan två personbilar som svänger samtidigt mötas i korsningen
medan en lastbil måste ha fritt för att kunna svänga. Eftersom dessa
förekommer i liten omfattning skulle korsningarna behöva mycket större ytor
om gatan skulle haft detta som utgångspunkt.

Olika trafiksituationer kräver olika utrymmen. Figurerna visar vilka breddmått
som olika trafikanter tar. Till dessa tillkommer utrymmet mellan trafikanter vid
möte som bestäms av vilken trafiksituation och utrymmesklass som väljs.
KLASS A: Bilarna framförs i egna körfält utan att körareor inkräktar på gångoch cykelbanor, vägrenar, refuger, med- eller motriktade körfält. Gående och
cyklister på gångbana, cykelbana eller gc-bana behöver inte anpassa sig till
varandra.
KLASS B : Bilar kan på sträcka behöva inkräkta på motriktade körfält vid
omkörning av cyklist. Körarean för bilar får inkräkta med högst 1 m på
motriktat körfält. Vid möte med andra bilar krävs hastighetsminskning.
På gångbanor, cykelbanor och gc-banor etc. krävs en viss anpassning
mellan gående och cyklister. Utrymmesklassen bedöms i dimensionerande
trafiksituationer ge mindre god körkomfort, men god trygghet/säkerhet om
trafikanterna anpassar hastigheten.

Svängradier i korsningar

KLASS C: Bilarna inkräktar på sträcka i motriktade
körfält vid omkörning av cyklister. Vid möte mellan
dimensionerande bilar krävs mycket låg hastighet.
Det utrymmer som erbjuds i dimensionerande
trafiksituationer bedöms ge låg körkomfort, men
god säkerhet vid låg hastighet.
Beroende hur vanligt möten är mellan personbil
respektive buss/lastbil får en stor påverkan på
körbanans bredd. Som exempel blir en gata med
kantstenar, 30/40 km/tim och utrymmesklass A
minst 4,35 m för möte mellan med två personbilar.
Personbil+lastbil 5,15 m och två lastbilar 6,30 m. En
skillnad på nästan 2 m.
8
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1. 3 F Ö R S L AG T I L L U T F O R M N I N G S P R I N C I P E R

De fyra gatorna
För de fyra gator som ingår och framgår av kartan har dessa trafiktekniska
principer använts.
Tingshusgatan
Trafiksituation personbil + lastbil, klass A.
Lastbil måste ha fritt i korsningen vid sväng.
Hastighet - 30 km/tim
Inga begränsningar för biltrafiken
Alla korsningar är upphöjda
Längsgående parkeringsplatser i ficka
6 m gatubredd och radie i korsningar
Gångbanor och 12 cm kantsten efter gatan utom i p-fickor som har nedsänkt
kantsten
Storgatan
Trafiksituation personvil + lastbil, klass A.
Lastbil måste ha fritt i korsningen vid sväng.
Hastighet - 30 km/tim
Gångfartsområde
Alla korsningar är upphöjda
Längsgående parkeringsplatser i ficka
6 m gatubredd och radie i korsningar
Gångbanor och nollad kantsten mellan Postgatan och Schaktmästaregatan
Gångbanor och 12 cm kantsten mellan Schaktmästaregatan och Lasarettsgatan

Längsgående parkeringsplatser i ficka
6 m gatubredd och radie i korsningar
Gångbanor och nollad kantsten mellan Postgatan och Schaktmästaregatan
Gångbanor och 12 cm kantsten mellan Schaktmästaregatan och Lasarettsgatan
Lasarettsgatan
Körbana - 3,5 m
Mittrefug efter hela gatan med nedsänkt kansten.
På den södra sidan finns en genomgående plattsatt gångbana där alla passager till
anslutande gator är upphöjda.
På den norra sidan finns en genomgående cykelbana och gångbana där alla passager till
anslutande gator är upphöjda. Gångbanan är plattsatt och cykelbanan är avskild med
smågatsten.
Alla korsningar är dimensionerad för sväng med lastbil (9,4 m) utom Hantverkaregatan
som har 15 m buss. Det måste vara fritt i korsningen vid sväng från gatan och vid utfart
används mittrefugen
Hastighet - 40 km/tim
Passager för gående finns både med och utan upphöjdning
Längsgående parkeringsplatser i ficka.
De två busshållplatser som finns på ömse sidor har 17 cm kantsten och är enkelsidiga
stopphållplatser, dvs busshållplatsen ligger efter gatan.

V Kyrkallén
Tingshusgatan
Multiaktivitetshuset

Trafiksituation personbil + lastbil, klass A.
Lastbil måste ha fritt i korsningen vid sväng.
Hastighet - 30 km/tim
Gångfartsområde
Alla korsningar är upphöjda

Storgatan
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Västra Kyrkallén

Lasarettsgatan

De fyra gatorna
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Passage av gator
Normalt korsar gående en gata i en korsning men kan beroende på om det finns
målpunkter efter sträckan välja att korsa gatan närmaste vägen. Korsar man en gata
påverkas det av hur mycket biltrafik det är, hur lätt det är, bilarnas hastighet, om blir det
luckor i biltrafiken, om det finns det kantstenar att kliva ner och upp från.
I utvecklingsplanen har 10 olika passager pekats ut som viktiga viktiga kopplingar mot
centrum för gång- och cykeltrafik. I detta arbete har passager över Lasarettsgatan tagits
med. Det finns två typer, upphöjda och inte upphöjda passager.

Alla passager har placerats så att gående korsar gatan vinkelrätt. Det betyder att
sträckan att korsa gatan blir kortast. Ju större radie som är från den anslutande
gatan, ju lägre från korsningen hamnar gångpassagen.
De upphöjda passagerna har en refug för att öka synbarheten. Placeringen av
den påverkas av vilka körspår som lastbilar behöver i korsningarna. Det finns
tre alternativ för hur dessa kan behöva utformas.
1- Refug på ömse sidor om passagen
2- Refug på den ena sidan av passagen, längs från korsningen

Multiaktivitetshuset
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gatan

Dahls

Upphöjd passage

Prästgatan

Gångpassage

I förslaget har de två första typerna redovisats. Körspåren för en lastbil och typ
2 innebär att lastbilen behöver utnyttja en del av refugen. Risken kan finnas
att en gående är på väg över och då inte har någon plats att vänta på passerade
bilar. Men då fordon som svänger ut har väjningsplikt mot gående kommer
gående då att kunna gå klart över hela gatan.

n

Typ av passage för gående

karegata
Hantver

tan
Storga

Postgatan

Fö
re

3- Ingen refug, bara en upphöjd passage.

Ingen av passagerna är rglerade/skyltsatta som övergångsställe. De övergångsställen
som finns över gatan idag har utformats som upphöjda passager. Genom att bilar måste
passera i lägre hastighet ökar också benägenheten att gående släpps över gatan även om
det inte finns ett övergångsställe. De upphöjda passagerna kan också få den effekt att
bilister som har andra alternativ att köra väljer dessa vägar som i så fall minskar trafiken
på Lasarettsgatan. Det är möjligt att skyltsätta passagerna om man behöver ge gående en
ökad framkomlighet.
För att ytterligare öka synbarheten och då trafiksäkerheten finns möjlighet att de
upphöjda passagerna har en intensivbelysning.
För alla passager finns en nollad nivå för att underlätta för människor med ex. vis rollator
att korsa en gata. För de upphöjda passagerna finns det en 6 cm kanststensvisning för
synskadade. Till och från dessa finns det ledstråk för synskadade.
Enkelsidig refug i korsningar
10
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Om en gatan har upphöjda passager finns det prefabricerade upphöjningar som består
av en betonglåda med limmad smågatsten som har betydligt bättre hållbarhet än sådana
som byggs på plats.

Trafikregleringar
Idag finns det regleringar som styr var bilar får köra i centrum. Det gäller
gatorna på kartan där det är ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon” där
varutransporter är tillåten. Dessutom är Tingshusgatan förbi Stadshuset skyltsatt
med samma reglering. På Postgatan finns inget undantag.

Längsgående parkering
Där det kan bli angöring/parkeringsplatser efter Lasarettsgatan får dom en bredd på 2,0
m med en skyddszon av smågatsten på 0,3 m mot körbanan och 0,5 m mot en cykelbana
för öppnande av bildörrar.

