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INLEDNING 

Gestaltningsprogram 
 
Ett gestaltningsprogram ska… 

 

…vara ett hjälpmedel för styrning av den yttre miljöns  
   utformning. 

 

…utgöra ett stöd för beslut om framtida åtgärder  
   (projektering, bygglovhantering, byggande, m.m.).  

 

…ge handlingsberedskap och vara ett underlag för t. ex.  
   planprogram och detaljplaner. 

 

…fungera som inspiration och vägledning samt utgöra ett  
   ramverk för olika aktiviteter och delmoment såsom   
   skyltmanual, belysningsmanual, m.m. 

 

…tas fram i en cyklisk process och vara ett levande   
   dokument. 



INLEDNING 

Bakgrund 
 
Efter Arjeplog kommuns deltagande i projektet ”Designa 
Norrbotten” väcktes frågan om Arjeplog skulle gå vidare med 
gestaltningen av kommunen. Därför anlitades en konsultgrupp 
för att ta fram en förstudie för ett gestaltningsprogram.  

 
Förstudiearbetet inleddes med ett startmöte mellan Arjeplog 
kommun, MAF Arkitektkontor och Lundberg Design i april 2013. 
Ett platsbesök på två dagar gjordes sedan i maj.  

 
Som avslutning på platsbesöket hölls ett möte med 
representanter från Arjeplog kommun och inbjudna 
representanter från det lokala näringslivet och turistnäringen. 
Lundberg Design inledde med att presentera ett tidigare 
genomfört projekt i Åre. Därefter följde en diskussion kring läget i 
Arjeplog, vilka problem och svagheter som behöver avhjälpas 
samt vilka styrkor och möjligheter som bättre kan tas tillvara.  



INLEDNING 

Förstudiens syfte & innehåll 
 
Syftet med förstudien är att ringa in problemet, få förståelse     
för samt sätta ramverk för det fortsatta arbetet mot ett 
gestaltningsprogram. Förstudien preciserar målen med 
gestaltningsprogrammet och ringar in nedslagsplatser. Utifrån 
detta visas sedan skissexempel på vad man kan uppnå på de 
utpekade platserna. 

 

Avgränsningar 
 
Arjeplog är den till ytan sett fjärde största kommunen i Sverige. 
Detta förstudiearbete avgränsas dock till att endast behandla 
Arjeplog tätort, med undantag av Galtispuoda som också 
behandlas. Genom att stärka tätortens identitet och värden 
väntas positiva effekter i hela kommunen. Det fortsatta arbetet 
med ett gestaltningsprogram kan sedan få andra avgränsningar.   

 
 
 



INLEDNING 

Gestaltningsprogrammets mål 
 
Konsultgruppen har arbetat fram ett antal specifika mål med det 
framtida gestaltningsprogrammet. Genom att ta fram ett 
gestaltningsprogram för Arjeplogs kommun vill vi uppnå följande: 

 

• Arjeplog kommuns unika värden ska förstärkas och 
tydliggöras.  

 

• Kommunens attraktivitet och tillgänglighet ska öka.  

 

• Antalet besökare, nya invånare och företagsetableringar i 
kommunen ska öka.   

 

• Besökare och invånare ska uppleva en tydlig och enhetlig bild 
av kommunen och dess tätorter. 

 

• Arjeplogs entréer ska vara välkomnande och intresseväckande.  

 

• Besökaren i Arjeplogs kommun får en unik och storslagen 
upplevelse. Besökare blir nyfikna, vill veta mer och vill gärna 
komma tillbaka.  

 

• Besöksmål – gamla och nya – ges en attraktiv utformning med 
god tillgänglighet för alla. 



FÖRSTUDIE 

Platsbesök 
 
Under två dagar i maj gjordes  
ett platsbesök  i Arjeplog med 
omnejd. Efter platsbesök och 
workshop med invånare och 
arbetsgrupp utkristalliserades 
nedslagsplatser i samhället. 
Dessa platser markeras här på  
kartan och presenteras med  
foton och en kort förklarande  
text över nuläget. 

Hamnen: Idag centrums ”baksida”. 

Silvervägen: Idag centrums ”baksida”. 

