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Inbjudan till arkitekttävling 

LKAB:s (www.lkab.com) brytning av järnmalm en kilo-
meter ner i berget orsakar rörelser och sättningar i mar-
ken som kommer att påverka en stor del av bebyggelsen 
i Kiruna centralort. Kirunas nuvarande stadshus kommer 
inom några år att påverkas av gruvans utbredning och blir 
därmed den första större byggnad som måste ersättas med 
en ny. Samtidigt som en unik byggnad måste ersättas ger 
det oss möjlighet att skapa någonting nytt, minst lika unikt, 
spännande och anpassat till modern kommunal verksamhet. 

Det nya stadshuset kommer att bli en av de första bygg-
naderna i den nya stadskärnan och en viktig profilbyggnad i 
den nya staden. Kiruna kommun inbjuder därför till en arki-
tekttävling för utformning av det nya stadshuset. Tävlingen 

som arrangeras av Kiruna kommun i samråd med Sveriges 
Arkitekter inleds med en prekvalificering där fem tävlande 
väljs ut. Dessa fem skall därefter inkomma med förslag på 
utformning av det nya stadshuset. 
Tävlingsuppgiften består i att utforma det nya stadshuset 
med kringliggande tomtmark i enlighet med den målbild 
som fastställts. Avsikten är att vinnande förslagsställare efter 
förhandling med byggherren upphandlas för projektering 
av det nya stadshuset. 

Bakgrund

Kirunas nuvarande stadshus har sitt ursprung i en arki-
tekttävling som avgjordes 1958.  I hård kamp med Alvar 
Aaltos förslag ”Aurora Borealis” blev Artur von Schma-
lensees ”Igloo” det förslag som till slut realiserades. Detta 

Kirunas stadshus - denna unika byggnad måste ersättas. Det ger oss 

möjlighet att skapa någonting nytt, minst lika unikt, spännande och an-

passat till modern kommunal verksamhet. Det nya stadshuset kommer 

att bli en av de första byggnaderna i den nya stadskärnan och en viktig 

profilbyggnad i den nya staden. Härmed inbjuder Kiruna kommun till 

arkitekttävling för utformning av det nya stadshuset.
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mycket tack vare ”dess praktiska och konstnärliga förtjäns-
ter och stora trevnadsvärden” som juryns motivering löd. 

Under det följande projekteringsarbetet tog Schmalen-
see tidigt hjälp av ledande konstnärer i utformningen såväl 
interiört som exteriört. Resultatet blev en byggnad som för 
tankarna till en sluten boning med ett enda centralt rum, 
en representant för trygghet och värme i en kärv, arktisk 
omgivning. Stadshuset invigdes 1963 och erhöll året därpå 
Kasper Salinpriset såsom varande ”Svenskt byggnadsverk 
av hög arkitektonisk klass”. År 2001 förklarade Länsstyrel-
sen byggnaden som byggnadsminne. 

På grund av gruvans utbredning kan inte byggnaden an-
vändas mer än några få år till. Markdeformationerna kom-
mer att omöjliggöra fortsatt användning. Att flytta byggna-
den är inte att betrakta som realistiskt. Detta på grund av 
storlek, konstruktion, komplexitet, flyttväg med mera. Man 
har gjort bedömningen att en ny byggnad som ska ersätta 
den nuvarande måste stå klar för inflyttning i slutet av år 
2016. Den 4 maj 2012 tog länsstyrelsen i Norrbotten ett be-
slut om att ändra skyddsbestämmelserna för den befintliga 
byggnaden som byggnadsminne. 

Beslutet innebär att byggnadens gestaltning i idé och 
konkret material ska tas tillvara. Utifrån byggnadsminnets 
stora kulturhistoriska värden och de delar i byggnaden som 
är skyddade enligt Kulturminneslagen har Länsstyrelsen 
gjort ett urval av vad som ska monteras ned och återuppfö-
ras, vad som ska rekonstrueras. Kiruna kommun bestrider 
detta beslut eftersom det inte är förenligt med den målbild 

som fastställts beträffande det nya husets egenskaper. Ären-
det är i denna stund ännu inte avgjort.