Framtida regleringar
Den utformning som är föreslagen har som syfte att skapa en gatumiljö som
prioriterar gående. Detta kan förstärkas genom att tre olika trafikregleringar införs;
1- Införande av gågata som är ett bilfri område, Där får man där man inte får köra
bil utan tillstånd. Ex. vis kan man göra undantag för varutransporter under vissa
tider.
2- Införande av gångfartsområde. Det är ett område där trafiken sker på
fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart
och de har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade
parkeringsplatser. Man kan inom ett gångfartsområde upplåta vissa p-platser
för exvis handikappade. Till skillnad från gågator är det tillåtet för bilar att köra
igenom men detta får inte ske med högre hastighet än gånghastighet.
3- Förbud mot trafik med motordrivet fordon, dvs som idag där man kan ge
undantag till vissa fordon.
Förslaget är att Gångfartsområde införs istället där det inrättas 3 p-platser för
rörelshindrade på Storgatan.
Tingshusgatan förbi Stadshuset skyltsätts som en gång- och cykelbana. Då gatan
idag används för varutranspoprter till Stadshuset införs en plats för detta på
Föreningsgatan.

Ku
n

ska
p

ens

Hu

s

Multiaktivitetshuset

Hastigheter
Gatorna i Gällivare centrum har idag 50 km/tim utom två kvarter av Postgatan där 30
km/tim gäller. Förslaget är att alla gator inom centrumtriangeln får 30 km/tim medan
Malmbergsvägen och Lasarettsgatan får 40 km/tim.

Ledstråk för synskadade
Ledstråk delas in i två typer. Naturligt ledstråk är att en synskadad tar hjälp av det som
redan finns som husfasaden, trottoarkanter, kantsten eller avgränsningar mellan asfalt
och gräs.
Där inte dessa finns gör man konstgjorda ledstråk som består av tre delar;
•

Sinusplattor - längs ett stråk.

•
Stopplattor – för att markerar en plats där en synskadad måste se upp. Där en
synskadad ska passera en gata kan man förstärka platsen med en pollare som kan
innehålla taktil, dvs information om hur passagen ser ut.
•

Valplatta – plats där ett ledstråk byter riktning.

Då det är viktigt med kontraster bör ledstråk utformas med svarta sinusplattor som
inramas av supervita plattor, figur 4 eller det omvända.
Längs alla gator används naturliga ledstråk. Där husfasader används som ledstråk är
det viktigt att det inte finns trappor, cykelställ, soptunnor, eller skyltar som gör att en
synskadad måste hitta runt dessa.
Kommer detta att förekomma uteserveringar sommartid är det viktigt att ta hänsyn till
ledstråken.
Vid projektering bör målet vara att certifiera utomhusmiljön enligt Boverkets regler för att
säkerställa att människor med funktionshinder får en hög tillgänglighet.

xxx
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2. L A N DS K A P
Gestaltningsprinciper
Trädkantade gator

Upphöjda övergångställen och passager

För att definiera de gaturum som är överstora införs trädrader. De föreslås där det
finns plats och med hänsyn till snöröjningen. Olika gator kan få olika sorter av träd
för att ge dem individuell karaktär. Träden bidrar med rumslighet, minskad blåst,
förenklad dagvattenhantering, årstidsvariation i form av höstfärg och lövsprickning.

I centrummiljö bör fotgängare och cyklister generellt ha företräde. För att öka
trafiksäkerheten höjs vissa passager och korsningar upp till gångbanenivå. Det
innebär också att det i sådana punkter blir ett trafikgupp som naturligt håller ner
fordonshastigheten.

Enkla och robusta markmaterial

Gatorna placeras in i de fyra kategorierna

Körytor görs i asfalt, gångytor och lågfartsgator med betongplattor och betongmarksten. I vissa fall används finare material, tex granit vid Vassara torg eller
smågatsten i upphöjda korsningar och som avgränsning mellan trafikytor.
Kantstenar bör vara granitkantsten för att tåla viss påkörning.

Detta gör att man får en hierarki för gatorna. Hierarkierna är inte bara gjord efter
bredd och trafikmängd utan också efter läget i centrum, mängden husentréer,
butiker och även den karaktär man vill åstadkomma.

Dagvattenhantering
Parkeringsfickor och träd i samma linje
Detta görs för att åstadkomma viss ordning i gaturummet. Det ökar trafiksäkerheten
och ger också en tydlig definition åt parkeringsfickorna.

Försänkt kantsten vid parkeringsfickor
Detta är ett sätt att få genomgående kantstenslinjer men ändå åstadkomma bekväm
parkeringsrörelse. Det gör det enklare att orientera sig på gatan.

En ambition är att försöka leda dagvatten till trädplanteringarna, ta hand om
det lokalt och inte belasta kommunens reningsverk i onödan. Dagvatten från
gatorna ledas ner i gröna ytor, tex trädrader med antingen gräs eller marktäckande
perenner. Grönytorna och trädraderna ska utformas så att de har dränerande och
vattenhållande egenskaper tex som långa, täckta planteringsdiken med sk skelettjord
istället för lokala trädgropar. I de fall kantsten förekommer görs släpp så att vatten
tillåts rinna in i grönytorna.

Gatutyper inom Centrumtriangeln

Större stadsgata

12

24-30 m bred

Större lokalgata

18-20 m bred

Mindre lokalgata
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12-14 m bred

Gångfartsgata		

12-16 m bred

Gatut y po lo gi er
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GATUTYPOLOGI
1: HUVUDSTRÅK
GATUTYPOLOGI
1: STÖRRE STADSGATA
GATUTYPOLOGI
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LOKALGATA
GATUTYPOLOGI
2: STÖRRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI
3: MINDRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI
3: MINDRE
LOKALGATA
GATUTYPOLOGI
4: GÅNGFARTSGATA
GATUTYPOLOGI
4: GÅNGFARTSGATA

N

CENTRUMTRIANGELN
CENTRUMTRIANGELN
4 GATOR 2019

13

G atorna s i nd e l ni ng oc h in bördes o lik a k ara k t ä re r

Lasarettsgatan (Mellan Statione
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3A
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Västra Kyrkoallén (Mellan Storga

VÄ

ST O

4A

ST

ÄG
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BE

Tingshusgatan (Mellan Malmbe

MINDRE LOKALGATA
Tingshusgatan (Mellan Malmbergsvägen och Postgatan)

GÅNGFARTSGATA
Västra Kyrkoallén (Mellan Storgatan och Hantverkaregatan)

MA

LM

Storgatan (Mellan Postgatan till

STÖRRE LOKALGATA
Storgatan (Mellan Postgatan och Lasarettsgatan)

LLÉ

RK

OA

VE

STÖRRE STADSGATA
Lasarettsgatan (Mellan Parkgatan och E45)
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1D

1D
LAS A R E T T

S GATA N

Fyra gator med inbördes olika karaktär
De fyra gatutypologierna skiljer sig åt. De har var och en sina principer
för utformning, mått, trafik och även fordonshastighet. Var och en har en
konsekvent utformning som varierar mellan kategorierna. Principerna
innehåller ett tydligt och begränsat val av markmaterial. De valda
gatorna har tagits ut främst i och med att det är dessa som får en delvis
förändrad funktion i centrum.
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En bl i ck ti l l b a k a Gä lliv a re s ga t o r f ö r r

Gällivare på slutet av 1800-talet. Orten framstår som spridda hus utan inbördes ordning.
Socken-kyrkan är byggd. Foto: Gellivare bildarkiv

Korsningen Storgatan och Kyrkoallén, 1970-tal. Foto: Gellivare bildarkiv

Flygvy över centrala Gällivare. Här syns bl.a. Västra Kyrkoallén, Storgatan, Tingshusgatan och Postgatan
Tidigt 1900-tal Foto. Gellivare bildarkiv

Storgatan och nuvarnde Gällivare museeum till vänster i bild. Tidigt1900-tal. Foto: Okänd

4 GATOR 2019
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2 .1 L AS A R E T TS G ATA N
BEFINTLIG SITUATION

Ej parallella
korsningar
Brett och öppet
gaturum

Otydligt rum, många
nybyggnationer i
angränsning

Busshållplats avsides
från de mest centrala

Stundom
trafikstockning

KU

NS

KA

PS

HU

SE

T

GR

ÖN

A

SK

OL

AN

ELCE

NT

RA

L

GA

ML

A

SK

OL

AN

Bred och stor
korsning

Otydlig gräns gata/
fastighet

Skala 1:1600 (A4)

Generellt
Brett och öppet gaturum
Varierande körbanebredd längs sträckan
Ingen tydlig väg för cyklister

Otydligt kanter och gränser
Rikligt med uppvuxna
träd i angränsning till
gaturummet

Öppet och kalt gaturum.
Parkering och angöring till
verksamheter

N
Skala 1:1600 (A4)
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2.1 LAS A R ET TSGATAN
FÖRESLAGEN SITUATION

Gaturummet smalnas av
med hjälp av träd och
funktionsuppdelning.
Korsningar justeras så
att de linjerar.

