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Kiruna är en unik stad. Utvecklingen har varit stor sedan de första 
järnmalmsfyndigheterna i området började brytas för hundra år sedan. 
Redan när staden grundades fanns det höga ambitioner om att den 

skulle vara en god miljö för dem som bor och arbetar här. Nu står staden inför 
en fysisk förändring av sällan skådad omfattning. I denna förändringsprocess 
vill kommunen att staden ska kunna möta nya utmaningar och utvecklas till 
en plats som skapar bästa möjliga förutsättningar för stadens utveckling.  

Kiruna bjöd i juni 2012 därför in 10 arkitektteam för att deltaga in en tävling 
om visionen, strategin och utformningen av en ny stadskärna i ett nytt Kiruna. 
Tävlingen arrangeras av Kiruna kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

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

Den största utmaningen i detta skede av stadsomvandlingsprocessen är att 
skapa tydliga strategier och principer för hur stadsomvandlingen ska ske i tid 
och rum. Det är avgörande att de sociala, kulturella, praktiska och upplevel-
semässiga aspekter som är betydelsefulla i att skapa trygghet, entusiasm och 
framtidstro hos Kirunas medborgare och delaktiga aktörer ligger till grund för 
arbetet.

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

utsedd av Sveriges Arkitekter, ordförande i juryn
• Arkitekt SAR/MSA Th omas Nylund, fd Stadsarkitekt, Kiruna kommun, 
• Arkitekt MSA Björn Adolfson, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Norrbottens län
• Anja Taube, förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen, Kiruna 

kommun
• Eva Ekelund, mark- och exploateringschef, Kiruna kommun (ersätter 

Marianne-Schröder-Maagaard), 
• Sandra Viklund (fd Minde), Planarkitekt, Ramböll
• Arkitekt MNAL  Knut Eirik Dahl,  Professor vid Arkitektur og Design-

høyskolen i Oslo/D&U arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter
Landskapsarkitekt Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur vid Lant-

bruksuniversitetet i Alnarp, och Lisbeth Nilsson, projektledare 2030, Kiruna 
kommun, har varit adjungerade till juryn.

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

Juryarbetet
Juryns avsikt är att det utlåtande som juryn presenterat ska vara ett stöd för ar-
kitekterna, kommunen och andra aktörer i det fortsatta stadsutvecklingsarbe-
tet. Juryn vill förmedla de insikter och kunskaper som utvecklats tillsammans 
med referensgrupper och sakkunniga under juryarbetet.

I bedömningen har det varit viktigt att fi nna ett förslag som både beskriver 
en trovärdig strategi för stadsomvandlingen och samtidigt föreslår en gestalt-
ning av staden som kan ge goda villkor för Kirunabornas vardagsliv med 
hänsyn till platsens geografi  och klimat. 

Juryn har valt ett förslag som är tydlig i sin struktur och som samtidigt har 
potential att arbeta in nya idéer och erfarenheter,  samt ta nya riktningar alltef-
tersom staden utvecklas. 

Juryn har enhälligt beslutat att utse förslaget 
Kiruna 4-ever till vinnare i tävlingen
Förslagsställare: White arkitekter tillsammans med Ghillardi + Hellsten Arki-
tekter, SpacescapeAB, Vectura Consulting AB, Evidens BLW AB AB.

Detta är en sammanfattning av juryns rapport 
och beskriver de huvudsakliga slutsatser som 
juryn kommit fram till. Rapporten fi nns i sin hel-
het på Kiruna kommuns och Sveriges Arkitek-
ters webbplatser.



Nya Kiruna kommer att bli en tät, blandad och att-
raktiv stadskärna med en nära koppling till naturen.  
Staden kommer att fungera och upplevas som en 

helhet under hela omvandlingsprocessen. Det fi nns goda för-
utsättningar att redan den första etableringen kan inrymma 
alla de funktioner som behövs för en levande stad. Från en 
tydlig startpunkt kan staden under en lång tid utvecklas steg 
för steg och det fi nns en stor frihet att därifrån bygga vidare i 
fl era olika riktningar. 

Såväl strategi, process som den fysiska visionen för det nya 
Kiruna är väl beskrivna. 

Förslaget visar tydligt att stadsutvecklingen inte bara är en 
fysisk process utan i lika hög utsträckning handlar om att 
involvera kirunaborna i omvandlingen. 

Förslaget är tydligt i sin strategi och det går att arbeta in 
nya idéer allteft ersom staden växer. Bebyggelsestrukturen 
är schematiskt beskriven och kommer att utvecklas för att 
anpassas till klimatet och få en starkare lokal karaktär. 

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

Med Malmvägen som huvudstråk byggs staden ut steg för 
steg i en tydlig östlig riktning och viktiga funktioner som 
station, sameting och stadshus placeras kring detta stråk. 

den över 100-årsperspektiven, eller österut mot Tuolluvaara. 
För att skapa denna valfrihet bör en större andel av de off ent-
liga byggnaderna, samt Hjalmar Lundbohmgården, förläggas 
längre västerut än vad som visas i förslaget. Stadshuset är 
väl placerat på en liten höjd nära stationen i ett centralt läge, 
vilket är bra och realistiskt. Inom rutnätet kan stationen få 
olika placeringar beroende på vilket alternativ för stationslä-
get man kommer att välja.

