
Kiruna

Stadsplanen

Inrätta en ny organiserande princip som säkrar Kiruna även för framtiden kommer att vara en enda, 
sammanhållen stad. 
Upprätta ett nytt, central kommunikationslinje från Loussavara till Toullavara. Stärka relationer 
med det omgivande landskapet genom att öppna stadens gränszon. 
Kanalisera naturen in i stadsnätet och fokusera tillväxten i noder längs kommunikationslinjen.

Stadskärnen

Upprätta ett centrum, där regionala och lokala nätverk möts. 
Lägg järnvägsstationen i centrum med ytterligare anslutning till fl ygplatsen. 
Upprätta ett gemensamt stadsrum där stadens off entliga funktioner är lokaliserade. 
Bind befi ntliga ekosystem tillsammans. Etablera en fl exibelt rutnät som kan 
absorbera en mängd olika program och utvecklas med tiden.

Generatorerna

Göra Kiruna multikulturellt. Satsa på ett utval av generatorprojekt som gör det möjligt för Kiruna 
att ta en regional roll inom forskning, kultur, turism, industriell utveckling och rekreation.

Återanvändning och process

Använda den resurs den befi ntliga staden representerar i ett ambitiöst 
återvinningsprogram som involverar befolkningen.

Strategi “Den öppna staden” främjar ett Kiruna som öppnar sig fysiskt och mentalt till det omgivande landskapets 
förändring. Baserat på Kirunas unika situation och många ändringsprocesser anseras både ett fysiskt och ett 
innehållsmessigt grepp:

Ett urbant ramverk som binder staden till befi ntliga och framväxande nätverk stärker mötet mellan stad och landskap och tilrättalägger nya arenor där olika aktörer kan mötas och verka tillsammans. 
En proaktiv programmering som möjliggör nya aktiviteter och näringar som kan utveckla Kirunas roll som ett regionalt centrum och ge staden fl era ben att stå på.

Kiruna i ett föränderligt kulturellt, 
industriellt og arktiskt landskap

Kirunas existens är i närasymbios med det omgi-
vande landskapet genom gruvdrift, djurhållning, 
energi, rymdindustri, rekreation och turism. Kan 
denna samexistens bli utgångspunkt för en starkare 
identitet. Hur kan nya möten mellan industri, natur 
och kultur ser ut, och vad kan mötena ge?

Limoboland

‘Cash in or reinvest’? Kiruna är i standby-läge. Cen-
trum förfaller i väntan på fl ytten. Osäkerheten sprid-
er sig hos befolkningen. När fastighetsägare köps ut 
måste de bestämma om de tror på den nya staden, 
eller om de vil fl ytta någon annanstans. Kommer 
närinslivet och invånarna att återinvestera i den nya 
staden? Kommunen har beslutat att fl ytta österut, 
men staden med? Hur man fl yttar processen or-
ganiseras för att skapa ägande och entusiasm? Vilken 
roll kan fl ytt och återanvändning av den befi ntliga 
staden spela i processen?

Från gruvsamhälle till stad

Industriell utveckling i norr går mot plattform-
liknande verksamheter. Arbetstagare fl ygs in och ut. 
LKAB Kiruna behöver inte staden Kiruna på samma 
sätt som tidigare. Potentiella skatteintäkter går för-
lorade. Samtidigt präglas den demografi ska bilden 
av den mansdominerade gruvnäringen och bristen 
på alternativa arbetstillfällen och utbildningsinsti-
tutioner. Vad krävs för att diversifi era Kirunas verk-
samheter och öppna för andra aktörer?

Från periferi til tillväxtregion

Norr går från periferi till tillväxtregion i Europa. 
Hur kan Kiruna inta en bredare och mer aktiv roll i 
den regionala utvecklingen? Vilket nytt innehåll som 
bygger på regionala förändringar kan man se för sig 
i staden? Vilken infrastruktur behövs för att ansluta 
Kiruna till regionen och världen?

