
1. Gläntorna
De öppna rum som skjutba-
norna efterlämnat omfor-
mas till kollektiva trädgår-
dar med flerfamiljsvillor. De 
nya Bläckhornen skapar en 
vardagsmiljö där lägenheter 
men också generationsbo-
ende är den grundläggande 
typologin.

2. Skogen
För att bevara så mycket som 
möjligt av mångårig, befintlig 
vegetation läggs fristående 
hus i ett glest mönster. Infra-
strukturen minimeras för att 
maximera spatiösa boende-
miljöer.

3. Sjöarna
Befintliga slamdammar 
omvandlas till ett system av 
dag- och smältvattendam-
mar. Genom att kombinera 
dessa med en tät exploatering 
och intima gårdsrum skapas 
en arkipelag av klimatskyd-
dade miljöer. Dammsystemet 
adderar en kvalitet sommar-
tid och skapar ett andra rörel-
senätverk (skoter, skidor etc) 
vintertid.

4. Berget
På bergssluttningarna mot 
sydväst omtolkas soutteräng-
typologier från Kiruna till att 
även kunna inrymma funk-
tioner och publika program. 
Ovanpå skapas en plattform 
för bebyggelse med en varie-
rad höjdskala som möjliggör 
utblickar mot resten av sta-
den och landskapet, samti-
digt som man kan få bullerav-
skärmning mot exv E10.

5. MaxMix
Den föränderliga och mång-
facetterade karaktären hos 
Malmvägens blandade bebyg-
gelse influerar detta område. 
Genom att tillåta blandad 
bebyggelse kan området 
utvecklas till ett färgstarkt 
lappverk för urbana aktivite-
ter och boende, attraktivt för 
de nya näringarnas pionjärer, 
kreativ industri eller småska-
lig produktion.

SITUATIONSPLANEN
skala 1:5000

ARKAISKA PLANEN
skala 1:5000

Detta förslag kan ses som en färdkarta för 
den omvälvande samhällstransformation 
Kiruna står inför. Färdkartan utgår ifrån 
det vi valt att benämna ’Stadens relatio-
nella system’ dvs platser, punkter och hän-
delser där ’mjuk- och hårdvaror’ i staden 
sammanflätas.  

I boken läggs extra vikt vid ’mjukvaran’ 
och själva omvandlingsprocessen medan 
planscherna fokuserar på ’hårdvaran’, den 
fysiska påverkan på Kiruna.

Med utgångspunkt i att staden blir till 
genom att människan skapar sig ärenden 
till en plats, inleds Det Andra Kiruna med 
Situationerna. 

Situationerna (se boken, Strategi – Situatio-
nerna sidan 23) utgör underlaget som sedan 
integreras i ett nät av bebyggelse. Det har 
sin utgångspunkt i idén om Stadshuset 
som medborgarnas vardagsrum. Det Andra 
Kiruna verkar mitt i en unik samhällsom-
vandling i en stad som känner sitt magne-
tiska hjärta. Med nya partnerskap i Situa-
tionerna erbjuds en robust struktur som 
erkänner fler berättelser i och om Kiruna, 
fler glömda, gömda och ännu oupptäckta 
hjärtan.

Skogen+gläntor 280 lgh/v 35.000 m²
Sjöarna 1350-1850 lgh 95.000 m²
Berget 60-120 lgh/v 25.000 m²
MaxMix 2050-2450 lgh 125.000 m²
Övriga staden 500 lgh
Deltotal 4240-5200 lgh/v 280.000 m²

Offentliga lokaler  112.000 m²
Kommersiella lokaler  80.000 m²
Handel/servering    32.000 m²

Totalt alla ytor  504.000 m² 

Strategiska beslut
Gjorda ställningstaganden

FEM MIKROMILJÖER
För att illustrera planens 
delområden och karaktären 
på dess bebyggelse och rum 
arbetar förslaget med följande 
”mikromiljöer”. 
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För att kunna genomföra Kirunas stadsom-
vandling föreslår vi ett antal verktyg. 

Stadens relationella system (se boken, Rela-
tionella kartor – ekologier sidan 8) är översatt 
till en STRATEGISK KARTA, som identifierar 
platser där olika system överlappar och ska-
par möjligheter för nya gemenskaper som kan 
utvecklas tillsammans med stadens invånare. 
Kartan kompletteras med en etappindelning, 
steg 1, steg 2 och steg 3, som visar stadsom-
vandlingens stora projekt och synliggör vilka 
de strategiska besluten är och när de måste 
tas. Denna strategiska karta uppdateras konti-
nuerligt baserat på mer detaljerade kartlägg-
ningar av stadens relationella system, defor-
mationens utbredning samt omvärldsanalys.

Området för den nya stadskärnan beskrivs 
genom två kartor: DEN ARKAISKA PLANEN 
och SITUATIONSPLANEN. Den arkaiska pla-
nen beskriver de fysiska utgångspunkterna 
baserade på områdets olika karaktärer och 
landskap, ett rumsligt ramverk och utgångs-
punkt för områdets utveckling. Situationspla-
nen beskriver de utpekade situationerna och 
möjliga program som kan leda utvecklingen av 
området.  
Kartorna samspelar; om den arkaiska planen 
representerar scenen för stadsomvandlingen 
så representerar situationerna händelserna, 
eller berättelserna som driver den. Den ena är 
inte viktigare än den andra utan det är två olika 
sätt att hantera verkligheten, ”top down” och 
”bottom up” parallellt.

LOUSSAVAARA
En ny dragning av E10 norr om Kiruna möjliggör en 
utveckling av området. Förändringsprocessen drivs 
utifrån det platsspecifika och genom delaktighet av 
föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN
Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara 
tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö 
med utsikt över fjällkedjan och Kiruna. Som en del av 
rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs 
och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och 
skyltläget längs med E10 utnyttjas för bebyggelse-
etablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa 
sig med utsikten och närheten till europavägen.

VÄRDEGRUND

1. Staden är ett relationellt system
Stadsflytten innebär att Kirunas alla delar 
påverkas; både stadens hårdvara och 
mjukvara. Det kräver omsorg och upp-
märksamhet.

2. Arbeta tid-, plats- och situationsspecifikt 
Utgå från det specifika i den unika situatio-
nen. Att framhålla värdet i det gör platsen 
och processen unik.   

3. Partnerskap och medskapande 
Stadsomvandlingen är en möjlighet för 
nya former av partnerskap. Staden flyttas, 
byggs och etableras i en gemenskap av de 
aktörer som bor, verkar och lever där. 

3: En permanent del av 
Det Andra Kiruna
Kiruna och regionen får en grogrund för produktion 
av nya ekonomiska funktioner och för social, kultu-
rell och kommunal förnyelse

ADOLF HEDINS VÄG / HJALMAR 
LUNDBOHMSVÄGEN
Efter stadstransformationen kommer dessa gator 
utgöra den viktigaste huvudgatan genom hela Kiruna, 
och korsningen har potential att bli ett centralt rum för 
den framtida staden. 

HUVUDGATAN
Genom att Hjalmar Lundbohmsvägen blir infartsgata 
från norr och väster kommer möjligheten till handel 
och verksamheter längs med gatan att öka tack vare 
ökad bil- och kollektivtrafikförsörjning.

LEKPLATS
Lekplatsen är ett av många exempel i Kiruna på platser 
där relationen mellan det intima lilla stadsrummet och 
utblickar mot det storslagna landskapsrummet skapar 
den platsspecifika kvalitén. Genom att tillsammans 
med konstnärer utveckla lekplatsen till ett unikt rum 
kan den bli en än viktigare mötesplats och på så sätt 
starta en förändring av hela korsningen.  

DEFORMATIONSZONEN
Presenterade deformationszoner är beräknade utifrån 
en förväntad malmbrytning och områdets geologiska 
förutsättningar. Men i de fortsatta förhandlingarna 
kring stadstransformationen är det viktigt att beslut 
kring brytningen även tas utifrån att till vissa årtal 
säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman 
hela Kiruna och bevara ett av det framtida Kirunas 
viktigaste stråk.

Vår övertygelse är att stads-
omvandlingen behöver en 
mekanism redan 2013 som kan 
leverera kommunikation och 
dialog kring de förberedande 
faserna. Detta för att synlig-
göra området samt att proces-
sen med att bygga Det Andra 
Kiruna nu inleds.

