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GESTALTNINGSPRINCIP - SNÖ

Taklutningarna skall vara utformade med tanke på snön.
Gator och gatubredder skall vara dimensionerade med plats för 
snö. 
Stora överhäng är ofta använt för att skydde de gående mot 
takras. 
Med brant taklutning (ca 60grader) rasar snön av direkt. 
Med en fl ack taklutning ligger snön kvar på taket och isolerar så 
länge den är torr. 
Snön som resurs.
Snön används i energihushållningen för att plana ut årstidsväx-
lingar. Snöns isolerande eff ekter. Snön används för kvalitativ ge-
staltning av stadsrummen.

Takens utformning för hur snön måste hanteras. Med brant 
taklutning åker snön snabbt av, med låg taklutning ligger snön 
kvar länge, uppvärmd vind ökar risk för värmeförluster och 
istappar, Innåtlutande tak 
har stor risk för vattenskador. 

GESTALTNINGSPRINCIP - VIND

Bebyggelse får det bästa klimatet genom att befi nna sig på den 
varma sluttningen. Skapa södervända sluttningar mha bebyg-
gelsen. 
Köldhål bildas i lågpunkterna. 
Vegetation skapar vindskyddade miljöer längs de stora och 
breda gatorna. 
Grupperad tät och låg bebyggelse skapar ett bra skydd mot 
den kalla vinden. 
Vinden leds upp och över den låga täta bebyggelsen. 
Vindskugga. 
I staden kan man skapa ett bra mikroklimat, genom hur stadens 
byggnader är placerade. Stadens centrum får det allra bästa 
mikroklimatet, medans de yttre delarna av staden får kalluft 
från omgivningarna. 

Höga byggnader skapar vindturbulens.

Tät och låg bebyggelse med lite högre bebyggelsemot den 
förhärskande vindriktningen skapar lä områden.

Gles bebyggelse skapar vindturbulens.

GESTALTNINGSPRINCIP - SOL

Maximera positiva de  mikroklimatseff ekterna, minimera de ne-
gativa infl uenserna av makroklimatet. 
Stadens byggnader får varken kasta skugga på den egna krop-
pen eller på de utomhusytor som man vill använda. 
Byggnaderna skall refl ektera och samla på solvärmen. 
Byggda konstruktioner har en större förmåga att behålla och 
lagra temperaturen än mark och vegetation. Gatorna lagrar da-
gens värme länge på kvällen. Bebyggelsen skall fungera som sol-
fångare med de högsta byggnaderna mot norr. 
Solen bestämmer avståndet mellan byggnaderna i norr-söder. 
Genomtänkt placering och utformning av byggnader förlänger 
stadens soltimmar. 
Låga byggnader i söder och högre byggnader i norr. 
Kvarter som formar sig efter att få in solen så långt som det bara 
går. 
Solceller – solvärme – solel.

Låg bebyggelse så att 
även den lågt stående 
solen når in mellan 
husen. 

Terrasera byggnader 
mot söder.

Ta hänsyn till den 
låga solen och skugg-
ning av byggnader i 
staden.

GESTALTNINGSPRINCIP - KLIMAT

Klimatets inverkan på bebyggelsen påverkas av orientering av 
byggnader, formen, struktur, material och byggnadsdelar. 
Läget, topografi , befi ntliga byggnader, stadsplanen, utsikt, vyer 
och väderstreck tas tillvara. Koncentrera bebyggelsen för att 
innesluta värme, byggnader som klimatskydd.
Hus i hus. Husets yttre skal skyddar.
Hus och bebyggelse öppnas upp mot solen och söder, sluts som 
en mur i norr. 
Bebyggelsen vänder ryggen mot norr, skuggor och kalla vindar. 
Solvärme och vindskyddade uteplatser och vistelseytor. 
Undvika självskuggning genom högre hus i de norra delarna och 
lägre hus i de södra delarna av kvarteren eller stadsdelen. 
I bebyggda områden är temperaturen generellt högre än i det 
omgivande landskapet.

Låg och tät bebyggelse inom en 
tydligt defi nierad yta skapar ett bättre 
mikroklimat.

Staden och byggnaderna 
fångar solen i söder och 
vänder ryggen mot norr.

Fånga solen genom lägre 
bebyggelse i söder och 
högre, tyngre i norr.

Hus i hus.  Alla byggnadsskal består 
av olika delar.  Genom att separera 
de olika delarna kan man vinna 
nya kvaliteter i rum mellan de olika 
funktionerna. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
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N MALMBERGET 
GÄLLIVARE

GÄLLIVARE IDAG

Gällivare står inom de närmaste åren 
inför stora omvälvande förändringar. 
Levnadsförutsättningarna för ett stort antal av 
kommunens invånare kommer ändras radikalt. 
Centrala Malmberget skall monteras ned med 
påföljd att samhällsfunktioner och bostäder 
behöver omlokaliseras inom kommunen. 
Tidsramen är snäv och det kommer att behövas en 
omfattande samplanering av fl ytt och utbyggnad.  

Kommunen har utöver detta under en längre 
tid varit en avfolkningsort men med gruvornas 
expansion har trenden vänt från utfl ytt till infl ytt 
vilket lett till ett underskott på bostadsmarknaden. 
Gruvnäringen är i behov av välutbildad arbetskraft 
som skall lockas att fl ytta till Gällivare.  En 
preliminär undersökning visar att det sannolikt 
innebär ett tillskott till befolkningen av nya 
kommuninnevånare i barnafödande ålder, vilket 
påverkar den kommunala planeringen av t ex 
barnstugor och utbildningsväsende.

Antalet människor som det skall beredas plats för är 
svårt att veta exakt, men i det mesta MAX scenariot 
kan så många som 6500 nya kommuninnevånare 
komma att bo i den nya staden.

Avvecklingen av centrala Malmberget och 
den väntade infl yttningen skapar alltså unika 
förutsättningar för att inom en snar framtid 
åstadkomma en varierad, attraktiv stad med 
boende för alla åldrar. 

