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det nya Kiruna ska byggas för 
en mångfald av människor. de 
som redan bor här ska känna sig 
hemma, utflyttade ska känna sig 
motiverade att återvända och 
nya medborgare ska känna sig 
välkomna. nya Kiruna ska skapa 
förutsättningar för invånarnas 
livskvalitet och för ett välmående 
och växande näringsliv där 
klimatet och den unika naturen  
är en resurs.
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Förord

De utmaningar och möjligheter som Kiruna stad står inför är helt unika och stadsom-
vandlingen kommer att vara en process där man måste bana nya vägar och pröva nya 
sätt att utveckla en stad.

Förutom den rent rumsliga, geografiska omställningen så är den kulturella, demokra
tiska processen minst lika viktig. Hur blir Kirunaborna en del av detta arbete, hur 
skapar stadsomvandlingen entusiasm och delaktighet? Hur ser man att det nya Kiruna 
kan bli platsen för ett gott vardagsliv och hur kan den locka nya invånare och verksam-
heter till Kiruna?

Det första steget är det svåraste. Processen som ska leda fram till den första etappens 
etablering kommer att vara mycket viktig. I det första steget ska nya Kiruna manifes-
teras på en ny plats med högt ställda krav på hållbarhet, karaktär och attraktivitet. En 
plats varifrån man sedan ska kunna navigera vidare in i framtiden. 

Denna tävling har varit ett mycket spännande och intensivt arbete i flera steg. Först 
skrevs tävlingsprogrammet, grundat på stadens beslut om riktning för utbyggnad och 
förutsättningar för väg- och järnvägsbyggen och mycket annat. Krav, önskemål och 
förutsättningar skulle formuleras så att de tävlande skulle få tydliga anvisningar för 
sitt arbete. Parallellt valdes, bland 54 inkomna intresseanmälningar, de tio team ut som 
skulle lämna förslag till tävlingen. Vårt val av team och diskussionerna i anslutning till 
det arbetet präglades av en hög ambition att välja lite oväntade kombinationer, både 
inom teamen men också så att de olika teamen skulle ge en bred belysning av tävlings-
uppgiften. 

När vi gått på upptäcktsfärd i förslagen får vi bekräftat att vi gjorde rätt val. Både i att 
bjuda in så många team som tio, även om det gett oss ett stort arbete, och genom att 
välja en spännvidd av team. Detta har gett tävlingen en stor bredd och många intres-
santa lösningar av och perspektiv på uppgiften.

Det vi letat efter är en plats där en stad långsiktigt kan placeras som också ger positiva 
effekter för Kiruna som helhet under hela omvandlingsarbetet. De kvarvarande de-
larna eller de delar av Kiruna som flyttas i en senare fas ska behålla sina kvaliteter och 
successivt ingå i ett nytt sammanhang. 

Hela utvecklingsarbetet är en paradox. På samma gång som ny attraktivitet skapas, för-
faller andra delar och samtidigt ska hela staden fortfarande vara lockande och attraktiv. 
Att kommunicera att det nya Kiruna är en plats som utstrålar hållbarhet, attraktivitet 
och karaktär blir då en mycket viktig fråga.

Det har varit viktigt att hitta plats och metod för en allra första etapp som kan bli det 
startskott som skapar framgång inför framtiden. Därför har det varit viktigt att hitta 
ett mellanrum, som är tillgängligt ganska omgående, som rymmer tillräckligt med 
byggd massa och en punkt att navigera vidare från. Under denna navigering är försla-
gens möjligheter att hantera osäkerheter en viktig aspekt.

Det är också viktigt att ge stöd till och utnyttja de processer som redan pågår, så att de 
blir en naturlig del av det kommande omvandlingsarbetet. Redan har en förflyttning av 
centrumfunktioner påbörjats genom utvecklingen av Västra industriområdet, det blir 
därför viktigt att nya Kiruna får en relation till detta, både som process och geografi. 

Christer larsson, stadsbyggnadsdirektör 
malmö stad, ordförande i juryn.
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Som en följd av denna ambition har vi fört en diskussion om omvandling kontra ny 
etablering, centrum–periferi, minnen–visioner. 

Juryarbetet har präglats av ett sökande efter goda idéer till både process och rumslig 
organisation. Diskussionen har varit intensiv och favoritförslag har kommit och gått, 
vilket också bekräftar att det varit ett gott samarbetsklimat inom juryn.  Att alla förslag 
har kvaliteter som kan fungera som komplement i det fortsatta arbetet har inte gjort 
att juryuppgiften blivit lättare.  

Att välja en vinnare är en utmaning, men det var juryns uppdrag. I linje med att förslag 
kommit och gått i diskussionen, har också möjlig vinnare gjort det samma. Förslaget vi 
nu valt som vinnare har vi upplevt som det robustaste och det som har förutsättningar 
att inrymma även andra idéer och processer som kan komma att utvecklas i framtiden. 
Vi väljer därför att även lyfta fram kvaliteter i andra förslag, kvaliteter som vi bedömer 
kan bearbetas, läggas till eller utveckla värdefulla aspekter till stadsutvecklingsarbetet. 

Vinnaren är det förslag som bäst kombinerar process med rumslig utveckling. Med en 
stark process som grund skapar man dynamik i stadsutvecklingen mot det nya i öster. 
Juryns uppfattning är att detta även kan vara grunden för ett nytt näringsliv, kopplat till 
stadsutvecklingsprojektet och den spetskompetens som utvecklas i och med detta.

Juryn har under arbetet även träffat kommunstyrelsen, Kirunabor och LKAB. De har 
berikat vår syn och gett värdefulla synpunkter, samtidigt som juryn kunnat diskutera 
vad vi anser vara viktiga frågor inför fortsättningen. 

Vi är övertygade om att kommunen och LKAB gemensamt bör ta fram en ”samägd” 
utvecklingsplan vilken sedan ska genomföras i en gemensam organisation. I en sådan 
organisation är även kopplingen till kommunala förvaltningar och myndigheter viktigt. 
Den samsyn som präglar ett gemensamt arbete är en viktig signal till investerare och 
företag som vill etablera sig i Kiruna.

En nyckelfråga är att från första dagen involvera Kirunaborna i utvecklingsarbetet. Ur 
ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att skapa delaktighet och god kommunika-
tion med medborgarna, genom hela arbetet.

Christer Larsson
Juryns ordförande
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Kiruna är en unik stad som har utvecklats under hundra år sedan de första järnmalms-
fyndigheterna i området började brytas. Redan då staden grundades fanns det höga 
ambitioner om att den skulle vara en god miljö för dem som bor och arbetar här. Nu 
står staden inför en fysisk förändring av sällan skådad omfattning. I denna föränd-
ringsprocess vill kommunen att staden ska kunna möta nya utmaningar och utvecklas 
till en plats som skapar bästa möjliga förutsättningar för stadens utveckling.  

Norrbottens och Västerbottens län utgör tillsammans 37 procent av Sveriges yta och 
omfattar vidsträckta skogar som i väster övergår i fjällmassiv och i öster Bottenvikens 
kustlinje. Här finns mycket stora naturresurstillgångar som är av väsentlig betydelse för 
både Sveriges ekonomi och energiförsörjning och representerar mycket stora naturvär-
den. 

Norra Sverige är ett av Europas mineralrikaste områden. Norrbotten och Västerbot-
ten har en lång tradition av gruvnäring. De rika malmförekomsterna i Malmfältet har 
spelat en stor roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen i hela Övre Norrland 
och är mycket betydelsefull för Sveriges ekonomi. 

I Kiruna bedriver LKAB världens största och modernaste underjordsgruva för järn-
malm. Underjordsbrytningen av järnmalm orsakar rörelser och sättningar i staden som 
under alla tider har påverkat hur den har utvecklats. 

I mars 2004 informerade LKAB Kiruna kommun om att den underjordiska bryt-
ningen av järnmalm kommer att fortsätta in mot Kirunas centrala delar. Enligt LKABs 
prognos för de närmaste 20–25 åren kommer stadskärnan och många av dess viktiga 
funktioner att beröras redan inom några år, på sikt kommer en stor del av bebyggelsen 
och marken i Kiruna centralort att bli obrukbar. Detta är ett dramatiskt scenario som 
under en tjugoårsperiod innebär att många funktioner i staden kommer att behöva 

kiruNa
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omlokaliseras. Successivt kommer delar av staden att avvecklas, byggnader kommer att 
rivas eller flyttas och nya behöver byggas upp.

Kommunens startade kort efter LKABs besked arbetet med en ny fördjupad över-
siktsplan för Kiruna C. Kommunens målsättning i översiktsplanearbetet är att värna 
stadens utveckling och livskraft som helhet.  

Flera alternativa placeringar för den nya stadskärnan utreddes och kommunfullmäktige 
beslutade 2011-09-19 att en ny stadskärna ska byggas i öster i riktning mot Tuollu-
vaara. Vid samma möte beslutade kommunfullmäktige också att en arkitekttävling om 
den nya stadskärnan skulle genomföras. 

Utöver att bestämma läget för den nya stadskärnan, har kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen och Trafikverket utrett och beslutat om förutsättningar för vägar, järn-
vägar, rennäring och så vidare som påverkas av markdeformationen. Vissa av dessa 
utredningar är ännu inte klara och har ännu inte kommit till beslut. Flera av utredning-
arna har löpt parallellt med tävlingen och vissa kommer i ett senare skede ta intryck av 
tävlingsresultatet.  

Staden kommer att få en helt ny struktur och utformning och en ny stadskärna ska 
planeras och byggas upp, med bostäder, service, handel, kultur, utbildning och nöjes-
utbud. Det är en enorm utmaning, men innebär samtidigt en unik möjlighet att från 
grunden utforma en bättre och ännu mer trivsam stad, med klimatsmarta, långsiktigt 
hållbara lösningar.

Målsättningen är att genom stadsomvandlingen utveckla Kiruna till en stad som kan 
möta framtida utmaningar och som kan vara attraktiv att leva och verka i, för nuva-
rande och kommande generationer. 

