
Kiruna är en stad omgiven av storslagen natur. Stadens läge ger människor 
direktkontakt till utomhusaktiviteter, unika vildmarksupplevelser och den traditionsrika 
samiska kulturen. Regionen ligger också mitt i ett av Nordens rikaste naturresursområden. 
För hundra år sedan grundade Hjalmar Lundbohm mönsterstaden Kiruna. Det var den 
första stadsplanen som var anpassad till lokala förutsättningar såsom den kuperade 
naturen och ett extremt klimat med stark sydvästvind och snö nio månader om året. 
Kiruna karaktäriseras av fjällens siluett, de vidsträckta skogarna och den viktiga 
gruvdriften. Dessa förutsättningar formar Kirunabornas anda och ger staden en unik 
potential som bildar grunden för framtidens Kiruna.

Den banbrytande staden. Kan vi förstärka den anda som skapat 
Kiruna så att staden kan utvecklas ännu starkare i framtiden? Vad skulle det innebära?  
En strategi som samspelar med gruvnäringens villkor och som rustar staden för 
oförutsägbara förändringar. Svaret är en stadsmodell med flera centraliteter som 
funktionellt kompletterar varandra, istället för en enda stadskärna. Modellen tillåter att 
staden flyttas i etapper och att befintliga centraliteter kan bevaras och förstärkas. Den är 
en robust och flexibel bas för framtida utveckling. 
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STADEN MED MÅNGA CENTRALITETER

Kirunas existens bygger till stor del på gruvnäringen, såväl historiskt som idag. Gruvdriften som pågår direkt under 
staden leder till markdeformationer som med tiden skapar sprickor. Att Kiruna nu bokstavligen krackelerar är ett 
direkt resultat av gruvnäringen. Deformationsprognoserna visar att delar av staden, inklusive stadskärnan, måste 
omlokaliseras inom snar framtid. Eftersom gruvdriften med stor sannolikhet fortsätter, kan man inte utesluta att 
staden i framtiden måste flyttas igen. Därför är det viktigt att hitta en strategi som samspelar med gruvnäringens 
villkor och skapa en flexibel stadsmodell som är rustad för oförutsägbara förändringar. Strategin är en 
stadsmodell med flera centraliteter, som funktionellt kompletterar varandra, istället för en enda stadskärna. Den 
tillåter att staden flyttas i etapper och att befintliga centraliteter, som inte påverkas av deformationen, kan 
bevaras och förstärkas. Den nya stadsmodellen blir en robust och flexibel bas för framtida stadsutveckling. 

Den flerkärninga stadsmodellen möjliggör utveckling av flera olika centraliteter i och kring staden, alla med sin 
specifika karaktär utifrån lokala förutsättningar, funktioner och näringar som finns i Kiruna; gruvan, kulturen, 
sporten, närservicen, rymd- och högteknologi-industrin, turismen och vildmarkslivet. Detta kan ge ett flertal 
programmatiska noder och karaktärsgivande element som bidrar till att ytterligare differentiera staden och 
förstärker Kirunas sammanlagda kvaliteter och karaktär, något som lockar nya besökare, nya näringar och nya 
invånare.
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Staden i naturen. Kiruna kan bli en mönsterstad för verklig symbios mellan stad 
och natur. Gemensamma naturstråk kopplar samman alla byggnader och bildar rum där 
Kirunaborna kan träffas och leva med naturen under alla årstider. Detta blir den naturliga 
platsen som enar och skapar stadens karaktär och dess stolthet. Staden uppmuntrar till att 
vara ute och gå, springa, skida, cykla, åka spark, åka skridskor och inspirerar till en 
hälsosam livsstil. 

”Det som ligger djupt i Kirunasjälen är livet nära naturen. Tillgången till upplevelser i skog och fjäll är det som för 
många ger livet mening.” skriver kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kirunabornas starka koppling till naturen gör att staden verkar på en större skala än det fysiska fotavtrycket. 
Känslomässigt får Kiruna närmast en regional skala eftersom naturen förknippas med Kiruna, och Kiruna med den 
omgivande naturen. Under de 9 månader marken är täckt av snö förstärks denna koppling ytterligare då man inte 
bara når naturen linjärt längs vägnätet utan kan röra sig helt fritt över snön med snöskoter eller skidor.

Hur kan denna potential för Kiruna som en stad med stark koppling till det omgivande landskapet utvecklas och 
förstärkas? Kan framtidens Kiruna bli en mönsterstad för verklig symbios mellan stad och natur?

DEN PORÖSA STADEN

Genom att bevara naturstråk mellan de nya områdena kan man bibehålla naturens kvaliteter även inuti staden. 
En porös stad uppstår med naturen som kontinuerligt länkande element. Varje byggnad och funktion får direkt 
access till naturen och till destinationer i och utanför staden. Det ger plats för natur och biodiversitet. Det utvecklar 
framtidens Kiruna till den sanna naturstaden. 