STRATEGI:
(se boken, Strategi – Omforma sidan 26)
> SKAPA ett processtöd för stadsomvand-
lingen genom en arbetsgrupp
> GENOMFÖRA dialog- och medskapande-
projekt
> STÖDJA medborgarförslag genom kom-
petens och medel, öka stöd för skolor, orga-
nisationer samt det lokala kultur- och fören-
ingslivet för att delta i stadsomvandlingen
> INKLUDERA prototyper och fullskaletest 
för situationer i ett kulturbaserat undersö-
kande och föreslående arbete kring Kirunas 
historia och identitet
> ETABLERA ett nytt center för sociala och 
urbana studier 

AXONOMETRISK SITUATIONSPLAN
Del av ny stadskärna, skala 1:1000

Experimentell träbyggnadsteknik
Exempel på en ny klimat- och miljö-
anpassad arkitektur

Modulärt system med prefabri-
cerade samlingar, trästomme 
av närproducerad skog.

Skiss Kirunatypologin

Isolerad inre bostadsa-
real av prefabricerade 
“inre”fasadelement. 

Takstolar med varierande vinkel 
beroende på platsen. Produce-
ras på platsen.

Klimatskalet skyddar mot 
väder och vind och skapar 
vinterträdgård/garage/verk-
stad i anknytning till huset. 
Klimatskalen kan delvis bestå 
av återanvänt material från 
gamla Kiruna.

Ett tjockt tak bär snö massan 
och isolerar mot kylan. Varie-
rande och lekfulla takvinklar 
ger ett alternerande och 
levande taklandskap i en stad 
som ofta blir sedd uppifrån.

STRATEGISK KARTA
skala 1:15000

1: Starten
En mindre AKTIONSGRUPP bildas från mars 2013 
för att synliggöra det nya området och förbereda 
för samtal mellan de olika parterna.

2: Fördjupad samverkan
Ett nytt partnerskap förankrat i Norrbottens Län, Kiruna 
kommun och LKAB, som banar väg och initierar projekt 
som katalysatorer för förnyelse.
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För att kunna genomföra Kirunas stadsom-
vandling föreslår vi ett antal verktyg. 

Stadens relationella system (se boken, Rela-
tionella kartor – ekologier sidan 8) är översatt 
till en STRATEGISK KARTA, som identifierar 
platser där olika system överlappar och ska-
par möjligheter för nya gemenskaper som kan 
utvecklas tillsammans med stadens invånare. 
Kartan kompletteras med en etappindelning, 
steg 1, steg 2 och steg 3, som visar stadsom-
vandlingens stora projekt och synliggör vilka 
de strategiska besluten är och när de måste 
tas. Denna strategiska karta uppdateras konti-
nuerligt baserat på mer detaljerade kartlägg-
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baserade på områdets olika karaktärer och 
landskap, ett rumsligt ramverk och utgångs-
punkt för områdets utveckling. Situationspla-
nen beskriver de utpekade situationerna och 
möjliga program som kan leda utvecklingen av 
området.  
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representerar scenen för stadsomvandlingen 
så representerar situationerna händelserna, 
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inte viktigare än den andra utan det är två olika 
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utveckling av området. Förändringsprocessen drivs 
utifrån det platsspecifika och genom delaktighet av 
föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN
Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara 
tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö 
med utsikt över fjällkedjan och Kiruna. Som en del av 
rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs 
och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och 
skyltläget längs med E10 utnyttjas för bebyggelse-
etablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa 
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1. Staden är ett relationellt system
Stadsflytten innebär att Kirunas alla delar 
påverkas; både stadens hårdvara och 
mjukvara. Det kräver omsorg och upp-
märksamhet.

2. Arbeta tid-, plats- och situationsspecifikt 
Utgå från det specifika i den unika situatio-
nen. Att framhålla värdet i det gör platsen 
och processen unik.   

3. Partnerskap och medskapande 
Stadsomvandlingen är en möjlighet för 
nya former av partnerskap. Staden flyttas, 
byggs och etableras i en gemenskap av de 
aktörer som bor, verkar och lever där. 
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kring brytningen även tas utifrån att till vissa årtal 
säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman 
hela Kiruna och bevara ett av det framtida Kirunas 
viktigaste stråk.
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leverera kommunikation och 
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Kiruna nu inleds.
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kande och föreslående arbete kring Kirunas 
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> ETABLERA ett nytt center för sociala och 
urbana studier 
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ras på platsen.

Klimatskalet skyddar mot 
väder och vind och skapar 
vinterträdgård/garage/verk-
stad i anknytning till huset. 
Klimatskalen kan delvis bestå 
av återanvänt material från 
gamla Kiruna.

Ett tjockt tak bär snö massan 
och isolerar mot kylan. Varie-
rande och lekfulla takvinklar 
ger ett alternerande och 
levande taklandskap i en stad 
som ofta blir sedd uppifrån.

STRATEGISK KARTA
skala 1:15000

1: Starten
En mindre AKTIONSGRUPP bildas från mars 2013 
för att synliggöra det nya området och förbereda 
för samtal mellan de olika parterna.

2: Fördjupad samverkan
Ett nytt partnerskap förankrat i Norrbottens Län, Kiruna 
kommun och LKAB, som banar väg och initierar projekt 
som katalysatorer för förnyelse.

2012 2013 2014 2015 2019–2016

Hotell och 
residency med 

20 lägenheter, res-
taurang och mötes-
rum öppnas vid och 

i det fyrkantiga 
tornet

Ett socialt 
kontrakt; LKAB, 
Kiruna kommun 

Norrbottens län och 
Kirunas invånare

LKABs 
forsknings och 

innovations cen-
ter etableras vid 

gruvtornet

Centrum 
för stadsom-

vandling etable-
ras kopplat till 
Luleå tekniska 

universitet

Skolor, all-
mänhet fören-

ingar involveras 
i stadsomvand-

lingen

STADENS 
RUM – en del 

av det nya konst-
museet, etableras 
med bas forskning 

och undersökningar 
av Det Andra 

Kiruna

STADS-
FONDEN

Startas för en 
permanent fort-

satt utveckling och 
undersökning av Det 

Andra Kiruna

KULTUR-
HUVUDSTAD

Kiruna–Tromsø–
Luleå 2024

Centrum för 
EXPERIMENTELLT 

TRÄBYGGANDE för pre-
fabricerade hus i arktisk 
miljö.  200 lägenheter/
hus byggs i ett testom-

råde mot Tuollu-
vaara.AKTIONS-

GRUPPEN flyt-
tar in i ett mobilt 
aktionscenter vid 

Gruvtornen

En rutsch-
kana genom 

gruvtornen, konser-
ter i den gamla gruvan, 
lokalproducerad mat i 

ångköket, en ny vy över 
Kiruna, en situation av 

det andra Kiruna i 
12h

Det Andra Kiruna
STEG 3STEG 2STEG 1

Förskolan 
TORNET

öppnar vid rutsch-
kanans bas och i 
det runda tornet

LEKPLATS
Europas bästa vinterlekplatsRUNDA TORNET

rutschkana, utsiktsrum, 
förskola

FYRKANTIGA TORNET
hotell, residency, mat 
och möten

Förskola

ALLMÄNNA INSTITUTET

TEGELBYGGNADER
återanvänds

RAVINOMRÅDET
formas till en naturlig amfiteater

HJALMAR LUNDBOHMGÅRDEN
flyttas och omformas

TEAM FIX 
får tak för utomhusverksamhet

CENTRUMHUSET 
Fortsatt verksamhet

Akt 1 Volymstudie I, nya stadskärnan börjar byggas Volymstudie II, två stadskärnan samexisterar

Befintliga landskapsrelationer 
(urbana+naturliga)

Nya karaktärer baserat på landskapet Nätverk kollektivtrafik
Busslinjer (stadsbuss röd+gul, fjärrbussar blå)

Nätverk gång/cykel (beige), skoter (orange) Nätverk bil

Sametinget

KIRUNA FLYTTKONTOR+ 
MUSEUM

Historia Gruvstaden

LÄPLATS

VÄRMERUM

Historia Samelandet

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
-Rymdforskningsanex

BLANDAD URBAN BEBYGGELSE
-Handel
-Kontor 
-Bostäder

BLANDAD URBAN BEBYGGELSE
-Handel
-Kontor 
-Bostäder

STADSHUSET
med vardagsrum öppet dygnet runt

E10
trafikljus och brett övergångsställe

DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA



1. Gläntorna
De öppna rum som skjutba-
norna efterlämnat omfor-
mas till kollektiva trädgår-
dar med flerfamiljsvillor. De 
nya Bläckhornen skapar en 
vardagsmiljö där lägenheter 
men också generationsbo-
ende är den grundläggande 
typologin.

