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Kiruna kommun inbjöd i mars 2013, i samarbete med lKaB 

och sveriges arkitekter, fem arkitektkontor till en tävling 

om ett nytt stadshus i Kiruna. 

BaKGrund
LKABs brytning av järnmalm en kilometer ner i berget orsakar rörelser och sättningar 
i marken som kommer att påverka en stor del av bebyggelsen i Kiruna centralort. Ki-
runas nuvarande stadshus kommer inom några år att påverkas av gruvans utbredning 
och blir därmed den första större byggnad som måste ersättas med en ny. Stadshuset 
kommer att bli en av de första nya byggnaderna i den nya stadskärnan och en viktig 
profilbyggnad i den nya staden. 

Projektet ett nytt stadshus i Kiruna är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun 
och LKAB. Projektet är uppdelat i olika faser där ansvaret för respektive fas växlar mel-
lan parterna. Kiruna kommun ansvarar för genomförandet av arkitekttävlingen och att 
utse vinnande förslag. Därefter övergår ansvaret för projekterings- och byggnadsfas till 
LKAB som därmed blir byggherre. Efter färdigställande övergår byggnaden i kommu-
nal ägo och kommunen blir ansvarig för den framtida driften. Målsättningen är att ett 
nytt stadshus ska stå klart för inflyttning i oktober 2016.

tÄVlinGen
För att finna bästa möjliga lösning i denna stora utmaning beslöt Kiruna kommun i 
maj 2012 att genomföra en arkitekttävling. Tävlingen som arrangeras av Kiruna kom-
mun i samråd med LKAB och Sveriges Arkitekter inleddes under hösten 2012 med 
en öppen prekvalificering där 56 team och arkitektkontor visade intresse att delta i 
tävlingen. Bland dessa 56 team och kontor valdes fem tävlande ut. Kontoren inbjöds 
till ett startmöte i Kiruna den 13–15 mars 2013. Vid detta möte presenterades täv-
lingsprogrammet och juryn. De tävlande fick också besöka tävlingsområdet och det 
nuvarande stadshuset. 

Tävlingsuppgiften bestod i att ge förslag på utformning av det nya stadshuset med 
kringliggande tomtmark i enlighet med den målbild som fastställts av kommunfull-
mäktige och tävlingsprogrammet. Avsikten är att vinnande förslagsställare efter för-
handling med byggherren, LKAB, upphandlas för projektering av det nya stadshuset. 
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De fem kontor/team som lämnat förslag i tävlingen är:

•	 Dorte	Mandrup	Arkitekter	ApS,	Ramböll	Sverige	AB,	Anders	Krüger,	UULAS	
Arkitekter AB, Marianne Levinsen Landskab ApS 

•	 Henning	Larsen	Architects	A/S,	WSP	Sverige	AB,	Temagruppen	Sverige	AB,	
UiWE	

•	 HRTB	Arkitekter	MNAL,	Stein	Halvorsen	AS,	Grindaker	A/S	

•	 Jarmund/Vigsnaes	AS	Architects	MNAL,	Petra	Gipp	Arkitektur	AB,	Ron	Hender-
son,	Sune	Nordgren,	John	Manoochehri	

•	 Wingårdhs	Arkitektkontor	AB,	C-O-M-B-I-N-E	Arkitekter	AB,	Buro	Happold	

Vid tävlingstidens slut den 10 juni 2013 hade samtliga lämnat in förslag som godkän-
des för bedömning av juryn.

Juryn
En tävlingsjury bestående av 9 personer har bedömt förslagen: 

•	 Lisbeth	Nilsson,	projektledare	stadsomvandlingen,	Kiruna	kommun,	ordförande	i	
juryn 

•	 Arkitekt	SAR/MSA	Lars	Fernqvist,	konsult	utsedd	av	Kiruna	kommun

•	 Lennart	Lantto,	kultursekreterare,	fritids-	och	kulturförvaltningen,	Kiruna	kom-
mun 

•	 Anita	Juntti,	personalchef,	kommunkontoret,	Kiruna	kommun	

•	 Thomas	Stålnacke,	fastighetschef,	Kirunabostäder	AB	

•	 Britta	Marakatt	Labba,	konstnär	

•	 Arkitekt	SAR/MSA	Nina	Eliasson,	processledare	samhällsomvandling	LKAB,	ut-
sedd av LKAB

•	 Arkitekt	SAR/MSA	Mats	Jacobsson,	utsedd	av	Sveriges	Arkitekter	

•	 Arkitekt	SAR/MSA	Vanja	Knocke,	utsedd	av	Sveriges	Arkitekter	

Till juryn adjungerades: 

•	 Arkitekt	SAR/MSA	Hans	Utstrand,	stadsarkitekt	Kiruna

•	 Arkitekt	Erik	Stenman,	Ghilardi	Hellsten,	representant	för	vinnarna	i	stads-utveck-
lingstävlingen 

Juryns	sekreterare	har	varit	arkitekt	SAR/MSA	Katarina	O	Cofaigh,	Sveriges	 
Arkitekter. 
Kommunens processledare för tävlingen har varit Örjan Matti, Tyréns AB.
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Tävlingsfunktionär	har	varit	Jan	Ekström,	inköpsenheten,	Kiruna	kommun.	

Juryn	träffades	6	dagar	och	höll	ett	antal	telefonmöten	för	att	bedöma	förslagen.

