
Syfte med Gällivare kommuns förslag på parkeringsavgifter i 
Kunskapshuset och gatumark Gällivare centrum

• Funktionella lösningar för trafikanter 

• Reglering av trafiken i stan 

• Lättare regler att komma ihåg 

• Tydlig info om våra parkeringar och regler

• Behov för parkeringsplats för boende

• Billigare lösningar för kommunen  

• Smarta och tydliga vägvisningar till parkeringshus 

• Lättare att hitta parkeringsplats inom 

centrumtriangeln 

• Rättvis fördelning av gratis parkeringar för handeln 

• Mindre bilar i stan, renare luft och trivsam 

centrum 

• Tryggare gator för alla (inkl. synskadade, 

handikapp osv.)
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Blå zon (för handel)
Besöksparkering
Parkeringsförbud
Lila zon (för boende)
Grön zon 
(för boende och framkomlighet)
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Blå zon (för handel)
Besöksparkering
Parkeringsförbud
Lila zon (för boende)
Grön zon 
(för boende och framkomlighet)

Lila zon
Taxa mellan 8-17 
Ingen max 

Dygnsparkering 
60 kr/dag 

Månadskort: 600 kr/månad 

Boende vid behov: 250 kr/mån.

I lila zon får fordon parkeras mot 
avgift. Långtidsparkering är 60 
kr/dygn eller 600 kr/månad (fast 
på reg nr - alla kan ansöka). För att 
prioritera parkering för boende 
erbjuds en reducerad boendetaxa 
på 250 kronor för en 30-
dagarsperiod. (fast på reg nr -
folkbokförd på adressen).
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Blå zon (för handel)
Besöksparkering
Parkeringsförbud
Lila zon (för boende)
Grön zon 
(för boende och framkomlighet)

Grön zon
Taxa mellan 8-17 
(datum/speciell skylt) 
P g a framkomlighets
-bekymmer 

Ingen max 

Dygnsparkering 60 kr/dag 

Ej månadskort 

Boende vid behov: 250 kr/mån.

I grön zon får fordon parkeras mot 
avgift och långtidsparkeringar är 
60 kr/dygn. För att prioritera 
parkering för boende erbjuds en 
reducerad boendetaxa på 250 
kronor för en 30-dagarsperiod. 
(fast på reg nr - folkbokförd på 
adressen). Parkering sker enligt 
nuvarande/nya skyltarna (speciell 
skyltning för snöröjning och 
framkomlighet). 
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Blå zon (för handel)
Besöksparkering
Parkeringsförbud
Lila zon (för boende)
Grön zon 
(för boende och framkomlighet)

Blå zon
Taxa mellan 8-17

Max 3 timmar

Ej dygnsparkering

Ej p-plats uthyrning

Ej dygnspris

I blå zon får fordon parkeras högst 
3 timmar och mot avgift. Syftet 
med den nya regleringen är att 
skapa en jämnare beläggning på 
stadskärnans parkeringar och 
skapa en bättre rotation på 
parkerade fordon. På så sätt 
skapas bättre förutsättningar för 
ökad tillgänglighet för 
korttidsparkeringar för besökare i 
staden. 
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Blå zon (för handel)
Besöksparkering
Parkeringsförbud
Lila zon (för boende)
Grön zon 
(för boende och framkomlighet)

Gator
1 timme gratis
Taxa 12 kr/t
gratisparkering 17 – 8 (datumparker.
eller alt. speciell skyltning för
snöröjning)
Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Lila zon
Taxa mellan 8-17 Ingen max 
Dygnsparkering 60 kr/dag 
Månadskort: 600 kr/månad 
Boende vid behov: 250 kr/mån.

Grön zon
Taxa mellan 8-17 (datum/speciell skylt) P g a 
framkomlighets-bekymmer
Ingen max 
Dygnsparkering 60 kr/dag 
Ej månadskort 
Boende vid behov: 250 kr/mån.

Blå zon
Taxa mellan 8-17
Max 3 timmar
Ej dygnsparkering
Ej p-plats uthyrning
Ej dygnspris
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Blå zon (för handel)
Besöksparkering
Parkeringsförbud
Lila zon (för boende)
Grön zon 
(för boende och framkomlighet)

Gator
1 timme gratis
Taxa 12 kr/t
gratisparkering 17 – 8 (datumparker.
eller alt. speciell skyltning för
snöröjning)
Söndagar och helgdagar är avgiftsfria.

Lila zon
Taxa mellan 8-17 Ingen max 
Dygnsparkering 60 kr/dag 
Månadskort: 600 kr/månad 
Boende vid behov: 250 kr/mån.

Grön zon
Taxa mellan 8-17 (datum/speciell skylt) P g a 
framkomlighets-bekymmer
Ingen max 
Dygnsparkering 60 kr/dag 
Ej månadskort 
Boende vid behov: 250 kr/mån.

Blå zon
Taxa mellan 8-17
Max 3 timmar
Ej dygnsparkering
Ej p-plats uthyrning
Ej dygnspris
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Parkeringszoner
/plats

Parkeringsavgift 
per timme

Energi avgift per 
Kwh

Parkeringsavgift 
per dygn

Förhyrd per 
månad

Parkeringstider

Blå zon 12 kr 3 kr - - 08-17 alla dagar förutom söndag 
och helgdagar. Parkering högst 3 
timmar

Grön zon 12 kr 3 kr 60 kr 250 kr* 08-17 alla dagar förutom söndag 
och helgdagar

Lila zon 12 kr 3 kr 60 kr 250 kr*/600 kr 
**

08-17 alla dagar förutom söndag 
och helgdagar

P-hus 8 kr 3 kr 50 kr 400 kr *** 06-23 alla dagar

* Månadskort för boende
** Månadskort (alla kan söka)
*** (6-17) endast för Kunskapshusets personal

Parkering gatumark i centrala delen av Gällivare tätort (centrumtriangeln)
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Kunskapshuset P-huset 

• Gratis parkering 2 timmar, därefter parkeringsavgift 8 kr per timme 
och energiavgift 3 kr/kWh för laddstolpar.

• Långtidsparkering är 50 kr/dygn 

• Avgiftstider är mån-söndag 06-23.

• Månadskort för lärare 400 kr/månad (gäller för 06-17) -
(fast på reg nr).
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