2. Skogen
För att bevara så mycket som 
möjligt av mångårig, befintlig 
vegetation läggs fristående 
hus i ett glest mönster. Infra-
strukturen minimeras för att 
maximera spatiösa boende-
miljöer.

3. Sjöarna
Befintliga slamdammar 
omvandlas till ett system av 
dag- och smältvattendam-
mar. Genom att kombinera 
dessa med en tät exploatering 
och intima gårdsrum skapas 
en arkipelag av klimatskyd-
dade miljöer. Dammsystemet 
adderar en kvalitet sommar-
tid och skapar ett andra rörel-
senätverk (skoter, skidor etc) 
vintertid.

4. Berget
På bergssluttningarna mot 
sydväst omtolkas soutteräng-
typologier från Kiruna till att 
även kunna inrymma funk-
tioner och publika program. 
Ovanpå skapas en plattform 
för bebyggelse med en varie-
rad höjdskala som möjliggör 
utblickar mot resten av sta-
den och landskapet, samti-
digt som man kan få bullerav-
skärmning mot exv E10.

5. MaxMix
Den föränderliga och mång-
facetterade karaktären hos 
Malmvägens blandade bebyg-
gelse influerar detta område. 
Genom att tillåta blandad 
bebyggelse kan området 
utvecklas till ett färgstarkt 
lappverk för urbana aktivite-
ter och boende, attraktivt för 
de nya näringarnas pionjärer, 
kreativ industri eller småska-
lig produktion.

SITUATIONSPLANEN
skala 1:5000

ARKAISKA PLANEN
skala 1:5000

Detta förslag kan ses som en färdkarta för 
den omvälvande samhällstransformation 
Kiruna står inför. Färdkartan utgår ifrån 
det vi valt att benämna ’Stadens relatio-
nella system’ dvs platser, punkter och hän-
delser där ’mjuk- och hårdvaror’ i staden 
sammanflätas.  

I boken läggs extra vikt vid ’mjukvaran’ 
och själva omvandlingsprocessen medan 
planscherna fokuserar på ’hårdvaran’, den 
fysiska påverkan på Kiruna.

Med utgångspunkt i att staden blir till 
genom att människan skapar sig ärenden 
till en plats, inleds Det Andra Kiruna med 
Situationerna. 

Situationerna (se boken, Strategi – Situatio-
nerna sidan 23) utgör underlaget som sedan 
integreras i ett nät av bebyggelse. Det har 
sin utgångspunkt i idén om Stadshuset 
som medborgarnas vardagsrum. Det Andra 
Kiruna verkar mitt i en unik samhällsom-
vandling i en stad som känner sitt magne-
tiska hjärta. Med nya partnerskap i Situa-
tionerna erbjuds en robust struktur som 
erkänner fler berättelser i och om Kiruna, 
fler glömda, gömda och ännu oupptäckta 
hjärtan.

Skogen+gläntor 280 lgh/v 35.000 m²
Sjöarna 1350-1850 lgh 95.000 m²
Berget 60-120 lgh/v 25.000 m²
MaxMix 2050-2450 lgh 125.000 m²
Övriga staden 500 lgh
Deltotal 4240-5200 lgh/v 280.000 m²

Offentliga lokaler  112.000 m²
Kommersiella lokaler  80.000 m²
Handel/servering    32.000 m²

Totalt alla ytor  504.000 m² 

Strategiska beslut
Gjorda ställningstaganden

FEM MIKROMILJÖER
För att illustrera planens 
delområden och karaktären 
på dess bebyggelse och rum 
arbetar förslaget med följande 
”mikromiljöer”. 
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För att kunna genomföra Kirunas stadsom-
vandling föreslår vi ett antal verktyg. 

Stadens relationella system (se boken, Rela-
tionella kartor – ekologier sidan 8) är översatt 
till en STRATEGISK KARTA, som identifierar 
platser där olika system överlappar och ska-
par möjligheter för nya gemenskaper som kan 
utvecklas tillsammans med stadens invånare. 
Kartan kompletteras med en etappindelning, 
steg 1, steg 2 och steg 3, som visar stadsom-
vandlingens stora projekt och synliggör vilka 
de strategiska besluten är och när de måste 
tas. Denna strategiska karta uppdateras konti-
nuerligt baserat på mer detaljerade kartlägg-
ningar av stadens relationella system, defor-
mationens utbredning samt omvärldsanalys.

Området för den nya stadskärnan beskrivs 
genom två kartor: DEN ARKAISKA PLANEN 
och SITUATIONSPLANEN. Den arkaiska pla-
nen beskriver de fysiska utgångspunkterna 
baserade på områdets olika karaktärer och 
landskap, ett rumsligt ramverk och utgångs-
punkt för områdets utveckling. Situationspla-
nen beskriver de utpekade situationerna och 
möjliga program som kan leda utvecklingen av 
området.  
Kartorna samspelar; om den arkaiska planen 
representerar scenen för stadsomvandlingen 
så representerar situationerna händelserna, 
eller berättelserna som driver den. Den ena är 
inte viktigare än den andra utan det är två olika 
sätt att hantera verkligheten, ”top down” och 
”bottom up” parallellt.

LOUSSAVAARA
En ny dragning av E10 norr om Kiruna möjliggör en 
utveckling av området. Förändringsprocessen drivs 
utifrån det platsspecifika och genom delaktighet av 
föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN
Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara 
tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö 
med utsikt över fjällkedjan och Kiruna. Som en del av 
rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs 
och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och 
skyltläget längs med E10 utnyttjas för bebyggelse-
etablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa 
sig med utsikten och närheten till europavägen.

VÄRDEGRUND

1. Staden är ett relationellt system
Stadsflytten innebär att Kirunas alla delar 
påverkas; både stadens hårdvara och 
mjukvara. Det kräver omsorg och upp-
märksamhet.

2. Arbeta tid-, plats- och situationsspecifikt 
Utgå från det specifika i den unika situatio-
nen. Att framhålla värdet i det gör platsen 
och processen unik.   

3. Partnerskap och medskapande 
Stadsomvandlingen är en möjlighet för 
nya former av partnerskap. Staden flyttas, 
byggs och etableras i en gemenskap av de 
aktörer som bor, verkar och lever där. 

3: En permanent del av 
Det Andra Kiruna
Kiruna och regionen får en grogrund för produktion 
av nya ekonomiska funktioner och för social, kultu-
rell och kommunal förnyelse

ADOLF HEDINS VÄG / HJALMAR 
LUNDBOHMSVÄGEN
Efter stadstransformationen kommer dessa gator 
utgöra den viktigaste huvudgatan genom hela Kiruna, 
och korsningen har potential att bli ett centralt rum för 
den framtida staden. 

HUVUDGATAN
Genom att Hjalmar Lundbohmsvägen blir infartsgata 
från norr och väster kommer möjligheten till handel 
och verksamheter längs med gatan att öka tack vare 
ökad bil- och kollektivtrafikförsörjning.

LEKPLATS
Lekplatsen är ett av många exempel i Kiruna på platser 
där relationen mellan det intima lilla stadsrummet och 
utblickar mot det storslagna landskapsrummet skapar 
den platsspecifika kvalitén. Genom att tillsammans 
med konstnärer utveckla lekplatsen till ett unikt rum 
kan den bli en än viktigare mötesplats och på så sätt 
starta en förändring av hela korsningen.  

DEFORMATIONSZONEN
Presenterade deformationszoner är beräknade utifrån 
en förväntad malmbrytning och områdets geologiska 
förutsättningar. Men i de fortsatta förhandlingarna 
kring stadstransformationen är det viktigt att beslut 
kring brytningen även tas utifrån att till vissa årtal 
säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman 
hela Kiruna och bevara ett av det framtida Kirunas 
viktigaste stråk.

Vår övertygelse är att stads-
omvandlingen behöver en 
mekanism redan 2013 som kan 
leverera kommunikation och 
dialog kring de förberedande 
faserna. Detta för att synlig-
göra området samt att proces-
sen med att bygga Det Andra 
Kiruna nu inleds.