Naturstråken blir den organiserande väven för framtidens Kiruna. Genom att skapa naturinfrastruktur uppmuntrar 
Staden till att vara ute och gå, springa, skida, cykla, åka spark, åka skridskor och inspirerar till en hälsosam livsstil. 
Naturbroar gör att man säkert kan korsa vägar med skoter eller skidor och förstärker kopplingen till det omgivande 
landskapet och stadens karaktär som utomhusstad. Man tar helt enkelt den snabbaste vägen; med bil, snöskoter, 
skidor eller till fots. Detta speglar hur Kirunabon rör sig i staden redan idag - snön suddar ut gränserna och om det 
behövs går man genvägen över grannes tomt. Naturen är det gemensamma rummet som binder samman de 
olika områdena och ger samtliga av stadens huvudfunktioner direktkontakt med naturen.  

bROKORSNING
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Den fria staden. I det nya Kiruna finns ett antal platser med olika karaktär och 
identitet, var och en med individuellt program, funktioner och relation till landskapet som 
tillsammans kompletterar varandra och lyfter fram Kirunas olika kvaliteter – alla kan hitta en 
plats att trivas på; Soltorget, där Kirunas publika byggnader och funktioner samlas runt en 
plats vänd mot solen.  
 
Stadsgatan, ett stråk i staden som innehåller många av de viktigaste samhällsfunktionerna 
för Kirunaborna. I Sportcentrum samlas alla funktioner för idrott, aktivitet och hälsa.  
Vid Jägarskolan och Utsiktsbacken finns bostadsområden med fri utsikt över vidderna.  
Vetenskapsstråket bildar ryggraden för ett teknik- och miljöforskningskluster som även 
innehåller handel. Gruvtornsparken runt Tuollavaaras lavar samlar delar av Kirunas 
kulturella funktioner och bildar scen för kulturevenemang.
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NATUREN SOM SAMMANLäNKANDE ELEMENT / STADSRUM MED AKTIVERANDE FUNKTIONER

Naturstråken emellan de olika områdena utgör det centrala elementet i staden; ett högkvalitativt naturområde 
med sammanlänkande stigar och spår som ger direktaccess till naturen och möjliggör användning av cykel, 
spark, skridskor, skidor och snöskoter genom hela staden. Flyttade byggnader och publika funktioner aktiverar 
naturstråken. De bildar det gemensamma urbana rummet där Kirunaborna möts och lever med naturen under 
alla årstider. Den naturliga platsen som enar och definierar stadens karaktär och dess stolthet. 
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En grön buffertzon bevaras för att ge staden 
direktaccess till naturen. Rennäringsintressen, 

deformationszonen, kyrkogården och 
golfbanan bevaras.

En grön buffertzon bevaras för att ge staden 
direktaccess till naturen. Rennäringsintressen, 

deformationszonen, kyrkogården och golfbanan 
bevaras.

Fas 1. Den nya stadskärnan etableras genom 
flytten av kyrkan, uppförandet av det nya 
stadshuset och Sametinget samt bibliotek, 

konshall och evenemangsarena. 

Fas 2. Den nya stadsgatan etableras med 
det nya sjukhuset, skola och 

äldreboende. 

Fas 2. Ett sportcentrum med ny idrottsplats och 
friskvårdscentrum med spa och megabastun inrättas för 

att främja friluftslivet.

Fas 2. Vetenskapsstråket etableras i det befintliga 
inustriområdet. 

Fas 1-3. Jägarskolan med omnejd 
uppgraderas successivt till ett 

bostadområde med panoramavy.

Fas 1-3. Ett nytt typ av boende i 
samklang med skog och natur 

utvecklas gradvis. 4

I det nya Kiruna finns ett antal platser med olika karaktär och identitet, var och en med individuellt program, 
funktioner och relation till landskapet som tillsammans kompletterar varandra och lyfter fram Kirunas olika 
kvaliteter – alla kan hitta en plats att trivas på; 

Soltorget, den centrala mötesplatsen vänd mot solen omgärdas av publika byggnader såsom det nya 
Stadshuset, Sametinget, Evenemangsarenan, biblioteket samt de historiska byggnader som flyttas från den 
gamla delen av staden. Samhällsfunktioner som sjukhus, skolor och äldreboenden ligger huvudsakligen längs 
med stadsgatan i väster. Simhall, sporthall och bostäder omger idrottsplatsen och bildar ett sportcentrum. 
Jägarskolan förtätas med i huvudsak bostäder och norr därom ligger bostadsområdet Utsiktsbacken med 
direktaccess till naturen i norr. Längs med den nya E10an sträcker sig ett småskaligt naturnära boende i skogen. 
Vetenskapsstråket bildar ryggraden för ett teknik- och miljöforskningskluster som förtätar industriområdet i väst. I 
den östra delen anläggs ett större kommersiellt område med god regional access. Gruvtornsparken runt 
Tuollavaaras lavar samlar delar av Kirunas kulturella funktioner och bildar scen för kulturevenemang.
Dessa olika områden förstärker traditionen av Kiruna som en stad präglad av variation och mångfald.