Det forsvinnande centrum

Kiruna är på väg mot en multipolär stad på grund av 
bristen på kontroll och motstridiga intressen. Lösa 
trådar och okoordinerade planåtgärder riskerar att 
fälla krokben på det nya centrum. Deformationen 
hotar att dela staden i tu. Konkurrerande handel-
sområden vanskliggör skapandet av ett nytt centrum. 
Tågstationen kan hamna fl era kilometer från det nya 
centret. Hur hittar man ett samlande koncept som 
skapar synergieff ekter och en välfungerande stad?
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Kiruna i ändring / Analys
Det er den draumen me ber på
at noko vidunderlig skal skje,
at det må skje -
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at kjeldor skal springa -
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge

GRUVSTAD

NATUR

FORSKNING+UTBILDNING

ÖPPEN STAD

INFRASTRUKTUR REGION

KULTURINDUSTRI

TURISM REKREATION
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rundetid

mål

start

Kiruna Alpinstad

Kirunautsikten

Banaparken + Allmänningen

Stadskjärnan

Tuolluvaara gruvan

Kiruna

E10an integreras i stadens vägnät och blir stadens hovedpulsåder – “Kirunalinjen”. Kirunas tillväxt 
koncentreras längs Kirunalinjen och genom förtätning av befintliga områden. Kirunalinjen 
samlar Kiruna mellom Luossavaara och Tuolluvaara, och viktiga historiska byggnader flyttas 
med till den nya stadsdelen. Istället för att köra utom Kiruna kommer nu de resande att uppleva 
staden. 

Ny järnvägsstation upprättas med direkt anslutning till ny stadskärna, och en busspendellinje 
följer Kirunalinjen. Pendellinjen kompletteras med en bussring så att det blir max 500m till en 
hållplats. 

Tunga infrastrukturbarriärer samlas för att minimera ingrepp i naturen. Den nya järnvägslinjen 
till Kiruna läggs nära befintliga vägar öster om centrum och den nya vägen till Nikkaluokta (väg 
870) följer vägen till flygplatsen. 

Naturen kring staden bevaras och det arktiska landskapet dras in i staden .En sjö anläggas 
i landskapet mellan stadskjärnan och flygplatsen, som en pendang till Luossajärvi. Ochså i 
stadskjärnan föreslås vatten. Grønområdarna ger utrymme för upplevelser, lek och möten mellan 
människor, och biologisk mångfald och hantering av regn- och smältvatten. Grönområden 
ingår i kommunikationssystemet för fotgängare och skotrar. 

STADSPLANEN Kirunalinjen

Gröna forbindelser  

Tvärförbinding

Mobilitet

Intensitetspunkt
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Längs Kirunalinjen er det flera “pärlor” som vill stärka sammanhanget i staden:

Kiruna Alpinstad Kirunas identitet som alpinstad vidareutvecklats med hotell, alpin-
bakkor och fjällstugor vid Luossavárri. 

Kirunautsikten är en rastplats med spännande arkitektur och konst och ger utsikt till 
Kirunavaara och deformationsparken, som en gång var stadens centrum. 

Banaparken + Allmänningen Industrispåret blir retningsgivende for ett bredt 
grönstråk från den befintliga stadsstrukturen till Tuolluvaara gruvor. Den västra delen 
- Banaparken – skall ha et rekreativt program, medan den östre delen - Allmänningen - 
kommer att ha en mer urban program och är Kirunas “rambla”.

Tuolluvaara gruvan Den historiske gruvan och dess byggnader och torn är plats för 
kulturutveckling.

Stadskjärnan är en attraktion i sig med en mängd funktioner och mötesplatser. Den 
historiska industrispår som tidigare använts i gruvdrift riktningen för det nya stadskjär-
nan.

Luossavaara

Tuolluvaara
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Kiruna
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Transportbehovet for gruvedriften i Finland vil 
femdobles i løpet av 10–15 år, en jernbaneforbin-
delse til Ishavet er på ønskelisten. Ett av alterna-
tivene for trase går via Kiruna.
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Malmfelten med sine 40000 utgjør kjerneområdet i 
utviklingen av Sveriges nordområder.

Malmbanen binder sammen et felt med over 100 000 
beboere. Langs denne korridoren foregår en sterkt økende 
industriell utvikling. 70% økning i malmtransporten i 
tillegg en sterkt økende turismeindustri.  

Kiruna er sentrum i malmfeltet. sete for LKAB. et 
knutepunkt: nordover mot Narvik, østover mot 
gruvene i Finland og sørover mot Luleå.