Sakkunniga som har bistått juryn:

•	 Energi	och	miljö:	IG	Passivhus,	Simone	Kreutzer	med	flera

•	 Kalkyl:	LKAB,	Ulf	Gräsvik,	Kjell	Johansson	och	Hans	Abelt	och	Wikells	Bygg-
beräkningar	AB,	Krister	Lilliequist	och	Johan	Fromell

•	 Ytberäkningar:	MAF	Arkitektkontor	AB,	LKAB,	Ulf	Gräsvik,	IG	Passivhus,	Ingo	
Theoboldt,	Wikells	Byggberäkningar	AB

•	 Brand	och	säkerhet:	NIRAK	Brand	AB,	Claes	Cahier,	brandingenjör,	Jan	Lund-
mark säkerhetschef Kiruna kommun och Tyréns, Örjan Matti

•	 Geoteknik:	ÅF	Infrastructre	AB,	Umeå,	Anders	Höök

•	 Glas:	ACC	Glasrådgivare	AB,	Lars-Åke	Almstedt	och	Bohlinger	Grohman	Gmbh	+	
Florian Kosche

•	 Landskap	och	utemiljö:	landskapsarkitekt	MSA	Gudrun	Åström

•	 Tillgänglighet:	Helen	Nilsson,	BHH

•	 Konstmuseiverksamhet:	Jan	Erik	Lundström,	Norrbottens	museum	och	Maria	
Ragnestam,	Konstmuseet	i	Norr.

Kommunala arbetsgrupper som har lämnat rapporter:

•	 Drift	och	underhåll

•	 Gemensamma	resurser

•	 Yttre	och	inre	miljö

•	 Kulturhistoria

•	 Strategiska	ledningsguppen

•	 Teknisk	försörjning

Förslagen har funnits på Kiruna kommuns och Sveriges Arkitekters hemsidor samt fun-
nits utställda i stadshuset. 105 kirunabor har lämnat skriftliga synpunkter på förslagen.
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BedÖMninGsKriterier
Juryn	har	gjort	en	helhetsbedömning	av	förslagen	utifrån	följande	kriterier,	utan	inbör-
des ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 

•	 Arkitektonisk	gestaltning.	Hur	väl	byggnaden	bidrar	till	den	blivande	stadsbilden,	
uttrycker öppenhet och tillgänglighet samt kvaliteten på de inre rummen. 

•	 Funktion.	Hur	väl	byggnaden	fungerar	som	arbetsplats,	för	det	politiska	arbetet,	
som kirunabornas ”vardagsrum”, som konstmuseum och i Kirunas klimat. 

•	 Energi	och	miljö.	Att	projektet	har	potential	att	uppfylla	de	mål	för	energi	och	
miljö som anges i tävlingsprogrammet. 

•	 Utvecklingsbarhet.	Att	projektet	har	potential	att	uppnå	de	mål	för	projektet	som	
anges i tävlingsprogrammet. 

•	 Genomförbarhet.	Att	byggnaden	är	möjlig	att	projektera	och	bygga	inom	de	tids-
gränser och den budget som anges i tävlingsprogrammet. 

Kalkyler har gjorts av två oberoende sakkunniga på samtliga förslag. Kalkylerna har 
också innehållit uppskattningar av eventuella element som fattats i redovisningen och 
som bedöms nödvändiga för att projektet ska nå den kvalitet och funktion som efter-
strävas.	Juryn	har	gjort	en	bedömning	av	projektens	utvecklingsbarhet	och	genomför-
barhet i efterföljande skede för att projekten ska nå den eftersträvade kvaliteten inom 
angiven budget. Det har beaktats att byggtiden är relativt kort och det är av största vikt 
att projektet kan genomföras inom utsatt tid. 

På samma sätt har bedömningar av energi- och miljöklass gjorts. Dessa bedömningar 
har i första hand gällt energianvändning, energibehov, kylbehov, konst-ruktionsprinci-
per, inomhusmiljö, komfort, dagsljus och materialval. 

För	bedömning	av	energiförbrukning	har	en	så	kallad	PHPP-analys	gjorts	av	samtliga	
förslag. Då har beaktats: 

•	 byggnadens	formfaktor	

•	 area,	orientering	och	andel	glasytor	(fönster	och	glasade	dörrar)	

•	 u-värde	för	klimatskalets	övriga	delar	

•	 solavskärmning	

I	de	fall	kostnader	eller	energiförbrukning	inte	befunnits	rymmas	inom	ramen	för	att	
uppfylla målsättningarna i tävlingsprogrammet har juryn bedömt om det är möjligt att 
bearbeta förslaget med kvarhållande av dess kvaliteter. 

Juryn	har	tagit	del	av	en	översiktlig	bedömning	av	de	olika	förslagens	koldioxid-belast-
ning där materialåtgången beräknats för de mer betydande byggdelarna såsom grund, 
bärande konstruktion och tak samt energiförbrukningens bidrag till koldioxidutsläpp. 
Övriga material, byggdelar och lösningar som inte redovisas har beräknats vara av 
samma kvalitet i samtliga förslag. Förslagen har jämförts sinsemellan.
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tÄVlinGsuPPGiFten
Kirunas nuvarande stadshus är mycket mer än bara en förvaltningsbyggnad. Förutom 
att vara ett kommunkontor innehållande arbetsplatser och möteslokaler används 
huset på en rad olika sätt och fyller därför en viktig funktion för kommunen och dess 
invånare. Även det nya stadshuset ska innehålla alla de funktioner som dagens stads-
hus innehåller. Begreppet ”Kirunabornas vardagsrum” beskriver väl hur man använder 
stadshuset. Som exempel på användningsområden kan nämnas: 

•	 Utställningar	av	konst,	konsthantverk	och	museiföremål	

•	 Middagar	med	tillhörande	underhållning	för	upp	mot	400	personer	

•	 Musik,	dans,	teater,	föredrag,	möten	

Kommunen äger en stor konstsamling av mycket hög kvalitet. Den är till stora delar 
tillgänglig för besökare i nuvarande stadshus och konstverken sätter prägel på bygg-
naden.	I	det	nya	stadshuset	ska	det	finnas	ett	konstmuseum	för	att	skapa	goda	förut-
sättningar för olika konstutställningar och för att kunna göra kommunens egen konst 
ännu mer tillgänglig.