Förslag på
cirkulationsplats för att
avhjälpa trafikstockning

Siktlinje mellan
torget, kyrkan och
Dundret värnas

KA

PS

HU

SE

T

GR

ÖN

A

SK

OL

AN

ELCE

NT

RA

L

GA

ML

A

SK

OL

AN

Minskad storlek
på korsning

Platsen organiseras om
för att tillgodose och
styra flödet av trafikanter

KU

NS

BOULEV
ARD

BUS
SHÅ

LLPL

Gestaltande principer
Trädrader kantar gatan för skapa ett mer intimt gaturum
Tydlig organisation av trafikslag
Tydliga linjer och samma körbanebredd utmed sträckan
Mittrefug skiljer körbanor åt

ATS

GATA
S
D
A
T
S
STÖRRE

GÄLLIVARE
KYRKA
Busshållplats flyttas
till den mest centrala
delen av centrum

Dubbelriktad cykelbana på norra sidan av gatan
4 GATOR 2019

De fullvuxna träden
som angränsar
gaturummet utgör
denna dels inramning
av gatan.

Fortsatt behov av
kantstensparkering till
verksamheter. Parkering
varvas med gatuträd.

N
Skala 1:1600 (A4)
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2 . 2 STO R G ATA N
BEFINTLIG SITUATION

Multiaktivitetshuset (stort och högt)

Relativt nyligen ombyggd del av
Storgatan

Sträckor som utgör ett möjligt
handelsstråk

Höghus

Öppet rum, parkeringsytor

GRÖNA SKOLAN

ELCENTRAL

KUNSKAPSHUSET

GAMLA SKOLAN

Norrskensgallerian (låg byggnad)

Trivsam storlek på gata.

Generellt
Centrums ”handelsgata”

Nyligen uppförd skolbyggnad,
ändrar gatans rumslighet och
struktur

18

Otydlig gräns mellan
gata och fastighet.

N

KUNSKAPSHUSET

Fragmenterad/är det en och samma
gata?

Nya Vassara torg

Skala 1:1600 (A4)
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2 . 2 STO R G ATA N
FÖRESLAGEN SITUATION

Möbleringszon för
cykelparkering, träd
och sittplatser.

Rummet gestaltas som
gångfartsgata med tydlig
körbara och icke körbara
delar.

Möbleringszon för
cykelparkering, träd och
sittplatser.

Körbana höjs upp och
beläggs med marksten.
Upphöjd gångfartsgata.

Kantstensparkering och
trädrad längs båda
gångbanorna.

Multiaktivitetshuset.

GÅNGFARTSGATA (MÖBLERAD)

NG

FAR
TSG

ATA
ST
Ö

GAMLA SKOLAN

RR

EL
O

KA

ELCENTRAL

KUNSKAPSHUSET

GÅ

LG

GRÖNA SKOLAN

AT
A

Gestaltande principer
På de gåendes villkor
Platser för vila

Körväg för
Bokbussen

0
0
1

Det nya torget rår över
gatan.

Handelsorienterat

KUNSKAPSHUSET

Körbart för Bokbuss

50

Befintliga träd behålls i
den mån det går.

N
Skala 1:1600 (A4)
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2 . 3 T I N G S H U S G ATA N

GAMLA SKOLAN

BEFINTLIG SITUATION

Smal gångbana

Öppet rum, känsla av
bakgata.

Kantstensparkering längs
bägge sidor

Terrass

Befintliga fina björkar

KUNSKAPSHUSET

Avsaknad av
övergångsställen

Öppet in mot bostadsgårdar

Kommande bostadskvarter
Idag parkering

KUNSKAPSHUSET

Stor öslig trafikplats

Kommunhus
Otydlig koppling till
Postgatan
Lastplats till kommunhuset

Generellt
Smalt gaturum
Gatan präglas av mängden parkerade bilar
Öppna gårdar mot gatan

N
Skala 1:1600 (A4)
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2 . 3 T I N G S H U S G ATA N

Bostadsgårdar avgränsas
från gatan

Platsen defineras av behovet
av cykelparkering

Mötet mot Postgatan
utformas för gåendes vill kor.

GAMLA SKOLAN

FÖRESLAGEN SITUATION

Upphöjd korsning
Terrass rivs

GÅNGFARTSGATA
KUNSKAPSHUSET

Nytt bostadskvarter
Vassara 10

Gestaltande principer
Gatuträd och gående prioriteras

KUNSKAPSHUSET

MINDRE LOKALGATA

Befintliga träd behålls

Träd och parkering på södra
sidan

Parkeringsmöjligheterna minskas

N

Träd och parkering på samma sida
Prioriterad gångbana på södra sidan

Skala 1:1600 (A4)
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2. 4 VÄST R A KY R KA L L É N
BEFINTLIG SITUATION

Multiaktivitetshuset kommer
att definiera gatans
sträckning

Öppet, kalt och otydligt rum

Fortsättning av Västra
Kyrkoallén med tydligare
gatukaraktär

GAMLA SKOLAN

KUNSKAPSHUSET

DET KOMMANDE
MULTIAKTIVITETSHUSET

GRÖNA SKOLAN

ELCENTRAL

Generellt
Multiaktivitetshuset höjd kommer att
få det relativt breda gaturummet att
upplevas trängre än det är

Öppet och kalt utan gatukaraktär
Gatan kommer att definieras av det
kommande Multiaktivitetshuset

N
Skala 1:1600 (A4)
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2. 4 VÄST R A KY R KA L L É N
FÖRESLAGEN SITUATION

Torget och gatans material är
samstämmiga

Ett nytt gaturum som definieras av
Multiaktivitetshuset och Norrskensgallerian.
Byggnadernas olika höjd ger ett rum som inte
bör övermöbleras.

GAMLA SKOLAN

KUNSKAPSHUSET

GÅNGFARTSGATA

MULTIAKTIVITETSHUSET

GRÖNA SKOLAN

ELCENTRAL

Gestaltande principer

Sörja för framkomlighet för
Bokbussen
Möjlighet att avgränsa rummet
med mobil möblering som till
exempel planteringsurnor.

Minska, inte förstärka känslan av ett trångt gaturum
Sparsamt möblerat
Framkomlighet för bokbuss

N
Skala 1:1600 (A4)
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3. G ES TA LT N I N GS F Ö RS L AG
3.1 L AS A R E T TS G ATA N : B O U L E VA R D (1 A )
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1,6
1,6

3,5
3,5

2,9
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2,1
2,1

1,3

3,5

1,6
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2,9
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STAY IN
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SIBYLLA
GRILL

STAY IN
HOTEL
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GRILL

SYBILLA
GRILL
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SYBILLA
GRILL
GRILL
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GRILL

A-A

STAY IN
HOTEL
STAY IN
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HOTEL
HOTEL
STAY IN
HOTEL

3,1 0,3 2,5 0,5 2,1 0,3

SYBILLA
GRILL
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GÅNGBANA
GÅNGBANA

2,1

PLANTERING
PLANTERING

2,9

KÖRBANA
KÖRBANA

3,5

REFUG REFUG

1,6

KÖRBANA
KÖRBANA

3,5

ANGÖRING/
ANGÖRING/
PLANTERING
PLANTERING

3,1 0,3 2,5 0,5 2,1 0,3
CYKELBANA
CYKELBANA

1,3

GÅNGBANA
GÅNGBANA

STAY IN
HOTEL
STAY IN
STAY
IN
HOTEL
HOTEL
STAY IN
HOTEL

Läge i centrum

1A. Lasarettsboulevarden två trädrader
Detta är ett gaturum med bredd 24 meter. Den idag trafikledsliknande
gatan görs om till en boulevard. Den får en klarare linjering, dubbla
trädrader av björk och utmed en kortare sträcka en tredje, lägre
trädrad av hägg, och en ny måttindelning. Boulevarden får en tydlig,
dubbelriktad cykelbana på norra sidan och gångbanor på bägge sidor.
En mittrefug som är överkörningsbar skiljer de bägge körbanorna åt. Ny
GÅNGBANA
belysning i två nivåer som belyser dels trafikrummet, dels gång- och
cykelbanor. Gatan blir det sammanbindande gaturummet i Gällivare och
CYKELBANA
GÅNGBANA
ersätter den gamla Kyrkoallén som viktigaste gaturum. Här ligger ett par
ANGÖRING/
CYKELBANA
hotell, nya Vassaratorget, Kunskapshuset. Även järnvägsstationen, den
PLANTERING
nordliga ändan av inlandsbanan och den huvudsakliga ankomstmiljön
ANGÖRING/
KÖRBANA
PLANTERING
för resande, ligger utmed nya Lasarettsboulevarden.