RAMVERK FÖR FRAMTIDA UTVECKLING

Framtidens Kiruna Hur kan framtidens Kiruna utvecklas för att leva upp till 
idén om en samtida mönsterstad i dess rätta bemärkelse? Naturen ger möjligheter till 
frihet i framtidens Kiruna. Kan den nya staden hämta sin inspiration från Kirunas 
viktigaste resurser, naturen och gruvan, så att den blir lika äventyrlig, fascinerande och 
experimentell?
 



22º

kontor

kontor

handel

bostäder
    handel

OPTIMERA 
SOLLJUS

FÖREBYGG BLÅST

TVÅ ENTRÉER VALMÖJLIGHET TILL ARKITEKTONISKT UTTRYCK

FÖRDELNING AV 
TYPOLOGIER

KIRUNAARKITEKTUR

varje hus får en solyta 
mot söder - för högre 
byggnader ersätts denna av 
en större gemensam 
solplats  

byggnader placeras så 
att de inte skuggar 
varandra med längre 
avstånd i nord-sydlig 
riktning

lutande tak 
ger mindre 
skugga

mörkt program på norrsidan

upplyfta byggnader gör 
att vinden blåser bort 
snön

fasade hörn på höga 
byggnader minskar 
vindturbulensen

öst-västliga gator 
kan vara raka

byggnadskluster 
ger bra mikroklimat 

slingrande nord-sydliga 
gator bryter vinden

en vinkel på 30˚ låter 
vinden passera över

stora fönster 
mot söder

1/3 lägenheter - 15 ha
1/3 megavillor - 15 ha
1/3 villor - 15 ha
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1. FÖRSTA UTbyGGNADSSKEDET, 
FRAM TILL 2018

Den nya stadskärnan växer fram
i anslutning till Marknadsvägen och 
inneåller de publika huvudfunktionerna. 

2. DE TVÅ STADSKäRNORNA 
SAMVERKAR, FRAM TILL 2023

Nya E10 blir Kirunas huvudled. Entren till 
Kiruna blir en avfart från E10 genom 
stadskärnan.  Forvägen blir en viktig 
koppling mellan stadskärnan och 
vetenskapsområdet.

3. NäR STADSOMVANDLINGEN äR 
KLAR, 2033

Allt program har flyttat till det nya området. 
Handelsområdet skiftar plats till E10, sportcentrum 
och utsiktsbacken har växt fram, och hela området 
for naturnära boende är utvecklat. 

SPORTCENTRUM
NATURNäRA bOENDE

UTSIKTSbACKEN

SOLTORGET

JäGARSKOLAN STADSGATAN

VETENSKAPSSTRÅKET

HANDELSOMRÅDET

VOLyMSTUDIE AV STADSOMVANLINGEN

ETAPP 1

ETAPP 2

ETAPP 3

Framtidens Kiruna skapas inte med en fastlagd stadsplan. Istället baseras stadsutvecklingen på ett antal 
stadsbyggnadsprinciper som utgår från Kirunas klimat och lokala förutsättningar. Detta formar en flexibel och 
pragmatisk strategi för en stegvis framväxt och självorganisation av den nya staden. Man är fri att göra vad man 
vill, så länge man inte stör någon annan.

Stadsbyggnadsprinciperna säkerställer kvaliteter i den byggda miljön; de ger alla hus två framsidor med direkt 
koppling till såväl vägnät som natur, de tryggar maximal arkitektonisk frihet och föreskriver hur ett gynnsamt 
lokalklimat uppnås med optimerade sol och -vindförhållanden. byggnader placeras så att de inte skuggar 
varandra och tak utförs lutande för att minimera skugga, nord-sydliga vägar görs slingrande för att på så sätt 
bryta den starka, dominerande vindriktningen från sydväst och hörnen på högre byggnader fasas av för att 
minska vindturbulensen. 

Principerna är delar i en hållbarhetsstrategi då de garanterar en klimatanpassad stadsbyggnad samtidigt som 
de nya byggnads-typologierna möjliggör variation och valfrihet. Det nya byggnadsbeståndet bildar en katalog 
av skiftande karaktärer som kan tillgodose kirunabornas varierade livsstil. 

STADSbyGGNADSPRINCIPER

Den pragmatiska staden. Utvecklingen av framtidens Kiruna bygger 
på pragmatiska stadsbyggnadsprinciper som är utformade utifrån Kirunas klimat och 
lokala förutsättningar. Det är en hållbarhetsstrategi som garanterar en klimatanpassad 
stadsbyggnad samtidigt som de nya typologierna möjliggör variation och valfrihet. 
Principerna säkerställer kopplingar till naturen och infrastruktur för alla, optimala vind- 
och solförhållanden liksom maximal programmatisk och arkitektonisk frihet.
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Kirunabornas stad. Framtidens Kiruna stärker sin position i regionen  
och lockar nya Kirunabor, fler besökare och fler aktörer till näringsliv och forskning. 
Framtidens Kiruna ger utrymme för olika livsstilar och erbjuder en hög levnadsstandard. 
Framtidens Kiruna är en stad för Kirunabornas kultur och livsstil i alla dess former.  
I framtidens Kiruna är det alltid nära till naturen. 


