
Kiruna Nya Stadskärna Kiruna Kyrka Kiruna Nya Stadshus Gruvdiagonalen Tuolluvaara-sjön Nya E10Tuolluvaara

K I R U N A 
ARKTISKT 
SUBLIMA



Huvudgatan

Folkets hus

Konstmuseum

Kiruna Nya Stadshus

Idrottscampus

Entré till
stadskärnan

Entré till
stadskärnan

Sektion B-B

Sektion A-A

Lombolo-kullen

Lombolo-parken

Stadshusparken

Mix av bostäder, 
kontor, handel

Hjalmars Lund-
bohmsgården

Mix av bostäder, 
kontor, handel

Konsttorget

Lombolotorget

Stadshustorget

Kiruna kyrka
Bibliotek

Biblioteks-
torget

Hotell-, Konferens- 
och Spaanläggning

Varma bassänger

Gruvdiagonalen

Gruvdiagonalen

Paviljongpark

Nya Järnvägsgatan

A
A

B
B

Spahotell Varma bassänger vid Gruvdiagonalen Mix av bostäder, kontor och handel

StadshusetGruvdiagonalen Stadshustorget Mix av bostäder, kontor och handel

Lombolotorget Lombolo-kullen med utsiktstrappa

Den nya stadskärnan är en vindlande småskalig stad till stor del 
uppbyggd av träbyggnader. Den småskaliga trähusbebyggelsen är 
en hommage till det historiska Kiruna och bildar kontrast till det stora 
omgivande landskapet och gruvindustrin som är orsak till stadens 
existens. Liksom den gamla staden är även den nya stadskärnan byggd 
som en samlad kropp med oregelbunden struktur som bryter vinden 
och skapar skyddade platser med ett gott mikroklimat.

Staden ligger i knutpunkten av de tre axlarna med goda förbindelser till 
de omgivande stadsdelarna och inbäddat i ett vackert naturlandskap. 
Stadskärnan förbinds också med ett pärlband av tätt placerade ‘fick-
parker’ på strategiska och skyddade ställen. 

De viktiga symbolbyggnaderna, stadshuset och kyrkan, som också 
byggs respektive flyttas i och med första fasen, ligger precis i utkanten av 
kärnan. Båda dessa är viktiga faktorer till identiteten och igenkänningen 
av den nya staden Kiruna.

Turistcentrum
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Fas 1: Det gröna nätverket - Landskap och Natur

Dagens motorled nedgraderas

Marken saneras och förbereds

Parkeringsdäck byggs på hela stadskärnans längd

Den nya stadskärnan byggs, tillgänglig och bilfri

Fas 1: Det blåa nätverket - Vattendrag och sjöarGruvdiagonalen under konstruktionUppbyggnad av parkering i stadskärnan

Stadskärnans anatomi I den första fasen placeras stadshuset, den inre stadskärnan 
och kyrkan på sina valda platser. Dessa identitetsskapare 
inom det strategiska ramverket kommer att generera en 
språngbräda för dynamisk och positiv utveckling av staden och 
en katalysator för tillväxt. Med  ramverket som säkrar kvaliteter 
och skapar en plattform för det nya Kirunas transformation 
möjliggörs en värdeskapande process där tidigare otillgängliga 
områden aktiveras. Platser som sågs som ointressanta kan 
få ett nytt värde och idag värdefulla platser kan fortsatt vara 
tillgängliga för framtiden.

Kiruna nya stadshus kommer med sitt nedslag i industriområdet 
generera en omvandling mot en mer urban miljö. Med sitt 
värde som Kirunas publika vardagsrum ändras potentialen 
automatiskt i de närliggande områdena. Hjärtat, Kirunas 
nya centrum, etableras vid foten av Lombolo-kullen, en ny 
utsiktsplatå, strategiskt placerat centralt i den nya staden 
för att kunna koncentrera och integrera existerande värden. 
Gruvdiagonalen etableras vid sidan av staden, som ett 
storslaget landskapselement som förstärker identiteten och 
symbolvärdet av gruvan, orsaken till stadens existens.

I initialskedet kommer, förutom den inre Stadskärnan, Stads-
huset och Kyrkan, även det blå och det gröna nätverket anläggas 
som del av de stora landskapselementen i ramverket. De skapar 
tillsammans ryggraden kring vilken staden kommer att växa. 

Transformationen i de första två faserna sker i relativt lugn 
takt med utbyggnad på icke-privat mark, för att låta processen 
med dels markinlösen och dels medborgarinflytande få ta 
plats. För fas två kommer huvudsakligen komplettering av 
stadskärnan och fronterna mot stadsstråket ske.

I fas tre mellan 2023 och 2033 kan en större programmatisk 
ifyllnad i mellanområdena börja ta plats. Industrin flyttar österut 
och det västra industriområdet för en tydligare prägel i sin 
mixade programmering. Även sjukhuset och naturbostäderna 
i norr börjar nu byggas ut.

