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REKREATION I GÄLLIVARE
Dagens Gällivare har ett måttligt utbud av rekreativa aktiviteter och platser. 
De flesta av de som finns att tillgå är inte helt öppna för allmänheten utan 
kostar pengar att besöka. De rekreationsområden som erbjuds är småskaliga 
och inte särskilt attraktiva med avseende på bristande tillgänglighet och 
tilltalande miljöer. De rekreationsformer som bidrar till motion och hälsa är både 
svåråtkomliga och kostsamma. De åldersgrupper som oftast har sämre tillgång 
till bil, exempelvis barn, ungdomar och äldre har svårt att på egen hand ta sig 
ut till dessa områden.
 
Gällivare med dess nordliga breddgrad och arktiska klimat har en starkt rotad 
tradition av skidåkning, både utförs och slättförs. Då snön täcker marken större 
delen av året är längdskidåkning en naturlig motionsform för många 
gällivarebor. De befintliga längdåkningsspåren i Gällivare är placerade i 
utkanten av staden och så är även spårens start och målpunkt. Trots att 
längdåkningen förefaller vara en av de mest använda och uppskattade 
motions- och rekreationsformerna i Gällivare är de spår som erbjuds ringa. 
Spåren är utformade på ett sådant sätt att skidåkaren blir tvungen att stanna 
och gå över vissa områden på grund utav grusning, vägkorsningar med mera. 
Bristfällig belysning är även något som kan uppfattas som otryggt i många 
delar utav spåren. Vissa sträckor är långa utan någon avsedd och lämplig 
plats för återhämtning. Spårens dragningar kan i dagsläget uppfattas avskilda 
och något öde då de inte integreras med folklivet som äger rum inne i 
Gällivare centrum. Detta minskar möjligheten till social interaktion människor 
emellan samtidigt som längdåkningen blir en aktivitet som sker i skymundan 
istället för något som visas upp och därmed kan locka fler.

ANALYS AV GATURUM I GÄLLIVARE
Val av färdväg vid rörelse genom staden kan bero på många faktorer. En av dessa är hur gatunätet 
och dess tillhörande gaturum är sammankopplade. Med hjälp av space syntax-analyser vilka redovisas 
till höger så kan gaturummen i Gällivare graderas. Graderingen går från rött med hög integration till 
blått med låg integration. Radien har satts till ett värde på 5, detta är ett passande värde med tanke 
på Gällivares skala.  
 
Första bilden visar Integrationen i staden. Integrationsanalysen mäter hur många svängar i gatunätet 
som måste göras från ett upplevt rum till ett annat. De rum som kräver minst antal “svängar” eller byte 
från ett rum till ett annat, för att nå samtliga rum anses ha högst integration och är de med varma 
färgtoner. Detta gäller endast om analysen anses global, om analysen skall utföras på en lokal skala 
måste en radie sättas. Då en radie sätts räknas endast så många svängar som radien satts till, i detta 
fall 5 svängar (r=5). De flesta röda gaturum med hög integration är lokaliserade i stadens stadskärna 
förutom ett par stycken i bostadsområdena i och kring Malmberget. De röda rummen indikerar alltså 
hög potential med avseende på dess höga integration i staden. De två stråk i Gällivares stadskärna 
som enligt analysen har högst integration är Malmbergsvägen och Västra Kyrkoallén.
 
Det andra diagrammet visar en Choice-analys i Gällivare. Alltså de gaturum människor med högst 
sannolikhet kommer att använda sig av när de transporterar sig från en plats till en annan. Dessa 
gaturum utgörs idag främst av bilvägen Malmbergsleden med motorfordon från och till arbete och 
hem. Genom att erbjuda ett alternativt transportsätt i Gällivare skulle Malmbergsleden även 
kunna avlastas.
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Maria hansson  isabella eriksson  Datorstödd stadsplanering F7002b 

FÄLTSTUDIE
En fältstudie i Gällivare längst det befintliga skidspåret avslöjade brister gällande dragning av spår samt 
bitvis bristande kvalité av dessa. Hinder fanns även längst skidspåren där grusning på många platser 
medförde att skidåkarna var tvungna att avlägsna sina skidor och bära dem över hindren. Detta gäller 
även i korsningar, tunnlar och på andra ställen där spårning inte varit möjlig. Ingen av de skidåkare som 
tillfrågades hade använt skidspåret som något annat än motion. Något som noterades var att delar av 
skidspåren genom bostadsområden som gick parallellt med bilvägen upplevdes otrygga. I övrigt har 
Gällivare en riklig naturmiljö med mycket snö större delen utav året och de lokalt boende upplevs ha 
ett stort intresse för längdskidåkning och vintersport.
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KONCEPTBESKRIVNING
I dagsläget är bilen det viktigaste och mest prioriterade transportsättet 
medan alternativa transportsätt är ned-prioriterade. Konceptet syftar till 
att möjliggöra utökade förbindelser med alternativa transportmedel i form 
utav längdskidåkning. Detta skall ske utan att de befintliga förbindelserna 
påverkas negativt.