Med en riktad satsning mot en växande 
turistnäring ökar även behovet av korttidsboende 
för säsongsturister och besökande.

MALMBERGET
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N
CENTRUM
VASSARA 
REPISVAARA

NYA GÄLLIVARE 

- EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

FOKUS PÅ DUNDRET

Dundret med sin fantastiska siluett är alltid när-
varande i Gällivare.  I förslaget fokuseras stadens 
fortsatta utbyggnad på området mellan Gällivare 
och Dundret så att kopplingen mellan staden och 
fj ällets natur och skidbackar stärks.  I de centrala 
delarna förtätas Gällivare och staden växer ned 
mot älven. 

För att Gällivare skall få ett attraktivt centrum 
måste det till en massiv insats i aktivering och 
programmering av de centrala delarna av sta-
den. Stadens struktur har idag egentligen allt som 
krävs för att få till en bra och attraktiv stadskärna 
men befolkningsunderlaget är inte tillräckligt stor 
för att klara av mer än en nod. Koncentration av 
funktioner och fl öden resulterar i samverkan och 
aktivering och är ett måste för att staden skall bli 
attraktiv för besökare och de som lever och verkar 
i Gällivare. 

En levande stadskärna med småstadens alla 
kvalitéer och närhet till fj ällnaturens friluftsliv, 
skidbackar och vandringsleder har varit 
utgångspunkt för vår vision. 

Kliv på nattåget i Stockholm, ät en god middag, 
gå till sängs och vakna upp på Gällivare central, ta 
på dig skidkläderna och ta gondolbanan direkt till 
skidbackarna på Dundret. 

I förslaget koncentreras utvecklingen till tre områ-
den i och angränsande till centrala Gällivare. 

1. CENTRUM – Ett levande centrum, boende i sta-
den
2. VASSARA – Boende vid vatten
3. REPISVAARA – Boende på fj ället

CENTRUM

CA 400 NYA 

BOSTÄDER

VASSARA

CA 700 NYA 

BOSTÄDER

REPISVAARA

CA 500 NYA 

BOSTÄDER

HÅLLBART BYGGANDE

Det nya Gällivare måste byggas 
med långsiktigt hållbara lösningar. 
Kommunen bör koncentrera sig på 
lågenergilösningar för såväl kom-
munikation som byggnation och ta 
vara på synergieff ekter mellan de 
olika funktioner i samhället som al-
strar respektive konsumerar energi. 
Värmeväxling mellan badhus och 
ishall, mellan skolor och arbetsplat-
ser och bostäder kan vara en sådan 
möjlighet. 

Det är inte många städer i världen 
som har möjlighet att ta ett hel-
hetsgrepp om energifrågan på det 
sätt som man nu har i Gällivare. 
Det är av stor vikt att i detta tidiga 
skede planera för ett ekologiskt och 
energieff ektivt bostadsbyggande. 

Täta välisolerade byggnadskrop-
par med värmeåtervinning, så kall-
lade passivhus, bör övervägas. Alla 
hus bör även ha en klimatskyddad 
entrézon för att minska värmeför-
lusterna vintertid. Genom att grup-
pera husen i ensliga lägen kan vissa 
installationer samnyttjas och husen 
kan värmas med så kallad närvär-
me, mindre gemensamma pellet-
seldade kraftverk. Vid val av stom-
me är det bättre att välja trähus 
än betong ur koldioxidperspektiv 
det ger 1/10 del så stora utsläpp. 
Utbyggnaden av ett smart elnät är 
att relevant alternativ där solceller 
och små vindkraftverk på enskilda 
byggnader växelverkar för att klara 
en del av energiförsörjningen. Så 
mycket av dagvattnet som möjligt 
bör tas omhand lokalt. Mötet mel-
lan hus och mark kan i brant terräng 
med fördel tas upp med stolpar för 
att göra mindre intrång i naturen. 
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N
CENTRUM 
FÖRTÄTNING - BASAR - EVENT
SKALA 1:3000

1.CENTRUM

GÄLLIVARE STADSPLAN
Gällivares första stadsplan togs fram 1888. Den 
har en vacker planform och är väl förankrad i 
platsen. Den tillvaratar riktningar i landskapet 
och lyfter fram utblickar med sin solfj äders-
form. Planen är i grunden en traditionell euro-
peisk stadsplan med generell struktur i tydliga 
kvarter som väl utbyggd ger fi na stadskvalitéer. 
Kvartersmönstrets robusta struktur är ett be-
prövat planmönster som tillåter förändringar av 
användningen i kvarteren över tid utan att de 
stadsmässiga kvalitéerna går förlorade. En stads-
plan värd att ta vara på.

I detta förslag för Nya Gällivares centrala delar tar 
vi vara på de befi ntliga kvalitéerna genom förtät-
ning och förtydligande av den befi ntliga struk-
turen. 
Stadsplanens rum planeras i förhållande till vind-
riktningar och solförhållanden för att skapa lä i 
det bästa solläget. I det hårda klimatet är det 
viktigt att utformningen av torg och kvarter tar 
tillvara på solinstrålningen. 

De breda gatorna tillåter snöröjning och upplag 
samtidigt som de möjliggör kantstensparkering 
under den varmare årstiden.  Vi öppnar upp 
gatustrukturen och tar bort de befi ntliga gåga-
torna som fungerar mycket dåligt idag. Centrala 
gågator i relativt stora orter brukar bli kommersi-
ellt framgångsrika, men en tumregel är att kom-
munen bör ha över 30 000 invånare (NEWSEC - 
centrum analys). I mindre orter som Gällivare är 
det betydligt mer gynnsamt med angöringspar-
kering och lågfarts gator, något vi tagit fasta på i 
detta förslag.