STRATEGI:
(se boken, Strategi – Omforma sidan 26)
> SKAPA ett processtöd för stadsomvand-
lingen genom en arbetsgrupp
> GENOMFÖRA dialog- och medskapande-
projekt
> STÖDJA medborgarförslag genom kom-
petens och medel, öka stöd för skolor, orga-
nisationer samt det lokala kultur- och fören-
ingslivet för att delta i stadsomvandlingen
> INKLUDERA prototyper och fullskaletest 
för situationer i ett kulturbaserat undersö-
kande och föreslående arbete kring Kirunas 
historia och identitet
> ETABLERA ett nytt center för sociala och 
urbana studier 

AXONOMETRISK SITUATIONSPLAN
Del av ny stadskärna, skala 1:1000

Experimentell träbyggnadsteknik
Exempel på en ny klimat- och miljö-
anpassad arkitektur

Modulärt system med prefabri-
cerade samlingar, trästomme 
av närproducerad skog.

Skiss Kirunatypologin

Isolerad inre bostadsa-
real av prefabricerade 
“inre”fasadelement. 

Takstolar med varierande vinkel 
beroende på platsen. Produce-
ras på platsen.

Klimatskalet skyddar mot 
väder och vind och skapar 
vinterträdgård/garage/verk-
stad i anknytning till huset. 
Klimatskalen kan delvis bestå 
av återanvänt material från 
gamla Kiruna.

Ett tjockt tak bär snö massan 
och isolerar mot kylan. Varie-
rande och lekfulla takvinklar 
ger ett alternerande och 
levande taklandskap i en stad 
som ofta blir sedd uppifrån.

STRATEGISK KARTA
skala 1:15000

1: Starten
En mindre AKTIONSGRUPP bildas från mars 2013 
för att synliggöra det nya området och förbereda 
för samtal mellan de olika parterna.

2: Fördjupad samverkan
Ett nytt partnerskap förankrat i Norrbottens Län, Kiruna 
kommun och LKAB, som banar väg och initierar projekt 
som katalysatorer för förnyelse.

2012 2013 2014 2015 2019–2016

Hotell och 
residency med 

20 lägenheter, res-
taurang och mötes-
rum öppnas vid och 

i det fyrkantiga 
tornet

Ett socialt 
kontrakt; LKAB, 
Kiruna kommun 

Norrbottens län och 
Kirunas invånare

LKABs 
forsknings och 

innovations cen-
ter etableras vid 

gruvtornet

Centrum 
för stadsom-

vandling etable-
ras kopplat till 
Luleå tekniska 

universitet

Skolor, all-
mänhet fören-

ingar involveras 
i stadsomvand-

lingen

STADENS 
RUM – en del 

av det nya konst-
museet, etableras 
med bas forskning 

och undersökningar 
av Det Andra 

Kiruna

STADS-
FONDEN

Startas för en 
permanent fort-

satt utveckling och 
undersökning av Det 

Andra Kiruna

KULTUR-
HUVUDSTAD

Kiruna–Tromsø–
Luleå 2024

Centrum för 
EXPERIMENTELLT 

TRÄBYGGANDE för pre-
fabricerade hus i arktisk 
miljö.  200 lägenheter/
hus byggs i ett testom-

råde mot Tuollu-
vaara.AKTIONS-

GRUPPEN flyt-
tar in i ett mobilt 
aktionscenter vid 

Gruvtornen

En rutsch-
kana genom 

gruvtornen, konser-
ter i den gamla gruvan, 
lokalproducerad mat i 

ångköket, en ny vy över 
Kiruna, en situation av 

det andra Kiruna i 
12h

Det Andra Kiruna
STEG 3STEG 2STEG 1

Förskolan 
TORNET

öppnar vid rutsch-
kanans bas och i 
det runda tornet

LEKPLATS
Europas bästa vinterlekplatsRUNDA TORNET

rutschkana, utsiktsrum, 
förskola

FYRKANTIGA TORNET
hotell, residency, mat 
och möten

Förskola

ALLMÄNNA INSTITUTET

TEGELBYGGNADER
återanvänds

RAVINOMRÅDET
formas till en naturlig amfiteater

HJALMAR LUNDBOHMGÅRDEN
flyttas och omformas

TEAM FIX 
får tak för utomhusverksamhet

CENTRUMHUSET 
Fortsatt verksamhet

Akt 1 Volymstudie I, nya stadskärnan börjar byggas Volymstudie II, två stadskärnan samexisterar

Befintliga landskapsrelationer 
(urbana+naturliga)

Nya karaktärer baserat på landskapet Nätverk kollektivtrafik
Busslinjer (stadsbuss röd+gul, fjärrbussar blå)

Nätverk gång/cykel (beige), skoter (orange) Nätverk bil

Sametinget

KIRUNA FLYTTKONTOR+ 
MUSEUM

Historia Gruvstaden

LÄPLATS

VÄRMERUM

Historia Samelandet

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
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-Handel
-Kontor 
-Bostäder

BLANDAD URBAN BEBYGGELSE
-Handel
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STADSHUSET
med vardagsrum öppet dygnet runt

E10
trafikljus och brett övergångsställe
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1. Gläntorna
De öppna rum som skjutba-
norna efterlämnat omfor-
mas till kollektiva trädgår-
dar med flerfamiljsvillor. De 
nya Bläckhornen skapar en 
vardagsmiljö där lägenheter 
men också generationsbo-
ende är den grundläggande 
typologin.

2. Skogen
För att bevara så mycket som 
möjligt av mångårig, befintlig 
vegetation läggs fristående 
hus i ett glest mönster. Infra-
strukturen minimeras för att 
maximera spatiösa boende-
miljöer.

3. Sjöarna
Befintliga slamdammar 
omvandlas till ett system av 
dag- och smältvattendam-
mar. Genom att kombinera 
dessa med en tät exploatering 
och intima gårdsrum skapas 
en arkipelag av klimatskyd-
dade miljöer. Dammsystemet 
adderar en kvalitet sommar-
tid och skapar ett andra rörel-
senätverk (skoter, skidor etc) 
vintertid.

4. Berget
På bergssluttningarna mot 
sydväst omtolkas soutteräng-
typologier från Kiruna till att 
även kunna inrymma funk-
tioner och publika program. 
Ovanpå skapas en plattform 
för bebyggelse med en varie-
rad höjdskala som möjliggör 
utblickar mot resten av sta-
den och landskapet, samti-
digt som man kan få bullerav-
skärmning mot exv E10.

5. MaxMix
Den föränderliga och mång-
facetterade karaktären hos 
Malmvägens blandade bebyg-
gelse influerar detta område. 
Genom att tillåta blandad 
bebyggelse kan området 
utvecklas till ett färgstarkt 
lappverk för urbana aktivite-
ter och boende, attraktivt för 
de nya näringarnas pionjärer, 
kreativ industri eller småska-
lig produktion.

SITUATIONSPLANEN
skala 1:5000

ARKAISKA PLANEN
skala 1:5000

Detta förslag kan ses som en färdkarta för 
den omvälvande samhällstransformation 
Kiruna står inför. Färdkartan utgår ifrån 
det vi valt att benämna ’Stadens relatio-
nella system’ dvs platser, punkter och hän-
delser där ’mjuk- och hårdvaror’ i staden 
sammanflätas.  

I boken läggs extra vikt vid ’mjukvaran’ 
och själva omvandlingsprocessen medan 
planscherna fokuserar på ’hårdvaran’, den 
fysiska påverkan på Kiruna.

Med utgångspunkt i att staden blir till 
genom att människan skapar sig ärenden 
till en plats, inleds Det Andra Kiruna med 
Situationerna. 

Situationerna (se boken, Strategi – Situatio-
nerna sidan 23) utgör underlaget som sedan 
integreras i ett nät av bebyggelse. Det har 
sin utgångspunkt i idén om Stadshuset 
som medborgarnas vardagsrum. Det Andra 
Kiruna verkar mitt i en unik samhällsom-
vandling i en stad som känner sitt magne-
tiska hjärta. Med nya partnerskap i Situa-
tionerna erbjuds en robust struktur som 
erkänner fler berättelser i och om Kiruna, 
fler glömda, gömda och ännu oupptäckta 
hjärtan.