Silvervägen/Torggatan:  
Ingenting som ”bromsar in” 
passerande, fritt fram att köra 
rakt förbi Arjeplog centrum.  

Lugnetvägen:  
Kopplingar saknas i  
befintligt strandstråk. 

Vaukaleden:  
Koppling till tätortsstråken saknas. 

Hamnen: 
Koppling till hamnstråk saknas. 
Hamnen nyttjas inte. 

Galtispuoda: 
Outnyttjad potential. 

Strömvägen:  
Otydligt stråk mellan centrum 
och skolområdet. 

Hornavanskolan:  
Stor parkering skapar  
ointressant asfaltyta.  

Slagnäsvägen/Strömnäsvägen: 
Överdimensionerad 
trafiklösning. 

Centrum:  
Otydliga, ointressanta stråk.  

Centrum:  
Otydligt torg, röriga parkerings-
ytor vid Konsum och Frasses.  

Prästgården:  
Strandpromenaden tar slut.  

Prästgårdstomten: 
Outnyttjad yta.  



FÖRSTUDIE 

Platsbesök 
 
Arbetsgruppen tog med sig 
intryck och synpunkter som 
framkom under platsbesöket. 
Här preciseras vad som  
kan göras för att avhjälpa  
de utpekade platsernas 
svagheter och bättre ta tillvara 
outnyttjade resurser.  

Prästgården:  
Förläng strandpromenaden runt.  

Prästgårdstomten: 
Nyttja platsen.  

Centrum: Tydliggör torget.  

Slagnäsvägen/Strömnäsvägen: 
Fånga intresse hos passerande, 
bryt upp asfaltytor.   

Centrum: Förstärk stråken.  

Silvervägen/Torggatan:  
Fånga intresse hos passerande, 
skapa nod som manar till vägval. 

Vaukaleden:  
Förstärk koppling till tätortsstråken. 

Strömvägen:  
Förstärk stråk mellan centrum 
och skol-/kulturområdet. 

Hornavanskolan:  
Bryt upp asfaltytor.  

Hamnen: ”Bygg bort” baksidan. 

Silvervägen: ”Bygg bort” baksidan. 

Lugnetvägen:  
Förstärk strandpromenaden. 

Hamnen: Förstärk hamnstråk, 
tydliggör hamnverksamhet. 

Galtispuoda: Skapa målpunkt. 



FÖRSTUDIE 

Platsbesök sammanfattning 
 
De slutsatser som drogs under och efter platsbesöket  
sammanfattas här i tre huvudrubriker. 
 

Nyttja outnyttjade platser 
 Ta tillvara förbisedd potential för att  
 skapa nya målpunkter.  
 

Skapa sammanhängande stråk 
 Förstärk befintliga stråk med hjälp av  
 konsekvent belysning och skyltning.  
 Komplettera befintliga stråk där glapp  
 finns.  
 

Tydliggör platser 
 Bryt upp stora asfaltytor med t.ex.  
 vegetation eller installationer. ”Bygg bort”  
 baksidor, antingen genom tillkommande  
 bebyggelse eller genom att införa element  
 som fångar intresset och drar uppmärksamheten  
 från röriga eller tråkiga platser.  
 
 



FÖRSTUDIE 

Inspiration 
 
För att kunna gå vidare med åtgärdsförslag och längre fram även 
mer ingående gestaltningsförslag behövde arbetsgruppen hitta 
inspiration att stödja gestaltningen mot. Efter workshopen i 
Arjeplog kunde vi konstatera att Arjeplog kommun vilar på tre ben, 
nämligen lokalbor, turister och biltestarbetare. Den inte alltid 
synliga men ständigt närvarande  samekulturen är något vi vill 
försöka ta fasta på, på ett subtilt sätt. Arjeplog tätorts fantastiska 
läge vid Hornavan och anknytande sjösystem ger en unik möjlighet 
till ett fjällnära skärgårdsliv. Detta inspirerar t.ex. till båtliv och 
boende i ett hamnnära läge. Biltestverksamheten utgör idag en 
stor del av Arjeplogs karaktär. Genom att inspireras av detta och 
framhäva verksamheten på ett bra sätt kan nya målpunkter skapas 
i Arjeplog. 
 