Med dobbelspor kan reisetiden med Malmbanan 
reduseres betraktelig.

Kiruna i ett regionalt bild. Investeringar i 
infrastrukturer kommer att utöka tillväxt grunden 

för nya industrier

Kiruna

Strategi “Den öppna staden” föreslår ett Kiruna som öppnar sig för möjligheterna som ligger i 
utvecklingen av Arktis. Kiruna kan genom en proaktiv planering av den nya stadskärnan, öppna 
för nya verksamheter som kan göra staden ett regionalt centrum inom flera områden. Genom det 
nya programmet och dess placering, kan Kiruna ta en aktiv roll i utvecklingen av norra Sverige 
och Arktis. Baserat på studier av den regionala utvecklingen och den lokala potentialen, föreslår 
vi en serie generatorprojekt som kan bidra till att diversifiera Kirunas aktiviteter.

Sport och fritid är en självklar del av Kirunainvånarnas liv. Detta kan användas som utgångspunkt för att utveckla 
Kiruna till ett regionalt idrottscentrum. Med strategin“Den öppna staden” föreslås det att idrottsfunktionerna i staden 
kan fungera som koppling mellan centrum och de omkringliggande områdena. Funktioner som vanligtsvis placeras i 
periferin av en stad blir nu en viktig och framträdande del av statskärnan. En ny skidstadio är sammankopplad med 
ett stort nätverk av skidspår som löper genom staden och dess omgivningar. Banparken har ett stort idrottsutbud samt 
kopplar ihop gymnasieskolan med studentbostäder. Det finns stor potential för gemensam användning av ytor.

Mål: Att etablera ett regionalt och lokalt idrotts- och rekreationscentrum

 Agenter

01 Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (UMU)
02 Institutionen för System- och rymdteknik (LTU)
03 SSC (âgare av Esrange, Sveriges enda rymdraketbas)
04 EISCAT (internasjonal romforskingforening) 
05 Rennäringen
06 Urfolksforskning, 
 andra framväxande ämnen om de nordliga regionerna
07 Norrskenet
08 Vindkraftindustri
09 Progressum
10 Lokal IT-industri
11 Arena Arctica

När världens ögon riktas mot norr, blir kunskap om denna del av världen mer och mer värdefull. Förändringarna i norr 
ger nya möjligheter för näringslivs- och samhällsutveckling. Genom Umeå och Luleå universitets avdelningar i Kiruna 
drivs utbildning och forskning inom rymdteknik och miljövetenskap. Det finns ca 300 studenter i staden. Dessutom en 
betydande IT-sektor som en följd av gruvdriften. 

Dessa miljøer bör samlokaliseras. Dessutom bør en nationell satsning mot de norra regionerna lokalisera ny forskning 
och utbildning i Kiruna. Det finns ett behov av kunskapsproduktion som riktar sig till ursprungsbefolkningar, samt 
forskning om turism i Arktis. Dessutom är det viktigt att kunskapen görs tillgänglig lokalt, till aktører i norr.

Vi föreslår etablering av ett Kirunacampus, en arena som skapar en akademisk och infrastrukturell plattform för svenska 
och internationella forskningsmiljøer, för förmedling av kunskap och möten mellan näringsliv och forskning.

Mål: Bli en ledande plattform för kunskapsproduktion och kunskapsspridning i Arktis.

Generator: Kiruna campus 

Hjalmar Lundbohms samling är arkiverad i Stadshuskällaren. Hälften av verken är otilgängliga för allmänheten. Det kan 
verka som att Kiruna har förlorat den kulturella dimensionen av Lundbohms mönsterstad. Kiruna måste återupptäcka 
sin relation till kultur. För kultur kan skapa det utrymme staden behöver för att lyfta staden in i en ny tid. Konsten 
öppnar för nya perspektiv på politik och ekonomi, natur och teknik, samhället och demokratin.

Kiruna behöver en mötesplats för kultur, en arena för det tornedalsfinska, svenska och samiska kulturuttrycket.

Engagemanget i Kiruna är stort. Historien har visat att sammanhållningen, tron på något bättre här uppe har förändrat 
Sverige. Vi tror att en samlokalisering av kulturella och politiska funktioner kan skapa en ny typ av utrymme för 
samhällsdebatt.