LINBANE-
STATION

SKOTER
PARKERING



GÄLLIVARE - EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS - sid 6 ALMA ARKITEKTER - APRIL 2011

N
CENTRUM
TAKPLAN
SKALA 1:2000

CITY - EN ARKTISK BASAR

Basar (av persiskans bazar, egentligen ”ställe där 
man vandrar fram och tillbaka”) är, ett torg eller 
en bred gata, vanligen inbyggt eller försett med 
hallar, med en permanent marknad för alla slags 
handelsvaror och som traditionellt utgör medel-
punkten för stadens aff ärsliv. 

Nya Gällivares ARKTISKA BASAR sträcker sig från 
Sjöparkens Campusområde i norr till Nya Vassa-
ra torg i söder framför Kyrkan med riktning mot 
Dundret. Längs denna lysande axel genom staden 
samlas merparten av de funktioner som regionen 
behöver för att växa. Den blir en mötesplats för 
hela bygden. 

Felicia 30 sitter på torget och väntar 
på sin kille som spelar handbollsmatch mot 

Kiruna i Folkets Event. 
Det är så skönt att kunna sitta och njuta av vårso-
len på det nya torget.  Med Basaren i ryggen och 

Dundret framför sig. 
Här känns det att man är mitt i stan.

SPORTBASAR

KUNSKAPSBASAR

FOLKETS EVENT

FOLKETS PARK

SNÖN

VINTERTRÄDGÅRD

TORG

SHOPPING BASAR

NORRSKENS
GALLERIAN
MED BOSTÄDER 
PÅ TAKET
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N
CENTRUM
GATUPLAN
SKALA 1:2000

PARKERINGSVÅNING
UNDER BASAR

Basarbyggnaden följer hus-i-hus principen. De 
stora hallarna utgörs av en orangeri-liknande kon-
struktion, en vinterträdgård som ger skydd mot 
vind och väta innanför vilken temperaturen un-
der året aldrig understiger noll grader. I de stora 
rummen placeras sedan mindre byggnader av 
massivträ som utformas för att möta behovet hos 
den aktivitet de är ämnade för. De är väl isolerade 
och kan vara i fl era våningar beroende på vilken 
verksamhet det gäller. Dessa hus-i-huset förses 
med odlingsbara gröna tak med planteringsytor. 
I Vinterträdgårdens större volym utgör taken ett 
komplement till stadens parkmark som upplevel-
semässigt kommer att förlänga sommarsäsongen 
i Gällivare genom att ge staden tillgång till en an-
nan klimatzon. Planteringarna kan innehålla arter 
som kan locka tex fj ärilar, fåglar mm. 

I basaren kan försäljning och annan aktivitet an-
tingen ske öppet i vinterträdgården eller inrym-
mas i de olika husen som är placerade i den större 
volymen. 

Lina 16 
träffar kompisarna på en fi ka i Basaren.   

Här kan de sitta och slappa i solen på ett av taken 
efter shoppingrundan eller under en 

håltimme i plugget. 
Det är skönt att allt är så nära.



GÄLLIVARE - EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS - sid 8 ALMA ARKITEKTER - APRIL 2011

Strukturen inordnas i stadens kvartersmönster och 
kopplas samman under gatorna med en attraktiv 
parkering. Denna ger direkt access till basarens 
olika delar. Breda ljusa trapplopp gör det möjligt 
att bekvämt röra sig mellan de olika funktionerna 
i en attraktiv väderskyddad miljö.
Basarens glasvolym ska betraktas som en stads-
miljö som är öppen för befolkningen under dyg-
nets alla timmar. Detta för att den på bästa sätt 
skall integreras i den kringliggande staden. Det är 
därför viktigt att var och en av de enskilda bygg-
naderna inuti den går att låsa. 

GATUPLAN

PARKERING

GÄLLIVARES ARKTISKA BASAR
AXIONOMETRI - VOLYMMODELL

En spontan fi ka med 
kompisarna i caféet framför vinterträdgården i basa-

ren passar tjejgänget.
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BASAR
LÄNGDSEKTION

SKALA 1:2000

PARKGATAN

SPORTBASAR KUNSKAPSBASAR SHOPPINGBASAR VINTERTRÄDGÅRD

HANTVERKAREGATAN STORGATAN VASSARA TORG KYRKAN
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NORRSKENSGALLERIAN FOLKETS EVENTBASARENVÄSTRA 
KYRKOALLÉN

ÖSTRA 
KYRKOALLÉN

BASAR
TVÄRSEKTION

SKALA 1:600
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PLAN  VASSARA TORG
SKALA 1:600

VASSARA TORG

Var man än befi nner sig i Gällivare och Malmber-
get är Dundrets siluett ett väldigt viktigt inslag i 
stadslandskapet. Gällivares stadsplan och i syn-
nerhet Vassaratorg är utlagd med Dundret som 
fond. Detta grepp är viktigt att stärka i den fort-
satta utvecklingen av staden. Det nya Vassara Torg 
är framfl yttat, längs basarens axel, från sitt nuva-
rande läge till sin nya position mellan Storgatan 
och Allégatan nedanför kyrkan. Torget bildar, med 
basaren som fond, ett mindre tydligare defi nierat 
torg, mer i enlighet med stadens behov och stor-
lek. Detta är Gällivares nya nod, en central punkt 
med en tydlig koppling till stadens olika delar. 
Allégatan/ Lasarettsgatan anger tydligt riktning-
en mot stationen och linbanan och Kanalgatan/
Länsmansgatan leder ned till Vassara älv och de 
nyetablerade kvarteren vid vattnet. Torget vänder 
sig mot södersolen och den fantastiska vyn mot 
Dundret och kyrkan. En skulptural glasbyggnad 
med vinterträdgård och medelhavsklimat lig-
ger på torgets norra del.  Den innehåller en ser-
vering som har sin uteservering i tropikhusets 
södervända böj. Hela norra delen av torget kring 
vinterträdgården är mer hårdgjord och stadsmäs-
sig för stadens utomhusevenemang såsom mark-
nader och konserter. Torgets södra del görs grö-
nare med planteringar. Den har mer parkkaraktär 
med sittplatser och lek. Torget blir den självklara 
mötesplatsen på sommaren. Butiker och bostä-
der kantar torget i väster, Folkerts Park med sina 
kulturbyggnader och den stora Snökuben kantar 
torget i öster.