FOKUSOMRÅDEN
Gällivare växer och blir allt mer vertikal i sin utbredning i och med expansion 
av samtliga områden, dock främst Östra Malmberget och Repisvaara. 
Att stärka kopplingen mellan dessa områden får därför större betydelse då 
dagens förbindelser kan anses bristfälliga.

Östra Malmberget står framför en kommande expansion då stora delar av den 
västra sidan skall flytta till den östra samtidigt som en förtätning är planerad. 
Att ta sig från Östra Malmberget ner till centrum och vidare ner till Repisvaara/
Dundret kräver idag en omväg och är svårt att göra annat än med bil. 
Genom utökade förbindelser däremellan kan de boende i Östra Malmberget 
få ökad tillgång till centrum och dess rekreationsområden.

Centrala Gällivare utgör en nyckelpunkt i staden och behöver därför även 
utmärkas som en sådan. Gällivare centrum är utgångspunkten till alla de 
omkringliggande områdena och deras utbud av rekreation. Trots detta finns i 
dagsläget inget i de centrala delarna som kan tyckas locka till aktivitet. 
Det finns dock mycket potential i den till ytan mycket stora och centrala 
parken, Sjöparken, som i dagsläget står till synes tom.

Repisvaara med dess gynnsamma läge mitt emellan Dundret och Gällivare 
centrum är även detta ett område under expansion. I en framtida utvidgning 
och utbyggnation av Repisvaara kommer detta automatiskt bilda en 
koppling, denna behöver dock stärkas redan nu för att hänga med i den 
utveckling som komma skall.

Dundret är Gällivares största turistattraktion och många som bor i Gällivare 
uppskattar närheten till skidåkningen. Att kunna nå och få vistas i Dundrets 
naturnära och rekreativa omgivningar är inte möjligt för alla i dagsläget. 
Kostsamma liftkort och dåliga förbindelser förutom med bil är faktorer som 
idag hindrar Dundret från att vara ett rekreationsområde för alla. En förstärkt 
koppling mellan Centrum och Dundret samt Repisvaara och Dundret 

möjliggör detta. 

STRATEGISK PLACERING AV HUBB 
För att kunna föra samman stadens nyckelpunkter med det nya skidspåret är en platsanalys av fokusområdet väsentlig. 
Den ger en förståelse för de områden som kan förtydliga spårets genompassage i centrum. Vägarna Östra- och Västra 
Kyrkoallén tillhör Gällivares stadskärna och angränsar med Storgatan som främst präglas av affärsverksamheter, kontor 
samt arbetsplatser. Platsen utgör en allé som tillsammans med närliggande park studerats via en VGA-analys och 
redovisas till höger. De olika färgskalorna indikerar hur pass synliga och därmed hur attraktiva olika områden är att 
använda sig utav i fortsatt planering. Den röda färgen avslöjar att hörnet vid Hellebergsvägen mot Vallmovägen är 
den strategiskt bästa platsen att utgå ifrån. Det längre avstånden mellan nyckelpunkterna begränsar 
transportmöjligheten med skidor vid faktorer som utmattning, kyla/blåst, trögt väglag, hunger, skada etc. 
Placering av hubbar längst skidspåret skapar gynnsammare förutsättningar för skidåkare då det erbjuder 
återhämtning, reparation- och vallningsmöjligheter vilket gör skidspåret mer attraktivt. Den primära hubben ska 
markeras genom dess storlek gentemot de övriga och placeras efter VGA-analysen. 
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Värmestuga / hubb

GÄLLIVARES NYA LÄNGDÅKNINGSSPÅR är en förlängning av de befintliga och 
kopplas samman med dessa i väl valda punkter. Längåkningsspåret tar vid i norra delen av 
centrum vid bostadsområdet söder om E45an. Detta dras sedan vidare genom Blåbärsvägen 
och ner mot Sjöparken. Spåren går sedan förbi Sjöparken och längst med Västra Kyrkoallén som 
är ett viktigt stråk i Gällivare centrum. Spåren går sedan genom Länsmansgatan, över bron och 
kommer ut på Andra Sidanvägen innan det fortsätter raka vägen ner till Repisvaara och 
Dundret.