A-A

REFUG
KÖRBANA

PLANTERING
REFUG
PLANTERING

NA
NGBANA

NG
NTERING

NA
ÖRBANA

UGREFUG

NA
ÖRBANA

/GÖRING/
G/
NG
NTERING

NA
ELBANA
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NA
NGBANA

Sektion och planutsnitt A-A. Skala 1:400 (A4)
4 GATOR 2019

Lasarettsgatans närmast stationen

Lasarettsgatan i framtiden
FÖRENINGSGATAN

STAY IN HOTEL
STAY IN HOTEL
Betongplattor

Betongplattor

Smågatsten

Betongplattor
BORGARGATAN

SIBYLLA GRILL
SIBYLLA GRILL
INDUSTRIGATAN

N

Skala 1:800 (A4)
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24,0

3.1 L AS A R E T TS G ATA N : B O U L E VA R D (1 B )
N
24,0
24,0

24,0

Läge i centrum

2,9

KÖRBANA

2,5

PLANTERING

3,5

CYKELBANA

1,6

GÅNGBANA

PLANTERING
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GÅNGBANA

REFUG KÖR-

2,9

1B. Lasarettsboulevarden tre trädrader

2,1
2,1

PLANTER-GÅNGPLANTER-GÅNG-

2,9

Längs med kommunhuset finns plats för en ytterligare rad träd. Här
planteras hägg som ytterligare ramar in rummet på vägen från stationen
till centrum med bland annat Kunskapshuset, Vassaratorg och Kyrkan.
Om våren ger häggen gatan inslag av ljusa blommor och frisk doft.
GÅNGBANA

GÅNGBANA
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KÖRBANA
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GÅNGBANA
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RING
G
PLANTERING

KÖRBANA
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KÖRBANA
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G
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ANA
A

Sektion och planutsnitt B-B. Skala 1:400 (A4)

ANA
A

ING/
/
ANGÖRING/
RING
G
PLANTERING

ANA
A
CYKELBANA

GÅNGBANA

B-B

PLANTERING
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Lasarettsgatan utmed kommunhuset

Insp bild kopplat till gatuavsnittet

GATA
POST
N

FÖRENINGSGATAN
Betongplattor
Asfalt cykelbana
Smågatsten

Smågatsten
Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Betongplattor

BORGARGATAN

N

Situationsplan
Skala 1:800 (A4)
4 GATOR 2019

27

30

3.1 L AS A R E T TS G ATA N : B U SS H Å L L P L ATS (1 C )
N
30
30

KUNSKAPSHUSET

PARKERING
GÄLLIVARE
KYRKA

KUNSKAPSHUSET

30

KUNDSKAPSHUSET

PARKERING
GÄLLIVARE
KYRKA

GÅNGBANA/ GÅNGBANA/
BUSHÅLLPLATS BUSHÅLLPLATS

KÖRBANA

REFUG

KÖRBANA

GÅNGBANA/ KÖR- REFUG KÖR-

GÅNGBANA/
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1,6

3,5

GÅNGBANA/ KÖR- REFUG KÖR-

1C. Lasarettsboulevarden: busshållplats

PARKERING
KYRKA

5,0

GÅNGBANA/

NGBANA/
ANA/
GÅNGBANA/
LLPLATS
LATSBUSSHÅLLPLATS
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och planutsnitt C-C. Skala 1:400 (A4)
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Detta är ett rum med bredd 27 meter. Den nya busshållplatsen är en
del av Lasarettsboulevarden. Trädraden upphör här i ett kort parti
för att hålla siktaxeln mellan Vassara torg och kyrkan/ Dundret fri.
Det är en miljö som har många korsande rörelser och behöver få en
GÅNGBANA
hög trafiksäkerhet. En hållplatsperrong med väderskydd i bägge
CYKELBANA
riktningar är placerad söder om Kunskapshusets gavel. Många
på- och avstigande bussresenärer kommer att röra sig till och från
ANGÖRING/
PARKERING
PLANTERING
skolan samt centrum. Torget ligger strax intill och området har också
KYRKA
GÅNGBANA
den dubbelriktade cykelbanan löpnade tvärs igenom, och dessutom
KÖRBANA
CYKELBANA
rampen till parkeringsgaraget. Åtgärderna innebär att lägga upphöjda
REFUG
övergångsställen på ömse sidor om busshållplatserna. Dessutom att
ANGÖRING/
PARKERING
PLANTERING
KYRKA
byta ut cykelbanans asfalt mot betongmarksten i detta parti för att visa
PARKERING
KYRKA
på korsande riktningar. Tre gröna refug-ytor med träd (hägg, rönn,
KÖRBANA
björk) och marktäckare styr fotgängarna så att de använder sig av
REFUG
övergångsställena och inte tvärar på farliga ställen. Träden ger också
PLANTERING
PARKERING
viss lindring för vind. I övrigt finns en överkörningsbar mittrefug och
KYRKAbelysning på två nivåer.

Lasarettsgatans vid torget och kyrkan

Insp bild kopplat till gatuavsnittet
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3.1 L AS A R E T TS G ATA N : STÖ R R E STA D S G ATA (1 D )
30

N

30
TINGSRÄTT

30
TINGSRÄTT

30

1,9

GÅNG-

3,4
GÅNG-

3,4

GÅNG-

CAFÈ
NYFIKET

1,6

3,5

CYKEL- PARKERING/ KÖR- REFUG KÖR-

0,3 2,5

2,9

3,5

1,6

3,5

CYKEL- PARKERING/ KÖR- REFUG KÖR-

0,3 2,5

2,9

3,5

1,6

3,5

CYKEL- PARKERING/ KÖR- REFUG KÖR-

0,3 2,5

2,9

3,5

1,6

3,5

CYKEL- PARKERING/ KÖR- REFUG KÖR-

0,1 2,8

2,1

PLANTE- GÅNG-

0,1 2,8

2,1

PLANTE- GÅNG-

0,1 2,8

2,1

PLANTE- GÅNG-

0,1 2,8

2,1

PLANTE- GÅNG-

5,1

1D. Lasarettsboulevarden: större stadsgata
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Detta är ett gaturum med bredd 30 meter. Östra delen av
Lasarettsboulevarden har två rader av björkar. Den överkörningsbara
mittremsan återkommer, liksom den klarare linjeringen, förändrade
gatubredder, gångbanor på bägge sidor, dubbelriktad cykelbana på
norra sidan. Dessutom en ny belysning som belyser på två nivåer. Längs
gatan finns vissa verksamheter och därför finns viss angöringsparkering
GÅNGBANA
inplacerad i trädraden.
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3. 2 STO R G ATA N : G19Å N G FA R TS G ATA M Ö B L E R A D (2 A )
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2A. Storgatan: gångfartsgata möblerad
Detta är ett gaturum med bredd 15,5 meter och den centrala affärsgatan
i Gällivare. Den löper utmed Norrskensgallerian och även förbi nya
Vassara torg samt Multiaktivitetshuset, museet
och andra butiker. Gatans funktion är främst gång- och cykeltrafik.
Gatan
är uppdelad i två sidor och utgör i princip en gångfartsgata med
GÅNGBANA
enstaka fordonsrörelse för bokbussen. Delningen av gatan utformas
CYKELBANA
som en möbleringszon för träd (Gulbarkig hägg), sittplatser, cykelställ,
belysning,
skräpkorgar. Ytskiktet är markbetongsten med kontrasterande
GÅNGBANA
ANGÖRING/
PLANTERING
smågatsten i möbleringszonen. Trädraden upphör när gatan passerar
CYKELBANA
Multiaktivitetshuset.
Belysningen är en dubbelmonterad stolparmatur.
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Sektion och planutsnitt A-A. Skala 1:400 (A4)
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Storgatan i framtiden
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Storgatan ut med Norrskensgallerian och kunskapshuset. Byt bilder
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3. 2 STO R G ATA N : G Å N G FA R TS G ATA O M Ö B L E R A D (2 B )
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Sektion och planutsnitt B-B. Skala 1:400 (A4)
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Läge i centrum