En utgångspunkt för tävlingen är att planeringsarbetet kommer att fortsätta med täv-
lingsresultatet som grund.

arkitekttävliNg
Kiruna bjöd i juni 2012 in tio arkitektteam för att delta in en tävling om visionen, 
strategin och utformningen av en ny stadskärna i ett nytt Kiruna. Tävlingen arrange-
ras av Kiruna kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Stadsomvandlingen i Kiruna innebär en omstrukturering av hela staden. Staden ska 
röra sig åt nordöst mot ett område som har pekats ut som resurs för etablering av en 
ny stadskärna. Samtidigt som gammalt överges ska nytt läggas till. Nya relationer och 
sammanhang kommer att skapas. Under hela omvandlingsprocessen ska staden fung-
era och upplevas som attraktiv. Allt hänger ihop, från deformation och avveckling till 
planering och etablering av nya stadsdelar.

Stadsomvandlingen i Kiruna innehåller många utmaningar. Denna genomgripande 
samhällsprocess är komplex, med många involverade aktörer, intressen och viljor, och 
kommer att innehålla många konflikter och osäkra moment. I ett modernt samhälls-
byggande är det lika viktigt att kunna hantera såväl de stora intressekonflikterna som 
de många små, vardagsnära och ”mjuka” frågorna. 

Den största utmaningen i detta skede av stadsomvandlingsprocessen är att skapa tyd-
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liga strategier och principer för hur stadsomvandlingen ska ske i tid och rum, med alla 
de sociala, kulturella, praktiska och upplevelsemässiga aspekter som är betydelsefulla i 
att skapa trygghet, entusiasm och framtidstro hos Kirunas medborgare och delaktiga 
aktörer.

tävlingsuppgiften var: 
-  att visa en vision för ett framtida Kiruna. Ledord för denna vision ska vara hållbar-

het, attraktivitet och identitet. Visionen ska bejaka tillväxt och nya robusta livs-
mönster. 

-  att beskriva en strategi och en grundläggande hållbar struktur för hur stadsomvand-
lingen kan ske mot öster i en dynamisk värdeskapande process, där det nya och det 
existerande bildar en helhet och fungerar under hela omvandlingsprocessen. 

-  att ge förslag på hur man kan utforma en långsiktigt hållbar, karaktärsfull och trivsam 
stadskärna i öster inom en helhetsstruktur som omfattar hela staden. 

de 10 team som inbjöds att delta i tävlingen var:
- Designteam AIM (Helsingborg) och Onix Sweden AB (Helsingborg) med rådgi-

vare/underkonsulter Noema Culture & Place Mapping (London), Atkins (Malmö) 
och Farawaysoclose/Apokalyps Labotek (Malmö)

- Bjarke Ingels Group (Köpenhamn), Spacescape (Stockholm), Testbedstudio (Stock-
holm), Topotek 1& Man Made Land (Berlin) och Resource Vision (Stockholm)

- BSK Arkitekter AB (Stockholm), MVRDV (Rotterdam) och Grontmij i Sverige AB 
(Stockholm)

- COBE Aps (Köpenhamn) med rådgivare Kragh & Berglund (Köpenhamn och 
Stockholm), Moe& Brödsgård (Rödovre), Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm) 
och Boris Broman Jensen (Århus)

-  Ecosistema Urbana (Madrid), arkitekt Kristine Jensens tegnestue (Århus), 700N 
arkitektur AS (Tromsö), Ljusarkitektur (Stockholm) och Atkins (Stockholm)

- KCAP Architect&Planners (Rotterdam) och CaseStudio (Göteborg)

- NorconsultByplan (Sandvika), Norconsult landskapsarkitekt (Sandvika), Fantastic 
Norway (Oslo) och 0047 International AS (Oslo)

- Tham och Videgård Arkitekter (Stockholm), Territorial Agency (London) och  
a_zero environmental architects (London)

- Tovatt Architects & Planners (Stockholm), Atelier Dreiseitl (Ueberlingen), Urban 
Think Tank Architects LLC (Zurich) och Wenanders (Stockholm).

- White arkitekter AB (Stockholm), Ghilardi + Hellsten (Oslo), Spacescape (Stock-
holm), Vectura Consulting AB (Solna) och Evidens BLW AB (Stockholm)

Den 8–9 augusti 2012 inbjöds samtliga lag att delta i en startkonferens då de tävlande 
presenterades för tävlingsuppgiften och platsen. Vid startkonferensen deltog kom-
munledningen, ledande tjänstemän från kommunen, LKAB, juryn, referensgrupper 
och andra intressenter.

Under startkonferensen hölls också ett allmänt möte i Stadshuset dit Kirunaborna 
var inbjudna för att få information om tävlingen och stadsomvandlingen samt för att 
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lämna synpunkter om Nya Kiruna till de tävlande och juryn. Vid detta tillfälle presen-
terade också tjänstledige länsmuseichef  Curt Persson och författaren Åsa Larsson sina 
bilder av Kiruna.  

inlämning och bedömning
De tävlande lämnade in sina förslag den 3 december 2012 och samtliga godkändes för 
bedömning.

Förslagen har bedömts av en jury bestående av följande 7 personer:
•  Arkitekt SAR/MSA Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, utsedd av 

Sveriges Arkitekter, ordförande i juryn
• Arkitekt SAR/MSA Thomas Nylund, f.d. stadsarkitekt, Kiruna kommun, 
•   Arkitekt MSA Björn Adolfson, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Norrbottens län
•   Anja Taube, förvaltningschef, Fritids och kulturförvaltningen, Kiruna kommun
•   Eva Ekelund, mark och exploateringschef, Kiruna kommun (ersätter Marianne 

Schröder-Maagaard), 
•   Sandra Viklund (f.d. Minde), planarkitekt, Ramböll
•   Arkitekt MNAL Knut Eirik Dahl, professor vid Arkitektur og Designhøyskolen i 

Oslo/D&U arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter

Landskapsarkitekt Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur vid Lantbruksuniver-
sitetet i Alnarp, och Lisbeth Nilsson, projektledare 2030, Kiruna kommun, har varit 
adjungerade till juryn.

Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh (f.d. Nilsson), Sveriges 
Arkitekter.

Juryn har sammanträtt i 10 dagar mellan december 2012 och februari 2013

Juryn har haft en rad referensgrupper och sakkunniga till sitt förfogande under be-
dömningsarbetet: 
 Ramböll, trafik och transportsystem
- NaiSvefa, ekonomiska konsekvenser
- Tekniska verken, energilösningar
- Christina Nilsson, Luleå tekniska universitet, hållbarhetsaspekter

Juryn har också inhämtat synpunkter från:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott
- Kommunens visionsarbete, Kiruna 2.0
- Ett antal referensgrupper bestående av ungdomar, fastighetsägare, näringsidkare och 

en teknisk grupp med personal från kommunen 
- LKAB

Under jurybedömningen inbjöd juryn också kirunaborna till tre möten då cirka 100 
personer deltog. Olika jurymedlemmarhar också presenterat förslagen i olika grupper 
och föreningar.
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Bedömningskriterier
Förslagen har bedömts utifrån följande kriterier sammantaget och utan inbördes ord-
ning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:
•  i vilken utsträckning föreslaget skapar värden för Kiruna som helhet
•  de stadsbyggnadsmässiga kvaliteterna
•  den nya stadskärnans funktion och relation till befintlig bebyggelse 
•  möjligheter att utveckla förslaget 
•  genomförbarhet

Tävlingsförslagen har varit utställda på Stadshuset och Kupolen samt funnits till-
gängliga på Kiruna kommuns och Sveriges Arkitekters hemsidor. Dessutom finns en 
facebooksida för tävlingen, www.facebook.com/ArkitekttavlingNyaKiruna.

JuryarBetet
Denna rapport beskriver de generella slutsatser som juryn har kommit fram till i den 
samlade bedömningen av samtliga förslag samt bedömningar av vart och ett av försla-
gen. 

Juryns avsikt är att detta utlåtande ska vara ett stöd för arkitekterna, kommunen och 
andra aktörer i det fortsatta stadsutvecklingsarbetet. Juryn vill förmedla de insikter 
och kunskaper som juryn utvecklat tillsammans med referensgrupper och sakkunniga 
under juryarbetet.

Ett juryarbete är alltid en sökande process. Juryn har i uppdrag att finna en vinnare 
och rekommendera att förslaget ska genomföras. Juryn har känt ett stort ansvar för 
att det förslag som juryn rekommenderar till genomförande ska vara trovärdigt och 
genomförbart och skapa en god grund för det fortsatta arbetet. 

I detta fall har själva sökandet varit väldigt viktigt, i förslagen finns mycket kunskap 
som var och en av jurymedlemmarna måste ta ställning till. Juryn har fört intensiva 
diskussioner där alla jurymedlemmar har tagit ansvar för att göra bidra utifrån sina 
egna erfarenheter, kompetenser och utgångspunkter. Det har varit en mycket bra pro-
cess som präglats av förtroende, öppenhet och nyfikenhet. 

Teamen har valt olika utgångspunkter för sina förslag och uppgiften är mycket kom-
plex. Långt in i bedömningen var det öppet vilket förslag som presenterade den 
mest robusta och hållbara lösningen på tävlingsuppgiften. Juryn har stor respekt för 
förslagsställarnas omfattande och inspirerande arbete. Det har varit ett ansvarstyngt 
arbete att analysera och bedöma förslagen. Till slut har juryn gjort en sammanvägning 
av samtliga aspekter och ställt dem emot tävlingens urvalskriterier. 

Redan när tävlingsprogrammet skrevs startade juryns arbete. Juryn utgick ifrån den 
plats som staden valt i öster men insåg snart att hela staden kommer att beröras av 
deformationen.  Juryn drog då slutsatsen att en framgångsfaktor för en lyckad om-
vandling är att staden som helhet, både gammalt och nytt, involveras och behandlas 
i tävlingen. Tävlingsområdet utvidgades och juryn pekade på vikten av att en god 
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strategi och process kopplas till den geografiska förflyttningen och den fysiska ge-
staltningen av en ny stadskärna. Detta uttrycktes i programmet som ”att skapa värde 
för Kiruna som helhet”. Tävlingsprogrammet angav vad de tävlande skulle lösa och 
programmet har också varit utgångspunkten för juryns bedömning.