Denna nya slinga av längdåkningsspår innebär först och främst en integrering av rekreation i 
Gällivare centrum. Ökad tillgänglighet har skapats för de boende i centrum då de slipper ta sig 
ut till utkanten av staden för att få sin dagliga motion och rekreation. De nya 
sammanlänkningarna innebär även ett mer vertikalt spår från Östra Malmberget till Dundret, 
vilket förenklar det för den som inte vill åka så långt. Den nya slingan kan även ses som ett nytt 
transportsätt för den som så vill. Ett alternativ till bilen eller cykeln vintertid. Att spåren dras 
genom självaste centrum samt i en nästintill rak vertikal riktning är därför viktigt då den som 
endast skall transportera sig oftast föredrar det kortaste avståndet till målpunkten.

Slingornas start- och målpunkt har även flyttats från 
campingen in till Sjöparken i centrum. Här finns det 
utrymme och plats för alla de aktiviteter som ett 
längdåkningsspårs start och målpunkt behöver. 
Sjöparken blir ett slags aktivitetscenter mitt i staden 
och en naturlig mötesplats. Här finns rum för uthyrning 
av skidor, vallabod och en plats för återhämtning 
i den moderna värmestugan som är placerad vid 
Sjöparkens västra del med utblick över parken. Med 
Sjöparkens redan befintliga utbud av skridskobana 
samt intilliggande badhus blir Sjöparken ett aktivitets 
område för samtliga åldersgrupper. 

HUBBAR
De fem hubbarna längst skidspåret är utrustade med värmekaminer 
och sittplatser utöver bänkar för reparation- och vallningsmöjligheter. 
Ur en social aspekt underlättar platserna spontana möten människor 
emellan oberoende av ålder och skiderfarenhet. Skidaktivitet för 
barnfamiljer underlättas även då hubbarna erbjuder en trygg och 
trevlig miljö för vila och förtäring av matsäck. Genom ett relativt 
jämbördigt avstånd hubbarna emellan skapas en uppfattning om 
skidspårets totala längd vilket underlättar användningen av 
skidspåret.

DETALJUTFORMNING
Det nya skidspåret får en central roll i Gällivare för att främja och utveckla känslan 
av tillgänglighet. Bilderna till vänster visar tre centrala delar i staden idag och hur det 
kan integreras med skidspåret. Tunneln mot Sjöparken skapar idag ett stort problem 
för skidåkare då gångvägen gemensamt utnyttjas med resterande gångtrafikanter. 
Anledningen är den grusning som sker under vinterhalvåret vid förebyggande av 
halka men som medför försämrad friktion i spår samt förstörelse av utrustning för 
skidåkarna. Ett alternativ med två tunnlar istället för en ger gångtrafikanterna en 
säker grusad passage samtidigt som att skidåkarna kan korsa vägen utan att behöva 
ta av sig skidorna. Gällande Gällivares mest centrala del som utgörs av en allé kan 
gaturummet utformas med ett separat skidspår parallellt med gångvägen. Skidställ 
med lås längst med allén är en enkel lösning för att underlätta tillfällig förvaring utav 
skidor. Närheten till stadens centrala näringsliv kan då utnyttjas oberoende av 
skidutrustning. Genom att bredda vissa av de gångvägar som skall utgöra det nya 
skidspåret så upplevs skidspåret tryggare och minimerar dessutom risken för olyckor 
med övrig trafik.
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RUM FÖR MÖTEN, AKTIVITET OCH REKREATION 
Västra Kyrkoallén bildar ett nytt huvudstråk i Gällivare centrum. 
Stråket kopplar direkt samman Gällivares nya aktivitetscentrum, 
Sjöparken, med stadens shoppinggata Storgatan. Mellan dessa 
bildas en väl tilltagen allé med plats för både aktivitet, rekreation 
och handel. I horisonten syns landmärket Gällivare kyrka som utgör 
en nod längst med stråket. Modern och bra belysning medverkar till 
att spåren kan användas när som helst på dygnet utan att kännas 
otryggt. Längdåkningen blir på detta sätt mer synlig i staden och 
inbjuder förhoppningsvis fler människor att prova på längdåkningen 
som rekreation- eller transportmedel. Gällivares nya profil som ett 
”Ski city” bidrar även med attraktivitet och går hand i hand med 
Gällivares vision om att vara en arktisk småstad i världsklass.

Nya Västra Kyrkoallén 

Hellebergsvägen Länsmansgatan Norra Västra Kyrkoallén - E45an
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