2B. Storgatan: gångfartsgata omöblerad
Detta är ett gaturum med bredd 18 meter. Öster om Multiaktivitetshuset
skiftar Storgatan karaktär. Här finns flera butiker och därför är denna
gata ett mjuktrafikrum där viss fordonstrafik tillåts i låg hastighet.
Gaturummet har en annan indelning med köryta i mitten (på
långsamt material; markbetongsten) och gångbanor utmed fasaderna
(markbetongsten).
På norra sidan finns en angöringsparkering. Utmed
GÅNGBANA
gångbanan finns träd på bägge sidor; björkar på södra sidan och rönnar
CYKELBANA
på norra
sidan. Belysningen belyser dels körbanan, dels gångbanorna.
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3. 2 STO R G ATA N : STÖ R R E LO K A LG ATA (2 C )
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2C. Storgatan: större lokalgata
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Detta är ett gaturum med bredd 18 meter. Det är det tredje partiet av
Storgatan. Den är snarlik den föregående med den skillnaden att körytan
är gjord i asfalt och utformad som en stadsgata med tillåten trafik i
bägge riktningar. Denna del av Storgatan svänger av norrut och övergår
i Schaktmästargatan. Det finns angöringsparkering på bägge sidor.
GÅNGBANAbelyser dels körbanan, dels gångbanorna.
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Sektion och planutsnitt C-C. Skala 1:400 (A4)
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3. 3 T I N G S H U S G ATA N : M I N D R E LO K A LG ATA ( 3 A )
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3A. Tingshusgatan: mindre lokalgata

1,8

Detta är ett gaturum med en bredd av 12 meter. Den har en dubbelriktad
körbanan med asfalt och gångbanor på ömse sidor i markbetongsten.
Södra sidan, som blir ganska mörk och skuggad, har en trädrad med
rönn och även angöringsparkering. Belysning finns på ena sidan. Där
gatan möter den tvärgående Per Högströmsgatan är korsningen upphöjd
som en gångtrafikprioriterad korsning. Körbanan består här av ett
kontrasterande
material—smågatsten. I gatans östra kant i korsningen
GÅNGBANA
med Föreningsgatan finns också en upphöjd, fotgängarprioriterad
GÅNGBANA
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korsning.
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3. 3 T I N G S H U S G ATA N : G Å N G FA R TS G ATA (3 B )
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Detta är ett gaturum med bredd 17 meter. Det är till funktionen en
gångfartsgata som är kort och börjar i kommunhusets hörn. Biltrafik är
inte tillåten. Ytan är belagd med markbetongsten som ett helt golv och
kantsten
saknas. Några enstaka träd ger gatan en mjukare karaktär.
GÅNGBANA
Eftersom kommunhuset finns här och framför allt Kunskapshuset
CYKELBANA
har gatan
en viktig funktion som parkeringsgata av cyklar.
Cykelparkeringarna
är väderskyddade. I mötet med Föreningsgatan, som
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PLANTERING finns en upphöjd korsning. Belysning finns på bägge
är biltrafikerad,
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sidor.
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Sektion och planutsnitt B-B. Skala 1:400 (A4)
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3B. Tingshusgatan: gångfartsgata
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3. 4 VÄST R A KY R KOA
L L É N : G Å N G FA R TS G ATA (4 A )
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gångfartsgata med bredd 14 meter. Multiaktivitetshusets höjd gör att
den blir tungt skuggad. Bokbussen har sin dockning till byggnaden
här. Gatan blir därför trång och får en enkel möblering med en
möbleringszon med belysningsstolpar ställd i en fris av smågatsten. I
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Sektion och planutsnitt A-A. Skala 1:400 (A4)
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Västra Kyrkoallén idag

Västra Kyrkoallén i framtiden
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Situationsplan
Skala 1:800 (A4)
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3. 5 V Y E R
LASARETTSGATAN
Vy sedd från sydväst
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LASARETTSGATAN BUSSHÅLLPLATS
Vy sedd från sydöst
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3. 5 V Y E R
STORGATAN
Vy sedd från söder
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TINGSHUSGATA
Vy sedd från söder
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3. 5 V Y E R
Västra Kyrkoallén
Vy sedd från sydöst
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3.6 VÄXTER
Gatuträd

Vårtbjörk - Betula pendula fk Savolaksi

Näverhägg - Prunus maackii

Rönn - Sorbus aucuparia fk Västeråker E

Hägg - Prunus padus ssp. borealis ’Laila’

zon I-VIII

zon I-VII

zon I-VII

zon I-VIII

”stort träd, ljus krona, vackra hängande grenar”

”snabbväxande, vit blomning, orange-gul bark”

”vackra blad, riklig fruktsättning, gillas av fåglar”

”halvhögt träd, tidig, riklig blomning, fin doft”
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4. B E LYS N I N G
Bakgrund och syfte
Syftet med detta belysningsprogram är att formulera en standard, ett underlag för en sammanhållen arbetsprocess, för framtida belysningsplanering i staden. Arbetet utgår ifrån funktionella, estetiska, miljömässiga
och ekonomiska aspekter. Programmet är tänkt att användas vid nyprojektering av gatubelysning samtidigt som den nya belysningen skall kunna samspela med den befintliga belysningen.

Dokumentet behandlar i huvudsak angörande gator till det nya stortorget,
Vassara torg, men är även tänkt att finnas som vägledning för hur en fortsatt förnyelse av Gällivares återstående gatunätsbelysning ska kunna se ut.
Genom att följa dem, i dokumentet, diskuterade råden ökar sannolikheten för ett tryggare, säkrare och estetiskt tilltalande gatu- och stadsrum.
Målet är att skapa en tydlig hierarki och standard för de olika gatutyperna
som enkelt kan appliceras på framtida projekt.

Utsikt från Dundret
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4 .1 A N A LYS
Geografiska förutsättningar
Gällivare är en arktisk stad belägen norr om polcirkeln med 7 månader av året
snöbeklädd mark. Den genomsnittliga årstemperaturen är -1.2 O C. Under vinterperioden har staden därmed ett vitt underlag för det artificiella ljuset att reflekteras mot (i jämförelse med mörk asfalt) vilket bör vägas in i valet av armatur
och effekt. Vid eventuell styrning kan därför belysningen dimmas ned under
vintermånaderna. Det kan också vara en parameter att ta hänsyn till i en eventuell ljusberäkning.
Stadens placering norr om polcirkeln innebär även långa mörka vinterdagar utan
solljus eller få solljustimmar. Det elektriska ljuset får därmed större betydelse
under vinterhalvåret jämfört med städer längre söderut. Då gatubelysningen är
tänd i många timmar av dygnet under långa perioder får den därför en viktig roll
i hur staden upplevs.
Stadens nordliga läge gör även att norrsken frekvent förekommer under året.

Gällivare C / Resecentrum

Gällivare C / Resecentrum.

Gällivare C / Resecentrum

Snöigt Gällivare
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4 .1 A N A LYS
Befintlig belysning
Gällivares stadskärna är uppbyggd i klassisk kvartersstruktur med ett gatunät
som delar in staden i ett rutnät. Bebyggelsen är relativt låg i förhållande till gatubredden. Stadskärnan har en ny belysningsanläggning av armaturer monterade
på äldre stolpar för uppskattningsvis ett par år sedan. Stolparna är höga i förhållande till bebyggelsen, 6-8 meter längs lokalgatorna och 10 meter längs
Lasarettsgatan.
Stolparna är äldre än armaturerna och av varierad kvalitet. I princip hela stadskärnan består av galvade avtrappade stolpar, många med armar. Vissa gator,
däribland Storgatan, har blandade höjder på stolparna. Stolparna står mestadels
enkelsidigt och varje stolpe ger belysning över både trottoarer och gata. Det är
därför ingen skillnad på gaturummets fördelning i skala eller för trafikanter och
gående. Gaturummen upplevs därför större än vad de är, och inte särskilt inbjudande för dem gående och cyklande. Undantag finns längs Storgatan med
dubbelsidigt placerade stolpar om 5 meters höjd. Armaturerna är riktade över
gatan.

Lasarettsgatan med enkelsidigt placerade 10 meter höga stolpar

Lokalgator med enkelsidigt placerade 6 respektive 8 meter höga stolpar
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4 .1 A N A LYS

De nya armaturerna är av typen LED. Rent teoretiskt så kan det antas att ljusmängd och jämnhet är fullgod och uppfylld enligt VGU, då dem är bredstålande
och täcker in hela gaturummets bredd och mer därtill. Men de högt monterade
armaturerna gör ingen skillnad på gaturummets fördelning för gående och trafikanter i både hänseende vad gäller ljusets fördelning men också skalan på stolparna. Belysningsanläggningen är därför en teknisk lösning mestadels utifrån
motortrafikanternas villkor.
Armaturerna är tekniska gatuarmaturer utan uttryck. Armaturhusen är relativt
små och identitetslösa. Ljuskällan är en förhållandevis liten LED-platta och ger
mycket ljus, vilket gör att armaturerna upplevs som luminanta. Plattans dioder
är dock många till antalet vilket bidrar till att fördela ut ljuset på många punkter. Kontraproduktivt (till skalan) så bidrar den höga höjden på stolparna till att
minska bländningen, dvs vinkeln mellan ögat och ljuspunkten är stor. Färgåtergivningen på armaturen är relativt lågt, Ra 70, men upplevdes på plats som funktionsdugligt. Färgtemperaturen på ljuset är varmvitt (3000K) vilket upplevs som
varmvitt.