Så mycket mer än bara stadshus

Kirunas nuvarande stadshus är så mycket mer än bara ett 
stadshus. Förutom att vara ett ”normalt” kommunkontor 
innehållande arbetsplatser och möteslokaler för verksamhe-
ten används huset i en rad olika funktioner. Tidigt myntades 
begreppet ”Kirunabornas vardagsrum” om den stora hallen 
vilket väl beskriver användandet. Som exempel på använd-
ningsområden kan nämnas

 Utställningar av konst och hantverk
 Middagar med tillhörande underhållning för upp mot 
400 personer 
 Musik, dans, teater, föredrag

I stadshuset finns en stor konstsamling av mycket hög 
kvalitet. Den är till stora delar tillgänglig för besökare och 
sätter en prägel på byggnaden.
Det är de många funktionerna tillsammans med konsten 
och den arkitektoniska utformningen som gör Kiruna 
stadshus unikt. Det har gjort byggnaden till en mötesplats 
full av aktivitet och en upplevelse utöver det vanliga. 
Det är inte möjligt att bevara huset men det är möjligt att 
genom god arkitektur bevara, förstärka och överföra de 
positiva egenskaper som finns i den nuvarande byggnaden 
till den nya. Det betyder inte att det nya stadshuset ska se ut 
som det nuvarande. Det handlar om egenskaper och funk-
tion, inte utseende. 
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Projektförutsättningar

Kiruna kommun är arrangör för arkitekttävlingen. Enligt 
ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och LKAB ska 
LKAB ansvara för och bekosta uppförande av en byggnad 
av motsvarande storlek och funktion som det nuvarande 
stadshuset. Eventuella tillägg till detta ska bekostas av kom-
munen. Avtalet anger också att LKAB ska vara byggherre. 
Projekteringen kommer därför att upphandlas av LKAB 
genom en förhandling med arkitekttävlingens vinnare. 
Vinnande arkitektteam kommer därefter att ingå i LKAB:s 
projektorganisation i genomförandefasen. Efter färdigstäl-
lande kommer fastigheten att övertas av Kiruna kommun 
som svarar för den framtida driften.
Byggnaden med omgivande markytor i direkt anslutning till 
byggnaden (tomten) ska uppfylla de kriterier som framgår 
av kommunens målbild. För närvarande pågår ett internt 
arbete för att omsätta målbilden i termer som kommer att 
ingå i tävlingsprogrammet. 

Återanvändning av delar och detaljer

Nuvarande stadshus innehåller material, detaljer och 
byggdelar av mycket hög arkitektonisk, hantverksmässig 

och teknisk kvalitet. Vid utformningen av det nya stads-
huset ska möjlighet till återanvändning beaktas där så är 
arkitektoniskt, tekniskt och praktiskt försvarbart. Avsikten 
med tävlingen är dock inte att skapa en kopia. Återanvänd-
ning ska vara motiverat av den nya byggnadens arkitektur 
och funktion. Det faktum att kommunadministrationen 
kommer att flytta från det befintliga huset in i det nya 
utan nyttjande av tillfälliga lokaler innebär stora praktiska 
problem med återanvändning. Av olika skäl kommer viss 
återanvändning att föreskrivas i tävlingsprogrammet.

Platsen för nya stadshuset 

För närvarande pågår en arkitekttävling för utformning 
av den nya stadskärnan. Efter en prekvalificering har tio 
tävlande valts ut för att inkomma med förslag på den nya 
stadskärnans utformning vilket bland annat innefattar att 
utse en lämplig plats för det nya stadshuset. Det betyder att 
vi i dagsläget vet vilket område huset kommer att placeras 
inom men inte den exakta tomten.  Det är mycket troligt 
att stadshuset kommer att bli en av de första byggnaderna 
i området. Tävlingen förväntas vara avgjord under februari 
månad 2013.  Resultatet kommer att fungera som en del av 
underlaget för stadshustävlingen. 3

             

Kiruna kommun har genom beslut 
i kommunfullmäktige den 22 februari 
2010 fastställt en målbild för det nya 
stadshuset. Till grund för målbilden 
ligger ”Vision 2099” som beskriver 
kommunens vision för den nya staden. 

Denna antogs av fullmäktige år 
2004. I målbilden anges i övergripande 
termer hur man vill att det nya stads-
huset utformas, vilka funktioner som 
ska finnas, viktiga kärnvärden mm. 
Bland annat följande tas upp:

Byggnaden ska präglas av ett håll-
barhetsperspektiv med låg livscykel-
belastning 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 behålls eller stärks. 