Stadshuset är och ska vara en mötesplats full av aktivitet och en upplevelse ut-över det 
vanliga för såväl personal och politiker som besökare. 

KOMMunens MålBild FÖr det nya stadshuset

Kiruna kommun fastställde i kommunfullmäktige den 22 februari 2010 en målbild 
för det nya stadshuset. Till grund för målbilden ligger ”Vision 2099” som beskriver 
kommunens	vision	för	den	nya	staden	som	antogs	av	fullmäktige	år	2004.	I	målbilden	
anges i övergripande termer hur man vill att det nya stadshuset utformas, vilka funk-
tioner som ska finnas, viktiga kärnvärden med mera. Målbilden innehåller följande: 

•	 Byggnaden	ska	präglas	av	ett	hållbarhetsperspektiv	med	låg	livscykelbelastning	med	
avseende på ekonomi, miljö, arbetsmiljö, tillgänglighet, energi och sociala aspekter. 

•	 Projektet	ska	präglas	av	nyfikenhet,	nya	lösningar,	ny	teknik	och	visa	på	möjligheter	
för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. 

•	 Byggnaden	ska	utformas	så	att	de	positiva	egenskaperna	i	nuvarande	byggnad	be-
hålls eller stärks. 

•	 Begreppet	”Kirunabornas	vardagsrum”	ska	leva	vidare	i	den	nya	byggnaden.	

•	 Byggnaden	ska	ha	en	arkitektonisk	kvalitet	motsvarande	minst	nuvarande	byggnad	
och bli en profilbyggnad och viktig del i den nya staden. 

•	 Vid	utformningen	av	det	nya	stadshuset	ska	möjlighet	till	återanvändning	av	delar,	
detaljer och material beaktas. 

•	 Material	från	nuvarande	stadshus	kan	också	återanvändas	i	ny	funktion.	

•	 Ledningskritiska	funktioner	i	ett	kommungemensamt	perspektiv	ska	samlas	för	att	
stärka den gemensamma utvecklingen. 
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•	 Byggnaden	ska	ge	möjligheter	för	en	modern,	effektiv	och	framtidsorienterad	orga-
nisation och verksamhet. 

•	 Byggnaden	ska	utan	större	ombyggnad	kunna	anpassas	för	nya	arbetsuppgifter	och	
en organisation i ständig förändring. 

•	 Gemensamma	ytor	som	sammanträdesrum	och	personalrum	ska	finnas	i	omfatt-
ning som modern verksamhet och arbetsmiljö kräver. 

Viktiga kärnvärden är: 

•	 Öppenhet	och	tillgänglighet	för	medborgare	

•	 Hållbarhet	

•	 Flexibilitet	
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Juryns Generella stÄllninGs-
taGanden
Juryarbetet	har	varit	omfattande	och	juryn	har	haft	en	rad	expertrapporter	och	utlå-
tanden över delaspekter att ta ställning till i juryarbetet. Ett tävlingsbidrag är ett förslag 
på hur en byggnad ska kunna utformas och en grund för det fortsatta arbetet. Alla 
detaljer är inte genomarbetade och det kommer att ske utveckling och förändring i 
projektet i den följande utvecklings- och projekteringsfasen i en dialog mellan arkitek-
ten, kommunen och LKAB. Det är en väsentlig uppgift för juryn att se och beskriva 
de kvaliteter som det är viktigt att värna om i en fortsatt utveckling av det vinnande 
förslaget. Samtidigt ska juryn också bedöma förslagets utvecklingsbarhet och potential 
och beskriva de brister som behöver utvecklas i den fortsatta processen.  

Ett juryarbete inleds alltid av en fas då juryn läser in och försöker förstå förslagen uti-
från förslagsställarens intentioner. För att få struktur i detta arbete ställde juryn upp en 
lista med aspekter att beakta utifrån de målsättningar som beskrevs i tävlingsprogram-
met.	I	den	andra	fasen	värderades	förslagens	kvaliteter	och	de	jämfördes	mot	varandra.	
I	den	sista	fasen	gjorde	juryn	en	sammantagen	bedömning	då	helheten	i	förslagen	
bedöms utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet. 

Juryn	har	sammantaget	i	processen	samlat	en	mängd	erfarenheter	och	tagit	en	rad	
ställningstaganden som sammanfattas i detta juryutlåtande. Tävlingsresultaten lämnas 
nu över till den fortsatta processen med juryns rekommendation att genomföra det 
vinnande förslaget. Det är av stor betydelse med erfarenhetsåterföring från en fas till en 
annan i ett projekt då nya personer ska involveras i projektet och juryn vill gärna bidra 
till arbetet med utvecklingen av det vinnande förslaget i nästa fas av projektet. 

stadshuset i nya Kiruna 
Tävlingen om ett nytt stadshus i Kiruna har föregåtts av en arkitekttävling om hur sta-
den	som	helhet	ska	utvecklas.	Vinnarna	i	denna	tävling,	White	arkitekter	tillsammans	
med	Ghilardi	Hellsten	arkitekter,	offentliggjordes	den	4	mars	2013.	Parallellt	med	
stadshustävlingen har man arbetat vidare med en strukturplan för det nya Kiruna. 

