
Att konstruera det perfekta mikroklimatet
Vi föreslår en ny koppling som kan integreras med det befintliga 
vägnätverket, och utgöra länken mellan de norra, mest avskilda 
delarna av Kiruna, och det nya centrat. Denna väg blir samtidigt 
en ny inramning för Kirunas stadskärna. Vi föreslår att återan-
vända den slaggsten och det grus som blir över från gruvnärin-
gen, för att lyfta vägen. Detta bottnar i traditionella argument 
som dränering och visuell kontakt, men har också förutsättning 
att tjäna eett annat syfte. Den konstruerade vallen utgör en 
skyddande struktur, som refererar till och inspireras av Erskines 
idéer om en arktisk arkitektur. Denna struktur skyddar staden, 
blockerar vinden och formar en sydsluttning för den nya staden 
att växa fram på. Samtidigt är denna landform en referens till 
Kirunas existerande – och mest framträdande- landskapsele-
ment. 

Nätverk
För att möjliggöra en fullt fungerande stadskärna, kompletteras 
landformen med ett vägsystem som kopplas samman med det 
existerande vägnätverket. En åsrygg löper förbi den nya stad-
shusplatsen och slutar vid tågstationen och resecentrat. Den 
andra åsryggen kopplas samman med den gamla stadskärnan 
via utbyggnaderna vid Jägarskolan. 
Det nya vägnätverket är anpassat efter Erskines idéer om den 
arktiska staden och Hallmans originalplan för Kiruna. Vägarna 
deformeras och följer terrängen vilket innebär minimal rörelse i 
höjdled. Detta medför jämnare vägar, minskade utsläpp och de 
krökta gatorna hjälper också till att reducera vindhastigheten. 

Siktlinjer
Varje sluttning har en egen inramning och utblickar over landska-
pet, Kiruna och Kirunavaara. På toppen av landformen, vid den 
mittersta punkten som landformen utgår ifrån, strålar alla 
siktlinjer samman i ett sinnrikt panorama. 

Program
Varje utformad sluttning har sitt respektive program och bost-
adsområde. Kirunas stadskärna är placerad i den största slut-
tningen som vetter mest mot söder. Här är densiteten lite högre 
och bostadskvarteren blandas med verksamheter och butiker. 
Mitten-sluttningen rymmer ett grannskap med små bostad-
senheter av gårdsplanstypologi med utsikt över sjön. Den tredje 
sluttningen möter barrskogen och består till sin utbyggnad 
främst av parhus. 

Kiruna som den arktiska portalen
I nästa utvecklingsskede sätts Kirunas varumärke i förbindelse 
med idén om staden som en arktisk portal. Framtidens Kiruna 
har förutsättningar, med flygplatsen som en given tillgång, att 
bli en förmedlingsnod (gateway) till det arktiska både på ett 
fysiskt och mentalt plan. Genom att etablera ett välanpassat 
infrastrukturellt nav bredvid flygplatsen där olika transportsys-
tem möts(flyg, tåg, linbana, bussar och bilar), blir Kiruna lättill-
gängligt, och det upplevda avståndet blir mindre till resten av 
Sverige och Europa.

Från centrum till naturens periferi
En förlängning tillåter parkstråket att växa till en länk som flätar 
samman Kirunas unika landskap och naturmiljö. Den sista fasen 
förlänger parkstråket och låter det bli en koppling mellan den 
urbana staden och vildmarken. 
Det nya Kiruna är väl sammankopplad med naturen genom flera 
vägar och broar över E10 för att tillgängliggöra och dra nytta av 
närheten till naturen. Naturen är också en integrerad del av sta-
den genom parkstråket som håller ihop den urbana väven. Olika 
typer av parker och grönområden är kopplade till varandra genom 
denna länk.

Koppla samman staden
Deformationen av staden innebär inte bara att stadskärnan 
måste flytta, det innebär också att många viktiga kopplingar i 
staden skärs av, vilket kan resultera i isolerade områden och en 
fragmenterad stadsstruktur. För att förhindra detta föreslår vi en 
förlängning av parkstråket och att detta utvecklas till ryggraden i 
ett nätverk som kopplar samman hela staden. På så vis etableras 
en ny huvudkoppling som samverkar och tar hänsyn till Kirunas 
existerande urbana struktur.  