 Begreppet ”Kirunabornas vardags-
rum” ska leva vidare i den nya bygg-
naden.

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

 Vid utformningen av det nya stads-
huset ska möjlighet till återanvändning 
av delar, detaljer och material beaktas 
där så är arkitektoniskt, tekniskt och 
praktiskt försvarsbart.

 Material från nuvarande stadshus 
kan också återanvändas i ny funktion 
eller i annan byggnad.

 Ledningskritiska funktioner i ett 
kommungemensamt perspektiv ska 
samlas för att stärka den  
gemensamma utvecklingen.

 Byggnaden ska ge nya möjligheter 
för en modern, effektiv och framtids-
orienterad organisation och verksam-
het.

 Byggnaden ska utan större ombygg-
nad kunna anpassas för nya arbets-
uppgifter och en organisation i ständig 
förändring.

 Gemensamma ytor som samman-
trädesrum och personalrum ska finnas 
i omfattning som modern verksamhet 
och arbetsmiljö kräver.

 Tomt och byggnad ska utformas 
för att möjliggöra anslutning till andra 
samhällsfunktioner genom tillbygg-
nad eller kompletterande fristående 
byggnad.

 Viktiga kärnvärden är öppenhet och 
tillgänglighet för medborgare, hållbar-
het, flexibilitet.

Målbilden för det nya stadshuset



I tävlingsprogrammet för den nya stadskärnan beskrivs 
förutsättningarna för den blivande stadskärnan mycket 
ingående varför detta biläggs prekvalificeringsprogrammet 
för stadshuset. 

Livscykelbelastning

Enligt målbilden för det nya stadshuset ställer kommunen 
höga krav på byggnadens hållbarhet ur flera aspekter. Det 
innebär bland annat att byggnaden kommer att miljöklas-
sificeras enligt något av de system som är vedertagna i bran-
schen. Vilket system som kommer att tillämpas kommer att 
framgå i tävlingsunderlaget. Det kommer också att ställas 
krav på energieffektivitet och låg klimatpåverkan under 
byggnadens hela livscykel, det vill säga från materialproduk-
tion via byggande och drift till avveckling.

Om tävlingen

Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Kiruna Kommun genom kom-
munkontoret i enlighet med Lag om Offentlig Upphandling 
(LOU).

Beslut 
Tävlingen arrangeras i enlighet med Kommunstyrelsen 
beslut 2012-05-21.

Syfte med projekttävlingen
 Att få fram ett högkvalitativt förslag, som ska ligga till 
grund för det fortsatta projekteringsarbetet för ett nytt 
stadshus.   
 Att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget. 
Byggherre och därmed upphandlare blir LKAB.

Tävlingsuppgift
Tävlingsförslaget ska visa hur man utifrån av kommunfull-
mäktige beslutad målbild uppför ett stadshus som förutom 
att innehålla sedvanlig kommunal verksamhet också lever 
upp till begreppet ”Kirunabornas vardagsrum”. 

Antal tävlande
Fem tävlande kommer att väljas ut att delta i tävlingen. 
Enbart dessa har rätt att inkomma med tävlingsförslag. 
Samtliga deltagande i prekvalificeringen kommer att delges 
vilka som valts ut till tävling.
Eftersom målsättningen är att Stadshuset ska bli en profil-
byggnad med en hög arkitektonisk kvalitet samtidigt som 
det kommer att ställas höga krav på projekteringen kom-
mer arrangören att i denna prekvalificering bemöda sig om 
att alla som väljs ut att delta i tävlingen har erfarenhet och 
kompetens att uppnå dessa höga målsättningar vid genom-
förandet.

Tävlingsarvode och tävlingspriser
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts 
med vardera 300 000 kronor efter korrekt inlämnat och av 
juryn godkänt förslag. 