Inom det strategiska ramverket finns det plats för 
ytterligare exploatering även efter 2033 genom förtätning 
inom områden, vilket också ger utrymme för tillväxt vilket 
skulle kunna ske i ett gott entreprenöriellt klimat, utökade 
utbildningsplatser samt investering i forskning och utveckling. 

Initialfasen 2017Stadskärnans anatomi
Stadskärnan är uppbyggd av följande lager:
Publika byggnader:
Folkets hus, Konstmuseet, Stadshuset och biblioteket tillhör 
en egen typologi som utformas som skulpturala byggnader. 
De är fyrtornen inom stadsstrukturen och med publika platser 
bredvid ger de en rytm till hela stadskärnan. 

Handel:
En småskalig handel etableras i första fasen och formar inre 
kärnan i staden. Tydliga stråk i ett vindlande hölje med enkel 
tillgänglighet från parkingsnivån till alla områden i stadskärnan.

Bostäder:
Stadskärnan kommer att vara levande miljö med ett flertal 
olika typologier för olika målgrupper. Från lägenheter till 
individuella radhus vid Stadshustorget.

Infrastruktur/Logistik:
En tydlig vägstruktur tillåter biltrafik i delar av centrum.

Parkering:
I initialskedet nedgraderas motorleden och ger plats för ett 
parkeringsdäck längs hela kärnans längd. Ovanpå byggs de 
första stadsdelarna och stadshuset. 

Stadshuset

Stadskärnan

Kiruna 
kyrka

Fas 1: 2013-2018 Bostäder: 22900 m2

 Kontor: 14800 m2

 Handel: 4100 m2

Totalt: 58700 m2 Verksamheter: 16900 m2

Fas 2: 2018-2023 Bostäder: 54100 m2

 Kontor: 13300 m2

 Handel: 0 m2

Totalt: 88900 m2 Verksamheter: 21500 m2

Fas 3: 2023-2033 Bostäder: 111800 m2

 Kontor: 138100 m2

 Handel: 22600 m2

Totalt: 399200 m2 Verksamheter: 126700 m2

Fas 4: 2033- Bostäder: 86400 m2

 Kontor: 51200 m2

 Handel: 0 m2

Totalt: 154200 m2 Verksamheter: 16600 m2
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Den nya stadskärnan placeras centralt och förankras i den 
större skalan mot tre stråk baserade på tre starka värden 
(gruvan, staden och naturen). De fyra komponenterna bildar 
ett strategiskt ramverk. Stadskärnan placeras på stadens 
egna mark i skärningspunkten mellan de tre stråken och 
med sitt nedslag kommer den verka som katalysator för 
transformationen i mellanområdena.

Gruvdiagonalen

Stadskärnan

Naturzonen

Stadsstråket

Gruvdiagonalen är en sublim landskapsaxel med start i Toulluvaara 
och Kirunavaara i fonden - och en stark symbol för gruvdriften för det 
nya Kiruna. Den är ett industriellt gestaltat landskap som kopplar det 
nya med det gamla och skapar attraktionskraft för framtiden. 

Masterplan 2035
Kiruna Arktiskt Sublima
skala 1:7500

Strategi för transformation

Gruvdiagonalen

Naturzonen

Stadsstråket

Naturzonen förser staden med gröna korridorer för nära tillgänglighet till 
det fantastiska landskapet omkring Kiruna. En naturzon för rekreation, 
unika boendekvalitéer och publika attraktioner som kopplar ihop den 
vidsträckta vildmarken med Kirunas centrum.

Stadsstråket är länken mellan det gamla och nya Kiruna. Längs 
stråket placeras programmatiska noder för att katalysera nytt liv i de 
omkringliggande områdena. Stråket är den tredje delen av det strategiska 
ramverket och i dess skärning placeras den nya stadskärnan.
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Det slutliga mönstret på staden är i stor grad påverkat 
av det kraftfulla incitament som ramverket sätter 
för transformationen. Det ger en ryggrad i form av 
kvaliteter såsom en stark identitet kopplat till naturen 
till rekreation, till ett gott urbant liv och framförallt till 
det rika kulturarv som gruvan har bidragit med. Det 
strategiska ramverket säkerställer att dessa kvaliteter 
kan tillgodoses i det framtida Kiruna och katalyserar 
en dynamisk transformation i mellanområdena.  Varje 
karaktärsområde kan därifrån utveckla egna särarter 
genom invånarnas och företagens egna ambitioner 
genom att utveckla en god inkluderande process för 
interaktion mellan alla intressenter.

Paviljongparken

En Urban Mosaik

Område för handel, kontor och bostäder

Kiruna  Nya Sjukhus

Naturbostäder

Ny entré till Kiruna längs Gruvdiagonalen
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