Tävlingsförslagen tillsammans utgör en viktig kunskapskälla eftersom förslagsställarna 
med sina olika utgångspunkter har prövat olika vägar för Kirunas utveckling, somliga 
är mer framkomliga än andra, men i alla förslag finns det intressanta resonemang. 
Juryn har haft att ta ställning till både mätbara aspekter, som mängden byggnader, 
trafiksystem och annan infrastruktur, och bedömningsbara aspekter som rör atmosfär, 
upplevelser och karaktär. Att utvärdera processen för stadsomvandlingen har varit 
mycket viktigt eftersom en tydlig strategi i dessa frågor skapar trovärdighet och attra-
herar resurser till stadsutvecklingen. Målet att bygga ett hållbart samhälle för framtiden 
berör alla de faktorer som juryn har bedömt. 

Vissa av de frågeställningar som fanns i tävlingsprogrammet har fått en annan bety-
delse och nya, som inte fullt ut hade förutsatts som möjliga när tävlingsprogrammet 
skrevs, har uppkommit i analysen av förslagen. Sådana frågor har till exempel varit 
riskerna och fördelarna med en tranformation av Västra industriområdet som snart 
kopplades till frågan om möjligheterna att hitta platsen för en första etapp som ger 
en rimlig storlek och har ett innehåll som kan ge en bra startpunkt för nya Kiruna att 
fortsätta sin utveckling från. 

Viktigt i bedömningen har varit att finna ett förslag som både beskriver en trovärdig 
strategi för stadsomvandlingen och samtidigt föreslår en gestaltning av staden som 
kan ge goda villkor för Kirunabornas vardagsliv med hänsyn till platsens geografi och 
klimat.



13

JuryNs Beslut
Juryn har enhälligt beslutat att utse förslaget Kiruna 4-ever till vinnare i tävlingen.

Förslagsställare: White Arkitekter tillsammans med Ghilardi + Hellsten Arkitekter, 
Spacescape AB, Vectura Consulting AB.

Nya Kiruna kommer att bli en tät, blandad och attraktiv stadskärna med en nära koppling till 
naturen.  Staden kommer att fungera och upplevas som en helhet under hela omvandlingsprocessen. 
Det finns goda förutsättningar att redan den första etableringen kan inrymma alla de funktioner som 
behövs för en levande stad. Från en tydlig startpunkt kan staden under en lång tid utvecklas steg för 
steg och det finns en stor frihet att därifrån bygga vidare i flera olika riktningar. 

Såväl strategi, process som den fysiska visionen för det nya Kiruna är väl beskrivna. 
Förslaget visar tydligt att stadsutvecklingen inte bara är en fysisk process utan i lika hög utsträckning 
handlar om att involvera kirunaborna i omvandlingen. 

Förslaget är tydligt i sin strategi och det går att arbeta in nya idéer alltefter som staden växer. Bebyg-
gelsestrukturen är schematiskt beskriven och kommer att utvecklas för att anpassas till klimatet och 
få en starkare lokal karaktär. 

Förändringar krävs i förslaget. Det gäller dragningen av E10 och väg 870 samt att offentliga och 
kulturhistoriska byggnader bör samlas närmare första etappen. Det ligger i förslagets kvalitet att det 
är så robust att det kan hantera dessa förändringar.  

Juryn rekommenderar att kommunen kontrakterar förslagsställarna för uppdraget att 
tillsammans med kommunen planera det nya Kiruna med förslaget som utgångspunkt.  

Christer Larsson 

Thomas Nylund

Björn Adolfson

Anja Taube

Eva Ekelund

Sandra Viklund

Knut Eirik Dahl
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JuryNs rekoMMeNdatioNer 
För Fortsatt process
Under tävlingstiden har kommunens politiska ledning påbörjat ett arbete för att 
utveckla en organisation som kan hantera det arbete som stadsomvandlingsproces-
sen innebär. Det är juryns förhoppning att detta arbete tillsammans med resultatet av 
tävlingen ska skapa goda förutsättningar för en utveckling av nya Kiruna. 

Kommunfullmäktige ska den 26 mars 2013 ta beslut om det fortsatta arbetet med det 
vinnande förslaget och processen för Kirunas utveckling. I juryns samtal med politi-
kerna har framkommit en önskan om att juryn ger en anvisning om hur den fortsatta 
processen ska gå till och vilka frågor som juryn anser att det är viktigt att man beaktar 
i den politiska processen. 

Utifrån de erfarenheter och slutsatser som juryn har dragit av sitt arbete menar juryn 
att följande har stor betydelse för en lyckad stadsomvandlingsprocess:

- Att i en fortsatt planprocess använda det vinnande projektet Kiruna 4-ever som 
grund och i denna process ge förslagsställarna en adekvat roll. Förslaget är det som 
bäst presenterar både en process och en vision för nya Kiruna som ökar förväntningar och 
säkrar genomförandet av stadsutvecklingen.  

- Att processen med det vinnande teamet startar omedelbart.

- Att en konferens arrangeras under våren 2013 där teamen och den nya kommunala 
organisationen för stadsomvandlingen samt LKAB och juryn utbyter kunskaper och 
erfarenheter. 

- Att högt värdera betydelsen av en politisk enighet när det gäller att ta ansvaret för den 
långsiktiga visionen och målsättningen för Kirunas utveckling för kirunabornas 
framtids skull.  

- Att kommunen och LKAB skapar en gemensam modell för stadsutvecklingsarbetet för att 
förverkliga visionen om det Nya Kiruna. 

- Att utveckla metoder för hur kirunaborna och andra aktörer ska bli delaktiga i utveck-
lingsprocessen där det finns utrymme för dialog och ömsesidigt utvecklingsarbete. 

- Att planeringsinsatser prioriteras mot det nya Kiruna så att så stor del som möjligt av Kiru-
nas framtida bostadsbebyggelse och andra investeringar byggs i det nya området.  

- Att investera i startpunkten för den nya stadskärnan så att den tidigt uppfattas som att-
raktiv för nya etableringar och snabbt kan innehålla tillräckligt med funktioner och 
byggnader som stadshuset, bostäder, handel och publika verksamheter.

- Att tidigt investera i projekt i de offentliga rummen för att skapa attraktivitet i det nya 
området.

Juryn menar att det förslag som valts till vinnare i tävlingen är det som bäst både anger 
en process och visar en vision för det nya Kiruna som kan öka förväntningarna och säkra genomför-
andet stadsutvecklingen. Juryn rekommenderar att kommunen upphandlar det vinnande 
teamet av arkitekter och andra konsulter för att tillsammans, med deras förslag och 
detta utlåtande som utgångspunkt, fortsätta planeringsarbetet. 

Det är av betydelse att stadsutvecklingsarbetet tillsammans med det vinnande teamet startar så fort 
som möjligt och att en tydlig process utvecklas och kommuniceras där arkitekterna får en 
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adekvat roll. En första uppgift är att säkra platsen för det nya Stadshuset. Det är också av 
betydelse att snabbt visa att de förändringar som är nödvändiga i det vinnande förslaget 
är möjliga. I första hand gäller det att visa en dragning av E10 längre österut och att 
projektet också kan utvecklas i norr och söder.

Juryn föreslår en konferens under våren 2013 där teamen och den nya kommunala 
organisationen för stadsomvandlingen samt LKAB och juryn deltar för att de kunska-
per som teamen har utvecklat i sitt arbete tillsammans med juryns erfarenheter av det 
samlade bedömningsarbetet kan överföras till den organisation som ska förvalta och 
utveckla tävlingsresultatet. I samband med denna konferens ska kirunaborna och alla 
intressenter involveras. 

Planering och stadsutveckling handlar om långa processer, denna process kommer att 
pågå i upp till trettio år. Förutsättningar, uppfattningar och politisk majoritet kommer 
att förändras under tiden. Det finns en oro i staden för utvecklingen. Tydliga målbilder 
och visioner som alla kan enas om ger stabilitet och i förlängningen värden för staden 
och för dem som ska verka i det. Det är av stor betydelse att högt värdera betydelsen av en 
politisk enighet när det gäller den långsiktiga visionen och målsättningen för Kirunas utveckling för 
kirunabornas framtids skull. Det är nödvändigt att den politiska processen präglas av 
gemensamma mål, politiskt ansvarstagande och samsyn i en förtroendeskapande pro-
cess för att trygga framtiden för invånare och företag. Det är också viktigt att ta fram 
en strategisk plan som beskriver beslutsprocessen steg för steg. Juryn har uppskattat 
samtalen med de politiska partierna under bedömningsarbetet och har tagit del av 
kommunens eget visionsarbete och menar att de är exempel på verktyg som kan skapa 
samstämmighet om visionen och målen för stadsutvecklingen. 

Vilken strategi för stadsutvecklingsarbetet som föreslagits har varit mycket viktigt i 
bedömningsarbetet. Denna strategi måste vara robust trovärdig för att kunna möta nya 
planeringsförutsättningar under den tid som omvandlingen kommer att pågå. Strategin 
har också betydelse för vilka förväntningar som skapas inför stadsutvecklingen. Flera 
föreslår att kommunen och LKAB skapar en gemensam modell för stadsutvecklingen. Att 
skapa en modell där kommunen och LKAB som huvudaktörer gemensamt tar ansvar 
för stadsutvecklingen bedömer juryn som mycket betydelsefullt för att detta projekt 
ska kunna samla så många resurser som möjligt och skapa förutsättningar för att de 
beslut som är nödvändiga tas. I denna modell bör en gemensam vision och utveck-
lingsplan för det nya Kiruna utvecklas. Det måste finnas en strategi för hur viktiga 
projekt som identifieras som nödvändiga för att skapa förväntningsvärden som ökar 
investeringsviljan också hos andra aktörer i det nya Kiruna ska realiseras. 