 Agenter

01 Kiruna kommun
02 Giron sámi teáhter
03 Kiruna Amatörteaterförening
04 Kiruna Teater- og Musikförening
05 Samediggi
06 Koncentrat
07 Kulturskola
08 Föreninger og lag

Mål: Etablera en regional arena för konst, kultur og politik.

Generator: Kiruna Kulturkvarter

Att öka Kirunas tilgänglighet är centralt för att förverkliga visionen om en öppen stad. Kiruna måste genomgå en 
offensiv infrastruktursatsning för att ansluta sig till andra städer i norr och i Centraleuropa. Infrastruktur möjliggör 
turism, ny forskningsaktivitet och investeringar. De investeringar som görs för vägar, tåg och flyg måste til största 
möjliga utsträckning skapa synergieffekter på bredast möjliga samhällsskikt.

En samordning av flyg, tåg och buss kommer att vara avgörande. I samband med dessa nätverk kan man lokalisera hotell 
og konferanscenter. Strategin för den öppna staden föreslår ett centralt läge för Kiruna järnvägsstation och gångavstånd 
till de viktigaste inslagen i staden. Sammantaget har dessa en ny resa centrum i Kiruna, en bas för resenärer och besökare 
till regionen.

Mål: Göra Kiruna mer tilgängligt genom satsning på og koordinering av infrastruktur.

Generator: Kiruna Resesentrum. 

 Agenter

01 LKAB Visitor Centre
02 Björkliden
03 Kiruna Lappland
04 Turistindustri lokalt/regionalt
05 Kiruna flygplats
06 Trafikverket

“Back then the question was, How can we best 
support this vulnerable region? 

While still valid, an even more important question 
today is, How can the region best support and 

contribute to the development of Europe?”
Carl Bildt, Kiruna, 

12.oktober 2011

KALENDER:
2012

2030

Generator: Kiruna campus 

Deltagande kalender

För Hjalmar Lundbohm var det i den kulturella 
sfären som idéerna och berättelserna om Kiruna 
växte. Hans “fireside chats” kan vara en modell för 
att genomföra en kollektivt samtal i den krävande 
flyttningsprocessen. Det måste föregå  fireside chats 
på många plan och i många miljöer för idéer om den 
nya staden ska bli till.

Detta innebär flera aktörer: näringsidkare, 
kulturdeltagare, volontärer, unga och gamla. Och det 
föregår på flera plan: lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. De måste gå genom undersökningar, 
upptäckter och erfarenheter för att bekanta sig med 
möjligheterna som finns i den nya staden.
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Skistadion

Gymnasium

Simhall
Material: Återvunnet torv

Dagis
Material: Återvunnet glas

Multi hall
Material: Återvunnet stål

Studentbostäder
Material: Återvunnet trä

Badstu
Simbassäng
Badtunna

Arkitskt spa Hotell Institut

Studentorganisationer
Forskningstationer

Inkubator

Konferansanläggning Bussterminal Arctic Expo Kiruna Campus
Materiale: Återvunnet tegel och stål

Gemensamma funktioner:
Aula
Konferansrum
Bibliotek
Matsal

Nedgång till station

Nedgång till station, väntrum
Materiale: Återvunnet tegel

Kiss'n ride
Hundsläde

Lundbohmsamlingen 
Material: Gjenbrukt togvagn 

Bibliotek
Koncerthus
Black box
Kulturskola
Material: 
Återvändat fönster i 
dubbel fasad

Stadshusplassen

Ateljé
Galleri
Artist in residency
Material: Återvunnet stål 

Borg Mesch plats

Lundbohmgården
Litteraturhus
Café
Mötelokaler

Giron Sámi Theáter
Samisk kulturverksted
Material: Återvunna 
trästammar i fasaden

Kiruna Stadshus
Material: Återvunnet tegel 

Resurser i det arktiska 
landskapet
Vilka är resurserna idag och 
imorgon? Hur skulle Sverige 
kunna utveckla Arktis på flera 
sätt?