Storgatan med dubbelsidigt placerade stolpar på 5 meter

Lokalgata med enkelsidigt placerade stolpar

Befintlig stolpe med teknisk armatur
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Befintlig LED-armatur
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4 .1 A N A LYS
Det nya gaturummet
Stadens gaturum bör delas upp i två olika belysningsnivåer. En högre för motortrafik och en lägre för fotgängare och cyklister. Genom denna uppdelning
skapas ett tryggt och inbjudande rum för de gående, samtidigt som den högre
nivån tydligt särskiljer körbanan från resten av gatan.

Gaturummets uppdelning idag

Belysning på två höjder skapar tydlig uppdelning i gaturummet

Gaturummets rekommenderade uppdelning
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5.1 L AS A R E T TS G ATA N
Mellan körbana och respektive trottoar placeras 8 meter höga stolpar med dubbla armar. Ena armen monteras på 8
meter ut mot körbanan medan den andra monteras på 4 meter och riktas mot trottoar för gående och cyklister. Genom denna uppdelning skapas ett riktat och funktionsmässigt ljus på körbanan samtidigt som den lägre skalan mot
Lasarettsgatans trottoarer bidrar till en trevligare gatumiljö. Stolparna bör i den mån det går placeras centriskt mot
varandra för ökad symmetri i gaturummet. Där så är möjligt ställs stolparna i linje med Lasarettsgatans trädrader
för att underlätta vid snöröjning och minimera påkörningsrisken. Minimiavstånd från körbanan är 0,5 meter för
motortrafik och 0,2 meter för gång och cykel. C/C-avstånd får ej överstiga 25 meter.
Förslag: Dubbelsidig 8 meter stolpe med dubbla armaturer på 8 respektive 4 meters höjd.

Typsektion, stolpuppställning längsmed Lasarettsgatan
56

4 GATOR 2019

5. 2 STO R G ATA N : G Å N G FA R TS G ATA
Gaturummets utformning syftar till att trafikflöden sker på de gåendes villkor. Gaturummet är alltså ämnat för gående och beskaffas därför med belysning i lägre skala. Gångfartsområdet går förbi Norrskensgallerian och mynnar
ut i Vassara torg. För att knyta ann till torget och tydligt särskilja området från resten av Storgatan föreslås samma
gestaltade armatur som på torget, Lanova 230. Genom att placera stolparna i möbleringszonen minimeras risken för
påkörning. Stolparna placeras med ett C/C-avstånd på 15–17 meter.
Förslag: Enkelsidig 4 meter stolpe med dubbla Lanova 230 på arm i topp.

Typsektion, stolpuppställning längsmed Storgatans gångfartsområde
4 GATOR 2019
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5. 2 STO R G ATA N : STÖ R R E LO K A LG ATA
Storgatans belysning består i enkelsidigt placerade 6,5 meter höga stolpar med dubbla armar. Ena armen monteras ut
mot körbanan på 6 meters höjd medan den andra riktas mot trottar på 4 meters höjd. På så vis blir gatan belyst från 6
meters höjd medan trottoaren får en belysning på 4 meter. Detta syftar till att tydliggöra körbanans större rymd medan trottoaren får en mer mänsklig skala på 4 meters höjd. En kompletterande 4,5 meter stolpe placeras på andra sidan
gatan för ett tydligt definierat rum även där.
Stolparna bör i den mån det går placeras centriskt mot varandra för ökad symmetri i gaturummet samt i linje med
eventuell trädrad. Minimiavstånd till körbana är 0,5 meter. C/C-avstånd 25 meter.
Förslag: Enkelsidig 6,5 meter stolpe med dubbla armaturer på armar, 4 respektive 6 meters höjd. Kompletterande 4
meter stolpe på motsatt sida för trottoar.

Typsektion, stolpuppställning längsmed Storgatan
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5. 3 T I N G S H U S G ATA N : G Å N G FA R TS G ATA
Tingshusgatan mynnar ut vid Postgatan och förväntas bli en av huvudgatorna för att ta sig till och från det nya
Kunskapshuset. Sista kvarteret blir gångfartsgata och bestyckas med dubbelsidiga 4,5 meter höga stolpar med en
armatur på arm på 4 meter. Den låga skalan gör det tydligt att trafiken är på de gåendes villkor. Armaturen bör
vara av samma slag som resten av gatan för att skapa en tydlig helhet och harmoni. De eventuella cykelparkeringarna med tak bör utrustas med förstärkt belysning för att underlätta vid angöring och avfärd.
Stolparna placeras med ett C/C-avstånd på 15–17 meter.
Förslag: Dubbelsidig 4,5 meter stolpe med armatur på arm på 4 meters höjd.

Typsektion, stolpuppställning längsmed Tingshusgatans gångfartsområde
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5. 3 T I N G S H U S G ATA N : M I N D R E LO K A LG ATA
Tingshusgatans belysning består i enkelsidigt placerade 6,5 meter höga stolpar med dubbla armar. Ena armen monteras ut mot körbanan på 6 meters höjd medan den andra riktas mot trottar på 4 meters höjd. På så vis blir gatan belyst
från 6 meters höjd medan trottoaren får en belysning på 4 meter. Detta syftar till att tydliggöra körbanans större rymd
medan prioriterad trottoar får en mer mänsklig skala på 4 meters höjd.
Stolparna bör placeras i linje med eventuella träd eller min 0,5 meter från körbana. C/C-avstånd 25 meter.
Förslag: Enkelsidig 6,5 meter stolpe med dubbla armaturer på armar, 4 respektive 6 meters höjd.

Typsektion, stolpuppställning längsmed Tingshusgatan
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5. 4 VÄST R A KY R KOA L L É N : G Å N G FA R TS G ATA
Västra Kyrkoalléns sträckning från Hantverkargatan ned till Vassara torg får precis som Stogatans gångfartsområde
en 4 meter stolpe med dubbla armaturer av typen Lanova 230. Stolpraden placeras på ett sådant sätt att den blir en
förlängning av den kommande stolpraden på Vassara torg med samma armatur. Stolparnas placering möjliggör på
detta sätt även för smidig transport för bokbussen som kommer ansluta det nya multihuset på Västra Kyrkoalléns
östra sida. Stolparna placeras med ett C/C-avstånd på 15–17 meter.
Förslag: Enkelsidig 4 meter stolpe med dubbla Lanova 230 på arm i topp.

Typsektion, stolpuppställning längsmed Västra Kyrkoalléns gångfartsområde
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5. 5 A R M AT U R VA L
Vid val av armatur bör följande kriterier vara uppfyllda:
• Armaturen bör vara förberedd för framtida styrsystem med effektsänkning.
• Belysningen bör placeras på ett sådant sätt att den inte stör siktlinjer mot omgivande miljö och landskap.
• Antalet armaturtyper bör hållas nere för att därigenom bidra till stadens unika
identitet.
• Armaturen ska vara av typen planglas för att minimera risken för bländning
och ljusförorening.
• Armaturen bör vara energieffektiv, vilket motsvarar ett ljusutbyte av minimum
80lm/W, år 2019.
• Ljuskällan bör ha ett Ra-värde av minimum 80.
• Armaturen har fördelaktligen ett svagt ljussläpp genom armaturhuset för tydlig
orientering och identitet.
• Livslängd minimum 50 000 timmar, L80B10.