Övergripande ledord till gestaltningen: 
 

 Samekulturen 
 Fjällnära skärgård 
 Biltestverksamheten 
 
 

 
 



FÖRSTUDIE 

Analys & åtgärdsförslag 
 
Platsbesök och workshops  
sammanfattas här i en slags  
analyskarta över Arjeplog  
tätort. Analyskartan redovisar  
översiktligt vilka platser som  
behöver bearbetas på olika  
sätt samt vad som lämpar sig  
på platsen. Här redovisas även  
vilka nya stråk som behöver  
skapas och vilka befintliga  
stråk som måste förstärkas. 

Car Testing Experience Center Hamnen (fjällnära skärgård) 

Torget  

Rondell (symbol)  

Symbol - Galtispuoda  

Parkering  

Parkering  

Förtätning (bostäder)  Fjällträdgård  

Koppla tätortsstråk   
 till Vaukaleden för  
  sammanhängande  
    strandpromenad.  

Tydliggör stråken 
upp till Öberget och 
in mot centrum. 

    Utpekade platser 
    Befintliga stråk 
    Nya stråk 
    Förstärkta stråk 
    Fordonsstråk ”Bromsen” 

       Förstärk centrala    
   stråk och kopplingen 
till skola/bibliotek/ 
medborgarhus med  
      sammanhängande  
      armatursättning. 

Rondell (symbol)  



FÖRSTUDIE 

Gestaltningsförslag 
 
För att få en tydligare bild över våra visioner har vi valt att visa 
exempel från några utvalda platser. För varje ”nedslagsplats” visas 
inspirationsbilder och skisser på hur det kan se ut i framtiden. Skissen 
nedanför presenterar de platser som sedan beskrivs närmare på 
efterföljande sidor.   

Bromsen Entréer längs Silvervägen med nod vid centrum 

Trolltrumman Torget och nya parkeringslösningar 

Woonerf Centrumstråk och armatursättning 

Car Testing Experience Center  

Hamnen Fjällskärgård och förtätning med bostäder 

Fjällträdgård  med förlängt strandstråk 

Fjällfyren Anläggning och utsiktsplats på Galtispuoda 
Kunskap & kultur Koppling till centrum 

Skyltning av hela kommunen  



Sameviste 

Arjeplog kyrka 

Einar Wallqvists hem 

Fjällträdgård 

Kunskap & kultur 

Torget 
Silvermuseet 

FÖRSTUDIE 

Analys & åtgärdsförslag 
 
De nya och förstärkta stråken skapar  
kopplingar mellan de olika befintliga  
och nya  målpunkterna i Arjeplog centrum.  
Analyskartan visar en mer detaljerad vy över  
Arjeplogs centrala delar.  
 

 

 
 

    Befintliga målpunkter och stråk 
    Nya målpunkter och stråk 
    Förstärkta målpunkter och stråk 
                        Centrumstråk 
                        Strandstråk 

Car Testing Experience Center 

Kunskaps- och kulturområdet kopplas 
samman med övriga centrum genom 
att låta centrums armatursättning 
fortsätta ner längs Strömvägen. 

Det befintliga hamnstråket förlängs runt det nya biltestcentret och ut till 
Skeppsholmen och samevistet. Gångstråket fortsätter sedan över Rattikvägen 
och knyter an till den befintliga strandpromenaden bakom kyrkan.   

Det befintliga strandstråket förlängs ända 
ner till Vaukaledens startpunkt i öster. På 
västra sidan fortsätter strandstråket och 
kopplar på Strömvägen. Strandstråket är 
nu komplett!   

De centrala gatustråken får en 
gångfartsområdeskaraktär för 
att gynna gående och cyklister, 
skapa ett trevligare gaturum 
och ett mer sammanhängande 
centrum.  

Armatursättning och utformning 
av gaturummet hjälper till att 
skapa koppling mellan noden vid 
Silvervägen, torget och den nya 
målpunkten i hamnen.  