Det nya stadshuset, som kommer att vara en av de första byggnader som byggs på 
platsen	för	Nya	Kiruna,	ska	bidra	till	stadsutvecklingens	målsättningar.	Det	är	viktigt	
att byggnaden lever upp till den höga ambitionsnivå som formulerades i tävlingspro-
grammet, det är ett arbete som både arkitekt, kommun och byggherre har ansvar för. 
Uppfyller	byggnaden	den	höga	ambitionsnivån	kan	stadshuset	fungera	som	en	förebild	
för	övrigt	byggande	i	Nya	Kiruna.

Nya	Kiruna	kommer	att	bli	en	tät,	blandad	och	attraktiv	stadskärna	med	en	nära	
koppling till naturen. En stad där det öppna vida arktiska landskapet möter den täta 
mänskliga	gemenskapen.	Inom	kvartersstrukturen	ges	utrymme	för	en	stor	blandning	
och variation av byggnadstyper och funktioner. Stadshuset kommer att stå på stadens 
viktigaste torg som vetter mot huvudstråket i staden, Malmvägen. Andra viktiga funk-
tioner som resecentrum, hotell, bibliotek och badhus förutses byggas kring torget eller 
i dess närhet. 

Det	är	viktigt	att	byggnaden	ger	tydliga	signaler	om	att	det	är	Kirunas	stadshus.	Juryn	



10

har bedömt det som positivt om byggnaden har en form som skiljer sig från den omgi-
vande kvartersstrukturen och att den står fritt på torget. De två förslagen med run-
dade former ger enligt juryns bedömning de fastigheter som kommer att bilda torgets 
väggar bättre kontakt med torget eftersom ingen byggnad hamnar helt skymd bakom 
stadshuset. Det ger i sin tur goda möjligheter att placera publika funktioner som ka-
féer, restauranger, hotell och liknande i dessa fastigheter, vilket kommer att bidra till liv 
och rörelse på torget samtidigt som det ökar värdet dem. 

Juryn	har	bedömt	att	det	är	viktigt	att	torget	har	en	stadstorgskaraktär	snarare	än	en	
parkkaraktär med en stor mängd träd och växtlighet. Det är viktigt att poängtera tor-
gets och stadskärnans urbana karaktär i kontrast till stadens omgivande fria landskap. 
Biltrafik kommer i mindre omfattning att förekomma på torget men juryn menar att 
det kan utformas så att fotgängarna har företräde. Att låta torgets yta få samma belägg-
ning ända fram till de omgivande fastigheternas fasader är ett möjligt sätt att tydligt 
visa att på detta torg rör sig biltrafiken på fotgängarnas villkor. 

Juryn	anser	att	ett	torg	som	ger	möjlighet	för	flera	olika	aktiviteter	att	samsas	och	växla	
över	tiden	och	med	årstiderna	utan	att	platsen	strikt	delas	upp	i	skilda	rum	eller	zoner	
är att föredra. Förslagen visar på en spännvidd av aktiviteter som kan ske på torget som 
kan inspirera den fortsatta processen. 

ett hus sOM FunGerar FÖr alla
Stadshuset ska som symbolbyggnad för staden vara välkomnande och signalera öppen-
het. En besökare ska känna att det är enkelt att ta del av konstutställningar, demokra-
tiska beslutsprocesser och andra upplevelser och evenemang som kommunen bjuder 
in till. Alla, barn, studenter, medelålders och pensionärer, ska känna sig välkomna att 
besöka byggnaden. Samtidigt är stadshuset en arbetsplats för kommunens politiker och 
tjänstemän med höga krav på trivsamma och funktionella arbetsmiljöer. 

Kirunabornas vardagsrum är en prioriterad funktion att ta med sig från det gamla 
stadshuset.	I	vardagsrummet	ska	det	vara	naturligt	att	vistas	och	mötas,	både	plane-
rat och spontant. Det ska också kunna ske många olika aktiviteter i vardagsrummet, 
både festliga middagar samt stora och små sammankomster. Därför är det viktigt att 
de olika funktioner och människor som finns i byggnaden syns, gärna redan utifrån. 
Det ska vara lätt att från vardagsrummet få en uppfattning om vad som händer i 
byggnaden, få kontakt med människor och hitta rätt. Konsten är en viktig anledning 
till att människor besöker byggnaden och den kommer att få en ännu större betydelse 
eftersom det nya stadshuset kommer att innehålla ett konstmuseum med möjligheter 
att bland annat arrangera olika sorters spännande och intressanta konstutställningar 
och att göra Kirunas konstsamlingar mer tillgängliga.

Juryn	har	bedömt	att	det	inte	bara	är	de	aktiviteter	som	sker	i	stadshuset	som	gör	det	
intressant att besöka. Att byggnaden ger en unik och typisk rumsupplevelse bidrar till 
dess attraktivitet och kan bidra till att den blir ett besöksmål. Att rummen är orga-
niserade och utformade med omsorg, att man utnyttjar dagsljusets kvaliteter och att 
materialen tål både handens och ögats nötning är viktiga komponenter i utformningen 
av vardagsrummet och byggnaden i övrigt. Det ska också finnas förutsättningar för 
rummen	att	förändras	över	tiden	och	anpassas	till	olika	aktiviteter.	Juryn	har	uppskat-
tat när förslagsställarna har gjort kontorsdelarna, de demokratiska rummen och konst-
museet synliga från vardagsrummet. 
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Det är inte givet att det nya vardagsrummet ska ha samma yta som det befintliga. Det 
finns stora variationer i storleken på vardagsrummen i de olika förslagen. Vardagsrummet 
behöver	ha	en	viss	generositet.	400	sittande	middagsgäster	med	god	kontakt	med	scenen	
är avgörande för minimiarean på vardagsrummet men juryn har bedömt att en större yta 
är	nödvändig	för	att	det	ska	kännas	generöst	och	välkomnande.	I	flera	av	förslagen	har	
den efterfrågade scenen kopplats till en trappa på motsvarande sätt som i det nuvarande 
stadshuset, vilket blir ett sätt att ta med sig ett minne från det gamla stadshuset. 