Louis Poulsen LP Icon Mini Opal Lykta

Philips Lighting Citysoul gen. 2
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Ateljé Lyktan Stockholm
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5. 6 A L L M Ä N N A R E KO M M E N D AT I O N E R
Energieffektivitet och Styrsystem
Vid valet av armatur bör energieffektiva lösningar väljas, tex LED armaturer, som ger
ett högt ljusutbyte per effekt (lumen per watt). Med dagens teknik (år 2019) så bör
värdet vara minimum 80lm/watt ut ur armatur för att anses vara energieffektivt. Det
finns dock fortfarande äldre konventionella ljuskällor kvar på marknaden (så som
natrium) som ger högt ljusutbyte, men som har en låg kvalitet på ljuset där färgåtergivningen kan vara så låg som Ra 30, dvs den återreflekterande färgen på ljuset upplevs monokromt. Dessa bör därför undvikas.
Energieffektiva lösningar handlar även om styrning eftersom vi med dagens teknik
kan välja önskad mängd ljus utifrån bland annat flödeshastigheter på människor och
fordon. Det finns tre alternativ:
1) Centrala styrsystem. Systemet dimrar ned alla armaturer då trafikflöden anses vara
låga, exempelvis under natten, och därmed sparas stora mängder elektricitet/energi.
Ett centralt styrsystem förutsätter att armaturerna kan kommunicera med en eller
flera centrala enheter, antingen via kabel eller via radiovågor och behöver därmed
vara förberedda för det. Det finns idag system uppbyggda av leverantörer men som
då innebär att systemet är leverantörsbundet i abonnemang och armaturval. Men det
finns också öppna system som fungerar med flera olika leverantörer. Systemen brukar
ingå i parollen ”smart citys” där flera anda typer av enheter kan styras och kommunicera.
Systemen medför därutöver möjligheten att felsöka och att armaturen automatiskt
felrapporterar vid problem. Detta är till stor fördel för driftenheten som får en realtidsövervakning över systemets status.
Då systemen är relativt nya på marknaden är en problematik att avgöra vilket system
som anses vara mest kvalitativt och fördelaktigt, över tid. Delvis på grund av att tekniken utvecklas i en så hög takt att det är svårt att förutse dess utveckling.
Ytterligare en svårighet är att systemet bygger på att alla armaturer är styrbara vilket
idag bara innefattar nya moderna armaturer (med undantag för externa styrenheter
som kan kopplas på stolpar). Därmed går det inte att styra befintliga armaturer. Systemet lämpar sig därför bäst för nyproduktionsområden eller då en stad har en hel,
komplett föråldrad anläggning som behöver bytas ut.

2) Lokal dimning. Vilket sker i respektive armatur och är förprogrammerat i drivdonet, så kallad nattsänkning. Dimningen sker vid fasta klockslag då trafikflöden anses
vara låga (under natten). Detta sätt kräver ingen kommunikation mellan armaturer
och ingen central styrenhet. Kabeln mellan armaturerna är alltså konventionell.
3) Rörelsestyrd tändning. Det går idag att koppla samma rörelsesensorer med tändning av armaturer. Detta innebär att armaturer kan dimmas ned kraftigt eller
stängas av helt då ingen vistas på platsen. Då detta kan resultera i stora svängningar
i ljusmängd syftar detta system till områden vilka är sällsynt besökta, till exempel
löpar- eller skidspår.
Rekommendation: Vårat förslag är alternativ 2, lokal dimning, vilket är ett mycket kostnadseffektivt och okomplicerat sätt att spara energi på. Det är även det bästa
alternativet för Gällivares stadskärna där merparten av armaturerna redan är utbytta
mot nya.

Bild/illustration: Den ”smarta staden”
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5. 6 A L L M Ä N N A R E KO M M E N D AT I O N E R
Orienterbarhet
Gatuarmaturer kan utformas på olika sätt, de kan vara rent tekniska eller mer gestaltade och formgivna. Det är primärt dagtid som man upplever hur en armatur ser ut.
Under mörkrets timmar blir skillnaden mellan armaturens utstrålande ljus och den
mörka omgivningen så stor att armaturens kropp inte syns. Det finns dock vissa armaturer som är utformade så att armaturhuset är svagt genomlysta och därmed skapar en identitet, de syns alltså även under dygnets mörka timmar. Det handla ofta om
1–2 % av armaturens ljus. En armatur med genomstrålande ljus får både en identitet
genom att synas, men bidrar även till orienterbarheten. Genomlysta armaturer i rad
skapar synliga noder som förstärker upplevelsen av vägens riktning.
Rekommendation: Välj en armatur med genomlyst skärm för att skapa identitet och
orienterbarhet.

Service och Underhåll
Gällivare är en stad som till stora delar av året har stora mängder snö. Snömassorna
plogas mot träd- och stolplinjer och stor risk finns att stolparna skadas. Vi rekommenderar därför att nya stolpar är galvaniserade, det vill säga utan lack, för att undvika
lackskador. Nya stolpar i galvat utförande kommer dessutom att smälta in bättre i
sammanhang med äldre befintliga stolpar, vilka är galvade.
Vid platsbildningar med högre estetiskt värde och uttryck bör det däremot få ske
lokala avvikelser. Lackning av stolpar bör tillåtas om dem ingår i ett större gestaltande
sammanhang.

De genomlysta armaturerna underlättar
vid orientering

Louis Poulsens LP Icon Mini Opal Lykta

Befintlig galvad stolpe med teknisk
armatur

Ny galvad konisk stolpe

LED armaturer har idag en servicelivslängd på mellan 50 000 – 100 000h beroende
på vilka parametrar som bedöms och vilken strömstyrka som armaturen drivs på. 50
000h motsvarar 12 års brinntid i en normal gatumiljö med full strömstyrka över dygnets mörka timmar men kan alltså förlängas med aktiv styrning (dimning). Vid val av
armatur under en projektering bör en så kallad livscykelanalys utföras som väger in
aspekter som service, förväntad livslängd och pris. I analysen bör även det antal armaturer som krävs per definierad sträcka att vägas in, då antal och c/c-avstånd kan skilja
mellan armaturer. På så sätt kan man jämföra pris i relation till kvalitet och antal.

64

4 GATOR 2019

5. 6 A L L M Ä N N A R E KO M M E N D AT I O N E R
Det finns i dag en uppsjö av olika armaturer och många parametrar skall vägas in
vid valet av ny belysning. Vad gäller service så är vissa armaturer öppningsbara för
att möjliggöra byte av drivdon och ljuskälla. Andra är helt inkapslade och därmed ej
tillåtna att öppna. Det är att föredra armaturer där drivdonet kan bytas eftersom det
normalt sett är dem som är den vanligaste felkällan till avbrott. Att kunna byta LED
modul bör undersökas men kan i vissa fall visa sig vara mer kostsamt än att byta ut
hela armaturen. Detta då vissa leverantörer kräver en damm-och fuktfri miljö, det vill
säga inomhusmiljö, för att inte påverka garantitiden. Armaturens ålder bör i så fall
vägas in i bedömningen.
Garantitider bör också undersökas vid valet av armatur. Normal garantitid är 2 år.
Vissa leverantörer ger 3 eller i bästa fall 5 år. Ibland kan garantitiden avtalas, det vill
säga dyrare armatur för längre garantitid. Garantitiden bör sättas i relation till priset
eftersom servicelivslängden är så pass diffus.
Rekommendation: Välj galvade stolpar som standard, lackade vid gestaltade platser.
Välj armaturer med utbytbara drivdon, låg strömstyrka och förlängd garantitid.

Ljuskomfort
Belysning under dygnets mörka timmar är inte tänkt att ersätta dagsljuset. Dess funktion är snarare att agera hjälpmedel vid tolkning av omvärlden samtidigt som nattens
karaktär bibehålls. En solig sommardag uppmäts värden på över 100 000 lux medan en parkvägsbelysning normalt har 15 lux. Månljuset är under 1 lux. Ögat har en
otrolig förmåga till adaption av olika ljusnivåer men är samtidigt mycket känsligt för
bländning.
Det mänskliga ögat har förmågan att anpassa sig till olika ljusnivåer. För att anpassa
sig från ljus till mörker tar det ögat ungefär en minut. Att anpassa sig från mörker till
ljus däremot tar betydligt längre tid. Vid utformning av belysning i gaturummet krävs
därför att armaturer är väl avbländade för att undvika stora ljuskontraster och därigenom slå ut mörkerseendet. Väl avbländade armaturer ger också mindre spilljus mot
fastigheter och minskar därmed risken för oönskat ljus in i privata bostäder.
Teknikens utveckling av LED armaturer har dessvärre skett på bekostnad av ljuskomfort. Få gatuarmaturer är idag väl avbländade utan har ofta ljuskällor bestående av
grunt placerade plattor med synliga dioder. Dessa ger mycket hög luminans per diod
vilket i sin tur skapar stark bländning. I valet av armatur bör det istället efterfrågas
armaturer med högt placerade ljuskällor som därmed blir avbländade. Fördel är om
armaturerna har reflektorer som bidrar till att fördela ut ljuset från ljuskällorna så att
dem blir mindre luminanta.
Rekommendation: Välj avbländade armaturer för bättre ljuskomfort.