I förslaget dras E10 genom staden och får en mer stads-
mässig karaktär. Juryn bedömer att detta grepp varken är 
nödvändigt eller önskvärt. Förslaget måste utvecklas så att 
E10:an i huvudsak dras utanför kärnan. Juryn bedömer att 
förslaget är möjligt att utveckla i denna punkt.

Strukturen tillåter en stor variation av byggnadstyper och 
funktioner inom sig och skapar en hållbar, tillgänglig och 
trivsam stadsmiljö. Man vill uppnå en tät och blandad stad 
med stor närhet mellan olika typer av funktioner. Publika 
lokaler av olika slag förläggs i bottenvåningarna. 

Juryn ser strukturen som en bra princip för utveckling, det 
är en traditionell stadsform som är möjligt att anpassa till 
många olika funktioner. Planen kommer att få en betydligt 
större variation och anpassning till klimat och plats över 
tiden än vad som redovisas i förslagen. 

Förslaget har en mycket viktig kvalitet som många Kiruna-
bor eft erfrågar: en nära tillgång till naturen. Förslagets täthet 
och tydliga gräns mellan stadsbyggd och natur med gröna Kirunadialogen

Kirunaportalen

Kirunabiennalen

Staden byggs ut i en traditionell väl beprövad anpassningsbar 
struktur som gör att staden kan byggas ut kvarter för kvarter 
i väl avgränsade etapper. Samtidigt görs en förtätning av 
västra industriområdet, främst längs Malmvägen söder om 
kyrkogården där juryn bedömer att det fi nns störst möjlighe-
ter att lyckas med en förtätning.

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

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



kunskap samlas bedöms kunna bli ett mycket viktigt verktyg 
för stadsutvecklingen. Redan under 2013 kan lilla Kiruna-
portalen etableras utanför Folkets Hus för att sedan fl yttas till 
Västra industriområdet. På Kirunaportalen i industriområdet 
ska man kunna återvinna byggnadsmaterial från rivningarna 
och förbereda husbyggen samtidigt som kunskap utvecklas. 
Diskussionen berör en mycket viktig aspekt av stadsutveck-
lingen.  Om återbruket av byggnader och material  – och 
landskapet självt lyckas kan Kiruna bli en förebild. Återbru-
ket av byggnader och den kunskap som kan utvecklas kring 
detta kan utvecklas till en industri och en näring som är unik 
för Kiruna. Kirunabiennalen ska skapa internationellt fokus 
kring stadsutvecklingsfrågorna i Kiruna. Det  kan bidra till 
att öka stoltheten över det man skapar i Kiruna. 

Ett tydligt vägnät tillåter biltrafi k i hela stadskärnan. 
Gondolbanan ska öka kollektivtrafi kåkandet och ge snabba 
transporter för personer mellan olika målpunkter i Kiruna. 

Ekonomiskt är förslaget eff ektivt.  Det utnyttjar befi ntliga 
strukturer och är tätt sammansatt. En rimlig bedömning är 
också att en sammanhållen struktur minskar nya centrums 
fotavtryck, har förutsättningar för ett bra kollektivtrafi ksys-
tem och genererar därmed en klimatsmart stadsbildning. En 
del av bebyggelsen läggs på ett område med sandbankar där 
det är jämförelsevis dyrare att bygga.

eller vita kilar ger snabb tillgång till naturen samtidigt som 
den täta staden gör ett litet fotavtryck.

Förslaget visar också hur staden kan komma att te sig om 
deformationen, och därmed stadsutbyggnaden, kommer att 
fortsätt i en liknande struktur i ett 100-årsperspektiv. Även 
om det inte ingick i tävlingsuppgift en är bilden mycket tydlig. 
Den beskriver ett scenario där de västra delarna av staden i 
princip är helt övergivna och den nya staden är har växt ihop 
med Tuolluvaara. Bilden visar på den permanenta osäker-
het som alltid kommer att vara en planeringsförutsättning i 
Kiruna.  

Det förs en intressant diskussion i förslaget om det är 
möjligt att reparera det deformerade landskapet i ett långt 
perspektiv. Det är en aspekt som är värd att beakta i det lång-
siktiga arbetet. Ett viktigt ansvar är att  reparera det förstörda 
landskapet så att det blir till en resurs och tillgång för Kiruna, 
och inte ett ärr som för evigt kommer att påminna Kiruna-
borna om vad de har förlorat. Deformationsområdet kan bli 
en tillgång och kvalitet i Kiruna. 

Processen och strategin för stadsutvecklingen är väl 
beskriven i förslaget. Förslaget visar tydligt att stadsutveck-
lingen inte bara handlar om en fysisk process utan i lika hög 
utsträckning om att engagera människor som deltar i proces-
sen.  Det fi nns en strategi för hela stadens stegvisa utveckling.  
Den gamla staden har hela tiden en bra relation till den nya. 
Man betonar betydelsen av dialog med dem som lever och 
verkar i Kiruna under hela omvandlingsprocessen. För att 
människor ska kunna delta i stadsutvecklingsprocessen är 
det av mycket stor betydelse att det fi nns verktyg som visar 
visionen för nya Kiruna och att strategier för hur människor 
kan delta i och bidra till att processen utvecklas. 

Kirunaportalen som är en virtuell och fysisk plats där 
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