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En ny Natur kommer att koppla samman de 
pågående förändringarna som omformar Kiru-
na: erosion, deformation, sättningar, intensi-
fiering, nedläggning, förlängning, konstruk-
tion, förtätning, differentiering, integration, 
bevarande, restaurering, är alla olika typer 
av händelser som markerar ett flertal förän-
dringsmönster för Kiruna och som genererar 
en mångskiktad integrerad park.

Projektet föreslår en linjär park som sträcker 
sig från Kiruna österut till Jukkasjärvis vatten 
och västerut till Kebnekaises fjällfot. En linje 
som fångar upp regionens olika aktiviteter 
och kunskaper, och orienterar dem till Kirunas 
naturliga referensram.

En ny park och en ny Natur som sammanbind-
er försvinnande landskap med nya. Parken är 
riktad från väst till öst och knyter samman nya 
ekologier och olika områden som förändras.

Projektet manövrerar sig bort från en planlagd 
statisk konstellation, och lägger i stället fram 
en strategi för att engagera territoriet i nya 
samspel och nya förbindelser. Den nya linjära 
parken kommer att engagera olika kunskaper 
och expertis i regionen, både nya och gam-
la, för att delta i radikala förhandlingar om 
Kirunas framtid.

Relationer som ständigt förändras kommer 
att ge denna linjära territoriella park en puls-
erande atmosfär. Parken fungerar både som 
orientering och identifiering för det nya Kiruna 
som har flera centra. Den uppmanar att up-
pmärksamma ett mångfald av livslängder, att 
se en utveckling som mått på olika strukturer 
och processer, snarare än en fast morfologi.

En park - 
en Natur
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Den nya stadskärnan – Citadellet - ordnar 
med sin tydliga geometri och helhetsform det 
omgivande landskapet i ett antal funkt-ionel-
la rum. Mot Malmvägen i söder etable-ras en 
större Entréplats i direkt anslutning till det nya 
Stadshuset och kyrkoparken. Åt väs-ter och 
nordväst kopplar stadskärnan till bo-stadsk-
varter med en mix av flyttade kulturhi-storiskt 
värdefulla och nybyggda hus. Mot nya E10 
definieras ett sammanhängande grönstråk 
som utgör en buffertzon mellan stad och 
trafikled och samtidigt en förmed-lande länk 
ut till natur och friluftsliv. 

Citadellet förbinds med kringliggande bo-
stads- och grönområden med hjälp av ett 
antal vägar/huvudstråk. De passerar igenom 
stadskärnan och leder naturligt rörelsen fram 
till och via de viktigaste publika platserna och 
torgen. Detta skapar grunden för en en-kel 
orientering inom staden där sedan mindre ga-
tor och platser skapar djup och variation inom 
respektive kvarter.

Stadskärnans enhetliga höjd på tre våning-
ar (10m) kompletteras av ett antal högre 
bygg-nader som fungerar som vertikala ori-
ente-ringspunkter; i första hand publika funk-
tion-er, stadens hörnstenar: Stadshuset, 
Same-tingets kvarter och Hälsokvarteret i 
norr.

Tre torg bildar naturliga mötesplatser inom 
citadellet, kopplade till de viktigaste publika 
funktionerna; Medborgarplatsen, Stadstor-
get och Kultur/Sametingets plats. Till detta 
kommer Entréplatsen, en första hållpunkt på 
väg in i staden, och även erbjuder en öppen 
plattform för olika aktiviteter, marknader, re-
kreation, utställningar, snölandskap osv. 

Fågelvy, den nya stadskärnan med 
entréplats och kyrkoparken i söder
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Angöring/parkering

Situationsplan. Skala 1:3000

Huvudstråk / Accessvägar Zoning / Höjder 3 Vån = 10m
3-6 Vån = 12-20m

Etapper Möjlig expansion
Etapp 3
Etapp 2
Etapp 1

Stadskärnans struktur är baserad på kvar-ter-
stadens typologi med utgångspunkt i ett en-
kelt rutnät som genom sin generalitet ger 
hållbarhet över tiden. Nätet har sedan mo-
di-fierats, givits en rytm och variation gen-
om anpassningar till platsens topografi och 
rikt-ningar. Det är utformat för att kunna möta 
de specifika miljö- och klimatkrav som nordli-
ga breddgrader representerar, där inte minst 
vindskydd och solinstrålning har varit i fokus. 

Rutnätsstadens täta och urbana kvalitéer mö-
jliggör att åstadkomma levande och trygga 

30.000 m2 bostäder i 200 villor
210.000 m2 bostäder flerfamiljshus
30.000 m2 handel
25 000 m2 kontor
25.000 m2 hotell/vandrarhem
40.000 m2 sjukvård
50.000 m2 skolor
15.000 m2 fritid/kultur
40.000 m2 publika byggnader (inkl. stadshus)
25.000 m2 övrigt

490.000 m2 totalt

gaturum som förstärks av möjligheten till vari-
erande rörelsemönster inom stads-kärnan. 
 