Armatur med högt placerad ljuskälla och
reflektor minskar risken för bländning

Armatur med grunt placerad LED-platta
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5. 6 A L L M Ä N N A R E KO M M E N D AT I O N E R
Referensfoto med hög färgåtergivning.
Projekt av BLACK ljusdesign
Referensfoto med hög färgåtergivning.
Projekt av BLACK ljusdesign

Färgtemperatur
Ljuskällor med samma ljusflöde kan stråla med olika färgtemperatur. Enheten är Kelvin (K) och beskriver hur ljuset uppenbarar sig. Ett stearinljus
har en färgtemperatur av ungefär 1500 K medan dagsljus rör sig mellan allt
från 5500 K till 10 000 K en klar vinterdag. Färgtemperaturer under 3000 K
brukar uppfattas som varmt medan ljus över 4000 K ofta uppfattas som kallt.
Värt att notera är att färgtemperaturen inte beskriver kvaliteten på ljuset utan
endast hur varmt eller kallt det framstår.
Gatubelysning har över tid varierat i färgtemperatur. Gasljuset under sekelskiftet gav ett kallt ljus. Elektriskt ljus började användas på 1930-talet och gav
ett varmt ljus. Anläggningar från 1950-1970 bestod av natrium och kvicksilver vilka ger mycket varmt ljus (2500K) resp. mycket kallt ljus (5000K). Historiskt finns det därför ingen referens vad gäller valet av färgtemperatur utan
rådande teknik har fått bestämma. Dagens val av ljuskällor (LED) har tidigare tenderat till att vara neutralvitt (4000K) eller kallvitt (5000K) då LED är en
ljuskälla som ger mest ljusutbyte vid kall färgtemperatur. Idag är skillnaden
i ljusutbyte marginell varav varmvitt (3000K) har blivit mer vanligt i stora
städer då det upplevs mer trivsamt.
Rekommendation: Välj armaturer med 3000K som standard för att skapa en
behaglig ljusmiljö.
Klarblå himmel

9000 K
8000 K
7000 K

Disigt

Molnigt/skuggigt

6000 K
5000 K

Dagsljus/bixtljus

4000 K

Direkt solljus
Neutral vit/lysrör

3000 K
2000 K

Tungsten
Glödlampa

1000 K

Stearinljus

Referensfoto med hög färgåtergivning.
Projekt av BLACK ljusdesign

Illustration över ljuskällor och färgtemperatur
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10 000 K

Referensfoto med låg färgåtergivning

Färgåtergivning
Ljuskällor kan ha samma färgtemperatur men ändå vara olika bra på att
återge de sanna färgerna hos det de lyser på. En ljuskällas förmåga att
återge färg definieras vanligen utifrån ett Ra-index mellan 0-100. Ra100
motsvarar sol- och glödljus, då dessa har ett kontinuerligt färgspektrum
och därmed kan återge alla färger. Lampor av sorten högtrycksnatrium
har ett Ra på 25 och återger röda och gula färger relativt bra, medan andra
färger upplevs gråa. LED har utvecklats mycket på senare år och kan idag
fås med Ra-värde 98. Nämnvärt är dock att färgåtergivningen av rött är
sämre än en traditionell ljuskälla. Normalt för gatuarmaturer är Ra 70.
Rekommendation: Välj armaturer med Ra min. 80 som standard för att
säkerställa ett kvalitativt fullfärgsljus.
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5. 7 B E LYS N I N G S K AT E G O R I E R
Större stadsgata
Mellan körbana och respektive trottoar placeras 8 meter höga stolpar med dubbla armar. Ena armen monteras på 8 meter ut mot körbanan medan den andra monteras mot
trottoar för gående och cyklister. Stolparna placeras, i bästa möjliga mån, centriskt mot
varann för ökad symmetri och rytmik i gaturummet. Det större gaturummet för trafik
blir definierat utifrån höjden på 8 meter. Båda trottoarerna får en skalenlig belysning
på 4 meter anpassad för gående och cyklister.

Stolparna bör placeras på ett sådant sätt att de är ordentligt avskilda från förbipasserande fordon, exempelvis i grönstråk mellan motortrafik och gång- och cykeltrafik
eller mellan inskjutande parkeringsfickor. Stolparna monteras i linje med eventuella
trädrader. Minimiavstånd från körbana 0,5 meter för motortrafik och 0,2 meter för
gång och cykel är rekommenderat.
Förslag: Dubbelsidig 8 meter stolpe med dubbla armaturer på 8 respektive 4 meters
höjd.

Teknisk typsektion av större stadsgata

Armatur på hög stolpe.
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5. 7 B E LYS N I N G S K AT E G O R I E R
Större lokalgata
Belysningen består i enkelsidigt placerade 6,5 meter höga stolpar med dubbla armar. Ena armen
monteras ut mot körbanan på 6 meters höjd medan den andra riktas mot trottar på 4 meters höjd.
På så vis blir gatan belyst från 6 meters höjd medan trottoaren får en belysning på 4 meter. Detta
syftar till att tydliggöra körbanans större rymd medan trottoaren får en mer mänsklig skala på 4
meters höjd. Gatan kompletteras med separata 4,5 meter stolpar på andra sidan gatan längs med
trottoar för att ge den en egen definierad belysning. Stolparna bör ställas centriskt mot varandra
och i linje med eventuell trädrad, alternativt 0,5 meter från körbanan. C/C-avstånd 25 meter.
Förslag: Enkelsidig 6,5 meter stolpe med dubbla armaturer på armar, 4 respektive 6 meters höjd.
Kompletterande 4,5 meter stolpe på motsatt sida för trottoar.

Teknisk typsektion av större lokalgata
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Dubbelsidigt placerade belysningsstolpar
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5. 7 B E LYS N I N G S K AT E G O R I E R
Mindre lokalgata
Längs med lokalgatans ena sida placeras 6,5 meter höga stolpar med dubbla armar. Ena armen riktas
ut mot gatan och är monterad på 6 meter. Ljusbilden från armaturen sprider sig över både körbana
och motsatt trottoar. Den andra armen sätts på 4 meter och riktas mot trottoaren. På så vis blir gatan
belyst från 6 meters höjd medan prioriterad trottoar får en belysning på 4 meter. Detta syftar till att
tydliggöra körbanans större rymd medan den prioriterade trottoaren får en mer mänsklig skala på 4
meters höjd. Stolparna bör ställas i linje med träden, alternativt 0,5 meter från körbanan.
Förslag: Enkelsidig 6,5 meter stolpe med dubbla armaturer på armar, 4 respektive 6 meters höjd.

Teknisk typsektion av mindre lokalgata

Armatur på 6 meter stolpe
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5. 7 B E LYS N I N G S K AT E G O R I E R
Gångfartsgata
Gaturummets utformning syftar till att trafikflöden sker på gåendes villkor. Gaturummet är alltså ämnat
för gående och får därmed en lägre skala.
Alternativ 1 föreslår en låg 4,5 meter parkstolpe med armatur som definierar den mindre skalan för gående. Stolpen placeras enkel- eller dubbelsidigt beroende på gatans bredd och uppbyggnad. Armaturen kan
där så passar ha ett gestaltat uttryck för att därmed ge gatan en tydlig identitet. Där så inte är önskvärt bör
armaturen ha samma uttryck som anslutande gata. C/C-avstånd mellan stolparna bör vara 15–17 meter.
Förslag 1: Enkel- eller dubbelsidigt placerad 4,5 meter stolpe med underkant armatur på 4 meters höjd.

Teknisk typsektion av gångfartsgata
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Lägre parkstolpe

4 GATOR 2019

5. 7 B E LYS N I N G S K AT E G O R I E R
Gångfartsgata
I alternativ 2 tillåts stolpen vara högre, 6 meter och bestyckas med arm på 4 meter för en armatur på de
gåendes villkor. I toppen monteras mindre spotlights som riktas mot möbleringszoner eller växtlighet.
Lösningen gör att armaturen på 4 meter bibehåller den mindre skalan samtidigt som spotlightsen på 6
meter blir en teknisk och diskret lösning vilken skapar ett kontrastrikt ljus med tydliga ljuskäglor över
bänkar och träd mm. C/C-avstånd mellan stolpar bör vara 15–17 meter.
Förslag 2: Enkelsidig 6 meter stolpe med spotlights i toppen och armatur på 4 meters höjd.

Teknisk typsektion av gångfartsgata

Parkstolpe med spotlights

4 GATOR 2019

71