Konferens och offentligt program
 
Kirunas första hus 2.0
Invånarna bygger den första 
byggnaden av återvunnet 
material på Almänningen

Kirunafestivalen - moving 
away edition
Kirunafestivalen finner lokaler/
platser i övergivna hus.
Intima konserter /småkonserter, 
house parties / husfester, 
takkonserter
 
Urban mining – a new growth 
industry in Europe
Hur kan Sverige använda 
teknologi för att bli ledande 
inom utvinnandet av befintliga/
existerande byggnadsmaterial? 
Internationell konferens
 
Växtvillkor i gruvans 
ekosystem
Internationell workshop om 
symbiosen mellan gruvindustrin 
och andra näringar.
 
Från flytt till konst
Kirunas konstnärer bosätter sig 
i hus innan de ska rivas och gör 
om dem till konstprojekt.
 
Välkommen hem Film
Innan husen ska flyttas till den 
nya staden äger filmen rum i 
dem 
 
Halloween party
Kiruna är värd för världens 
största Halloween party i den 
övergivna staden
 
Kulturell smältdegel 
Kulturprogram om identitet i 
Kiruna.
Kulturkvarteret: 
Lundbohmgården/Sami Teater/
Bibliotek/Konserthallen
 
Tour de Ski Kiruna
Kiruna bjuder in till Tour de Ski 
i det nya idrottscentrumet mitt i 
staden!
 
Vem odlar den största 
pumpan?
Grönsakstävling mellan 
stadsdelsväxthusen
 
Productive or protected 
landscape
Internationell konferens om 
hållbar utveckling i Arktis
Kiruna Campus
 
Ren-festival
I samband med den årliga 
renflytten genom den arktiska 
parken arrangeras ren-festivalen 
på Allmänningen.
 
To infinity and beyond
Utställning om Sveriges 
rymdindustri 
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Transportkrav och gruvindustrin i Finland 
kommer att öka femfaldigt under de kom-
mande 10-15 åren, en järnvägsförbindelse 
till Arktis är på önskelistan. Ett av alterna-
tiven för rutten går via Kiruna.

USA

KINA

SVAPPAVAARA

VITTANGI

PAJALA

ABISKO

KIRUNA

LULEÅ
TORNIOHAPPARANDA

MALMBERGET

GÄLLIVARE

NARVIK

Malmfälten med sin 40.000 utgör kärnan i 
utvecklingen av Sveriges Nordområder

Malmbanan förbinder ett fält av mer än 100 000 
invånare. Längs denna korridor tar en starkt 
växande industriell utveckling. 70% ökning av 
malmtransport längs en snabbt växande turist-
näring.

Kiruna är centrum för malmfält, säte 
LKAB, ett vägskäl: norr till Narvik, österut 
mot gruvorna i Finland och söder till Luleå.

Med dubbla spår kan restid med Malmba-
nana reduceras betydligt.



Kiruna

De resurser som har gått in i byggandet av Kiruna genom hundra år utgör en enorm resurs. 
Staden har ett ansvar för tidigare och kommande generationer så att dessa inte går till spillo. 
Återanvändning av dessa resurser kan ske på flera plan, från flytt av enskilda hus, återanvändning 
av byggnadskomponenter och byggmaterial, ombearbetning till nya produkter, till återanvändning 
av möbler och andra föremål.

Vad kan Kiruna uppnå med en omfattande satsning på återanvändning av de 
stadsdelar  och byggnader som måste rivas?

Återanvändning som ett verktyg i deltagandeprocesser
Lokalbefolkningen kan på ett tidigt stadium engageras i återanvändning av den gamla staden. 
Genom olika aktiviteter såsom “arkeologiska utgrävningar”, konstruktion av enkla strukturer, 
återvinningsverkstäder och loppmarknader får människor själva delta i flytten.

Pilotprojekt
Kiruna kommun kan genom offentliga projekt såsom klimatskärmning, kulturbygnader, 
undervisningsbyggnader och idrottsanläggningar öppna för att nya återanvändningslösningar 
testas. På det viset kan det offentliga etablera en ny inställning till återanvändning, samt 
underlätta för ny affärsutveckling.

Återanvändning på flera plan
Den gamla gruvan vid Toullavara kan också finna en ny roll i staden. Värmen från gruvans 
djup kan transporteras till växthus för odling av livsmedel. Arktiskt jordbruk kan bli ett nytt 
satsningsområde för staden.