Juryn är övertygad om att en tydlig modell kommer att ha avgörande betydelse för 
att projektet ska lyckas och skapa den trygghet och tillit till stadsutvecklingsprocessen 
som är nödvändig för att människor och näringsliv både ska stanna kvar och flytta till 
Kiruna. 

Ett lyckat resultat av hela stadsomvandlingsprocessen förutsätter acceptans och legi-
timitet hos medborgarna och alla intressenter. I flera av förslagen finns det också me-
toder för hur kirunaborna och andra aktörer ska bli del aktiga i processen med utrymme 
för dialog och gemensamt utvecklingsarbete. För delaktigheten är tydlig och adekvat 
kommunikation nödvändig. Kommunikation och dialog kopplat både till stadsut-
vecklingsprojektet i stort och till den kommunala planeringsprocessen specifikt är en 
nyckelfråga för genomförandet. 
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JurynS 
GenerellA 
BedömninG
kiruNas karaktär, kultur och 
MiNNe
Landskapet i och kring Kiruna har stor betydelse för dess identitet. Landskapet har 
skapats både av naturliga processer och människans handlingar och att det kommer att 
fortsätta att vara utsatt för denna påverkan. 

De naturliga processer som tydligast skapat platsen skedde för 10 000 år sedan, när 
inlandsisen smälte och frigjorde den arktiska berggrunden, då skapades både det 
kuperade fjällandskapet och det lågt liggande vattenlandskapet. Senare kom männis-
kan och började kultivera och använda landskapet och har gjort så sedan dess. När 
gruvindustrin kom i slutet av 1800-talet skapades också staden Kiruna. Sedan dess 
har gruvindustrin, utvecklingen av staden och dess infrastruktur inneburit stora för-
ändringar av landskapet. Den internationella marknad som utvecklats under 2000-ta-
let har inneburit att gruvindustrin idag är en mycket vinstgivande näring och Kiruna 
kommer att få en än starkare koppling till en internationell kontext. Inte bara för att 
malmen exporteras utan också för att människor kommer att flytta på sig. 

Malmbrytningen är anledningen till den situation som vi nu står inför. Gruvan behö-
ver bryta malm på nya djup och staden ovanför behöver maka på sig österut. Själva 
förutsättningen för tävlingen är att människan fortsatt kommer att forma landskapet, 
både i form av ytterligare gruvbrytning och av den nya stad som kommer att byggas. 
Flera av dessa processer är irreversibla och kommer att skapa förutsättningarna för 
hur Kiruna kommer att vara som plats att leva på under hundratals år framöver. 

Under Kirunas hundraåriga historia har staden varit en stad i förändring. Under det 
dryga sekel som Kiruna har existerat har samhället genomgått stora förändringar som 
följd av teknik- och samhällsutvecklingen i stort. Somliga förändringar ligger nära i 
människors medvetande andra har redan sjunkit ned i minnet.  Kiruna planerades 
och byggdes med stor omsorg och höga ambitioner med målsättningen att bygga en 
stad anpassad till landskapet och klimatet. Förutsättningarna är idag annorlunda men 
samma omsorg och anpassning till klimatet och utnyttjande morgondagens tekniker 
ska läggas i den nya staden. Utgångspunkten för ett modernt hållbart synsätt är idag 
att människan ska lämna så få spår efter sig som möjligt och lämna ett så litet fotav-
tryck som möjligt. 

Juryn har i sin bedömning haft anledning att flera gånger återkomma till vad det är 
som bär Kirunas kultur och vilken kultur man vill efterlämna till kommande genera-
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Hur man ska behandla minnet av den stad som nu försvinner finns det flera förslag 
på. Olika typer av arkiv har givetvis en betydelse. De äldre träbyggnaderna går att flytta 
på men det moderna arvet som till exempel utgörs av Erskines byggnader och stads-
huset kan inte flyttas och får ett sammanhang på samma sätt. Minnet av dessa bygg-
nader och den gamla stadens struktur är betydligt mer flyktigt. Det finns förslag som 
låter dessa byggnader kvarstå som ruiner eller att deras spår tydligt finns kvar inom de-
formationszonen.  Juryn har inte kunnat ta en definitiv ställning till dessa förslag, sam-
tidigt som det är viktigt att vårda minnet är ruiner en påminnelse om förgängligheten 
som kanske inte är önskvärd i vardagslivet. I utvecklingsprocessen är det betydelsefullt 
att föra en djupgående diskussion om hur minnet av det gamla Kiruna ska bevaras. 

Kiruna har alltid varit och är fortfarande ett mångkulturellt samhälle, inbjudande och 
öppet för olika kulturer och olika sätt att leva. Det är nödvändigt att Kiruna fortsatt 
är ett öppet och välkomnande samhälle. Olika generationer av människor har satt sin 
prägel på staden och nya kommer till som ska få sätta sin prägel på den. 

Ett attraktivt samhälle var viktigt, inte minst för att locka arbetskraft och familjer till 
denna avlägsna plats i kärvt klimat. Dagens möjligheter till kommunikation är både en 
fördel och nackdel för dem som bor i Kiruna. De snabba kommunikationerna gör sta-
den tillgänglig för turister och människor som pendlar till arbete och utbildning, men 
skapar också förutsättningar för människor att inte bosätta sig i staden även om de ar-
betar där. Det är av stor betydelse att så många som möjligt väljer att bo i staden både 
för att skapa skatteintäkter som kan utveckla staden och för att näringslivet ska kunna 
behålla människor som utvecklas med företagen. Juryn bedömer att de möjligheter 
att skapa en stad och ett byggnadsbestånd som är resurssnålt och hållbart kommer att 
vara en viktig faktor för människors val av bostadsplats i framtiden.  Det ska också 
vara bekvämt att leva i staden, finnas bra skolor och annan service samt möjligheter att 
utveckla kultur och näringsliv.

Nya kiruNas stadskärNa
Kiruna kommer att förlora stora delar av sin stad och successivt bygga upp en ny. 
Tävlingsförslagen skulle visa en tydlig vision för det framtida Kiruna som kan fungera 
som en målbild i stadsomvandlingsarbetet. Nya Kiruna kommer att vara en stad som 
byggs i vår tid för ett framtida samhälle i ett speciellt sammanhang. 

I praktiken omfattar tävlingen hela Kiruna eftersom det är av stor betydelse hur de 
olika delarna av staden kommer att fungera tillsammans både under utvecklingsperio-
den och när det nya Kiruna står färdigt.  

Målsättningen för tävlingen är att skapa förutsättningar för ett trivsamt och väl fung-
erande samhälle där god funktion, arkitektur och rumslig gestaltning bidrar till Kiru-
nas stadsmiljö. Tävlingsförslagen skulle visa hur den nya stadskärnan kan utformas 
och gestaltas inom en övergripande struktur i öster.

Platsen för ny stadskärna är belägen öster om nuvarande centralort, strax väster om 
berget och samhället Tuolluvaara. Detta område omfattar en central del mellan E10an 
och Malmvägen. Öster om kyrkogården och norr om Malmvägen ligger ett område som 
är tillgängligt för bebyggelse redan inom 2–3 år. Söder om Malmvägen ligger ett handels- 
och industriområde, Västra industriområdet, som också ingick i tävlingsområdet.
Resultatet av tävlingen visar att det finns goda möjligheter att skapa en ny stadskärna 

deformationszonens kvarvarande 
posturbana landskap. 
ett nätverk av urbana eldstäder.
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vägen kommer att etablera stadens gräns för dem som kommer till staden och den kan 
omvandlas till en stadsgata, vilket kommer att tillföra kvaliteter. 

I ett första skede ska flera viktiga funktioner byggas i den nya stadskärnan. Stadshu-
set är en viktig märkesbyggnad och under juryarbetet har kommunen beslutat att det 
också ska innehålla ett konstmuseum. Utöver detta förs diskussioner om ett bibliotek, 
restauranger samt eventuellt en gymnasieskola. Det finns redan idag en stor bostads-
brist i Kiruna och dess omgivning och cirka 350 bostäder kommer att behövas i ett 
mycket tidigt skede och cirka 450 under en tioårsperiod. 

Att lösa bostadsbristen i Kiruna är mycket viktigt och att lokalisera så mycket bostads-
bebyggelse som möjligt till den nya stadsdelen är ett viktigt verktyg för att snabbt få 
igång stadsomvandlingen. Men det behövs också en bostadsstrategi på längre sikt. 
Juryn gör bedömningen att det är hållbart ur många aspekter att en stor del av bo-
stadsbeståndet skapas i flerfamiljshus. Bland förslagen finns det också resonemang om 
hur hållbara byggnadstyper speciellt utvecklade för Kirunas klimat, återbruk och stads-
struktur kan skapas. Trots att det är en stor mängd byggnader och funktioner som ska 
ersättas kommer det inte att upplevas som om utbyggnadstakten sker särskilt snabbt. 
För att människor ska dras till platsen är det viktigt att det redan tidigt finns funktioner 
som drar till platsen. Juryn bedömer det som mycket betydelsefullt att investeringar 
och planeringsåtgärder riktas mot platsen för den nya stadskärnan för att snabbt få 
igång stadsutvecklingen vilket i förlängningen kommer att skapa en investeringsvilja.

Den totala mängden byggnader inom nuvarande centrumområde som berörs av 
sprickbildningen fram till 2033 uppgår till en yta på ca 480 000 kvadratmeter. Utöver 
bostäderna påverkas 30 000 kvadratmeter handelsyta och 30 000 kontorsyta av defor-
mationen inom 10–20 år. 400 hotellrum berörs också och det finns redan idag behov 
av fler än så. Samtliga förslag bedöms kunna innehålla de ytor och funktioner som 
efterfrågades i tävlingsprogrammet, men det finns förslag som kan inrymma upp till 
800 000 kvadratmeter. 