Stadshuset ska vara anpassat för ett stort antal funktioner och aktiviteter som har olika 
krav. Vissa funktioner ska ibland kunna verka tillsammans och vid andra tillfällen 
kunna verka separat. Vardagsrummet är navet i byggnaden och hur det är organiserat 
bestämmer i hög utsträckning hur väl byggnaden i stort kommer att fungera, dag- och 
kvällstid. Logistiken och sambanden kompliceras också av kraven på skilda brand-, 
klimat-	och	säkerhetszoner.	Det	är	uppenbart	att	det	har	varit	svårt	att	lösa	de	efterfrå-
gade sambanden och det finns flera brister i förslagen, särskilt när det gäller hur man 
kan använda, stänga av och öppna vardagsrummet och olika närliggande funktioner. 
Konstmuseet ligger i flera fall på ett sådant sätt att restaurangen inte kan utnyttjas om 
vardagsrummet är stängt, exempelvis på kvällstid. Politiska möten hålls företrädesvis 
på kvällen och det är svårt att i vissa förslag på ett naturligt sätt delta i dessa möten om 
huset	i	övrigt	är	stängt.	Om	man	i	framtiden	måste	komplettera	med	fler	säkerhets-
gränser inom byggnaden, så som beskrivs i programmet för tävlingen, kommer logis-
tiken	i	huset	ytterligare	försämras	i	flera	förslag.	Juryn	har	också	tittat	på	möjligheter	
för transporter och förvaring av möbler, konstverk och liknande så att man kan växla 
mellan olika aktiviteter på ett smidigt sätt. 

ett hus FÖr deMOKratisKa BeslutsPrOCesser
I	Kiruna	vill	man	ha	ett	stadshus	som	ger	stöd	till	och	visar	upp	de	demokratiska	
beslutsprocesserna. De politiska samtalen ska kunna ske naturligt och på lika villkor. 
Fullmäktigesalen	är	ett	mycket	betydelsefullt	rum.	Juryn	har	uppskattat	om	det	är	syn-
ligt både utifrån och inifrån från byggnadens övriga publika rum. Flera av förslagsstäl-
larna har föreslagit en cirkelformad möblering för att alla ska kunna se varandra. Detta 
skapar dock avstånd mellan ledamöterna. Den exakta möbleringen av fullmäktigesalen 
bör	utredas	i	den	fortsatta	processen.	Juryn	har	sett	det	som	positivt	om	de	viktigaste	
mötesrummen samlats i anslutning till fullmäktigesalen. 

ett hus FÖr KOnst 
Konsten är av stor betydelse för stadshuset. Kommunen har en samling på drygt 2 000 
verk och har regelbundet tillfälliga utställningar. Konst ska visas på publika ytor i det 
nya stadshuset och det ska dessutom innehålla ett konstmuseum inkluderande bland 
annat lokaler för utställningar, pedagogisk verksamhet, konstförråd, konserveringsar-
bete och verkstad. Konstmuseet ska bli ett länskonstmuseum och därmed även vara 
utgångspunkt för konstverksamhet i länet.

Konsten ska få ta plats i det nya stadshuset och det är viktigt att den genomsyrar hela 
huset. Att man bygger ett konstmuseum utesluter inte att konst även ska finnas på andra 
ställen i huset. Bland förslagen finns det flera mycket vackra rum i konstmuseet som 
juryn	har	uppskattat.	I	vissa	fall	har	museet	fått	en	placering	som	gör	att	det	inte	tydligt	
annonserar sig mot vardagsrummet och därmed bedömer juryn att det finns en risk att 
museet blir något exklusivt som man inte på ett naturligt sätt slinker in i när man ändå 
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är på besök i stadshuset. Det är positivt om museet syns också från torget. Att dela upp 
museet i alltför många våningar eller rum kan ha konsekvenser för möjligheterna att fritt 
kunna välja vilken konst man vill ställa ut och hur man vill ställa ut konsten. Sådana 
lösningar innebär också som regel att det behövs mer personal i museet.

ett hus att arBeta i
Ungefär	180	personer	i	fem	kommunala	förvaltningar	kommer	att	arbeta	i	huset.	
Byggnaden	ska	ge	nya	möjligheter	för	en	modern,	effektiv	och	framtidsorienterad	or-
ganisation	och	verksamhet.	I	tävlingsprogrammet	önskade	man	att	samtliga	kontorsar-
betsplatser skulle vara enskilda men att det skulle finnas möjlighet att på ett enkelt sätt 
ordna kontorslandskap av olika storlek. Förslagen skulle också ta hänsyn till att den 
kommunala organisationen och arbetssättet kan komma att förändras över tiden. De 
flesta förslag arbetar med kontor i modulsystem med relativt generösa kontorsrum som 
på ett enkelt sätt kan förändras. Tillgång till dagsljus är viktigt på alla arbetsplatser, 
särskilt på en plats där ljuset varierar så starkt över året, och juryn menar att det endast 
på tillfälliga arbetsplatser är acceptabelt med indirekt ljus till en arbetsplats. För att 
samarbetet ska fungera bra mellan tjänstemännen i stadshuset är det viktig att det finns 
nära förbindelser mellan rummen och de gemensamma utrymmena. Det är bra om det 
finns flera sätt att röra sig, att vertikal kommunikation kan ske på ett trevligt sätt, inte i 
utrymningstrappor, och att korridorer inte blir återvändsgränder. 