A

A

VINTERTRÄDGÅRD 350 kvm

CAFÈ 50 kvm

TORG

PARK/LEKPLATS
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PLAN SHOPPINGBASAR
SKALA 1:600

Den ARKTISKA BASAREN består av följande de-
lar:

MARKNADS- SHOPPING- och KONSTBASAR 
Längst i söder mot nya Vassara torg utformas ba-
saren som en saluhall med salustånd och småska-
lig försäljning. Här kan man ta ett glas vin mellan 
ostdiskarna och dofta på blommor eller köpa de-
likatesser. En större matbutik kan inrymmas med 
tillhörande restaurang för servering av lunch och 
middag.
Lite längre norrut ändrar basaren karraktär till mer 
traditionella butiker med kläder, klockor böcken 
mm. En biograf, konstutställningar och museet tar 
plats mellan butikerna. Restauranger och coff és-
hops fi nns det också utrymme för. Denna del av 
basaren står i direkt förbindelse med butikerna i 
Norrskensgallerian och med det nya Folkets Event 
med sitt stora utbud av lustfyllda aktiviteter.

B

B

AULA OCH MUSEUM 1 100 kvm

BIOGRAF 500 kvm

BUTIK/CAFÉ 100 kvm

SUMMA 
SHOPPINGBASAR 
BYGGNADSAREA 4 400 kvm
BUTIKSYTOR 2 100 kvm
KULTUR 2 000 kvm

BUTIK 150 kvm

BUTIK I TVÅ PLAN 600 kvm

STOR BUTIK 
I TVÅ PLAN 1 300 kvm

KONSTUTSTÄLLNING 
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PLAN KUNSKAPSBASAR
SKALA 1:600

KUNSKAPSBASAR
I kvarteret mellan dagens Vassaratorg och E 45, 
placeras den nya gymnasieskolan i en kunskaps-
basar. Utbildning och ungdom hamnar i stadens 
mitt och bidrar till folklivet under dygnets ljusa 
timmar. Kvällstid används byggnaden av komvux, 
konferensverksamheter och diverse vidareutbild-
ning. Byggnadens planterade tak används som 
skol-pausgård med utsikt över basaren, staden 
och Dundret. 

C

C

GYMNASIESKOLA
KOMVUX
KONTOR
14 000 kvm

SUMMA 
KUNSKAPSBASAR 
BYGGNADSAREA 4 300 kvm
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PLAN SPORTBASAR
SKALA 1:600

SPORTBASAR
Norr om E45 i anslutning till skolorna och Sjöpar-
ken byter basaren karraktär igen till en sportbasar 
med simning, bowling och skridskoåkning. De 
olika funktionerna delar omklädning och teknik-
utrymmen. Det befi ntliga badhuset integreras i 
strukturen och renodlas för motions simning med 
8 nya 50 meters banor i bassängen. Ishallen kan 
öppnas mot den intilliggande parken för sommar-
sportaktiviteter.

D

D

ISHOCKEY 2 600 kvm

KONSTÅKNING 1 100 kvm

OMKLÄDNING, TEKNIK MM,  
1 000 kvm

UTÖKAT BAD 
50 M BASSÄNGER 1 700 kvm

BOWLING, GYM
OCH REPLOKALER 1 400 kvm

SUMMA 
SPORTBASAR 
BYGGNADSAREA 5 400 kvm



SEKTION C-C
KUNSKAPSBASAR

SEKTION B-B
SHOPPINGBASAR
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SEKTION A-A
TORG OCH VINTERTRÄDGÅRD

SEKTIONER
SKALA 1:600

SEKTION D-D
SPORTBASAR
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VY LÄNGS ÖSTRA KYRKOALLÉN ÖVER 
NYA VASSARA TORG OCH TROPIKHUSET
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UTSIKT MOT DUNDRET OCH KYRKAN 
FRÅN KUNSKAPSBASARENS TERRASS
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FOLKETS EVENT och FOLKETS PARK

ARCTIC ARENA
Mitt i Gällivare, i direkt anslutning till basarens 
kommers, Nya Vassaratorg och Folkets Park ligger 
stadens nya multiarena: FOLKETS EVENT. Byggna-
dens tak är format som ett landskap där man kan 
vandra, eller åka skidor, från Folkets Park i gatu-
nivån till ett övre torg i västerläge. Här kan man 
njuta av Gällivares stadsvy, utsikten mot Dundret 
och, om sommaren, midnattssolen.
Byggnaden blir en viktig del av Gällivares nya 
centrum med sitt stora utbud av aktiviteter. Här 
fi nns lokaler för sport av olika slag liksom, konst, 
konserter, bibliotek, klättervägg, upplevelsebad, 
dans, skateboard mm. Entréhallen utformas som 
en ljusgård som skär tvärs igenom byggnaden 
från Östra Kyrkoallén till Smedjegatan, den blir ett 
samlande rum för de olika verksamheterna. Längs 
entréhallens ena långsida fi nns en klättervägg 
med leder i olika svårighetsgrader. Bollplanerna i 
sporthallen är 3 st multihallar som antingen kan 
användas var för sig eller slås samman till en stor 
arena för konserter eller större evenemang. I den 
del av huset som ligger intill det befi ntliga sjuvå-
ningshuset fi nns ett spa- upplevelse- äventyrsbad 
för hela familjen.  Badet delar omklädning med de 
övriga aktiviteterna i huset. I entréplan mot basa-
ren ligger en stor restaurang som fungerar som 
matsal åt eleverna i kunskapsbasaren, i våningen 
ovanför denna fi nns biblio- och multimediatek. 
Fasaden mot basaren kantas av små butiker som 
bryter ner byggnadsskalan och ökar livet i gatu-
rummet. 