Publika och tillgängliga gårdar i kombina-
tion med ett tydligt gatunät skapar goda 
förut-sättningar för både fotgängare och bilar. 
An-delen social yta maximeras och kan delas 
in i tre kategorier; Gata, Torg och Gårdar. Ge-
nerell gatubredd är 10m och de större mer 
aktiva gatorna är 15m breda. Detta skapar till-
sammans med de relativt låga byggnader-na 
goda ljusförhållanden och en samman-hållen, 
tät och vindskyddad stadsbebyg-gelse.

Genom rutnätets öppenhet finns även goda 
förutsättningar för att hantera parkering, 
snöröjning och andra aspekter som stödjer 
den täta staden. Det är även genom sin kom-
pakta form en god grund för en energief-fektiv 
och klimatuthållig ny stad. 

N

En stad om-
given av natur
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Sektionsmarkering

Sektionsmarkering

Förslaget vill pröva en princip för tomtin-
del-ning som bygger på en generell minsta 
en-het motsvararande ett enfamiljshus (town-
house) eller litet lägenhetshus. Denna minsta 
enhet möjliggör för enskilda individer att köpa 
och bygga sitt eget hem samtidigt som större 
aktörer och byggherrar har möj-lighet att köpa 
ett flertal tomter bredvid varandra för att up-
pföra t ex flerfamiljshus, kontorsbyggnader, 
institutioner eller lik-nande. Denna idé knyter 
an till tanken om en stadsbyggnadsprocess 
som utgår från över-enskommelser mellan 
samtliga inblandade i byggandet av det nya 
Kiruna, från stadens invånare till stat/kom-
mun, myndigheter, före-tag, institutioner och 
föreningar.

En ambition är att bottenplan inom stadskär-
nan i största möjliga mån skall rymma pub-
lika och aktiva funktioner med butiker, kon-tor, 
restauranger, service, bokaler osv. För att 
åstadkomma detta krävs en viss kritisk massa 
och densitet vilket en kompakt och tät bebyg-
gelse har möjlighet att åstad-komma.

Ett större parkeringsgarage föreslås i den 
del under stadskärnan som idag är utgrävd. 
Detta skapar en samlad parkeringslösning 
för största delen av stadskärnan där även 
besöksparkering till handel kan samsas med 
boendeparkering. Som komplement till denna 
parkering föreslås gatuparkering samt garage 
under uppbyggda gårdar i några av flerbost-
adshuskvarteren. 

Del av nya Kiruna, fastighetsindeln-
ing. Skala 1:1000

Längdsektion. Skala 1:1000

N

En formbar 
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Medborgartorget, platsen vid Stadshuset 
och Konsthallen sett från sydväst.

Vy från området med friliggande Bläck-
hornshus och nybyggda småhus.

Vy över entréplats mellan 
Medborgarkvarteret och Malmavenyn.

Gatuperspektiv, exempel på 
huvudgata med verksamheter 
i markplan.
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En hållbar utveckling av Kirunas nya centrum 
kommer att vägledas av en ny institution där 
dokumentation, information, förvaltning och 
planering av det nya integrerade Kiruna kan 
samlas i en enhet: Observatoriet. Där kombin-
eras miljöövervakning och planering med pub-
lika samlingsrum.

Det nya Observatoriet blir en plats där olika in-
tressen och krafter som påverkar planerings- 
och byggnadsprocesserna kan mötas och 
samverka. På samma gång är det ett öppet 
arkiv och informationscenter, som fungerar 
som arbetsstudio och förhandlingsarena. Ge-
nom att sammankoppla Kiruna kommun med 
planeringsgrupp, markägare, entreprenörer, 
leverantörer och LKAB, kommer det nya Ob-
servatoriet att vara en lättillgänglig och verk-
sam ny institution.

Samarbete mellan det offentliga och priva-
ta är en viktig del av omvandlingsprocessen. 
Samarbetet måste sträcka sig långt bortom 
affärs-och byggnadsärenden för att bli en in-
kluderande del av förändringsprocessen.

Det nya Observatoriet kommer att underlätta 
hanteringen av Kiruna-projektet som en hel-
het och integreras i sin institutionella form 
olika intressen. Den här kollektiva plattformen 
för förhandlingar och förvaltning kommer att 
garantera kvalitet och synergi under de olika 
faserna för utvecklingen - från planeringens 
för-stadier till utförande, byggande och uppföl-
jning. Det kommer att knyta samman kunskap 
och expertis runt Kiruna, och såväl planerade 
som slumpartade möten kommer att prägla 
dess utrymmen. Det kommer att vara en plats 
där information om omvandling monteras 
ihop, och där samtidigt nya intressegrupper 
bildas. Det är på samma gång ett ‘observatori-
um’, som en plats för framåtblickande.

Information/Utställning

Arkivering/Studio

Förhandling

Utsikt Platform

Observatoriet
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