Minnet aV det GaMla stadshuset
Kirunas nuvarande stadshus har en stor betydelse för staden, inte bara för den kom-
munala	förvaltningen	utan	också	för	kirunaborna.	Juryn	har	ingående	diskuterat	hur	
minnet av det befintliga stadshuset kan föras vidare, och menar att det inte finns något 
självklart egenvärde i att efterlikna det gamla stadshuset till form och uttryck.

Viktigare är de immateriella värden som kan överföras till den nya byggnaden. Dessa 
har i stor utsträckning att göra med funktioner som det mångsidigt användbara var-
dagsrummet, konstens betydelse, möjligheten till spontana möten mellan besökare, 
politiker och tjänstemän och att byggnaden är tillgänglig och välkomnande för alla. 

Nuvarande	stadshus	innehåller	material,	detaljer	och	byggdelar	av	mycket	hög	arkitek-
tonisk, hantverksmässig och teknisk kvalitet. Vid utformningen av det nya stadshuset 
ska möjligheten till återanvändning beaktas när så är arkitektoniskt, tekniskt och 
praktiskt försvarbart. 

Kiruna kommun har identifierat klocktornet och ytterdörrens handtag som viktiga 
bärare av det gamla stadshusets värden som byggnadsminne och vill att de ska åter-
användas i det nya stadshuset. Det har stått de tävlande fritt att föreslå integrering 
av ytterligare byggnadsdelar och material från nuvarande byggnad förutsatt att det är 
arkitektoniskt, tekniskt och praktiskt försvarbart. 

Från	nuvarande	stadshus	ska	Sven	X:et	Erikssons	textila	verk	”Soltrumma	från	Rautas”	
och Sixten Lundbohms ”Kiirunavaara” tas med till det nya stadshuset. Den unika idén 
i	nuvarande	stadshus	om	att	designa	ett	helt	rum	efter	ett	konstverk,	Osslundrummet,	
ska tas med till det nya stadshuset så att ett lämpligt rum designas efter ett lämpligt 
konstverk.
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I	samtliga	förslag	står	klocktornet	fritt	placerat	på	torget	och	de	flesta	förslagsställare	
har föreslagit att dörrhandtagen används för huvudentrén, vilket juryn också bedömer 
som	den	klart	bästa	användningen.	I	övrigt	används	ett	fåtal	byggnadsdelar	från	det	
gamla huset i förslagen.

ett hållBart stadshus
Kiruna är en liten stad som ligger i ett storslaget fjällandskap. Det är viktigt för kom-
munen att ta ett miljömässigt ansvar och själv visa att det är möjligt att bygga i Kiruna 
på	ett	klimatsmart	och	hållbart	sätt.	Hållbarhet	handlar	inte	bara	om	energiförbruk-
ning och att släppa ut så lite koldioxid som möjligt. Byggnaden ska vara möjlig att 
använda	effektivt	och	att	förvalta	och	sköta	på	ett	rimligt	sätt	eftersom	det	påverkar	
kommunens ekonomi i ett längre perspektiv. Sociala och kulturella aspekter som trygg-
het, öppenhet är också viktiga aspekter i ett hållbarhetsperspektiv. 

Klimatet i Kiruna ställer mycket speciella krav och kommunen har en hög ambi-
tion	när	det	gäller	byggnadens	energieffektivitet,	miljöklass	och	koldioxidbelastning.	
Juryn	har	därför,	med	hjälp	av	sakkunniga	inom	miljöområdet,	ägnat	särskilt	omsorg	
åt att bedöma förslagen ur denna aspekt. Dock blir bedömningarna relativt osäkra i 
detta skede av projektet och många antaganden måste göras. Byggnadens storlek och 
geometri är grundläggande för energiförbrukningen; orientering och fönstersättning 
har	också	betydelse.	Juryn	har	bedömt	förslagens	utvecklingspotential	och	det	finns	
möjligheter att ytterligare minska energiförbrukningen och höja miljöklassningen i 
samtliga förslag i en fortsatt projektering.

Snön är en faktor som i stor utsträckning påverkar förvaltningen av byggnaden men 
också	upplevelsen	av	byggnaden	vintertid.	I	flera	av	förslagen	är	det	problematiskt	att	
snöröja taken och det finns risk för isbildning, samt att snön på olämpliga sätt bygger 
upp mot ljusintag eller runt byggnaden. Den låga solhöjden och snömängderna kräver 
också speciella lösningar för solavskärmning vilket inte förslagsställarna i alla fall fullt 
ut visat att de behärskar i förslagen. 

eKOnOMi
Juryn	har	låtit	göra	jämförbara	kalkyler	på	kostnaderna	att	bygga	stadshuset.	I	detta	ti-
diga skede går det inte att göra slutgiltiga kalkyler, men de har varit ett viktigt underlag 
för juryns bedömning av förslagens möjlighet att nå det uppställda budgetmålet. En 
viktig grund för kalkyleringen är olika typer av ytberäkningar men också identifikation 
av	olika	kostnadsdrivande	poster	i	förslagen.	I	bedömningen	av	kostnader	har	juryn	
tagit hänsyn till ytor som den bedömts vara för små eller saknas i förslagen, till exem-
pel programytor eller installationsutrymmen.