CENTRUM
FOLKETS EVENT

VOLYMSTUDIE

Göran 67 går på teater med vännerna
i Nya Folkets Event. I folkmun kallas huset för Malm-
berget, kanske för att det utformats som ett fjäll men 
säkert har fasadens yttre skikt av stiliserade gruvar-

betare i stål bidragit till historieskrivningen. Dramaten 
gästspelar för andra året irad nu med en uppsätt-

ning av med Tjechovs Måsen.

För barnbarnen är det kvällsåkning 
i skidbacken på taket.

mmet. 



GÄLLIVARE - EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS - sid 19 ALMA ARKITEKTER - APRIL 2011

PLAN 1

RESTAURANG 850 kvm
INLASTNING 490 kvm

POCKETSHOP 60 kvm

POCKETSHOP 60 kvm

DANSSALAR,
BROTTNING,
OMKLÄDNING,
TEKNIK MM  2 900 kvm

KLÄTTERVÄGG

SKATEHALL 500 kvm
SPA, HAMAM, ÄVENTYRS-
BAD, BASTU  700 kvm

BUTIKER I BEF HUS 
CA 700 kvm

FOLKETS EVENT 
SKALA 1:1000
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PLAN 2

BIBLIOTEK, MEDIATEK

3 ST HALLAR , 740 SITTPLATSER
  280 FASTA, 
  480 LÖSA I GEMENSAMMA YTOR

KLÄTTERVÄGG

KONFERENS

SPA, HAMAM, ÄVENTYRS-
BAD, BASTU  700 kvm

FOLKETS EVENT 
SKALA 1:1000

ENTRÉ TILL TAKPARKEN
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TAKPLAN 

FOLKETS PARK
PULKÅKNING OCH SKID-
SPÅR PÅ TAKET

ENTRÉ TILL TAKPARKEN
FOLKETS PARK
PULKÅKNING OCH SKID-
SPÅR PÅ TAKET

ENTRÉ TILL EVENTET 
FRÅN TAKPARKEN

SPA, HAMAM, ÄVENTYRS-
BAD, BASTU  700 kvm

FOLKETS EVENT 
SKALA 1:1000
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CENTRUM
RÖRELSER - TRAFIK - PARKERING

LINBANAN OCH STATIONEN

PORTEN TILL LAPONIA
För den som kommer till Gällivare med tåg, buss 
eller fl ygtaxi blir Stationen det första mötet med 
staden.
Oavsett om man är turist eller invånare i 
kommunen så är det från stationen man tar sig ut 
till skidåkningen och den omgivande naturen. Vi 
anser att det är av stor vikt att kontakten mellan 
tätorten med turist- och friluftsverksamheten 
på Dundret stärks. Direktkopplingen mellan 
stad och fj äll främjar turismen. Linbanans 
dragning från city till Dundrets pist möjliggör 
etablering av attraktiva hotell med ski-in-ski-
out läge och restaurangverksamheter mitt i 
centrum vilket stärker kvällslivet på stan under 
turistsäsongen. Linbanan kan med tiden byggas 
ut som kollektivtrafi k med station i Repisvaara 
och andra delar av kommunen. Detta skulle 
ytterliggare stärka Gällivares varumärke som 
skidstad. I anslutning till linbanans stationer kan 
det etableras  infartsparkering för skotrar och 
tankstationer så att möjlighet fi nns att ta sig nära 
innerstaden med skoter och byta till linbana. 
Stationen med linbanan och det nya busstorget, 
blir Gällivares kommunikativa nod. En central 
plats i direkt kontakt med vildmarken. 

STRÅKET - ALLÉGATAN 

För att defi niera en del av centrala Gällivare som 
innerstad stärks Lasarettsgatan och Malmbergsvä-
gen sträckningar och lyfts fram som viktiga stråk.
Gatorna ges en rumslighet med björkar i tätt plan-
terade rader. I en yta i mitten av gatan avsätts plats 
för vinterns snö. Tydliga avgränsningar mot tomt-
mark förstärker gaturummen ytterliggare. Trotto-
aren görs bred på den norra sidan av gatan för att 
ge plats åt gående på solsidan med skydd för de 
kalla vindarna från norr. 
Den norra sida ges en större betydelse i sin 
utformning för det är där vi alla vill röra oss i solen 
mot de väggar som först värmts upp av solen.

STRÅKET- KANALGATAN OCH SNÖKUBEN

Under vinterhalvåret samlas snön från snöröj-
ningen på en plats i Folket spark där den packas 
samman till en gigantisk kub . Varje år ordnas en 
tävling där konstnärer bjuds in för att ge snön ny 
form. Den gigantiska snöskulpturen formas på 
olika sätt och får ett inre av varierande slag. Den 
kan utformas som en stor hall för marknader, som 
en labyrintisk klätterskulptur eller kanske som 

genomfartsled/huvudled

lågfartsgata med gatuparkering

utomhus gångstråk

inomhus gångstråk

tågstation

linbana

skoterparkering

busstation
Göran 67 

hämtar son och barnbarn som kommer med 
tåget,. De fl anerar längs Allégatans norrsida där 
solen ligger på Göran har bokat bord i Karlgrens 

i Basarens främre del. Tänk att det bara är 
350 meter från stationen!
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konsertsal för en festival till minne av Bo Nilsson 
, geniet från Malmberget. Den enorma snövoly-
men smälter aldrig bort helt innan den första snön 
kommer och därigenom blir Gällivare staden som 
alltid har snö.  Tekniskt kan snön användas som 
kylning för angränsande basar under den varma 
årstiden. Under sen vår och sommar smälter snön 
sakta och rinner längs en kanal i Kanalgatan (Läns-
mansgatan) ner till Vassaraälv. Kanalgatan blir nytt 
huvudstråk ner till de nya kvarteren vid Vassaraäl-
ven och Karhakka Kaj.