Centrum samverkan
Det dominerande transportsättet i Kiruna idag är med bil, vilket 
också återspeglas i stadsplaneringen. Framtida Kiruna måste bli 
mer promenadanpassat, det måste vara möjligt att ta sig fram 
med alla sorters miljövänliga transportmedel; cykel, sparkkälke, 
skidor, men framförallt ska kollektivtrafiken spela en viktig roll. 
Det nya Kiruna är utformat runt en rad överlappande infrastruk-
turella system, bilen är en av dem men inte det dominerande 
alternativet.
För att koppla samman den gamla och den nya stadskärnan 
skapas ett stråk och en direktlänk genom att återuppliva av 
den gamla spårvägen.  Spårvägen är det snabba sättet att ta 
sig mellan dessa två noder, men stråket är också utvecklat för 
befolkas och att vistas vid. Stråket är gestaltat som ett linjärt 
parklandskap och främjar gångbarheten och den sociala inter-
aktionen. Varje sektion av stråket har sitt eget program och sin 
egen karaktär. Spårvägen kan också anvandas for att på ett kost-
nadseffektivt sätt transportera stenmassa från gruvan till det 
nya centrat.

Polar Conditions
Kiruna är en plats full av intressanta fenomen och situationer 
som ofta står i motsats till varandra. Malmnäringen har varit 
en bidragande orsak till att staden har vuxit fram, samtidigt så 
är det just brytningen av malm som nu skapar sprickbildningar 
i landskapet och tvingar staden att återskapa sig själv. Även 
definitionen av malm bär på en paradox. Det är inte halten av 
magnetit som avgör om något kan kallas malm utan det är den 
globala efterfrågan och det ekonomiska värdet som avgör. Under 
ett år skiftar landskapet i karaktär, från polarnatt till midnattssol 
och från sommar till vinter. Staden har just nu en bostadsbrist 
och samtidigt en negativ befolkningsutveckling, ett fenomen 
som vanligen inte förekommer samtidigt. Under arbetet med att 
utveckla en strategi för stadsflytten hittade vi en mängd exem-
pel på denna typ av förändringar och motsatser. Vi kallar dessa 
fenomen för Polar Conditions som intressant nog även kan syfta 
på landskapet i regionen runt polcirkeln.

Stadens två största arbetsgivare, kommunen och LKAB står inte 
i motsats till varandra, utan hänger ihop i en komplex ekonom-
isk kedja och bidrar på olika sätt till stadens näring. I slutet av 
50 talet, när det nuvarande stadshuset byggdes var Kiruna en 
mycket rik stad. På den tiden var skattesystemet ordnat så att 
vinsten från gruvnäring gick direkt till staden. Detta går att läsa 
i det nuvarande stadshuset och i dess detaljer. Till exempel är 
består byggnadens olika fasader av tegel som är bränt i fyra olika 
nyanser för att svara mot solens skiftningar. Idag går vinsten till 
staten och återinvesteras i infrastruktur, men utan kommunens 
möjlighet att styra över dessa investeringar. I länder och på plat-
ser där ekonomin baseras på råvaror finns en risk att det ekon-
omiska fenomenet Holländska sjukan kan uppträda. Det som 

uppstår påminner om en lokal inflation, där lönenivåerna inom 
råvarunäringen skapar högre löner generellt på platsen. Detta slår 
både mot byggsektorn och den offentliga sektorn. Det kan även 
skapa problem med rekrytering av arbetskraft på lokal nivå. Detta 
brukar ibland beskrivas som naturresursernas förbannelse.

I dessa fall är det därför viktigt att utveckla och investera i en 
attraktiv plats, och undvika att att människor arbetspendlar till 
staden. Tusen personer som pendlar från en annan kommun kan 
betyda 45 miljoner kronor i minskade skatteintäkter. Detta kan vi 
värsta fall leda till en offentlig sektorsbubbla. Dagens teknikut-
veckling gör även att den fysiska kopplingen till malmbrytningen 
minskar, och redan idag finns det en teoretisk möjlighet att låta 
kvalificerad arbetskraft från Australien fjärrstyra malmbrytningen 
från ett kontorshus i Sydney.