Bland tävlingsförslagen finns det exempel både på glesa stadsformationer och mer 
täta. Den glesa staden skapar avstånd och större investeringar i infrastruktur. Den 
minskar inte heller benägenheten att använda bilen. Juryn menar att det finns många 
skäl för att inte förorda en gles stad. 

Den täta mångfunktionella staden har många fördelar. Den är mer tillgänglig eftersom 
fler människor kan gå eller cykla mellan bostaden, arbetet och service. Den är trygg 
eftersom det är fler människor som rör sig på gatorna. Juryn anser att det är betydel-
sefullt att även husen kan innehålla olika funktioner som både handel och bostäder till 
exempel som också ska kunna variera över tiden. 

De stora snömängderna som faller i Kiruna ställer särskilda krav på byggnaders och 
gaturums utformning. En småskalig stad med intima torg och platser har många för-
delar men det ställer krav på hur man hanterar upplagen av snö. Det finns möjligheter 
att utveckla nya hustyper i nya Kiruna som är anpassade till klimatet, snön och till 
höga krav på låg resursanvändning. Bland tävlingsförslagen finns resonemang om hur 
sådana hustyper kan utvecklas och se ut.
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strategi och process
Det är lika viktigt att reflektera över hur staden ska se ut som hur den skapas i en 
process som skapar entusiasm och framtidstro för stadsutvecklingsprojektet. Stadsom-
vandlingen har ett tidsperspektiv på 20 år, många förutsättningar utreds fortfarande 
och flera motstående och nya intressen behöver hanteras i takt med att projektet 
utvecklas. 

Generellt har förslagen varit svagare när det gäller att föreslå strategier för stadsom-
vandlingen som verkligen blir verkningsfulla.  Planering handlar i stor utsträckning om 
att skapa möjligheter och värden. 

Det har varit viktigt för juryn att finna ett förslag som kan hantera osäkerheter och 
vara så robust att det under utvecklingens gång kan utvecklas i lite olika takt och rikt-
ning. En viktig parameter för detta är att stadsutvecklingen kan ske i små steg som alla 
i sig själva skapar kvaliteter. Juryn har därför valt ett förslag som är tydlig i sin struktur 
och som samtidigt har potential att arbeta in nya idéer och erfarenheter samt ta nya 
riktningar allteftersom staden utvecklas. 

Juryn är förvånad över avsaknaden av bostadsstrategier i förslagen vilket är en akut 
fråga för Kiruna att lösa. 

Det är viktigt att hela staden lever under stadsutvecklingen. Kirunas nya stadskärna 
kommer under viss tid att samexistera med det befintliga stadscentrumet, därför måste 
det finnas en strategi för relationerna mellan de två centrumen i flera skeden. I en 
sådan strategi är Västra industriområdet ett nyckelområde där många av övergångsak-
tiviteterna kan äga rum. Detta kan göras med tillfälliga aktiviteter som till exempel att 
placera kontor för dem som ska genomföra stadsutvecklingen i det nya området. Att 
tillgängliggöra lokaler som står kvar i väntan på ny användning eller rivning, både i den 
gamla stadskärnan och i Västra industriområdet, för tillfälliga verksamheter som både 
kan vara av kommersiell eller kulturell natur och kan göra att känslan av övergivenhet 
minskas. Åtgärder av sådana slag kan fungera som inkubatorer för ett nytt näringsliv i 
Kiruna och samtidigt tidigt befolka den nya stadsdelen. 

Utbildning och forskning som en drivkraft för utvecklingen diskuteras i flera förslag. 
Att kunna utveckla nya industrier och näringar som bygger på det som kommer att ske 
i och med att stor del av staden kommer att rivas är en del av detta. Men det handlar 
inte bara om att skapa centraler för återbruk av gammalt byggnadsmaterial utan också 
att koppla forskning och innovation till dessa centraler. 

I princip alla förslag understryks betydelsen av att det skapas en gemensam agenda för 
stadsutvecklingen och att man i en sådan modell skapar möjligheter för kirunaborna 
och andra intressenter att medverka i stadsomvandlingsprocessen. 

I samband med stadsomvandlingen pågår en rad projekt och utredningar. Kommunen, 
Trafikverket, länsstyrelsen och LKAB utreder konsekvenserna av stadsomvandlingen 
och planerar för de förändringar som är nödvändiga. Infrastrukturprojekten kommer 
att ha mycket stor betydelse för stadsomvandlingen och de kvaliteter som kan uppnås 
i den nya stadskärnan. De tävlande skulle i sina förslag ta hänsyn till att vissa projekt 
kan komma att få en annan utveckling, också med hänsyn till tävlingsresultatet. 

Stadsomvandlingen kommer att ske successivt under en lång tid. Utbyggnadstakten är 
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delvis beroende på omvärldsfaktorer och den globala ekonomiska konjunkturen. Men 
också beroende på olika typer av politiska beslut. Deformationstakten och den exakta 
placeringen av stationen och dragningen av E10 är ytterligare aspekter som man måste 
ta hänsyn till.
 
De prognoser som LKAB har lämnat om markdeformationerna till tävlingen utgår 
ifrån den påverkan som beräknas uppkomma när den nya huvudnivån 1 365 meter 
under jord är färdigbruten. Under tävlingstiden informerade LKAB om att sprick-
bildningen går något fortare än tidigare prognoser och de tävlande informerades om 
detta. I LKAB:s kommentar till tävlingsförslagen under jurybedömningen informerade 
LKAB om att man vill att den nya stadskärnan placeras öster om en linje motsvarande 
Kurravaaravägen på grund av dessa nya prognoser när det gäller brytningstakt och 
deformation. Denna information har de tävlande inte haft möjlighet att ta ställning till. 
Men det låg i tävlingsuppgiften att förslagen ska kunna hantera osäkerheter och nya 
ställningstaganden. Juryn använde därför denna information för att pröva förslagens 
utvecklingsbarhet och därmed hållbarhet i en process där förutsättningarna kan ändras 
över tiden. Juryn fann att samtliga förslag i princip kan hantera en sådan förändring 
av förutsättningarna eftersom samtliga har lagt tyngdpunkten i sina förslag öster om 
Kurravaaravägen.

iNFrastruktur
Gruvorter och gruvföretag kräver mycket infrastruktur. För att Kiruna ska utvecklas 
behöver man kunna locka arbetskraft från ett mycket stort kringområde. Kirunas 
utvecklingsmöjligheter förstärks med hjälp av ny infrastruktur, dels inom kommunen, 
dels i förhållande till regionen. Kiruna ska kunna bli en integrerad del av Luleås och 
Narviks arbetsmarknader.

Det är av mycket stor betydelse att den nya stadskärnan får en nära anslutning till en 
ny järnvägsstation. En nära och bra förbindelse in mot ny stadskärna med ny järnväg 
för persontrafik är ett högt prioriterat mål för Kiruna kommun. I tävlingen finns flera 
olika förslag på hur järnvägsstationen kan placeras.  De flesta förslagsställare föreslår 
en station mitt i staden med en säcklösning eller en loop. Juryn bedömer att det är 
mycket viktigt att stationen placeras centralt i staden. Även om en säcklösning har 
konsekvenser för den tid det tar att byta riktning på tågen har den fördelar eftersom 
den minskar de barriäreffekter som en järnväg alltid skapar och som på sikt kan hindra 
ytterligare utveckling av staden. Juryn bedömer att en placering vid flygplatsen är ett 
sämre alternativ på grund av att det innebär ett byte av transportmedel för dem som 
kommer till Kiruna med tåg.  En placering vid flygplatsen riskerar också att generera 
följdinvesteringar i verksamheter som annars skulle legat i centrum, med en försvag-
ning av den nya stadskärnan som resultat.

Man planerar att bygga en ny E10 via i nära anslutning till den nya stadskärnan. Nu-
varande väg 870 mot Nikkaluokta, kommer att flyttas fram till den nya infarten mot 
LKAB för den tyngre trafiken järnvägen. Väg 870 kommer att ansluta till E10 söder 
om ny stadskärna. I tävlingsprogrammet redovisades de aktuella alternativa dragning-
arna för dessa vägar. När det gäller dragningen av väg 870 är kommunen angelägen 
om att den dras så att en stationslösning i stadskärnan inte omöjliggörs. 

De flesta förslag har respekterat den föreslagna dragningen av E10 och beskrivit 
möjligheten att utveckla staden även om den ligger kvar i sitt föreslagna läge. Flera 
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förslag föreslår att E10 ska utvecklas till en stadsgata eller till och med dras igenom 
staden.  Juryn bedömer att sådana förslag inte är realistiska. E10 dragen genom staden 
kommer att innebära bullerstörningar och på grund av nödvändiga skyddsavstånd för 
farligt gods kommer det vara mycket svårt att ge den en utformning som gör att den 
upplevs som en stadsgata, trafiken på E10 utgörs i stor utsträckning av tung trafik, inte 
bara persontransporter. Ett önskemål från kommunen är att det ska finnas två anslut-
ningar till E10 på norra sidan av centralorten samt möjlighet att ansluta till E10 från 
den nya stadskärnan.  

När det gäller den lokala trafiken genom staden föreslår flera förslagsställare att 
Malmvägen ska bli den nya huvudgatan genom den nya staden. För att den inte ska 
uppfattas som en genomfartsgata är det viktigt att den utformas som en stadsgata och 
att bebyggelse läggs runt den. För att ett oproportionerligt högt trafiktryck inte ska 
skapas på någon väg och därmed göra dem mer ogästvänliga för cyklister och gående 
förordar juryn ett finmaskigt vägnät utan återvändsgator som trafiken lugnt kan flyta 
igenom. 

En sammanhållen trafikstruktur innebär mindre kostnader både när det gäller inves-
tering och förvaltning och i förlängningen också en upplevd närhet. En gles struktur 
innebär ett större trafikarbete. En bedömning av hur man når olika punkter gående, 
per cykel, kollektivtrafik och bil har också gjorts. I bedömningen av förslagen uppfyller 
samtliga förslag målen i tävlingsprogrammet särskilt när det gäller funktionen.