BOSTADSFÖRTÄTNING 

Centrum kommer genom förslaget bli tätare be-
folkat och genom den större tätheten kännas tryg-
gare under alla tider på dygnet. Ödetomter och 
parkeringsdäck ersätts med bostäder och skapar 
en mer levande stad. Gaturummen blir tydligare 
och trevligare då bebyggelsen fyller hela kvarter. 
Komplettering sker med arktisk arkitektur som va-
rieras för de olika bostadsprojekten. Bostäderna 
är utformade för att skapa en rygg mot norr och 
varma södervända balkonger och uteplatser. Nå-
got högre bebyggelse, 3-4 våningar föreslås mot 
Parkgatan i övrigt förtätas staden med låg och 
tät bebyggelse 2-3 vånings fl erbostadshus eller 
radhus. Norrskensgallerian byggs på med nya bo-
städer i 2-3 våningar. Bostäderna får södervända 
gårdar som fångar solen. Entréerna till bostäderna 
ger liv åt de angränsande gatorna under dygnet.
Staden blir som helhet mer levande och attraktiv. 
Cirka 400 nya bostäder planeras i centrum.

VERKSAMHETER

Verksamheterna koncentreras till Gällivares inre 
stadskärna. När verksamheterna och begivenhe-
ter ligger tätt berikar de varandra och drar till sig 
ytterliggare aktiviteter och näringsidkare. Vackra 
shoppingmiljöer och bra relevant utbud lockar 
alla kategorier av människor och den ökade den-
siteten av människor drar i sin tur mer folk. Män-
niskor tycker i allmänhet om att ses på ”stan” och 
visa upp sig. 

TRAFIKEN

Silning är ett begrepp inom stadsplaneringen 
som innebär att gatunätet i en stad hålls öppet 
så att fl ödena kan fl yta utan avbrott genom sta-
den. Hastighetsbegränsande åtgärder är välkom-
na men inga återvändsgränder eller trafi ksepa-
reringar. Silande trafi k ger goda förutsättningar 
för handel och stadsliv. Det generella gatunätet i 

 Totalt Ca 400 bostäder i 
förtätning av centrum.

CENTRUM
ETAPPER - EXPLOATERING

Förtätning bostäder 3-4 vån.
Förtätning bostäder 2-3 vån.
fl erbostadshus / radhus

Kunskapsbasar och
Linbana till Dundret

Arctic Arena och
bostäder kring Kyrkoalléerna

Shoppingbasar 

Norrskensgallerian och
bostäder på taket, Förtätning.

Nytt Torg, Vinterträdgård och 
Förtätning av bostäder.

Sportbasar och Allégata
förtätning bostäder.

Etapp 1A

Etapp 1B

Etapp 1C

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4
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Gällivare har fantastiska möjligheter, men stads-
kärnan kan idag upplevas svårgenomtränglig för 
den bilist som är ute för att göra en serie av ären-
den. I förslaget öppnas återvändsgränder upp och 
gator kopplas samman. På så vis åstadkoms en 
struktur som tål stora förändringar även i framti-
den. Silningen minskar inte framkomligheten för 
de gående då bilrörelserna ska ske på de gåendes 
villkor. Tillgängligheten till staden ökar för alla tra-
fi kslag då fl er möjliga vägar fi nns, men med lägre 
hastighet.

PARKERING

De generösa gatumåtten i innerstaden medger 
att vi i förslaget föreslår kantstensparkering i hela 
innerstaden. För de centrala delarna kring Basaren 
och Arctic arena planeras ljusa parkeringsgarage i 
direkt anslutning till de ytor som de servar. Under 
hela Basarstråket fi nns en ”fantastic-parking” i ett 
plan som gör det möjligt att på ett bekvämt sätt 
sköta shoppingen utan att passera genom snö 
och regn. Verksamheterna i basaren når på sina 
ställen ned i garageplan så att man har direkt ac-
cess från bilarna. Detta ger liv till parkeringen och 
underlättar orienteringen för besökarna. Garaget 
fungerar även som sammanbindande länk mellan 
de olika basarerna där breda trapplopp kopplar 
samman funktionerna under stadens gator. Ny 
parkering planeras även under Folkets Event och 
den ombyggda Norrskensgallerian. Det är av stor 
vikt att garaget ges en attraktiv utformning.
Fullt utbyggt innehåller garaget ca 900 nya p-plat-
ser.

Felicia 30 strosar runt i 
basaren. Nu för tiden träffar man alltid på några 
kompisar när man är på stan. Det är många i 20-
30 års åldern som valt att skaffa bostad här. Mitt i 
smeten händer det alltid något. Samtidigt är det så 

otroligt nära med linbanan till naturen. 
Förr var man tvungen att ta bilen. 

Nu är det bara å gå! 

CENTRUM
VOLYMSTUDIE
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REFERENSER  BASAR
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REFERENSER EVENT

REFERENSER SNÖKUB
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N
VASSARA
SITUATIONSPLAN
SKALA 1:3000

2.VASSARA

Längs Vassaraälvens strand växer Gällivares nya 
vattennära bostadskvarter fram. Från Basaren och 
Snökuben i Folkets Park är det bekvämt gångav-
stånd längs Kanalgatan (Länsmansgatan) ner till 
älven och det runda södervända stadstorg där 
man kan fortsätta promenaden över gångbron till 
bostäderna på den södra älvstranden. 
KARHAKKA SOLTORG
Nere vid Älven slutar Kanalgatan i Karhakka Sol-
torg, ett litet cirkulärt torg som fångar solen och 
ger en maximal vy upp mot älven och Dundrets 
topp. Husen som kantar torget är i tre våningar 
och har bottenvåningar som medger etablering 
av mindre verksamheter över tid. 
Husens översta våning har terrass. En bro binder 
samman Karhakkas Soltorg med södra Älvstran-
dens nya bostadsbebyggelse och den välkom-
nande Älvbassängen med sina gradänger.