Nya Kiruna
Vår utgångspunkt är att det är viktigt att försöka förstå dessa 
system och att använda dem som en tillgång. Staden måste bli 
en attraktiv plats att vara på och erbjuda en mängd aktiviteter 
och möjligheter, för alla stadens invånare och verksamheter. 
Vi använder oss av restprodukter från malmbrytningen för att 
skapa nya former av landskap som ändrar och förstärker platsens 
potential.
Vi arbetar med ett förslag som integrerar byggnadsminnen i den 
nya staden och skapar härigenom intressanta möten mellan 
historia och framtid, och en mer komplex och dynamisk stadsbild. 
Förslaget utvecklar och förstärker landskapets och klimatets 
skiftningar och erbjuder olika typer av situationer beroende vilken 
tid det är på året. Det är dessa motsatser och skiftningar som gör 
Kiruna till en unik plats både att utveckla och att leva i.

Den 1 augusti 1913 var en betydelsefull dag i Kirunas historia. 
Detta datum överlämnade LKAB kyrkan och kyrkogården till 
Kiruna kommuns medborgare. Med ambition, samarbetsvil-
ja och beslutsamhet kan 1 augusti 2013 bli en ny milstolpe i 
Kirunas historia. Detta kan bli dagen när LKAB bryter ny mark 
för ett projekt som för tillbaka inte bara kyrkan, återuppbyggd 
på en ny plats, men också en urban och social förnyelse i en 
återuppfunnen form som sammanflätar lokala och regionala 
traditioner med en global utvecklingspotential.  

Den arktiska kontexten
1958 producerade den framträdande brittiska arkitekten Ralf 
Erskine en konceptplan och skiss för en arktisk, ekologisk ide-
alstad, där klimatets förutsättningar styrde utformningen. Han 
visade hur modern design kan vara – till skillnad från trender i 
den modernistiska arkitekturen – i harmoni med landskapet, 
miljön och naturresurserna, och tämja annars så stränga krafter 
som vind och kyla.  
Erskine fick stort genomslag för detta, men själva konceptet 
att harmoniera med naturen är något som Samerna har gjort 
de senaste 6000 åren. Här ligger tonvikten vid att leva i och 
med landskapet och naturen – inte mot eller utanför- samt att 
använda och återanvända allt som finns att tillgå, varje del av 
renen kommer tillexempel till användning. I vårt förslag tar vi 
lärdom av dessa förhållningssätt, kombinerar dem, skapar nya 
synergieffekter och tar ett nytt steg mot ett hållbart, modernt 
samhälle.

Ett nytt arktiskt förhållningssätt 
Genom en kombination av ideal och visdom från Samernas 
levnadssätt, Erskine och Hallman, föreslår vi en ny form av kon-
struktion, utveckling och översiktsplan anpassad till den ark-
tiska kontexten. Detta är nästa generation av byggnadmetoder 
som står i relation till sin miljö, och som artificiellt förbättrar 
mikroklimatet på platsen genom en ingenjörsteknisk konstruk-
tion av landskapet.
Kirunas gruva är den största och mest välutvecklade järnma-
lmsgruvan i världen. Den har en årlig produktionskapacitet på 26 
miljoner ton järnmalm, och utvinner samtidigt 7.2 miljoner ton 
stenkross som en biprodukt i processen. Detta är en tillräckligt 
stor volym för att täcka hela platsen för den nya stadskärnan 
med ett lager av 8 meter stenkross – varje år. Materialet i sig har 
lite ekonomiskt värde, men vi betraktar det som en outnyttjad 
potentiell resurs som kan ge förtjänster åt både staden och 
LKAB.  

Det kan låta radikalt, men är egentligen en fortsättning på det 
som LKAB redan har gjort i över 100 år och som visualiseras i 
Kirunavaaras skulpturala ärrbildningar. Den enda skillnaden är 
att vi föreslår att stenen kan förläggas 4 km bort i ostlig rikt-
ning, på platsen för det nya centrat. Genom att göra detta, låter 
vi staden växa under samma förutsättningar och mekanismer 
som förorsakar den att sjunka. Ett samarbete av detta slag, 
mellan Kirunas kommun och LKAB, förstärker den unika relation 
som är själva förutsättningen för Kirunas varande. Det är något 
som kan stärka Kirunas identitet och arv som stad och kan bli 
ett ramverk för framtida expansion och spin-off ekonomier.

