
G Ä L L I V A R E
TURISM

Gällivare är en stad med många unika tu-
ristattraktioner; det finns allt från vandring 
till skidåkning, fiske, åka hundspann och att 
uppleva norrsken. I detta förslag har fokus 
legat på hur man som turist kan uppleva Gäl-
livare utan bil genom att lyfta fram och för-
bättra anknytningarna till turistattraktioner. 
Tågstationen blir en naturlig utgångspunkt i 
förslaget då det känns som ett självklart cen-
trum för resor, både för att ta sig till och från 
Gällivare men också för att kunna ta sig vi-
dare till de många turistattraktioner Gällivare 
erbjuder. 

SYNLIGHET
En undersökning för att ta reda på de mest synliga platserna i området har genomförts, vil-
ket visar att området precis framför stationshuset, men också området precis bredvid är som 
mest synliga. Det kan bero på de stora öppna ytorna i form av parkeringar som är belägna 
just där. Synlighet är viktig faktor för orienterbarheten på en plats, och kanske extra viktigt för 
människor som kommer till en plats för allra första gången. 

Undersökningen av siktlinjerna baserades på tre platser i området som anses viktiga för 
orienterbarheten; från stationshuset, från Malmbergsvägen och från Lasarettsgatan. Under-
sökningen visade att från Malmbergsvägen når sikten både Dundret och stationshuset, vilket 
båda är viktiga vyer att ta tillvara på. Sikten från stationshuset ger en väldigt bred vy vilket gör 
det svårt att orientera sig. Från Lasarettsgatan når sikten både stationshuset och industriom-
rådet bredvid stationsområdet. Även här ansågs vyn mot stationshuset vara viktig att behålla, 
men däremot inte vyn mot industriområdet. 
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G Ä L L I V A R E
S T R A T E G I

FLÖDEN

Ett förslag togs fram och även det undersöktes utifrån synlighet och siktlinjer innan mer detaljerad utformning gjordes. Vid undersökning av de 
mest synliga platserna i vårt förslag ser man att den mest synliga platsen är koncentrerad till ungefär där busshållplatsen är placerad. 
Däremot är hela området framför stationshuset fortfarande relativt synligt. Analysen bör dock inte ses som absolut sanning då många 
faktorer påverkar resultatet. Den utvecklade gång- och skidbron gör att rummet upplevs på ett nytt sätt, och den har i analysen därför 
ritats in som ett hinder för sikt på samma sätt som en byggnad. Däremot beror det i högsta grad av var i rummet man står då man från 
många punkter kan se även upp på bron på grund av dess lutning vilket då inte upplevs som ett direkt hinder utan istället blir till en 
ny vy.  Vyn blir som mest tydlig från Malmsbergsvägen, och som vi dessutom ser i analysen blir mer synlig, vilket är positivt då den 
i förslaget ska fungera som anslutning till Gällivare centrum. 

Undersökningen av siktlinjer för vårt förslag visar att från Malmbergsvägen är sikten till Dundret och stationshuset bevarad 
vilket var vårt mål. Sikten från stationshuset sträcker sig betydligt kortare med vårt förslag, vilket gör rummet mer 
överblickbart och lättare att orientera sig i med två tydliga kopplingar till centrum. Från Lasarettsgatan är sikten till 
stationshuset kvar men en ny vy har skapats med bron som ringar in rummet. 
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NULÄGE

EFTER FÖRÄNDRING

VIND & SOL
Gällivares position ställer speciella krav när det kommer till klimatet. Vi har undersökt stations-
området utifrån vind och sol, och hur förslaget påverkat förhållandena. Nordvästlig och sydöstlig 
vind är de mest förekommande riktningarna, baserat på närmaste mätdata från Arvidsjaur, där 
förhållandena antagits vara lika Gällivares vad gäller vind. På bilderna är de blå områdena lugna, 
medan det blåser som mest vid de röda partierna. Med förändringarna ser vi att rummet skyd-
das mer från vindpåverkan, och klimatet därför borde bli behagligare att vistas i, vilket är viktigt 
för det arktiska klimat Gällivare bjuder på.

Solstudien är baserad på klockan 12 på dagen i båda fallen men där den övre bilden visar i ja-
nuari, och den undre i juni. Eftersom vi i förslaget lagt till byggnader i området skapar det själv-
klart mer skuggpartier, som kanske främst påverkar under vintermånaderna när solen står som 
lägst. Däremot kan det i kombination med fler platser i lä ändå vara mer fördelaktigt för platsen 
i slutändan, speciellt när man t.ex. ska vänta på bussen utomhus.