Kirunas flygplats har stor betydelse både för Kiruna och för hela regionen, framförallt 
för Nordnorge och Gällivare, för att knyta den geografiskt distanserade nordligaste 
landsänden närmare övriga världen. För att lösa snabba förbindelser mellan flygplat-
sen, stadskärnan och järnvägsstationen tar många förslagsställarna upp möjligheten att 
bygga en kabinbana.  Juryn ser många fördelar med en sådan lösning men det behöver 
utredas och ställas mot andra alternativ. 

ekoNoMi och geNoMFöraNde
Frågor rörande ekonomisk kompensation för rivning och kostnadsfördelning för ny-
byggnation av bostäder och verksamhetslokaler är ännu oklar. Kommunen och LKAB 
har under hösten 2012 förhandlat om vilka förutsättningar som ska gälla för inlösen, 
kompensation och nyinvesteringar i infrastruktur med mera som ägs av kommunen. 
Denna fråga var under juryns bedömning ännu inte klar men för att kunna göra en 
bedömning av möjligheterna för genomförande lät juryn göra en ekonomisk bedöm-
ning av respektive förslag.

Endast mycket översiktliga bedömningar kan göras på grundval av tävlingsförslagen 
och juryn har koncentrerat sig på att finna risker och problem respektive fördelar och 
kvaliteter. Det är många aktörer som kommer att finansiera utvecklingen av nya Ki-
runa men gruvnäringen kommer att ha en särställning. Expertbedömningen har gjorts 
utan hänsyn till vilken aktör som kommer att finansiera stadsutvecklingen.  

Kostnader som man behöver ta hänsyn till är kostnader för detaljplan, nödvändiga 
undersökningar och utredningar, sanering av föreorenad mark, utbyggnad av allmän 
plats (gator, gång- och cykelvägar, torg- och parkytor) fastighetsbildning, utbyggnad av 
ledningar och så vidare. 
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Vid en lyckad stadsutveckling är det av betydelse att attraktionskraften är så pass hög 
att utveckling sker med förädlingsvärdet som drivkraft. Detta innebär att målet ska 
vara att värdet efter exploatering ska överstiga värdet före exploatering. Efterfrågan på 
bostäder och områden för verksamheter blir avgörande för förädlingsvärde och skapar 
förutsättningar för fortsatt utbyggnad. 

Faktorer som påverkar:
• Om befintlig bebyggelse berörs så tillvida att verksamheter behöver flyttas eller 

lösas in påverkas exploateringskostnaden negativt. 

• Om befintlig infrastruktur i form av gator och gång och cykelvägar kan utnyttjas 
ger lägre kostnader.

• Behovet av ny infrastruktur ger högre kostnader, detta innebär att täta strukturer är 
mer kostnadseffektiva än glesa. 

• Större allmänna platser kostar, i detta skede har bara en bedömning av ytorna kun-
nat göras inte av själva utformningen som i ett senare skede kan ge stora skillnader.

• Ett resecentrum i stadskärnan ger lägre kostnader. 

• Parkeringslösningar inomhus är en dyr lösning. 

• I flera förslag finns det större investeringar som till exempel omfattande omform-
ning av landskapet och topografin eller konstgjorda sjöar vilket är kostnadsdrivande.

Första skedet är viktigt för exploateringskostnaderna och den totala ekonomin i 
projektet och etableringen av stadskärnan. Det är juryns bedömning att oavsett vilken 
ekonomisk överenskommelse som än görs med LKAB om ekonomisk ersättning är 
det av stor betydelse att planeringen av stadsutvecklingen skapar mervärden för kom-
munen och dess invånare. För att skapa dessa värden är det av stor betydelse att det 
första steget i stadsutvecklingen skapar sådan attraktion och tro på det nya Kiruna 
att en investeringsvilja skapas också hos andra aktörer. Därför är det av betydelse att 
investeringar görs i den första etappen av stadsutvecklingen. När stadskärnan väl är 
etablerad kan fortsatt utbyggnad ske i mer traditionella former, eller av egen kraft, 
genom förtätning, omvandling och utbyggnad.

hållBarhet
Kommunen har höga ambitioner när det gäller hållbarheten i nya Kiruna – både den 
ekonomiska, ekologiska och sociala. 

I utvärdering av förslagens hållbarhetsaspekter har man tittat på aspekter som miljö 
och resurs, social hållbarhet och ekonomi. Ett tjugotal aspekter har utvärderats från 
stadens täthet och energianvändning till koppling till natur och användning av kultur-
arv, frågor som har att göra med samhällsekonomiska kostnader värderas också.  

Denna stora stadsutveckling innebär möjligheter att anpassa byggnader och stads-
struktur till höga ambitioner när det gäller hållbarheten och i tävlingsförslagen finns 
många olika förslag på hur detta ska kunna gå till. 
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Olika typer av kunskaps- och innovationscenter föreslås i tävlingen. Juryn bedömer att 
Kiruna har en unik chans att bli en förebild för hur man kan ta hand om och åter-
bruka byggnadsmaterial i stor skala. Massorna och byggdelarna, som blir konsekven-
sen av rivningarna, ska i möjligaste mån användas vid byggandet av det nya Kiruna. 
Detta är en möjlighet men det kräver både plats, organisation och investeringar. En 
återbruksanläggning bör byggas under utvecklingsperioden. I förslagen visas att en 
sådan anläggning kommer att ta ganska stor plats vilket man behöver planera för. Om 
forskning, innovation, kunskapsutbyte och näring kopplas till en sådan återbruks-
anläggning bedömer juryn att denna verksamhet har möjlighet att utvecklas och att 
kunskapen också ska kunna användas utanför Kiruna i framtiden. Denna verksamhet 
bör efter en tid kunna generera både metoder, kunskap och möjligheter till att utveckla 
nya näringar.

I flera förslag finns intressanta resonemang om hur man kan hantera lokalklimatet till 
exempel för att undvika kalla vindar och hur platser och gator ska utformas för att ta 
tillvara på solens ljus och värme. I det fortsatta detaljerade utformningen av staden 
kommer omsorg om sådana förhållanden ha mycket stor betydelse för upplevelsen av 
staden under alla årstider. Det är positivt att låta grönvita stråk går igenom staden för 
att öka tillgängligheten till naturen. 

Ur social aspekt är det viktigt att det finns trivsamma mötesplatser och att stråk 
som man behöver använda för att ta sig mellan olika målpunkter i staden innehåller 
upplevelse.  Mötesplatserna behöver inte vara stora utan kan gärna vara utspridda i 
staden. En blandad bebyggelse med olika funktioner i husen som bostäder och handel 
är positivt för att det ska vara trivsamt att röra sig i staden. En tät stad gör den också 
mer tillgänglig för alla och kan minska användningen av bil, som annars är ett mycket 
vanligt transportmedel i Kiruna. Parker integrerade i staden är en resurs för dem som 
inte har möjlighet att på ett enkelt sätt ge sig ut i naturen, till exempel äldre och barn. 
Platser för sportaktiviteter i stadskärnan, i organiserad eller spontan form, har bety-
delse för människors hälsa.  

För bedömningen har det varit viktigt att värdera om de beskrivningar som förslagen 
innebär också har omvandlats till konkreta förslag. 

eNergi 
I det nya Kiruna ska bebyggelsestrukturen bidra till minskad energiförbrukning. All 
planering ska vara inriktad mot en långsiktigt hållbar hushållning med resurser. 

Kiruna är sedan många år en stad med övervägande andel fjärrvärme för uppvärm-
ning. Fjärrvärme är i sitt upplägg en flexibel uppvärmningsform. Den skapar goda för-
utsättningar för att lösa framtida miljömässiga, tekniska och ekonomiska utmaningar 
och utgör därför ett kraftfullt verktyg i Kiruna kommuns miljöarbete. 
 
Kirunas speciella energisituation, med en stor mängd outnyttjad industriell restvärme, 
ska beaktas. 140 GWh kyls idag bort under sommarhalvåret. Rätt tillvaratagen kan 
denna resurs försörja stora delar av samhället. Med hänsyn taget till rådande energi-
situation är fjärrvärme den självklara energiformen för uppvärmning. Dess nyttjande 
ska maximeras. 
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Utifrån traditionella tekniska lösningar är samtliga förslag realiserbara. Förslagen 
varierar i täthet vilket påverkar kostnaderna för att bygga ledningsnät, det vill säga att 
ju färre fastigheter som ska försörjas per ledningsmeter desto högre kostnad. Flera av 
förslagen har på ett effektivt sätt utnyttjat befintliga resurser. Detta sker exempelvis 
genom att avfall används, både från samhället men inte minst från den rivnings- och 
byggnadsprocess som kommer att ske i samband med samhällsutvecklingen. Dessa 
frågor bör beaktas och utvecklas i en fortsatt process. Det är betydelsefullt att de 
avfallsvolymer som uppkommer i samband med utvecklingsprocessen används i när-
området för att undvika långa och miljöbelastande transporter, de kan användas som 
byggnadsmaterial eller som energi. Detta kräver dock att man bygger upp metoder, 
processer och kunskap. 

Inom kommunen pågår ett utvecklingsarbete. Tekniska verken undersöker redan 
möjligheten att bygga en biogasanläggning, vilket finns med i några av förslagen. Den 
befintliga avfallsförbränningsanläggningen kommer att påverkas av deformationen 
och det är strategiskt vid planeringen av en ny att det finns möjligheter att se över 
energisystemen. 

Stadsutvecklingen ger möjligheter att bygga betydligt mer energisnålt än det befintliga 
byggnadsbeståndet. I flera förslag finns tankar kring hur man med modern teknik och 
kunskap kan utveckla byggnadstyper som är speciellt anpassade till klimatet – detta 
kommer att ge möjligheter att minska den totala energiförbrukningen i staden. 