Skogen+gläntor 280 lgh/v 35.000 m²
Sjöarna 1350-1850 lgh 95.000 m²
Berget 60-120 lgh/v 25.000 m²
MaxMix 2050-2450 lgh 125.000 m²
Övriga staden 500 lgh
Deltotal 4240-5200 lgh/v 280.000 m²

Offentliga lokaler  112.000 m²
Kommersiella lokaler  80.000 m²
Handel/servering    32.000 m²

Totalt alla ytor  504.000 m² 

Strategiska beslut
Gjorda ställningstaganden

FEM MIKROMILJÖER
För att illustrera planens 
delområden och karaktären 
på dess bebyggelse och rum 
arbetar förslaget med följande 
”mikromiljöer”. 
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För att kunna genomföra Kirunas stadsom-
vandling föreslår vi ett antal verktyg. 

Stadens relationella system (se boken, Rela-
tionella kartor – ekologier sidan 8) är översatt 
till en STRATEGISK KARTA, som identifierar 
platser där olika system överlappar och ska-
par möjligheter för nya gemenskaper som kan 
utvecklas tillsammans med stadens invånare. 
Kartan kompletteras med en etappindelning, 
steg 1, steg 2 och steg 3, som visar stadsom-
vandlingens stora projekt och synliggör vilka 
de strategiska besluten är och när de måste 
tas. Denna strategiska karta uppdateras konti-
nuerligt baserat på mer detaljerade kartlägg-
ningar av stadens relationella system, defor-
mationens utbredning samt omvärldsanalys.

Området för den nya stadskärnan beskrivs 
genom två kartor: DEN ARKAISKA PLANEN 
och SITUATIONSPLANEN. Den arkaiska pla-
nen beskriver de fysiska utgångspunkterna 
baserade på områdets olika karaktärer och 
landskap, ett rumsligt ramverk och utgångs-
punkt för områdets utveckling. Situationspla-
nen beskriver de utpekade situationerna och 
möjliga program som kan leda utvecklingen av 
området.  
Kartorna samspelar; om den arkaiska planen 
representerar scenen för stadsomvandlingen 
så representerar situationerna händelserna, 
eller berättelserna som driver den. Den ena är 
inte viktigare än den andra utan det är två olika 
sätt att hantera verkligheten, ”top down” och 
”bottom up” parallellt.

LOUSSAVAARA
En ny dragning av E10 norr om Kiruna möjliggör en 
utveckling av området. Förändringsprocessen drivs 
utifrån det platsspecifika och genom delaktighet av 
föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN
Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara 
tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö 
med utsikt över fjällkedjan och Kiruna. Som en del av 
rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs 
och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och 
skyltläget längs med E10 utnyttjas för bebyggelse-
etablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa 
sig med utsikten och närheten till europavägen.

VÄRDEGRUND

1. Staden är ett relationellt system
Stadsflytten innebär att Kirunas alla delar 
påverkas; både stadens hårdvara och 
mjukvara. Det kräver omsorg och upp-
märksamhet.

2. Arbeta tid-, plats- och situationsspecifikt 
Utgå från det specifika i den unika situatio-
nen. Att framhålla värdet i det gör platsen 
och processen unik.   

3. Partnerskap och medskapande 
Stadsomvandlingen är en möjlighet för 
nya former av partnerskap. Staden flyttas, 
byggs och etableras i en gemenskap av de 
aktörer som bor, verkar och lever där. 

3: En permanent del av 
Det Andra Kiruna
Kiruna och regionen får en grogrund för produktion 
av nya ekonomiska funktioner och för social, kultu-
rell och kommunal förnyelse

ADOLF HEDINS VÄG / HJALMAR 
LUNDBOHMSVÄGEN
Efter stadstransformationen kommer dessa gator 
utgöra den viktigaste huvudgatan genom hela Kiruna, 
och korsningen har potential att bli ett centralt rum för 
den framtida staden. 

HUVUDGATAN
Genom att Hjalmar Lundbohmsvägen blir infartsgata 
från norr och väster kommer möjligheten till handel 
och verksamheter längs med gatan att öka tack vare 
ökad bil- och kollektivtrafikförsörjning.

LEKPLATS
Lekplatsen är ett av många exempel i Kiruna på platser 
där relationen mellan det intima lilla stadsrummet och 
utblickar mot det storslagna landskapsrummet skapar 
den platsspecifika kvalitén. Genom att tillsammans 
med konstnärer utveckla lekplatsen till ett unikt rum 
kan den bli en än viktigare mötesplats och på så sätt 
starta en förändring av hela korsningen.  

DEFORMATIONSZONEN
Presenterade deformationszoner är beräknade utifrån 
en förväntad malmbrytning och områdets geologiska 
förutsättningar. Men i de fortsatta förhandlingarna 
kring stadstransformationen är det viktigt att beslut 
kring brytningen även tas utifrån att till vissa årtal 
säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman 
hela Kiruna och bevara ett av det framtida Kirunas 
viktigaste stråk.

Vår övertygelse är att stads-
omvandlingen behöver en 
mekanism redan 2013 som kan 
leverera kommunikation och 
dialog kring de förberedande 
faserna. Detta för att synlig-
göra området samt att proces-
sen med att bygga Det Andra 
Kiruna nu inleds.

STRATEGI:
(se boken, Strategi – Omforma sidan 26)
> SKAPA ett processtöd för stadsomvand-
lingen genom en arbetsgrupp
> GENOMFÖRA dialog- och medskapande-
projekt
> STÖDJA medborgarförslag genom kom-
petens och medel, öka stöd för skolor, orga-
nisationer samt det lokala kultur- och fören-
ingslivet för att delta i stadsomvandlingen
> INKLUDERA prototyper och fullskaletest 
för situationer i ett kulturbaserat undersö-
kande och föreslående arbete kring Kirunas 
historia och identitet
> ETABLERA ett nytt center för sociala och 
urbana studier 

AXONOMETRISK SITUATIONSPLAN
Del av ny stadskärna, skala 1:1000

Experimentell träbyggnadsteknik
Exempel på en ny klimat- och miljö-
anpassad arkitektur

Modulärt system med prefabri-
cerade samlingar, trästomme 
av närproducerad skog.

Skiss Kirunatypologin

Isolerad inre bostadsa-
real av prefabricerade 
“inre”fasadelement. 

Takstolar med varierande vinkel 
beroende på platsen. Produce-
ras på platsen.

Klimatskalet skyddar mot 
väder och vind och skapar 
vinterträdgård/garage/verk-
stad i anknytning till huset. 
Klimatskalen kan delvis bestå 
av återanvänt material från 
gamla Kiruna.

Ett tjockt tak bär snö massan 
och isolerar mot kylan. Varie-
rande och lekfulla takvinklar 
ger ett alternerande och 
levande taklandskap i en stad 
som ofta blir sedd uppifrån.

STRATEGISK KARTA
skala 1:15000

1: Starten
En mindre AKTIONSGRUPP bildas från mars 2013 
för att synliggöra det nya området och förbereda 
för samtal mellan de olika parterna.

2: Fördjupad samverkan
Ett nytt partnerskap förankrat i Norrbottens Län, Kiruna 
kommun och LKAB, som banar väg och initierar projekt 
som katalysatorer för förnyelse.
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satt utveckling och 
undersökning av Det 

Andra Kiruna
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Kiruna–Tromsø–
Luleå 2024

Centrum för 
EXPERIMENTELLT 

TRÄBYGGANDE för pre-
fabricerade hus i arktisk 
miljö.  200 lägenheter/
hus byggs i ett testom-

råde mot Tuollu-
vaara.AKTIONS-

GRUPPEN flyt-
tar in i ett mobilt 
aktionscenter vid 

Gruvtornen

En rutsch-
kana genom 

gruvtornen, konser-
ter i den gamla gruvan, 
lokalproducerad mat i 

ångköket, en ny vy över 
Kiruna, en situation av 

det andra Kiruna i 
12h

Det Andra Kiruna
STEG 3STEG 2STEG 1

Förskolan 
TORNET

öppnar vid rutsch-
kanans bas och i 
det runda tornet

LEKPLATS
Europas bästa vinterlekplatsRUNDA TORNET

rutschkana, utsiktsrum, 
förskola

FYRKANTIGA TORNET
hotell, residency, mat 
och möten

Förskola

ALLMÄNNA INSTITUTET

TEGELBYGGNADER
återanvänds

RAVINOMRÅDET
formas till en naturlig amfiteater

HJALMAR LUNDBOHMGÅRDEN
flyttas och omformas

TEAM FIX 
får tak för utomhusverksamhet

CENTRUMHUSET 
Fortsatt verksamhet

Akt 1 Volymstudie I, nya stadskärnan börjar byggas Volymstudie II, två stadskärnan samexisterar

Befintliga landskapsrelationer 
(urbana+naturliga)

Nya karaktärer baserat på landskapet Nätverk kollektivtrafik
Busslinjer (stadsbuss röd+gul, fjärrbussar blå)

Nätverk gång/cykel (beige), skoter (orange) Nätverk bil

Sametinget
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LÄPLATS
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Historia Samelandet
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1. Gläntorna
De öppna rum som skjutba-
norna efterlämnat omfor-
mas till kollektiva trädgår-
dar med flerfamiljsvillor. De 
nya Bläckhornen skapar en 
vardagsmiljö där lägenheter 
men också generationsbo-
ende är den grundläggande 
typologin.