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Bromsen 
 
Längs Silvervägen möts man av entrén och fängslas av de vackra 
installationerna längs vägen in mot centrum. Tillsammans med den 
nya rondellen med sin rondellsymbol bidrar detta till lägre 
hastighet. Bromsen ger tid till vägval.  
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FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Bromsen 
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Ref: Bromma stad projekt Ref: Carsten, unidisplay 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Bromsen 
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FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Woonerf 
 
Arjeplogs centrala gator har fått ett helt nytt utseende med ny 
markbeläggning, sidoförskjutningar och gatubelysning. 
Föregångaren är den Holländska Woonerf som är en typ av 
gångfartsområde (tidigare gårdsgata). Gående och cyklister har 
företräde, men man kan fortfarande köra och parkera längs 
gatorna om man vill.  
 

 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 
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FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Trolltrumman 
 
Torget Trolltrumman med sin stora, öppna yta ger utrymme för 
olika evenemang. Den nya parkeringslösningen här och på andra 
sidan Torggatan ger ett städat intryck. 

 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 
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FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Car Testing Experience Center 
 
Från torget kan man ana det nya biltestcentret Car Testing Experience Center.  
De bilmärken som testas i Arjeplog presenteras här på olika sätt. 
 
 
 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Hamnen 
 
Hela hamnsidan har fått ett nytt utseende, inte bara tack vare 
biltestcentret. Här har även bostäder byggts i ett hamnnära läge 
och hamnstråket har förlängts och kopplats samman med övriga 
centrumstråk. Från hamnen kan man ta en tur med någon av 
segelbåtarna som finns att hyra.      
 
 
 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Fjällträdgården 
 
Längs det fina strandstråket kan man promenera till de gamla  
samebosättningarna och tillbaka runt Prästgården. Här överraskas  
man av Fjällträdgården där fjällvärldens flora arrangerats till en  
vacker trädgård.  
 
 
 
 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Kunskap & kultur 
 
Strömvägen har en tydlig koppling till centrumstråken i och med 
den nya armatursättningen. Kunskaps- och kulturområdet får på  
så sätt en starkare gemenskap med Arjeplogs centrum. Asfaltytan 
framför Hornavanskolan har brutits upp i mindre fraktioner för att  
skapa rumskänsla. Korsningen Strömvägen/Slagnäsvägen har nu en  
rondell med symbolvärde.  
 
 
 
 
 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Fjällfyren 
 
Vid korsningen mellan Silvervägen och vägen upp mot Galtispuoda 
väcker en symbol intresset hos passerande. Anläggningen uppe på 
Galtispuoda, Fjällfyren, erbjuder en fantastisk utsikt både sommar 
och vinter. Kommunen presenteras här i korthet, t.ex. med olika 
utställningar. 
 
 
 
 

 
 

 
 



FÖRSLAG PÅ UTFORMNING 

Skyltsystem 
 
Ett första utkast på skyltsystem för Arjeplog 
De karakteristiska ringarna från biltestningen kommer igen 
i pictogram, vi tänker oss 20-30 olika unika pictogram som  
skapar en sammanhållen hänvisning inom kommunen 
Skyltarna är designade med inslag av silver som knyter an till 
Arjeplogs historia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ref:Oxford 



FORTSATT ARBETE 

Gestaltningsprogram för Arjeplogs kommun 

 
Förstudien har lett fram till ett förslag på hur det fortsatta arbetet mot ett 
gestaltningsprogram kan se ut. Förslaget på arbetsordning presenteras här 
nedanför. 

 

1. Bakgrund och historik Varför det ser ut som det gör idag,  
  hur orten vuxit fram och utvecklats. 

 

2. Inventering och analys Befintlig yttre miljö och bebyggelse  
  inventeras och analyseras. 

 

3. Tolkning av grafisk profil Den grafiska profilen tolkas för att  
  kunna arbetas in i efterföljande   
  koncept och förslag på manualer. 

 

4. Koncept och idéer Konceptet preciseras och   
  konkretiseras, bl.a. med hjälp  
  av utförligare skissförslag. 

 

5. Manualer och planer  T.ex. skyltmanual, pictogram,   
  belysningsmanual samt grön-  
  och vitplan tas fram som en  
  del av gestaltningsprogrammet. 

 
 



INTE BARA EN VÄG… 

Alla vägar bär till Arjeplog 
 
 