Flera av förslagen har uppmärksammat möjligheten att återvinna överskottsvärme från 
LKAB för uppvärmning. En intressant möjlighet som har belysts är säsongslagring av 
energi som skulle kunna utjämna den energiobalans som finns i Kiruna. Redan idag 
utnyttjas överskottsvärme från LKAB i fjärrvärmesystemet. Det finns potential att i 
samarbete med LKAB åstadkomma ett effektivare utnyttjande av den energi som pro-
duceras i samhället. Att utnyttja Tuolluvaraagruvan för säsongslagring har utretts och 
det finns möjligheter att utveckla denna lösning. 
Genom att utnyttja fjärrvärme maximalt kan den flexibilitet som föreslås i flera av 
förslagen uppnås. Fjärrvärme kan utnyttja många olika energikällor och samma infra-
struktur för distribution kan användas. Detta innebär att distributionsnätet för fjärr-
värme kan byggas tillsammans med övrig infrastruktur och energikällan kan utvecklas 
och anpassas efterhand.
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Vy åt väster från möjlig plats för nytt stadshus.
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indiViduellA 
BedömninGAr
Alla förslag har varit viktiga för juryns bedömning och bidragit till diskussionen. Det 
finns fyra förslag, utöver vinnaren, som har haft särskild betydelse för juryns be-
dömning och som på ett konkret sätt har fört diskussionen framåt. There is a crack in 
everything, that´s how the light gets in har genom sin noggranna inventering berikat bilden 
av Kiruna både för dem som känner Kiruna väl och för dem i juryn som steg för steg 
skapat sig en bild av Kiruna under tävlingen. Linjen och staden påminner om storslagen-
heten i landskapet som omger staden och möjligheten att också i detta landskap bygga 
en tydligt gestaltad stadsform. Lunas undersökning av Västra industriområdet har på 
ett genomtänkt sätt visat på dess potential men samtidigt visat på komplexiteten med 
att förlägga stor del av stadsutvecklingen där. Ett nätverk av urbana eldstäder med sina 
urbana plattformar visar en intressant dialog mellan det nya, det existerande och det 
som försvinner.
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Nya Kiruna kommer att bli en tät, blandad och attraktiv stads-
kärna med en nära koppling till naturen.  Staden kommer att 
fungera och upplevas som en helhet under hela omvandlingsproces-
sen. Det finns goda förutsättningar att redan den första etableringen 
kan inrymma alla de funktioner som behövs för en levande stad. 
Från en tydlig startpunkt kan staden under en lång tid utvecklas 
steg för steg och det finns en stor frihet att därifrån bygga vidare i 
flera olika riktningar. 

Såväl strategi, process som den fysiska visionen för det nya Kiruna 
är väl beskrivna. 
Förslaget visar tydligt att stadsutvecklingen inte bara är en fysisk 
process utan i lika hög utsträckning handlar om att involvera 
kirunaborna i omvandlingen. 

Förslaget är tydligt i sin strategi och det går att arbeta in nya idéer 
alltefter som staden växer. Bebyggelsestrukturen är schematiskt 

beskriven och kommer att utvecklas för att anpassas till klimatet 
och få en starkare lokal karaktär. 

Förändringar krävs i förslaget. Det gäller dragningen av E10 och 
väg 870 samt att offentliga och kulturhistoriska byggnader bör 
samlas närmare första etappen. Det ligger i förslagets kvalitet att 
det är så robust att det kan hantera dessa förändringar.  

Med Malmvägen som huvudstråk byggs staden ut steg 
för steg i en tydlig östlig riktning och viktiga funktioner 
som station, sameting och stadshus placeras kring detta 
stråk. Staden byggs ut i en traditionell väl beprövad 
anpassningsbar struktur som gör att staden kan byggas 
ut kvarter för kvarter i väl avgränsade etapper. Samtidigt 
görs en förtätning av Västra industriområdet främst längs 
Malmvägen söder om kyrkogården där juryn bedömer att 
det finns störst möjligheter att lyckas med en förtätning.



32

Hela den nya stadskärnan får i princip plats mellan kyr-
kogården och stadshuset med stationen tillsammans med 
bebyggelse norr om kyrkogården och en förtätning längs 
Malmvägen. Strategin i förslaget är att utnyttja närheten 
mellan ett obebyggt område och ett bebyggt område 
som redan håller på att utvecklas. Juryn ser projektet som 
urbana fält som kan engagera och involvera både det 
obebyggda landskapet och det bebyggda industriområdet 
utifrån en strategiskt placerad startpunkt. 

När stadskärnan är byggd ser juryn möjligheter att staden 
kan utvecklas såväl norr- som söderut som illustreras i 

bilden över 100-årsperspektiven eller österut mot Tuollu-
vaara. För att skapa denna valfrihet bör en större andel av 
de offentliga byggnaderna samt Hjalmar Lundbohmgården 
förläggas längre västerut än vad som visas i förslaget. Stads-
huset är väl placerat på en liten höjd nära stationen i ett 
centralt läge vilket är bra och realistiskt. Inom rutnätet kan 
stationen få olika placeringar beroende på vilket alternativ 
för stationsläget man kommer att välja.

I förslaget dras E10 genom staden och får en mer stads-
mässig karaktär. Juryn bedömer att detta grepp varken är 
nödvändigt eller önskvärt. Förslaget måste utvecklas så 
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frågorna i Kiruna vilket kan bidra till att öka stoltheten 
över det man skapar. 

Ett tydligt vägnät tillåter biltrafik i hela stadskärnan. 
Gondolbanan ska öka kollektivtrafikåkandet och ge 
snabba transporter för personer mellan olika målpunkter 
i staden. 

Ekonomiskt är förslaget effektivt i och med att det är 
tätt och utnyttjar befintliga strukturer. En rimlig bedöm-
ning är också att en sammanhållen struktur minskar nya 
centrums fotavtryck, har förutsättningar för ett bra kol-
lektivtrafiksystem och genererar därmed en klimatsmart 
stadsbildning. En del av bebyggelsen läggs på ett område 
med sandbankar där det är jämförelsevis dyrare att bygga. 

År 2100. Skala 1:80 000
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tung trafik och trafik med farligt gods. En dragning ge-
nom staden ger också negativa konsekvenser för boende-
miljöerna och kräver förstärkning av befintliga gator. E10 
och järnvägen möts i en punkt långt från stadskärnan 
vilket är negativt för stadsutvecklingen.

Kring stadsgatan låter de staden växa. Den nya stadskär-
nan ligger relativt perifert och det är svårt att tro att den 
attraktion som är nödvändig för det första steget skapas 
eftersom den har en så svag koppling till den befintliga 
staden. 

Bebyggelsen är schematiskt presenterad och det är svårt 
att bedöma dess kvaliteter. Förslaget innehåller få reso-
nemang hur den nya och gamla staden ska verka tillsam-
mans över tiden utöver den sammanlänkande stadsgatan. 
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överlappande system och den fysiska form som föreslås 
för staden.  Förslagets processbeskrivning och fysiska 
vision hänger inte ihop. 

Den nya stadskärnan ligger ganska långt från befintlig 
stadskärna och kommer att ha dålig koppling till den 
gamla stadskärnan. Gruvtornen och Tuolluvaaraberget 
används och synliggörs genom små insatser. Bebyggelse 
läggs på andra sidan E10an på Tuolluvaaraberget där 
bostadsbebyggelse inte är möjlig. 

Stadsbilden är intressant med ett finmaskigt gatunät. Det 
finns många fina stadskvaliteter i förslaget som sjöarna 
och tätheten i strukturen. Det är positivt att järnvägssta-
tionen ligger centralt. Men strukturen är inte så funktio-
nell för kommunikationer och trafik med tanke på att den 
genomkorsas av en sjö.

Med en insprängd sjö i stadskärnan får Kiruna en alldeles egen 
karaktär som har kvaliteter. Stadskärnan är relativt tät med en 
blandad och varierad bebyggelse. Det finns en tydlig skillnad mellan 
den mjukare processen och den fysiska utformningen av staden. 

När det gäller processen för det nya Kiruna betonas be-
tydelsen av samverkan. En av de första åtgärderna är att 
socialt kontrakt mellan kommunen, LKAB, Kirunaborna 
och länet skapas. Det handlar om ett informellt partner-
skap som så småningom omvandlas till ett permanent. 

Förslagsställarna arbetar konsekvent med en kartografisk 
terminologi. De lanserar relationella kartor eller ekologier 
som ska förmedla viktiga erfarenheter till den nya staden. 
Situationsplanen beskriver i logotypformat utpekade 
situationer och möjliga program och händelser. Termi-
nologin i förslaget är uppfinningsrik men inte särskilt 
realistiskt eller övertygande och lätt att gå vilse i. Det 
finns en artskillnad mellan den strategiska kartan med 
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ett Nätverk av urBaNa eldstäder
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Stadskärnan är lokaliserad på båda sidor Malmvägen och kan 
utvecklas både öster om kyrkogården och in i Västra industriområ-
det. Denna placering innebär också att station, stadshus och andra 
viktiga funktioner i staden kan samlas på en central plats i staden. 

Förslaget bygger på att det byggs ut ett nätverk med olika 
noder över hela staden. Noderna, som kan betraktas som 
brickor eller plattformar i en stadsbyggnadsstrategi, kan 
vara besökspunkter av olika karaktär och dignitet, från 
en skola till stadshuset. Analysen av de noder som redan 
finns eller kan skapas i den gamla staden, Lombolo och 
Tuolluvaara är intressant och gör tydligt att dessa platser 
kommer att få en ny betydelse i nya Kiruna.

Nätverket förväntas byggas ut stegvis, när en nod släcks 
i den gamla staden kommer en annan att lysa upp i den 

nya. Denna dubbla strategi är både defensiv, på det sättet 
att den gör tydligt att den gamla stadens ljus släcks, och 
samtidigt är den offensiv eftersom andra platser i staden 
får en ny laddning. Juryn hade gärna sett att förslags-
ställaren hade utvecklat den potential som finns i denna 
dubbla strategi.