2. Skogen
För att bevara så mycket som 
möjligt av mångårig, befintlig 
vegetation läggs fristående 
hus i ett glest mönster. Infra-
strukturen minimeras för att 
maximera spatiösa boende-
miljöer.

3. Sjöarna
Befintliga slamdammar 
omvandlas till ett system av 
dag- och smältvattendam-
mar. Genom att kombinera 
dessa med en tät exploatering 
och intima gårdsrum skapas 
en arkipelag av klimatskyd-
dade miljöer. Dammsystemet 
adderar en kvalitet sommar-
tid och skapar ett andra rörel-
senätverk (skoter, skidor etc) 
vintertid.

4. Berget
På bergssluttningarna mot 
sydväst omtolkas soutteräng-
typologier från Kiruna till att 
även kunna inrymma funk-
tioner och publika program. 
Ovanpå skapas en plattform 
för bebyggelse med en varie-
rad höjdskala som möjliggör 
utblickar mot resten av sta-
den och landskapet, samti-
digt som man kan få bullerav-
skärmning mot exv E10.

5. MaxMix
Den föränderliga och mång-
facetterade karaktären hos 
Malmvägens blandade bebyg-
gelse influerar detta område. 
Genom att tillåta blandad 
bebyggelse kan området 
utvecklas till ett färgstarkt 
lappverk för urbana aktivite-
ter och boende, attraktivt för 
de nya näringarnas pionjärer, 
kreativ industri eller småska-
lig produktion.

SITUATIONSPLANEN
skala 1:5000

ARKAISKA PLANEN
skala 1:5000

Detta förslag kan ses som en färdkarta för 
den omvälvande samhällstransformation 
Kiruna står inför. Färdkartan utgår ifrån 
det vi valt att benämna ’Stadens relatio-
nella system’ dvs platser, punkter och hän-
delser där ’mjuk- och hårdvaror’ i staden 
sammanflätas.  

I boken läggs extra vikt vid ’mjukvaran’ 
och själva omvandlingsprocessen medan 
planscherna fokuserar på ’hårdvaran’, den 
fysiska påverkan på Kiruna.

Med utgångspunkt i att staden blir till 
genom att människan skapar sig ärenden 
till en plats, inleds Det Andra Kiruna med 
Situationerna. 

Situationerna (se boken, Strategi – Situatio-
nerna sidan 23) utgör underlaget som sedan 
integreras i ett nät av bebyggelse. Det har 
sin utgångspunkt i idén om Stadshuset 
som medborgarnas vardagsrum. Det Andra 
Kiruna verkar mitt i en unik samhällsom-
vandling i en stad som känner sitt magne-
tiska hjärta. Med nya partnerskap i Situa-
tionerna erbjuds en robust struktur som 
erkänner fler berättelser i och om Kiruna, 
fler glömda, gömda och ännu oupptäckta 
hjärtan.

Skogen+gläntor 280 lgh/v 35.000 m²
Sjöarna 1350-1850 lgh 95.000 m²
Berget 60-120 lgh/v 25.000 m²
MaxMix 2050-2450 lgh 125.000 m²
Övriga staden 500 lgh
Deltotal 4240-5200 lgh/v 280.000 m²

Offentliga lokaler  112.000 m²
Kommersiella lokaler  80.000 m²
Handel/servering    32.000 m²

Totalt alla ytor  504.000 m² 

Strategiska beslut
Gjorda ställningstaganden

FEM MIKROMILJÖER
För att illustrera planens 
delområden och karaktären 
på dess bebyggelse och rum 
arbetar förslaget med följande 
”mikromiljöer”. 
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För att kunna genomföra Kirunas stadsom-
vandling föreslår vi ett antal verktyg. 

Stadens relationella system (se boken, Rela-
tionella kartor – ekologier sidan 8) är översatt 
till en STRATEGISK KARTA, som identifierar 
platser där olika system överlappar och ska-
par möjligheter för nya gemenskaper som kan 
utvecklas tillsammans med stadens invånare. 
Kartan kompletteras med en etappindelning, 
steg 1, steg 2 och steg 3, som visar stadsom-
vandlingens stora projekt och synliggör vilka 
de strategiska besluten är och när de måste 
tas. Denna strategiska karta uppdateras konti-
nuerligt baserat på mer detaljerade kartlägg-
ningar av stadens relationella system, defor-
mationens utbredning samt omvärldsanalys.

Området för den nya stadskärnan beskrivs 
genom två kartor: DEN ARKAISKA PLANEN 
och SITUATIONSPLANEN. Den arkaiska pla-
nen beskriver de fysiska utgångspunkterna 
baserade på områdets olika karaktärer och 
landskap, ett rumsligt ramverk och utgångs-
punkt för områdets utveckling. Situationspla-
nen beskriver de utpekade situationerna och 
möjliga program som kan leda utvecklingen av 
området.  
Kartorna samspelar; om den arkaiska planen 
representerar scenen för stadsomvandlingen 
så representerar situationerna händelserna, 
eller berättelserna som driver den. Den ena är 
inte viktigare än den andra utan det är två olika 
sätt att hantera verkligheten, ”top down” och 
”bottom up” parallellt.

LOUSSAVAARA
En ny dragning av E10 norr om Kiruna möjliggör en 
utveckling av området. Förändringsprocessen drivs 
utifrån det platsspecifika och genom delaktighet av 
föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN
Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara 
tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö 
med utsikt över fjällkedjan och Kiruna. Som en del av 
rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs 
och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och 
skyltläget längs med E10 utnyttjas för bebyggelse-
etablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa 
sig med utsikten och närheten till europavägen.

VÄRDEGRUND

1. Staden är ett relationellt system
Stadsflytten innebär att Kirunas alla delar 
påverkas; både stadens hårdvara och 
mjukvara. Det kräver omsorg och upp-
märksamhet.

2. Arbeta tid-, plats- och situationsspecifikt 
Utgå från det specifika i den unika situatio-
nen. Att framhålla värdet i det gör platsen 
och processen unik.   

3. Partnerskap och medskapande 
Stadsomvandlingen är en möjlighet för 
nya former av partnerskap. Staden flyttas, 
byggs och etableras i en gemenskap av de 
aktörer som bor, verkar och lever där. 

3: En permanent del av 
Det Andra Kiruna
Kiruna och regionen får en grogrund för produktion 
av nya ekonomiska funktioner och för social, kultu-
rell och kommunal förnyelse

ADOLF HEDINS VÄG / HJALMAR 
LUNDBOHMSVÄGEN
Efter stadstransformationen kommer dessa gator 
utgöra den viktigaste huvudgatan genom hela Kiruna, 
och korsningen har potential att bli ett centralt rum för 
den framtida staden. 

HUVUDGATAN
Genom att Hjalmar Lundbohmsvägen blir infartsgata 
från norr och väster kommer möjligheten till handel 
och verksamheter längs med gatan att öka tack vare 
ökad bil- och kollektivtrafikförsörjning.

LEKPLATS
Lekplatsen är ett av många exempel i Kiruna på platser 
där relationen mellan det intima lilla stadsrummet och 
utblickar mot det storslagna landskapsrummet skapar 
den platsspecifika kvalitén. Genom att tillsammans 
med konstnärer utveckla lekplatsen till ett unikt rum 
kan den bli en än viktigare mötesplats och på så sätt 
starta en förändring av hela korsningen.  