EFTER FÖRÄNDRINGNULÄGE

JANUARI 12.00

JUNI 12.00

FLÖDESANALYS
I vårt förslag finns fem viktiga målpunkter, alla markerade i bilderna 
nedanför. Stationen som är själva huvudpunkten i området, kabinbanan 
för att ta sig direkt till Dundrets topp, bussterminalen för resor till turistattraktioner 
som är placerade längre bort, busshållplatsen för för resor med lokaltrafiken i centrum och till flygplatsen 
och slutligen vår kombinerade gång- och skidbro för att ta sig direkt till Dundret via pistspåret samt till centrum. 

Utifrån dessa målpunkter analyserades vilka flöden som skulle komma att bli viktiga i området. Bron delas upp när den svänger ner mot sta-
tionsområdet genom att gående viker av ner mot stationshuset medan längdskidspåret fortsätter längs Malmbergsvägen. Skidspåret kan i sig 
bli en vinterförbindelse att utveckla för transport till och från centrum. Parallellt på andra sidan gatan går huvudgångstråket mot centrum. Dessa 
förbindelser var utgångspunkter när områdets gångstråk skapades. Längs gångstråket ska det gå att använda spark under vintermånaderna.
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G Ä L L I V A R E
NYA KNUTPUNKTEN FÖR TURISM

PISTSPÅR OCH KABINBANA

GÄLLIVARES NYA STATIONSOMRÅDE

Som antytts i tidigare bilder vill vi skapa enkla transportvägar även för skidor. Där-
för har vi dragit ett transportskidspår raka vägen från stationsområdet till Dundret, 
vilket blir en genare förbindelse än de skidspår som finns idag, och som självklart 
kan användas till gång och cykel på sommaren. Skidspåret ligger dessutom längs 
med en kabinbana, som blir en unik förbindelse till Dundrets topp. Sista biten delar 
de dock på sig, där pistspåret leder till liftarna medan kabinbanan fortsätter upp till 
toppen. Det är alltså helt upp till dig om du vill uppleva naturen Gällivare erbjuder 
från ovan i kabinbanan, eller ta en något hälsosammare väg på skidor rakt genom 
den. 

Stationsområdet blir en plats för turister där transporter och naturupplevelser är centrala delar. Funk-
tionerna kan användas av människor i alla åldrar, och året runt där kopplingen till naturen alltid är 
nära. Till exempel kan taket till kabinbanestationen användas som utkiksplats mot Dundret för att dra 
in naturen till stan. Sluttningen, i form av trappor, kan också utnyttjas som sittplatser där man t.ex. 
kan njuta av kvällssolen i väntan på bussen eller tåget. Vi har utnyttjat brons sluttning för att skapa 
lokaler under där vi föreslår att uthyrning av skidor, spark och cyklar flyttar in, för att man som turist 
ska kunna uppleva staden fullt ut och direkt från stationen. 

Sektionen över skidspåret  visar hur det, som som tidigare nämnt, går precis intill kabinbanan. Där 
finns fyra skidspår som gör tillgängligheten stor, vilken nivå du som skidåkare än är på.

Sektionen över busshållplatsen, som vi alltså dragit ut till vägen, visar hur på- och avstigning kommer 
ske. Tanken är där att hastigheten på vägen dras ned, samt att vägen smalnar av till en körbana precis 
vid hållplatsen för att ge kollektivtrafik högsta prioritet och öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

SEKTION ÖVER PISTSPÅRET SEKTION ÖVER BUSSHÅLLPLATSEN

TA KABINBANAN TILL 
DUNDRETS TOPP.

LÅNGDISTANSBUSSAR OCH 
LOKALBUSSAR DIREKT FRÅN 

STATIONEN.

ÅK SKIDOR TILL DUNDRET 
UTAN AVBROTT.
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Med förslaget gör vi det enkelt att som turist uppleva Gällivare utan att första tanken är att 
hyra en bil.  Stationens centrala läge i stan gör den lättillgänglig från centrum, samtidigt som den blir 

en anknytning ut till naturen. Stationens nya funktion är att knyta samman alla länkar och det gör 
Gällivare till ett välkomnande, okomplicerat och attraktivt resmål för turister från hela världen.
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