Lina 16
är på väg hem efter skolan..

Hennes föräldrar har fl yttat in i en av de 
fantastiska bostäderna nere vid Vassara Älv. 
Hon passerar den gigantiska snöskulpturen
som för året innehåller en tredimensionell 

labyrint. Den är som en jättestor ost, tänker hon. 
Till sommaren kommer den att smältvattnet att 

rinna ner hela vägen längs kanalgatan.
 till älven.
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N
VASSARA
SOLTORGET
SKALA 1:1000

SEKTION 
SOLTORGET OCH BASSÄNG
SKALA 1:600

KARHAKKA KAJ
Karhakka Kaj sträcker sig från ”Soltorget” i väster 
till det nya Brushanens kollektivhus vid Parkga-
tan/E45 i öster. Här kan man fl anera på solsidan, 
fi ska, njuta av porlande vatten och utsikt. Vintertid 
glittrar vyn mot Dundret i isen och snön inspirerar 
till skidåkning i spåret längs älven.
Nya bostäder kantar kajen och älvstranden. Husen 
är i två eller tre våningar.  De gemensamma går-
darna vänder sig mot sol och utsikt i söder.
BRUSHANENS KOLLEKTIVHUS
Ett kollektivhus med bostäder för unga och gamla, 
förskola mm föreslås vid E45 väster om brofästet. 
Huset utformas för att gör det mesta av sitt fantas-
tiska läge med utsikt mot Vassaraälven i väster och 
Dundret i söder. En inglasad gård binder samman 
huskropparna för trevlig samvaro under den kalla 
årstiden. Kollektivhuset avslutar den hårdgjorda 
promenaden på kajen längs vattnet.
Cirka 140 nya bostäder planeras längs Karhak-

ka kaj. 
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VASSARA
GRILLUDDEN
SKALA 1:1000

SEKTION
ÖN OCH STRANDPROMENADEN
SKALA 1:600

N

VASSARA UDDE
Nya bostadskvarter fyller större delen av udden 
och det som idag är campingområdet. Bostads-
husen följer en arktisk princip och sluter kvarteren 
mot norr och öster med en högre rygg för att skyd-
da kvarterens inre och ge solvarma lugna gårdar.
En mindre kanal kan dras in från älven längsmed 
en av gatorna österut under E45 och vidare in i 
kvarteren vid Vassara udde. Vid hembygdspar-
ken växer kanalen ut till en liten damm för vin-
terns skridskoåkning. Kanalen kan under den 
frusna årstiden användas som extra upplag för 
snö. Kvarnen i skogsbacken lämnas orörd och bil-
dar en liten park kopplad till den nya bebyggel-
sen och hembygdsparken. Längs älven öster om 
E45- fortsätter stråket från Karhakka kaj som en 
grusad promenad på stranden. Yttersta biten av 
udden vid campingen skiljs av med en älvfåra för 
att bättre ta om hand högvatten vår och höst. På 
denna ö med forsande vatten runt sig föreslås Trä-
rikets eget paradis.  Mitt på ön tronar en skulptural 
träformation som ger lä och  fi n grillplats vid vatt-
net. En bro leder över till södra stranden och ger 
promenadmöjligheter och ökar kontakten mellan 
stadsdelarna.
Cirka 340 nya bostäder planeras på Vassara 

udde.

SÖDRA ÄLVSTRANDEN
På Södra Älvstranden kompletteras befi ntlig be-
byggelse med nya bostadskvarter. I Älvens krök 
frigörs udden med en kanal som hjälper till vid 
högvatten och som ger en liten fi skeplats mitt 
i stan. Strandpromenaden fortsätter längs hela 
stranden österut ända bort till sjukhuset och bron 
över till hembygdsparken. 
Cirka 230 nya bostäder får plats längs södra 

älvstranden. 
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VASSARA
RÖRELSER - NATURSTRÅK - TRAFIK

genomfartsled/huvudled

bostadsgata

Körbart gångstråk

Strandpromenad/Kanalstråket

Kajpromenad

PARKERING VASSARA
Parkeringen i den här delen av bebyggelsen tas 
omhand inom varje kvarter, utformningen i varje 
enskilt fall beror på exploateringsgraden. Gatorna 
reserveras för besöks- och angöringsparkering till 
bostäderna.
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4

3
5

1

2

6

VASSARA
ETAPPER
EXPLOATERING

Karhakka kaj 100 bostäder

Södra älvstranden väst 170 bostäder

Kollektivhus 40 bostäder

Vassara udde 260 bostäder, 
eventuellt kontor längs väg e45

Kvarnen 80 bostäder

Södra älvstranden öst 60 bostäder

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Etapp 5

Etapp 6
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VASSARA
REFERENSER
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N
REPISVAARA
SITUATIONSPLAN
SKALA 1:8000

Karl 40 hoppar i pjäxorna 
för att tillsammans med andra vintersportande 

gällivarebor samlas vid Hellnerstadion och träna längd.
Repisvaara är fantastiskt, tänk att komma rakt ut på 

fjället från frukostbordet!