DEFORMATIONSZONEN
Presenterade deformationszoner är beräknade utifrån 
en förväntad malmbrytning och områdets geologiska 
förutsättningar. Men i de fortsatta förhandlingarna 
kring stadstransformationen är det viktigt att beslut 
kring brytningen även tas utifrån att till vissa årtal 
säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman 
hela Kiruna och bevara ett av det framtida Kirunas 
viktigaste stråk.

Vår övertygelse är att stads-
omvandlingen behöver en 
mekanism redan 2013 som kan 
leverera kommunikation och 
dialog kring de förberedande 
faserna. Detta för att synlig-
göra området samt att proces-
sen med att bygga Det Andra 
Kiruna nu inleds.

STRATEGI:
(se boken, Strategi – Omforma sidan 26)
> SKAPA ett processtöd för stadsomvand-
lingen genom en arbetsgrupp
> GENOMFÖRA dialog- och medskapande-
projekt
> STÖDJA medborgarförslag genom kom-
petens och medel, öka stöd för skolor, orga-
nisationer samt det lokala kultur- och fören-
ingslivet för att delta i stadsomvandlingen
> INKLUDERA prototyper och fullskaletest 
för situationer i ett kulturbaserat undersö-
kande och föreslående arbete kring Kirunas 
historia och identitet
> ETABLERA ett nytt center för sociala och 
urbana studier 

AXONOMETRISK SITUATIONSPLAN
Del av ny stadskärna, skala 1:1000

Experimentell träbyggnadsteknik
Exempel på en ny klimat- och miljö-
anpassad arkitektur

Modulärt system med prefabri-
cerade samlingar, trästomme 
av närproducerad skog.

Skiss Kirunatypologin

Isolerad inre bostadsa-
real av prefabricerade 
“inre”fasadelement. 

Takstolar med varierande vinkel 
beroende på platsen. Produce-
ras på platsen.

Klimatskalet skyddar mot 
väder och vind och skapar 
vinterträdgård/garage/verk-
stad i anknytning till huset. 
Klimatskalen kan delvis bestå 
av återanvänt material från 
gamla Kiruna.

Ett tjockt tak bär snö massan 
och isolerar mot kylan. Varie-
rande och lekfulla takvinklar 
ger ett alternerande och 
levande taklandskap i en stad 
som ofta blir sedd uppifrån.

STRATEGISK KARTA
skala 1:15000

1: Starten
En mindre AKTIONSGRUPP bildas från mars 2013 
för att synliggöra det nya området och förbereda 
för samtal mellan de olika parterna.

2: Fördjupad samverkan
Ett nytt partnerskap förankrat i Norrbottens Län, Kiruna 
kommun och LKAB, som banar väg och initierar projekt 
som katalysatorer för förnyelse.
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TRÄBYGGANDE för pre-
fabricerade hus i arktisk 
miljö.  200 lägenheter/
hus byggs i ett testom-

råde mot Tuollu-
vaara.AKTIONS-

GRUPPEN flyt-
tar in i ett mobilt 
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kana genom 
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ter i den gamla gruvan, 
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öppnar vid rutsch-
kanans bas och i 
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Europas bästa vinterlekplatsRUNDA TORNET
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och möten
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TEAM FIX 
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Fortsatt verksamhet
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1. Gläntorna
De öppna rum som skjutba-
norna efterlämnat omfor-
mas till kollektiva trädgår-
dar med flerfamiljsvillor. De 
nya Bläckhornen skapar en 
vardagsmiljö där lägenheter 
men också generationsbo-
ende är den grundläggande 
typologin.

2. Skogen
För att bevara så mycket som 
möjligt av mångårig, befintlig 
vegetation läggs fristående 
hus i ett glest mönster. Infra-
strukturen minimeras för att 
maximera spatiösa boende-
miljöer.

3. Sjöarna
Befintliga slamdammar 
omvandlas till ett system av 
dag- och smältvattendam-
mar. Genom att kombinera 
dessa med en tät exploatering 
och intima gårdsrum skapas 
en arkipelag av klimatskyd-
dade miljöer. Dammsystemet 
adderar en kvalitet sommar-
tid och skapar ett andra rörel-
senätverk (skoter, skidor etc) 
vintertid.

4. Berget
På bergssluttningarna mot 
sydväst omtolkas soutteräng-
typologier från Kiruna till att 
även kunna inrymma funk-
tioner och publika program. 
Ovanpå skapas en plattform 
för bebyggelse med en varie-
rad höjdskala som möjliggör 
utblickar mot resten av sta-
den och landskapet, samti-
digt som man kan få bullerav-
skärmning mot exv E10.

5. MaxMix
Den föränderliga och mång-
facetterade karaktären hos 
Malmvägens blandade bebyg-
gelse influerar detta område. 
Genom att tillåta blandad 
bebyggelse kan området 
utvecklas till ett färgstarkt 
lappverk för urbana aktivite-
ter och boende, attraktivt för 
de nya näringarnas pionjärer, 
kreativ industri eller småska-
lig produktion.

SITUATIONSPLANEN
skala 1:5000

ARKAISKA PLANEN
skala 1:5000

Detta förslag kan ses som en färdkarta för 
den omvälvande samhällstransformation 
Kiruna står inför. Färdkartan utgår ifrån 
det vi valt att benämna ’Stadens relatio-
nella system’ dvs platser, punkter och hän-
delser där ’mjuk- och hårdvaror’ i staden 
sammanflätas.  

I boken läggs extra vikt vid ’mjukvaran’ 
och själva omvandlingsprocessen medan 
planscherna fokuserar på ’hårdvaran’, den 
fysiska påverkan på Kiruna.

Med utgångspunkt i att staden blir till 
genom att människan skapar sig ärenden 
till en plats, inleds Det Andra Kiruna med 
Situationerna. 

Situationerna (se boken, Strategi – Situatio-
nerna sidan 23) utgör underlaget som sedan 
integreras i ett nät av bebyggelse. Det har 
sin utgångspunkt i idén om Stadshuset 
som medborgarnas vardagsrum. Det Andra 
Kiruna verkar mitt i en unik samhällsom-
vandling i en stad som känner sitt magne-
tiska hjärta. Med nya partnerskap i Situa-
tionerna erbjuds en robust struktur som 
erkänner fler berättelser i och om Kiruna, 
fler glömda, gömda och ännu oupptäckta 
hjärtan.

Skogen+gläntor 280 lgh/v 35.000 m²
Sjöarna 1350-1850 lgh 95.000 m²
Berget 60-120 lgh/v 25.000 m²
MaxMix 2050-2450 lgh 125.000 m²
Övriga staden 500 lgh
Deltotal 4240-5200 lgh/v 280.000 m²

Offentliga lokaler  112.000 m²
Kommersiella lokaler  80.000 m²
Handel/servering    32.000 m²

Totalt alla ytor  504.000 m² 

Strategiska beslut
Gjorda ställningstaganden

FEM MIKROMILJÖER
För att illustrera planens 
delområden och karaktären 
på dess bebyggelse och rum 
arbetar förslaget med följande 
”mikromiljöer”. 
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För att kunna genomföra Kirunas stadsom-
vandling föreslår vi ett antal verktyg. 

Stadens relationella system (se boken, Rela-
tionella kartor – ekologier sidan 8) är översatt 
till en STRATEGISK KARTA, som identifierar 
platser där olika system överlappar och ska-
par möjligheter för nya gemenskaper som kan 
utvecklas tillsammans med stadens invånare. 
Kartan kompletteras med en etappindelning, 
steg 1, steg 2 och steg 3, som visar stadsom-
vandlingens stora projekt och synliggör vilka 
de strategiska besluten är och när de måste 
tas. Denna strategiska karta uppdateras konti-
nuerligt baserat på mer detaljerade kartlägg-
ningar av stadens relationella system, defor-
mationens utbredning samt omvärldsanalys.

Området för den nya stadskärnan beskrivs 
genom två kartor: DEN ARKAISKA PLANEN 
och SITUATIONSPLANEN. Den arkaiska pla-
nen beskriver de fysiska utgångspunkterna 
baserade på områdets olika karaktärer och 
landskap, ett rumsligt ramverk och utgångs-
punkt för områdets utveckling. Situationspla-
nen beskriver de utpekade situationerna och 
möjliga program som kan leda utvecklingen av 
området.  
Kartorna samspelar; om den arkaiska planen 
representerar scenen för stadsomvandlingen 
så representerar situationerna händelserna, 
eller berättelserna som driver den. Den ena är 
inte viktigare än den andra utan det är två olika 
sätt att hantera verkligheten, ”top down” och 
”bottom up” parallellt.