I den första etappen byggs stadskärnan kring Malmvä-
gen med en fot i ett obebyggt landskap och den andra i 
Västra industriområdet. Det är en strategisk bra placering 
som kan utnyttja den växtkraft som finns i industriområ-
det samtidigt som man bygger på tillgänglig mark. 

I förslaget beskrivs det gröna landskap som noderna lig-
ger i som ett urbaniserade landskap där stadsklungorna 
möts. Juryn bedömer att det kommer att vara mycket 
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svårt att definiera detta landskap – är det park eller natur? 
Om landskapet inte gestaltas och förvaltas kommer det 
att upplevas som en barriär mellan olika byggnadsgrup-
per eller små stadsdelar och staden kommer att upplevas 
som gles, osammanhängande och ostrukturerad. Den in-
tegration som eftersträvas i förslaget bedöms inte kunna 
uppnås. Trots den utspridda strukturen inom ett stort 
område ligger en stor del av bostadsbebyggelsen nära 
E10. Stadsklungorna i sig är kompakta och täta vilket är 
positivt men de är schematiskt presenterade och det är 
svårt att bedöma deras stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. 

Att göra deformationszonen till en attraktion med 
utsiktsplatser och andra arrangemang där man kan läsa 
och förstå vad som har hänt med den gamla staden har 
juryn delade meningar om. Ruinparken, med stadshuset 

som ett kvarvarande skelett eller lokal Akropolis, kan lika 
gärna vara fascinerande som helt förfärlig.

När det gäller strategin för stadsutvecklingen beskri-
ver förslaget en traditionell process som inte är särskilt 
anpassad till den speciella utvecklingsprocess som Kiruna 
står inför. 

Glesheten i förslagen innebär högre kostnader för infra-
struktur och från ett hållbarhetsperspektiv innebär det ett 
större fotavtryck, mindre tillgänglighet och uppmuntrar 
till ett ökat bilanvändande. 
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go North

Förslaget har en idé som innebär att centrum successivt förflyttas i 
en massa av kärnor, en i sig intressant idé som kan möta en fort-
satt deformation. Intentionen i projektet är att integrera och fläta 
samman naturen och staden till en ny organisk helhet med nya och 
gamla funktioner i ett nytt mönster.  

Själva analysen i projektet bygger på att man identifierar 
olika funktioner i den gamla staden och flyttar dem en 
efter en till ett helt nytt stadsmönster, vilket i princip är 

intressant. Funktionerna bli spelbrickor som läggs i en 
helt ny ordning och nya pragmatiska Kiruna ska växa 
organiskt. Projektets utveckling genom brickläggningen 
illustreras genom figurativa stadsbyggnadsprinciper och 
bilder av Kirunaarkitektur, i ett slags typgalleri. I själva 
verket är detta en oplanerad stad och för utvecklingen 
finns bara några få grundprinciper som inte kan garan-
tera att en attraktiv stad skapas. Juryn uppfattar detta sätt 
att planera mer som ett mönster än ett spännande och 
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LKAB

Jukkasjärvi
Deformation

Geologiskt kampusKabnekaise Nikkaluokta
Kungsleden

Citadell ESA

Mineralrettigheter

Mineralrettigheter

Renernas flyttled

Renernas flyttled

Renernas flyttled

Renernas flyttled

En ny Natur kommer att koppla samman de 
pågående förändringarna som omformar Kiru-
na: erosion, deformation, sättningar, intensi-
fiering, nedläggning, förlängning, konstruk-
tion, förtätning, differentiering, integration, 
bevarande, restaurering, är alla olika typer 
av händelser som markerar ett flertal förän-
dringsmönster för Kiruna och som genererar 
en mångskiktad integrerad park.

Projektet föreslår en linjär park som sträcker 
sig från Kiruna österut till Jukkasjärvis vatten 
och västerut till Kebnekaises fjällfot. En linje 
som fångar upp regionens olika aktiviteter 
och kunskaper, och orienterar dem till Kirunas 
naturliga referensram.

En ny park och en ny Natur som sammanbind-
er försvinnande landskap med nya. Parken är 
riktad från väst till öst och knyter samman nya 
ekologier och olika områden som förändras.

Projektet manövrerar sig bort från en planlagd 
statisk konstellation, och lägger i stället fram 
en strategi för att engagera territoriet i nya 
samspel och nya förbindelser. Den nya linjära 
parken kommer att engagera olika kunskaper 
och expertis i regionen, både nya och gam-
la, för att delta i radikala förhandlingar om 
Kirunas framtid.

Relationer som ständigt förändras kommer 
att ge denna linjära territoriella park en puls-
erande atmosfär. Parken fungerar både som 
orientering och identifiering för det nya Kiruna 
som har flera centra. Den uppmanar att up-
pmärksamma ett mångfald av livslängder, att 
se en utveckling som mått på olika strukturer 
och processer, snarare än en fast morfologi.

En park - 
en Natur

Linjen och Staden

1

LKAB

E10

E10

Minnespark

Konsolidering

Intensifiering

Deformation

Deformation

Regenerera

Ny Logistik

Renskötsel

Bläckhorn

Hjalmar Lundbohm gården

ESA Rymdcenter

Sametinget

Energipark

Citadell
Hälsokvarteret Golf

Sport

Tuolluvaara

Kunskapsparken

Medborgarkvarteret

Kyrkan

Geologipark

Businesspark

dimensioner, en energipark och en kyrkopark ger oss några 
exempel på vilka händelser i det större parkkonceptet tvärs 
genom landskapet kan laddas med. 

Projektet har starkare kopplingar till regionen och värl-
den än till den närmaste miljön på ett sätt som inte tar 
hänsyn till dem som lever och verkar i Kiruna idag. Den 
kvarvarande staden syns knappt på någon bild och på det 
viset tar man avsked till en mycket viktig del av Kiruna. 
Det finns en stor risk med en sådan separation och om 

stadsutvecklingen avstannar i sin utbyggnadstakt kom-
mer den nya stadsdelen med stadshuset att upplevas som 
mycket ensamt. 

Processen och strategin för stadsutvecklingen är mycket 
svagt presenterad i förslaget.
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Förslagets bärande idéer är ett utsträckt stadsrum, ”genom tid och 
rum”, den så kallade Corson, och en huvudsaklig placering av 
stadskärnan i Västra industriområdet. Förslaget är tilltalande 
och tydligt presenterat. Som färdig struktur knyter förslaget ihop 
befintligt vägnät med nytt på ett bra sätt.

Förslaget motiverar sitt val av plats för den nya stadskär-
nan mycket väl. Genom att så stor del av stadsutveckling-
en sker inom Västra industriområdet finns det poten-
tial för att Kiruna upplevs som en hel stad under hela 
omvandlingsprocessen. Huvudgatan i förslaget, Corson, 
går genom hela området och längs denna gata placeras 

betydelsefulla byggnader, linbanan och andra publika 
lokaler.  Corson kan dock upplevas som lång om den inte 
får en mycket genomarbetat gestaltning.

Det finns en ambitiös idé om hur förtätningen av in-
dustriområdet kan ske som juryn har funnit intressant i 
bedömningen. Processen innebär att kreativa processer 
styrs i en utvecklingsplan som är tydlig och den är till-
lämpbar för flera olika utvecklingsstrategier och det finns 
potential för att marknaden tillför resurser efter att de 
första stegen har tagits.   
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there is a crack iN everythiNg, 
that´s how the light gets iN
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Förslaget är framförallt en insiktsfull och lyhörd inventering av 
Kiruna, dess struktur, värden och potential. Genom att gå på upp-
täcktsfärd i förslaget får man mycket viktig kunskap om Kiruna 
som är värdefull för utvecklingsprocessen. 

Detta förslag bygger på en noggrann inventering av Ki-
runa snarare än en vision och gestaltning av hur den nya 
staden verkligen kommer att se ut. Analysen av Kiruna 
är trovärdig och intressant och innehåller många lager av 
betraktelser som läggs ovanpå varandra. 

Förslaget innehåller också en beskrivning av en process 
för stadsutvecklingen där det finns några intressanta för-

slag även om den inte är helt tydlig. Att förlägga adminis-
trationen för stadsutvecklingen på plats där den ska ske, 
till dess att stadshuset är byggt, är till exempel ett radikalt 
grepp som juryn bedömer ger trovärdighet och energi till 
utvecklingsprocessen. De undersöker alla mellanrum som 
är möjliga att utveckla. De lanserar begreppet ”att vara på 
plats i sin egen framtid”, vilket juryn sympatiserar med. 

Den övergripande principen i förslaget är att bygga där 
det är möjligt och att bygga vidare på de resurser som 
redan finns, oavsett om de är fysiska, immateriella eller 
dynamiska. Man kan betrakta förslaget som en gramma-
tik eller verktygslåda som medvetet inte formulerar starka 
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visioner och lämnar många frågor öppna. Stadsutveck-
lingsprocessen sker i en lång serie händelser som startar 
redan nu på ett ganska odramatiskt sätt med en stark 
koppling till den befintliga staden. Planeringsprincipen 
är mycket öppen för framtida förändringar av förutsätt-
ningarna. Förslagen berör närmast en attityd till stadsom-
vandlingen och betonar denna stadsutvecklings skörhet. 

Alla de bilder och tankar som förslaget presenterar från 
sin upptäcksfärd genom Kiruna som de samlat i mång-
tydiga grafiska diagram av olika slag blir ett bibliotek att 
återvända till för att finna det nya och oväntade. Juryn 
har flera gånger återkommit till bilden stadens program-

matiska landskap. Det finns en undersökande metod i 
förslaget som kan utvecklas. 

Samtidigt som förslaget är mycket starkt idémässigt är det 
mycket svagt rumsligt. Byggnader och stadsdelar beskrivs 
symboliskt. En stor del av bebyggelsen läggs på platser 
som bedöms problematiska. Det är svårt att bedöma hur 
förslaget scheman och principer kan omvandlas till stads-
rum och platser där människor ska leva och verka. 