3.REPISVAARA 

ETT FJÄLLNÄRA BOENDE
I de nya husen på Repisvaara erbjuds gällivare-
borna ett marknära boende i skogen på bergets 
solsida med utsikt över fj äll och natur.
STRUKTUREN
För att man även i fortsättningen skall kunna njuta 
av naturen i det utbyggda Repisvaara har ett antal 
grönkilar, inverterade pister av naturmark, beva-
rats mellan Repisvaara toppen och den låglänta 
myrmarken. Här skall naturmarken stå orörd även 
i fortsättningen medan man inom kvartersmarken 
kan tänkas gallra för bättre utsikt mot omgivande 
natur. Det nya området grupperar sig sedan längs 
tre slingor som leder upp till toppen av berget 
mellan den sparade naturmarken. Slingan när-
mast Fjällnäs ger plats för den fl yttade bebyggel-
sen från bolagsområdet i Malmberget. Högst upp 
på krönet ligger Bolagshotellet med utsikt över 
Gällivare, Malmberget och Dundret. De två föl-
jande slingorna planeras för nybyggda småhus. I 
sluttningen ned mot Fjällnäs kan småhus i en sista 
etapp ge en visuell koppling mellan Repisvaara 
och Gällivare centrum. Om natten glöder bostä-
derna som eldfl ugor i sluttningen. 
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N
REPISVAARA 
SKOTERBOENDE 
SKALA 1:3000

Planidéen för de nya husen bygger på att skapa 
gemenskap i samlande rum längs gatan och sam-
tidigt ge så många av bostäderna som möjligt di-
rekt utsikt över skog och fj äll.  Bostäderna grup-
peras därför i bågformade gårdar som defi nierar 
gemensamma entréplatser längs den slingrande 
vägen. Den böjda formen skapar starka entrérum 
för bostäderna. De enskilda byggnaderna i varje 
kvarter kan och bör varieras för att ge området en 
växlande karaktär. 
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För varje hus vetter ena sidan direkt mot natur-
marken och den andra mot väg och gård. De små 
kvarteren möbleras med olika sorters hus, med ut-
gångspunkt i specifi ka platsförhållanden och för 
att uppnå variation i storlek och användning. 
Husen är i förslaget 1-2 våningar höga plus sou-
terrängvåning. De kan t ex uppföras som parhus 
med ett uppglasat vindfång mellan sig. Vindfång-

et fungerar då som en klimatskyddad entré under 
årets kalla månader och förlänger sommarsäsong-
en som ett tempererat uterum med utsikt över 
fj ällvärlden. Kvarteren kan enligt samma princip 
även bebyggas med radhus eller enfamiljshus.
PARKERING 
Parkeringen Repisvaara sker på egen tomt inom 
varje kvarter, utformningen i varje enskilt fall beror 
på exploateringsgraden. Gatorna reserveras för 
besöks- och angöringsparkering till bostäderna.

N
REPISVAARA 
SKOTERBOENDE 
SKALA 1:600
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REPISVAARA 
PRINCIPSEKTION A
SKALA  1:600SÖDERVÄNDA

ENTRÉGÅRDAR

SÖDERVÄNDA
ENTRÉGÅRDARSÖDERVÄNDA

HUS

SÖDERVÄNDA
HUS

VÄG

VÄG

SKOTER ANGÖRING
NATURMARK

REPISVAARA 
ELEVATION
SKALA  1:600

SÖDERVÄND ENTRÉGÅRDENTRÉGÅRD PÅ NORRSIDAN ENTRÉGÅRD PÅ NORRSIDAN 
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GLADA KOCKEN och STADSDELSCENTRUM
Centralt i Repisvaara i vägkorsningen placeras ett 
stadsdelscentrum som vänder ryggen mot norr 
enligt principen för arktiskt byggande.  Här samlas 
den nya stadsdelens centrumfunktioner och ett 
lägenhetshotell för säsongsarbetare och turister. 
Detta är även ett bra läge för skola, förskola och 
annan kommunalservice, närlivs och restaurang. 
Glada Kocken kan ligga kvar i sitt nuvarande läge 
så att huset ingår i den nya grupperingen. 
KOMMUNIKATION
Bebyggelsens utformning medger att skoteråk-
ning sker i naturområdena mellan husen. Detta 
gör det möjligt att köra skotern från fj ället och 
åka hela vägen hem. Kollektivtrafi k utgörs av buss 
med hållplatslägen var 500:e meter. I anslutning 
till Glada Kocken kan linbanan få en station på sin 
väg från Gällivare till Dundret.

N
REPISVAARA  ENTRÉ
FÖRSKOLA SKOLA HANDEL
SKALA 1:1000
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REPISVAARA 
GATUVY



GÄLLIVARE - EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS - sid 39 ALMA ARKITEKTER - APRIL 2011

Lina och hennes kille 
 ska ut på skoterutfl ykt. Efter fl ytten till 

Repisvaara är allting så enkelt. 
Det är bara att sätta sig på skotern och 
köra. Efter en kort stund är civilisationen 

ett minne blott. Motorn dånar och snön yr 
under medarna! Idag ska de till Jockmock 

och hälsar på farmor.

Cirka 530 nya bostäder får plats i det fullt ut-

byggda Repisvaara. 
Cirka150st lägenheter i Bolagsområdet, 130st i 
blandad upplåtelseform i slinga 2, 150st  i blandad 
upplåtelseform i slinga 3 och ca100 småhus i sista 
etappen.

DUNDRET
Vi anser att det med stor sannolikhet kommer nya 
etableringar i anslutning till Dundrets liftsystem 
över tid. Dessa kommer beroende på sin utform-
ning att stärka Gällivare som stad och dess varu-
märke som vintersportort. Denna utveckling är 
inte en förutsättning för bostäderna på Repisvaa-
ra, men kommer att påverka området positivt om 
etableringen blir väl genomförd..

genomfartsled/huvudled

bostadsgata

skoter och skidstråk

linbana

bostadsgata och bussgata

REPISVAARA 
SKOTER - SKIDOR - BIL - BUSS
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REPISVAARA 
ETAPPER - EXPLOATERING

Bolagsområdet och bolagshotell 
Ca 150 lgh i fyrfamiljshus mm.

Förskola, skola och närköp 
vid Glada kocken 

Ca 130 enfamiljshus

Ca 150 enfamiljshus

Linbanestation från Dundret

Ca 100 enfamiljshus mot Fjällnäs

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Etapp 5

Etapp 6
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REPISVAARA 
REFERENSER