Uppdrag efter tävlingen
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genom-
förande fattas kommer byggherren, LKAB, att i samråd 
med arrangören, Kiruna kommun, efter tävlingen och i 
enlighet med juryns utslag, förhandla utan föregående an-
nonsering med den vinnande förslagsställaren om projekte-
ringsuppdraget. Uppdraget avser generalkonsultuppdrag.
Denna förhandling beräknas vara klar under september 
2013 varefter projekteringsarbetet kan påbörjas. Underlag 
för upphandling av markarbeten förväntas vara klara under 
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mars månad 2014 medan underlag för upphandling av 
husbyggnadsarbeten förväntas vara klara senast i utgången 
av juni 2014. 
Om vinnaren av tävlingen inte erhållit något uppdrag avse-
ende fortsatt projektering inom tre år efter tävlingens avgö-
rande erhåller vinnaren som kompensation ett fast arvode 
som är lika stort som arvodet för deltagande i tävlingen.

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor under prekvalificeringstiden ska ställas via 
e-post till orjan.matti@kommun.kiruna.se. 
Frågor och svar kommer att publiceras från och med  2012-
10-15 på http://www.opic.com samt på Kiruna kom-
muns hemsida, www.kommun.kiruna.se. 
Frågor och svar är tillgängliga för alla intressenter. Sista dag 
för frågor är 2012-11-15.

Preliminär tidplan för tävlingen
 Annons 2012-10-02
 Sista dag för frågor till arrangören 2012-11-15
 Sista dag för inlämning av intresseanmälan 2012-12-03
 Meddelande av resultatet av prekvalificeringen 
2013-01-18
 Utskick av tävlingsprogram sedan placeringen fastställts 
2013-02-28
 Startmöte med de fem utvalda arkitektteamen 
2013-03-14
 Inlämning av tävlingsförslag 2013-05-29
 Juryns beslut 2013-08-09
 Kommunfullmäktige fastställer beslutet augusti 2013
 Upphandling av projektering september 2013

Ägande-, nyttjande-  och upphovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderättan till täv-
lingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av 

förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal 
mellan förslagsställaren och arrangören/byggherren. 
Arrangören och byggherren har dock rätt att i projektet dra 
nytta av det samlade tävlingsresultatet och idéer från samt-
liga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk 
lag om upphovsrätt. 
Arrangören, LKAB och Sveriges Arkitekter äger rätt att 
publicera förslagen i tryckt form och på internet samt för 
utställning utan särskild ersättning. All publicering efter 
anonymitetens brytande kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn, innan dess används förslagens 
motto.

Intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara Kiruna kommun tillhanda senast 
2012-12-03.
Adress:  
Kiruna kommun
981 85 Kiruna

Intresseanmälan ska lämnas i neutralt kuvert märkt 
”Intresseanmälan, nytt stadshus”

Erforderliga handlingar i intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas på svenska, norska, danska eller 
engelska. Detsamma gäller dokument i form av publikatio-
ner, tidningsartiklar, juryutslag och likvärdigt. Allt material 
ska inlämnas i både pappersform och digitalt (pdf-format). 
Intresseanmälan ska innehålla samtliga uppgifter enligt 
nedan:
 Förteckning över inlämnat material.
 Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail, 
webbadress. Om flera företag samverkar ska var och en 
lämna dessa uppgifter.
 Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag 
eller liknande. Om flera företag samverkar ska var och en 
lämna intyg. 5

Tävlingsprogrammet är under 
framtagande och kommer att distri-
bueras till de tävlande vid tävlingens 
start. Detta förväntas ske i februari 
2013.

En tävlingsjury bestående av nio 
personer har utsetts av Kiruna kom-
mun, Sveriges arkitekter och LKAB.
  
Kiruna kommun har utsett

 Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA 
(konsult)

 Lennart Lantto, kultursekreterare, 
fritids och kulturförvaltningen, Kiruna 
kommun

 Anita Juntti, personalchef, personal-
avdelningen, Kiruna kommun

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

 Thomas Stålnacke, fastighetschef, 
Kirunabostäder AB

 Britta Marakatt Labba, konstnär

Sveriges Arkitekter har utsett

 Mats Jacobsson, arkitekt 
SAR/MSA

 Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA

LKAB har utsett
Nina Eliasson, arkitekt, SAR/MSA

Till juryarbetet kommer att knytas 
expertkompetens inom till exempel 
miljö, energi, ekonomi, geoteknik, 
landskapsarkitektur, byggteknik 
med mera.