19 millioner
TEGELSTEN

5,2 millioner m 
TRÄPANEL

62 tusen m2

FÖNSTER

Medverkan

Infrastruktur

Generatorprojekt

Export

 Försäljning

Tecken

Vegetation

Sanitära

Rör

Fönster

Asfalt

Elektronik

Tegel

Dörrar

Träplankor

Konstruk-
tionsvirke

Kullersten

Byggnader

Workshops

Loppmarknad

Byggaprojekt

“Skattejakt”
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Haller för dörrar, fönster, 
möbler, träprodukter

Konstruktionsvirke

Metall, rör, sanitära

Tegel Takpannor GruvparkUtsiktstornInformation, café

Second hand interiör

Loppis

Återförsäljare 
frukt och grönsaker

Utförsäljning av återanvänt 
byggnadsmaterial

Värmeverk

Växthus
Material: Återvunnet glas

Test område för forskning på återvun-
net byggnadsmaterial

Återvinningscentral 
Material i fasaden: 
Återvunnen asfalt

EN ATTRAKTIV OCH HÅLLBAR STAD

Det som är nödvändigt för att främja an hållbar utveckling är mycket komplext. Beskrivningen 
av strategin är uppbygd enligt följande tre grundelement: socail hållbarhet, hållbar miljø och 
ekonomisk hållbarhet. Det finns många aspekter som är väsentliga för att en stad utvecklas 
i en mer hållbar riktning. I vår hållbarhetsstrategi prioriteras några aspekter från de tre 
kategorierna som är viktiga för att tilrättalägga för den önskade utvecklingen och som 
konkret kan följas upp i den fortsatta utvecklingsprocessen. 

EKONOMISK 
Generatorer / mervärde / sambruk

E10: stadsgata som bygata genom centrum. 
Generatorer för näringsutveckling och stadsliv.

Gemensamt bruk av offentliga lokaler och infrastruktur. 
Skolor som lokala möteplatser.

Bomässa.
Kiruna Campus
Kiruna Sportscentrum
Kiruna Resecenter
Rimlige lokaler för marginella verksamheter

Passivhusproducent kopplatt til gymnasieskolan.

SOCIAL
Identitet / nätverk / medverkan

Kirunalinjen og lärlorna
Arktiskt trädgård
Den berättande staden:
Historia som grundlag för utvecklingskoncept
Den aktiva staden:
Sport och kultur til social interaktion.

Process knutentil flytt involverar befolkningen:
Återbruk: Projekt klimatkärnor
Planering: Projekt nya skolor
Närmiljø: Projekt lokala grönområden

Kulturkvarteret 
Låg- och mellanstadieskolor som kulturarenor

Konsentrerat centrum
Blandning av funktioner i centrum

Järnåder knyter samman ny och existerande stad
Grönstruktur utvecklad i hele staden

Kontinuerliga processer knutet til stadens förandring: 
Workshops, seminarier, happenings, mm.

MILJÖ
Lokala resurser / bettende / mindre förbrukning

Bevarande av naturen
Intelligent energianvänding
Lågenergihus
Belysningssystem för hela staden
Värme från gruvvaten för lokalt bruk
Återvinning av spillvärme från gruvorne
Återanvänding av material från rivning
Återanvänding av byggnadsdelar
Utnyttja vindkraft för lokalt bruk
Använda Kirunamagnetit i betonggolv

Kiruna Resurspark
Aktivt deltagande hos befolkning med återanvändning

Vatten och våtmark som en del av grönstruktur till
rening och fördröjning av dagvatten

Kortrest vardag:
Koncentrerad stadsutveckling
Attraktiv rekreation i staden
Grönstruktur med skid- og motionsspår
Järnvägsstation i den centrumkärnan
Förbättrad tillgång till kollektivtrafik 
Ökad tillgänglighet för alla
Högfrekvent bussutbud i Kirunalinjen
Urbant jordbruk
Träd bevaras og planteras för att skärma mot vind.
Biologisk mångfald utvecklas i grönområderna. 

E Ekonomisk
S Social
M Miljö

ES

ESM

E

EM

S

S

SE

S

SM

ME

M

M

MS

SM

Estimat av återanvändingspotentialen i Kirunas forsvinnande boligar:
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