I	kalkyleringen	har	det	också	ingått	en	uppskattning	av	förvaltningskostnaderna.	
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indiViduella BedÖMninGar
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Vinnare

Kristallen
Förslagsställare:

Henning	Larsen	Architects
Medarbetare:	Peer	T.	Jeppesen,	ansvarig	partner,	
Nina	La	Cour	Sell,	Grace	Xu	och	Victor	Nyman

Landskap: Temagruppen Sverige AB genom Emelie 
Arnoldsson	LAR/MSA,	Sara	Vikstrand	LAR/MSA,	
Maria	Persson	LAR/MSA

Ingeniør:	WSP	Sverige	AB,	Konstruktion	Stefan	
Tyrbo, VVS Anders Sjöstrand

Konsulent:	UiWE	culture	design	agency	genom	
Christian	Pagh

 

Kristallen bygger på idén om kontraster 
och spännande möten. En rund snövit 
form omsluter en lysande kristall som 
syns från långt håll. Besökare, politiker 
och tjänstemän kan röra sig och mötas 
i hela huset och uppleva spännande och 
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vackra rum med utsikt över staden och 
landskapet. Den stora konstsamlingen och 
andra utställningar är närvarande i hela 
huset. Kiruna kommer att behålla flera 
uppskattade egenskaper från det befintliga 
stadshuset som vardagsrummet och den 
välkomnande öppenheten, i en helt ny och 
modern gestalt. Kristallen är ett nytt stads-
hus att vara stolt över.

Kristallen är ett förslag som bygger på ett väldigt tydligt 
koncept	med	mycket	stor	utvecklingspotential.	Innanför	en	

ring av kontorsrum är hela byggnadens inre tillgängligt för 
besökaren. Alla husets utåtriktade funktioner i kristalldelen 
som mötesrummen och konstmuseet, är omsvepta av kon-
torsdelen. Den vertikala rörelsen i huset är mycket tydlig. 

Förslaget bedöms kunna uppfylla de mål för Kirunas nya 
stadshus som kommunen har formulerat. Förslaget är robust 
i sitt grundkoncept och har stora möjligheter att utvecklas, 
både under projekteringsfasen och som byggnad 

Det runda husets vitskimrande fasad står i vacker kon-
strast mot kristallformen som växer upp ur den. Kris-
tallen kommer att synas från långt håll, både från den 
gamla	staden	och	när	man	nalkas	Nya	Kiruna.	Cirkelns	
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gnistrande vita fasad kan, om den utförs med omsorg, bli 
lika levande som snön och skifta i olika färger och uttryck 
med årstiderna och ljuset. 

På torget, som sträcker sig ända fram till de omgivande 
byggnadernas	fasader,	står	stadshuset	som	en	solitär.	I	och	
med att byggnaden är rund får de omgivande byggnaderna 
en tydligare fasad med goda förutsättningar för butiker och 
andra publika lokaler mot torget som kommer att bidra till 
folklivet på platsen. Biltrafiken får en underordnad bety-
delse på torget och det är fotgängarna som har företräde. 

Byggnadens främsta styrka handlar om hur man har orga-
niserat rummen vilket ger en stark integrering mellan alla 
de olika verksamheter som ska finnas i huset. Männis-
korna uppmuntras att röra sig uppåt i huset. Ett viktigt 
mervärde är det publika rummet högst upp i byggnaden 
med utsikt mot omgivningens landmärken, där man kan 
följa stadsutvecklingen. Detta speciella rum kan utvecklas 
enligt	samma	koncept	som	Osslundrummet	i	det	nuva-
rande stadshuset och användas för till exempel vigslar. 
Det är av stort värde för kirunaborna att stadshuset inbju-
der till att man använder byggnaden också till privata och 
personliga aktiviteter. 
Vardagsrummet är byggnadens viktigaste gemensamma 
rum och när man kommer in i byggnaden möts man av 
ett välkomnande och generöst rum där alla byggnadens 
verksamheter presenterar sig. Med sin komplexa form kan 
vardagsrummet vara tomt och ändå vara en spännande 
miljö. Förslagsställaren har studerat och visat hur ljus 
kommer att leta sig ned i hela byggnaden. Det är lätt få 
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OBelÖnat FÖrslaG

GirOn
Förslagsställare:

Wingårdh	Arkitektkontor	AB
Genom:	Arkitekt	SAR/MSA	Gert	Wingårdh,	arki-
tekt	SAR/MSA	Jonas	Edblad	och	arkitekt	SAR/MSA	
Filip	Rem	
Medverkande:	Arkitekt	SAR/MSA	Jacek	Zalenki,	ar-
kitekt	SAR/MSA	Ingrid	Gunnarsson,	arkitekt	SAR/
MSA	Rasmus	Waern	och	arkitektstuderande	Freija	
Frändberg. 
3d-grafik:		Ola	Frödell,	Fredrik	Gullberg,	Robert	
Hendberg,	Pieter	Sierts,	Daniel	Frickeus	och	Micael	
Dillner. 
Landskap:	(nod)	C-O-M-B-I-N-E	genom	Petter	
Hauffman.	
Teknikkonsult:	Buro	Happold	ApS	genom	Rod	
Manson

Giron är en kraftfull profilbyggnad som 
kan fungera som ett landmärke och sym-
bol för Kiruna och som har tolkat idéerna 
kring dagens stadshus på ett modernt sätt.
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OBelÖnat FÖrslaG

Kiruna
Förslagsställare:

Stein	Halvorsen	AS	och	HRTB	AS
Landskapsarkitekter:	Grindaker	AS
BREAM:	Architechtopia	AS
Ljusdesign:	Zenisk	AS

Förslaget Kiruna är ett intressant försök 
att skapa en energisnålbyggnad i trä. 

En faluröd byggnad som ligger i en naturpark med tal-
lar är inte det uttryck som man förväntar sig i det täta 
urbana	Nya	Kiruna.	Byggnaden	verkar	höra	hemma	i	ett	
naturlandskap och den utmärker sig inte tydligt nog som 
den	viktigaste	offentliga	byggnaden	i	staden.