Tävlingsprogram och tävlingsjury



 Programförklaring. En kort redogörelse omfattande 
max två A4-sidor som beskriver hur anbudsgivaren avser 
att arbeta med tävlingsuppgiften, säkerställa intentionerna i 
målbilden och annat som upptagits i detta prekvalificerings-
program. 
 Max fem referensprojekt som förslagsställaren anser vara 
relevanta för tävlingsuppgiften där minst två av dessa ska 
vara genomförda. 
 Varje referensprojekt ska presenteras på max en A3-sida. 
För varje referens ska anges:
o Kort uppdragsbeskrivning (omfattning och huvudsaklig 
uppgift).
o Vilken roll personer i projektteamet har haft i referens-
projektet.
o Beställare. Referenspersoner till vart och ett referenspro-
jekt ska anges med namn, adress, telefon och e-mail. 

 Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt 
fortsatt uppdrag, inklusive CV för nyckelpersoner som 
kommer att engageras. Särskild vikt kommer att sättas till 
kompetenser inom
o Projekteringsledning
o Arkitektur
o Landskapsarkitektur
o Energi, miljö och klimat
o Konst och utställningar
 Nyckelpersoners roll i åberopade referensprojekt ska 
anges. Projektorganisationen ska ha erfarenhet och kunskap 

för att genomföra projekt i enlighet med svenska normer 
och krav.
 Redovisning av företagets kvalitets- och miljölednings-
system.
 Arrangören kommer att inhämta följande uppgifter om 
samtliga företag som väljs ut till tävling (såväl svenska som 
utländska): 
o A. Intyg om att föreskrivna skatter och avgifter har 
betalats (SKV blankett 4820). Om flera företag samverkar 
inhämtas intyg från var och en. Utländska företag ombeds 
lämna in motsvarande intyg.
o B. Intyg från affärs- eller kreditupplysningsföretag inne-
hållande uppgifter om ekonomiska nyckeltal för riskklas-
sificering. Om flera företag samverka inhämtas intyg från 
var och ett. Utländska företag ombeds att lämna in motsva-
rande intyg.

Urvalskriterier för deltagare
Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är skall-krav. 
Om något av kraven inte är godkänt går man inte vidare i 
utvärderingens steg 2. Kraven gäller alla deltagande företag, 
även där flera företag gått samman i en grupp.

Steg 1
 Intresseanmälan skall ha inkommit i tid och på svenska, 
norska, danska eller engelska. 
 Samtliga erforderliga handlingar i intresseanmälan skall 
ha inkommit.
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 Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag el-
ler liknande skall vara giltigt.
 Föreskrivna skatter och avgifter skall vara betalda och 
intygade.
 Ekonomisk och finansiell ställning enligt upplysningscen-
tralen eller likvärdig skall vara minst riskklass 3 eller motsva-
rande.
 Kvalitets- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001 
eller motsvarande, skall finnas och vara redovisade. Alterna-
tivt redovisas rutiner som motsvarar ISO 9001 och 14001. 
Arrangören avgör efter granskning om dessa rutiner kan 
anses vara tillfylles.

Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmäl-
ningar kommer att bygga på en sammantagen bedömning 
utifrån lämnat material. Nedanstående kriterier betygssätts 
relativt i en skala mellan 1-5 och viktas enligt angiven pro-
centsats. 
 Förmåga till att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta 
funktionella och genomförbara lösningar som tillgodoser 
nyttjarens krav (40 %). 
Bedöms utifrån referensobjekt och programförklaring.

 För uppgiften relevant kompetens att projektera kom-
plexa projekt, gäller i första hand ansvarig arkitekt, men 
även för teamet som helhet (30 %).
 Relevant kompetens att projektera byggnader i klimat där 
snö, vind och kyla är vanligen förekommande (10 %).
För de 15 intressenter som kommer främst i utvärdering-
ens ranking enligt ovan kommer referenser att inhämtas. 
Utvärderingsgruppen kommer då att väga in  nedanstående 
kriterier i den slutgiltiga bedömningen. Uteblivet svar från 
referensperson ger betyget noll.
 Samarbetsförmåga (10 %). 
 Förmåga att projektera komplexa byggnader av liknande 
karaktär inom överenskomna tider och budget (10 %). 
Tävlingens jury kommer att göra utvärderingen av intres-
seanmälningarna.

Projektspråk
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska.

Återsändning av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan kommer inte att retur-
neras.

7