Befintlig situation Befintlig situationPlatsen för den nya stadkärnan Platsen för den nya stadkärnan

LäGE
Kiruna idag är relativt högt beläget på sydsluttningen av ett berg. Platsen för den nya stadskärnan är till skillnad från detta beläget på ett flackt 
fält mellan Luossavaara och Tuolluvaara. Eftersom att kall luft sjunker är risken för att det blir ett lokalt köldhål en betydande begränsning med 
den nya platsen. Jämfört med en sydsluttning kommer denna situation oundvikligen innebära en temperatursänkning med flera grader.  
 

Förbättrat mikroklimat
För att adressera detta problem, använder vi själva landskapet som byggnadsmaterial för att utforma det optimala mikroklimatet. Genom att 
återanvända en restprodukt från gruvnäringen, stenkross, skapar vi en kulle på platsen för den nya stadskärnan och en sydsluttning som skyddar 
staden från vind. 
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Kiruna är en plats full av intressanta fenomen och sit-
uationer som ofta står i motsats till varandra. Malm-
näringen har varit en bidragande orsak till att staden 
har vuxit fram, samtidigt så är det just brytningen av 
malm som nu skapar sprickbildningar i landskapet 
och tvingar staden att återskapa sig själv. Även defini-
tionen av malm bär på en paradox. Det är inte halten 
av magnetit som avgör om något kan kallas malm 
utan det är den globala efterfrågan och det ekonomi-
ska värdet som avgör. Under ett år skiftar landskapet 
i karaktär, från polarnatt till midnattssol och från 
sommar till vinter. Staden har just nu en bostadsbrist 
och samtidigt en negativ befolkningsutveckling, ett 
fenomen som vanligen inte förekommer samtidigt. 
Under arbetet med att utveckla en strategi för stads-
flytten hittade vi en mängd exempel på denna typ av 
förändringar och motsatser. Vi kallar dessa fenomen 
för Polar Conditions som intressant nog även kan 
syfta på landskapet i regionen runt polcirkeln.

POLAR CONDITIONS



2018 | Recreationsområde
Det tar 1,5 år att komma upp i den volym som krävs för att skapa 
önskad landform, när det gäller sten massan som restprodukt 
av järnmalmsutvinningen. Stenmassan förläggs till rätt plats 
och därefter tar det 2 år för den att sätta sig och bli stabil nog 
att bygga på. En del av transportkostnaden minskas genom att 
använda spårvägen, under lågtrafik, för att transportera stenk-
ross. Huvudgatan på åsryggen byggs medan resten av stadskär-
nans vägnätverk anläggs i grusgångar för att ge en föraning om 
hur de framtida gatorna kommer att se ut. Under 2018 kommer 
platsen att fungera som ett rekreationsområde och mötesplats 
för Kirunas invånare. Det institutionella bandet/zonen etableras 
med det nya kulturhuset och sporthallen. En linjär park markerar 
platsen för det framtida parkkonceptet med parkstråksboule-
varden och spårvägen. Ett joggingspår anläggs på åsryggen av 
landformen, med spektakulär utsikt mot Kiruna och Kirunavaara. 

Gatunätets kontinuitet 
Bilderna visar hur väl sammankopplat gatunätet är, representerat i en färgkala 
från rött till blått där rött betyder väl sammankopplade gator och blått betyder 
osammanhängande gator. Analysen är gjord utifrån ett gång- och cykelperspek-
tiv. 

Gator som är väl sammanhängande innebar ofta att de är välanvända av gående 
och cyklister och att det är lätt att orientera sig i området. Den här typen av 
gator fungerar också som viktiga mötesplatser och har bra förutsättningar för 
kommersiella verksamheter. 

I dagens Kiruna finns två områden med väl sammankopplade gator. I och med 
deformationen kvarstår den östra av dessa, vilken i förslaget förlängs genom 
industriområdet och vidare till den nya stadskärnan. Två öst-västliga gator får en 

viktig sammankopplande funktion: den befintliga Malmvägen och den föreslagna 
gröna boulevarden. Dessa gator korsar varandra vid den nya stadskärnan vilket 
innebär att stadskärnan är lätt att nå från omkringliggande områden.

I själva stadskärnan finns de mest lättillgängliga delarna vid den gröna boulevar-
den och Malmvägen. Även gatorna som leder upp mot kullen är lätta att nå från 
omkringliggande gator vilket gör att det är lätt att nå kullen från centrum och 
järnvägsstationen och att parken på kullen på så vis får en tydligt offentlig roll i 
staden.

I områdena norr om kullen är gatunätet mindre sammanhängande vilket innebär 
att det blir ett område där främst de som bor där vistas. 