Idén	med	ett	yxhugg	som	klyver	den	boxliknande	
byggnaden och skapar en spricka där de gemensamma 
rummen finns är intressant, men förslaget visar inte 
övertygande hur konceptet skulle kunna gestaltas. Bygg-
naden	är	liten	och	effektiv	men	det	fattas	också	ytor	och	
funktioner, till exempel har konstmuseet hälften av den 
efterfrågade ytan i tävlingsprogrammet. Vissa samband 

mellan funktioner saknas eller är krångligt lösta. Vardags-
rummet är uppdelat och mitt i det står hissarna på ett 
omotiverat sätt. Det är fint att fullmäktigerummet an-
nonserar sig mot torget. Det är svårt att tolka ritningsma-
terialet, till exempel är det oklart hur trappan i vardags-
rummet fungerar eller om alla kontorsrum har fönster.  

I	byggnaden	föreslås	återbruk	av	träräckena	från	gamla	
stadshuset. Men i detta rumsliga sammanhang, som är 
mycket annorlunda än Schmalensees strikt kvadratiska 
byggnad, kommer detta att endast te sig märkligt.

Förslagets byggteknik följer väl beprövade metoder, med 
alternativ möjlighet att använda massivträ i större eller 
mindre omfattning. Byggnaden uppvisar bra energivär-
den	och	bedöms	kunna	uppnå	och	överträffa	den	öns-
kade miljöklassningen. Kostnaderna för att bygga och 
förvalta byggnaden är relativt sett låga. 
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OBelÖnat FÖrslaG

stadshuset På 
MedBOrGar-
tOrGet

arkitekt MAA, MDL Marianne Levinsen, arkitekt 
BA	Anna	Meyer	och	arkitekt	BA	Camilla	Vik
Teknisk	konsult:	Ramböll	Sverige	AB
Konstruktion:	principal	consultant	Thomas	Lind-
blad	och	principal	consultant	Erik	Wiborg
VVS	och	energiteknik:	project	manager	Kim	Hedin	
och consultant Sven Detterberg
Elteknik:	Head	of	department	Lars	Olof	Jönsson
Miljö: principal consultant Tora Lindberg och prin-
cipal consultant Kaisa Svennberg
Belysning:	arkitekt	Mette	Hvass
Koordinering:	Director	Niclas	Sundgren

Förslagsställare:

Dorte Mandrup Arkitekter APS
Genom	Dorte	Mandrup-Poulsen,	professor	arkitekt	
MAA DA
Medarbetare:	Arkitekt	MAA	Marianne	Hansen,	ar-
kitekt	MAA	Kristoffer	Nejsum,	arkitekt	BA	Andreas	
Braae,	arkitekt	BA	Maja	Christine	Tovsen	Halle,	
arkitekt	BA	Nicholas	Kampmann	Petitmarie	och	
arkitekt MA Mattia del Moro
Konstnärlig konsult: professor, konstnär Anders 
Krüger
UULAS	arkitekter	AB	genom	arkitekt	SAR/MSA	
Jerker	Edfast	och	arkitekt	MAA	Christian	Johannes-
son 
Landskap: Marianne Levinsen Landskab ApS genom 
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OBelÖnat FÖrslaG

tillsaMMans
Förslagsställare:

Petra	Gipp	Arkitektur	AB
Jarmund	Vignäs	AS	Arkitekter	MNAL

Det finns en genomgående stringens och 
precision i förslaget som byggs upp med 
ett fåtal olika element till en sinnligt ro-
bust byggnad.

I	detta	förslag	förs	ett	resonemang	kring	hur	den	nya	sta-
den ska etableras på platsen och hur metamorfosen från 
industrilandskap till stadslanskap ska gå till genom att 
plantera björkar i ett rutnätsmönster som utgör grunden 
för byggnadens och husets struktur och geometri. 

Byggnaden står tydligt på torgets golv som fortsätter in 
i byggnaden på ett sätt som gör gränsen mellan ute och 
inne flytande och tröskeln in i byggnaden låg. Byggnaden 
är låg och kompakt och underordnar sig den omkringlig-
gande bebyggelsen. 

Det finns flera mycket vackra rum i byggnaden, till exem-
pel ett av konstmuseets rum som är högt och har överljus. 
För att åstadkomma detta överljus har museet placerats 
två våningar upp i byggnaden vilket inte är idealt.  Det 
är en rumsligt spännande tanke med det runda fullmäk-
tigerummet som växer upp ur torget. Arbetsplatserna i 

den övre delen får fri utsikt, kommer att lysa varmt på 
kvällarna och är väl skyddade för låg sol. Det finns en 
flexibilitet i förslagets grundstruktur men som rummen är 
organiserade i förslaget så upplevs det som rörigt. Kopp-
lingen mellan de publika delarna och övriga huset är svag. 

Det finns en sympatisk ambition i förslaget att klara 
energi- och miljökraven genom enkla byggnadsfysiska 
åtgärder. Materialen i byggnaden är få, enkla och miljö-
vänliga. Byggnaden har en tung inre betongstomme med 
en yttre ram med kontorsrum i en lätt träkonstruktion. 
Byggnadens olika sidor har fått olika lösningar för solav-
skärmningen beroende på väderstreck. Samtidigt finns en 
rad praktiska problem till exempel med taklanterninerna 
som är mycket svåra att sköta och som kommer att vara 
igensnöade under en stor del av året. Den stringenta 
arkitekturen kräver ett stort mått av precision vid ett 
utförande. Förslaget är sparsmakat presenterat och ibland 
svårt att tolka. 