LOUSSAVAARA
En ny dragning av E10 norr om Kiruna möjliggör en 
utveckling av området. Förändringsprocessen drivs 
utifrån det platsspecifika och genom delaktighet av 
föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN
Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara 
tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö 
med utsikt över fjällkedjan och Kiruna. Som en del av 
rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs 
och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och 
skyltläget längs med E10 utnyttjas för bebyggelse-
etablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa 
sig med utsikten och närheten till europavägen.

VÄRDEGRUND

1. Staden är ett relationellt system
Stadsflytten innebär att Kirunas alla delar 
påverkas; både stadens hårdvara och 
mjukvara. Det kräver omsorg och upp-
märksamhet.

2. Arbeta tid-, plats- och situationsspecifikt 
Utgå från det specifika i den unika situatio-
nen. Att framhålla värdet i det gör platsen 
och processen unik.   

3. Partnerskap och medskapande 
Stadsomvandlingen är en möjlighet för 
nya former av partnerskap. Staden flyttas, 
byggs och etableras i en gemenskap av de 
aktörer som bor, verkar och lever där. 

3: En permanent del av 
Det Andra Kiruna
Kiruna och regionen får en grogrund för produktion 
av nya ekonomiska funktioner och för social, kultu-
rell och kommunal förnyelse

ADOLF HEDINS VÄG / HJALMAR 
LUNDBOHMSVÄGEN
Efter stadstransformationen kommer dessa gator 
utgöra den viktigaste huvudgatan genom hela Kiruna, 
och korsningen har potential att bli ett centralt rum för 
den framtida staden. 

HUVUDGATAN
Genom att Hjalmar Lundbohmsvägen blir infartsgata 
från norr och väster kommer möjligheten till handel 
och verksamheter längs med gatan att öka tack vare 
ökad bil- och kollektivtrafikförsörjning.

LEKPLATS
Lekplatsen är ett av många exempel i Kiruna på platser 
där relationen mellan det intima lilla stadsrummet och 
utblickar mot det storslagna landskapsrummet skapar 
den platsspecifika kvalitén. Genom att tillsammans 
med konstnärer utveckla lekplatsen till ett unikt rum 
kan den bli en än viktigare mötesplats och på så sätt 
starta en förändring av hela korsningen.  

DEFORMATIONSZONEN
Presenterade deformationszoner är beräknade utifrån 
en förväntad malmbrytning och områdets geologiska 
förutsättningar. Men i de fortsatta förhandlingarna 
kring stadstransformationen är det viktigt att beslut 
kring brytningen även tas utifrån att till vissa årtal 
säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman 
hela Kiruna och bevara ett av det framtida Kirunas 
viktigaste stråk.

Vår övertygelse är att stads-
omvandlingen behöver en 
mekanism redan 2013 som kan 
leverera kommunikation och 
dialog kring de förberedande 
faserna. Detta för att synlig-
göra området samt att proces-
sen med att bygga Det Andra 
Kiruna nu inleds.

STRATEGI:
(se boken, Strategi – Omforma sidan 26)
> SKAPA ett processtöd för stadsomvand-
lingen genom en arbetsgrupp
> GENOMFÖRA dialog- och medskapande-
projekt
> STÖDJA medborgarförslag genom kom-
petens och medel, öka stöd för skolor, orga-
nisationer samt det lokala kultur- och fören-
ingslivet för att delta i stadsomvandlingen
> INKLUDERA prototyper och fullskaletest 
för situationer i ett kulturbaserat undersö-
kande och föreslående arbete kring Kirunas 
historia och identitet
> ETABLERA ett nytt center för sociala och 
urbana studier 

AXONOMETRISK SITUATIONSPLAN
Del av ny stadskärna, skala 1:1000

Experimentell träbyggnadsteknik
Exempel på en ny klimat- och miljö-
anpassad arkitektur

Modulärt system med prefabri-
cerade samlingar, trästomme 
av närproducerad skog.

Skiss Kirunatypologin

Isolerad inre bostadsa-
real av prefabricerade 
“inre”fasadelement. 

Takstolar med varierande vinkel 
beroende på platsen. Produce-
ras på platsen.

Klimatskalet skyddar mot 
väder och vind och skapar 
vinterträdgård/garage/verk-
stad i anknytning till huset. 
Klimatskalen kan delvis bestå 
av återanvänt material från 
gamla Kiruna.

Ett tjockt tak bär snö massan 
och isolerar mot kylan. Varie-
rande och lekfulla takvinklar 
ger ett alternerande och 
levande taklandskap i en stad 
som ofta blir sedd uppifrån.

STRATEGISK KARTA
skala 1:15000

1: Starten
En mindre AKTIONSGRUPP bildas från mars 2013 
för att synliggöra det nya området och förbereda 
för samtal mellan de olika parterna.

2: Fördjupad samverkan
Ett nytt partnerskap förankrat i Norrbottens Län, Kiruna 
kommun och LKAB, som banar väg och initierar projekt 
som katalysatorer för förnyelse.

2012 2013 2014 2015 2019–2016

Hotell och 
residency med 

20 lägenheter, res-
taurang och mötes-
rum öppnas vid och 

i det fyrkantiga 
tornet

Ett socialt 
kontrakt; LKAB, 
Kiruna kommun 

Norrbottens län och 
Kirunas invånare

LKABs 
forsknings och 

innovations cen-
ter etableras vid 

gruvtornet

Centrum 
för stadsom-

vandling etable-
ras kopplat till 
Luleå tekniska 

universitet

Skolor, all-
mänhet fören-

ingar involveras 
i stadsomvand-

lingen

STADENS 
RUM – en del 

av det nya konst-
museet, etableras 
med bas forskning 

och undersökningar 
av Det Andra 

Kiruna

STADS-
FONDEN

Startas för en 
permanent fort-

satt utveckling och 
undersökning av Det 

Andra Kiruna

KULTUR-
HUVUDSTAD

Kiruna–Tromsø–
Luleå 2024

Centrum för 
EXPERIMENTELLT 

TRÄBYGGANDE för pre-
fabricerade hus i arktisk 
miljö.  200 lägenheter/
hus byggs i ett testom-

råde mot Tuollu-
vaara.AKTIONS-

GRUPPEN flyt-
tar in i ett mobilt 
aktionscenter vid 

Gruvtornen

En rutsch-
kana genom 

gruvtornen, konser-
ter i den gamla gruvan, 
lokalproducerad mat i 

ångköket, en ny vy över 
Kiruna, en situation av 

det andra Kiruna i 
12h

Det Andra Kiruna
STEG 3STEG 2STEG 1

Förskolan 
TORNET

öppnar vid rutsch-
kanans bas och i 
det runda tornet

LEKPLATS
Europas bästa vinterlekplatsRUNDA TORNET

rutschkana, utsiktsrum, 
förskola

FYRKANTIGA TORNET
hotell, residency, mat 
och möten

Förskola

ALLMÄNNA INSTITUTET

TEGELBYGGNADER
återanvänds

RAVINOMRÅDET
formas till en naturlig amfiteater

HJALMAR LUNDBOHMGÅRDEN
flyttas och omformas

TEAM FIX 
får tak för utomhusverksamhet

CENTRUMHUSET 
Fortsatt verksamhet

Akt 1 Volymstudie I, nya stadskärnan börjar byggas Volymstudie II, två stadskärnan samexisterar

Befintliga landskapsrelationer 
(urbana+naturliga)

Nya karaktärer baserat på landskapet Nätverk kollektivtrafik
Busslinjer (stadsbuss röd+gul, fjärrbussar blå)

Nätverk gång/cykel (beige), skoter (orange) Nätverk bil

Sametinget

KIRUNA FLYTTKONTOR+ 
MUSEUM

Historia Gruvstaden

LÄPLATS

VÄRMERUM

Historia Samelandet

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
-Rymdforskningsanex

BLANDAD URBAN BEBYGGELSE
-Handel
-Kontor 
-Bostäder

BLANDAD URBAN BEBYGGELSE
-Handel
-Kontor 
-Bostäder

STADSHUSET
med vardagsrum öppet dygnet runt

E10
trafikljus och brett övergångsställe

DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA DET ANDRA KIRUNA