Sjön anläggs också vid foten av den nyuppförda landformen, vid 
den mittersta sluttningen. 

Dessa aktiviteter och program, tillsammans med varggropen, 
golfbanan, tävlingsbanan, och skyttebanorna etablerar platsen 
som ett populärt tillhåll. De första bostadsområdena upprättas 
också i denna zon och längs med barrskogens kant. Industriom-
rådet genomgår den första fasen av undanröjning av oanvända 
byggnader och den linjära parken förlängs från centrum till 
industriområdet. Detta område förbereds för rollen som länk 
mellan det gamla och nya centrat. För att fira denna första 
utbyggnadsfas anordnas en snö- och isfestival på och runt den 
nyskapade landformen. Barnen kan åka pulka i de nya backarna. 

2023 | Centrum
Landformen är nu stabil och den nya stadskärnan förläggs i 
den största och sydligaste av sluttningarna. Det här området är 
välskyddat från vind och har en optimal, högre belägen placering 
med ett märkbart varmare klimat. Byggnader uppförs på tomt 
efter tomt och stadskärnan utvecklas med sin promenadvänliga 
huvudgata kantad av kommersiella program, paviljonger och 
vinterträdgårdar samt den stora saluhallen. Detta är en plats 
där den sociala interaktionen och funktionen som mötesplats 
för staden invånare är minst lika viktig som de kommersiella 
aktiviteterna. Det nya centrat kompletterar det gamla och tillför 
samtidigt nya inslag och funktioner som det gamla saknade. 
Samtidigt genomgår industriområdet sin mera gradvisa trans-
formation. Tomter utvecklas separat och i en mer organisk rytm 
beroende på ägandeförhållanden. Vissa byggnader bevaras 
helt, andra renoveras. Densiteten ökar långsamt genom ett 

infill-schema. Publika gångpassager bereds genom att reglera 
utbyggnaden och blir visuellt och skalmässigt ett proportioner-
ligt komplement till de stora industrilokalerna. 
Fastighetsutveckling har i denna fas fokus på att skapa småska-
liga samhällsvärden och hållbara livsstilar. Det kan tillexempel 
innebära färre produkter och mindre yta för fler människor, ge-
nom flexibelt användande. Den springande punkten handlar om 
design och integrering av system samt dess förvaltning. Som en 
tillämpbar modell för hållbar livsstil kompletteras konceptet med 
en skräddarsydd app. Appen –KLIVA- är integrerad i infrastruktur 
på olika nivåer i staden och kan möta olika servicebehov, från 
mat till transport och klädtvätt. 

Bostäderna i centrum ar utformade som ett alternativ till 
förortsbebyggelse genom att erbjuda det bästa av två världar. 
Densitet och närhet kombineras med direktaccess mellan lägen-
het och garage samt tillgång till semiprivata grönytor.

2033 | Kiruna Universitet
Den sista fasen av konstruktion på platsen är förberedd och 
planerna på att etablera en Universitetsfilial är satt i rörelse. 
Universitetet medför nya möjligheter, både lärande och under-
visande, som attraherar unga vuxna och erbjuder en mer diver-
sifierad arbetsmarknad som på sikt utjämnar den demograf-
iska obalansen mellan kvinnor och män.  Ett dagis förläggs på 
universitetets granntomt och toppen av landformen utformas 
som publik park med spektakulär utsikt mot det gamla Kiruna 
och Kirunavaaras dramatiska siluett. 

Som ett inslag i parken på kullens topp, konstrueras en liten sjö 
som värms upp med överskottsvärme från gruvan. Den ångar till 
och med på sommaren och ackompanjeras av en paviljong med 
bastu och restaurang. Skolan och parken bidrar till områdets 
publika karaktär och öppna atmosfar. Universitetet blir också en 
fördelaktig investering for staden i och med att många andra 
funktioner kan samexistera i samma faciliteter. På dagen sker 
undervisning och på kvällen används de för fritidsaktiviteter och 
som samlingslokaler.  

gruvan
staden
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Befintlig situation Kiruna 2033

ParkstråksboulevardenVinterdag vid stadshuset

2

Grönstråk och parker

Publika Byggnader

Kommersiell verksamhet 

Utbildning

Kontor

Hotell 

Parkering

Bostäder

Grönstråk
 Gågata

Cykelbana / Sparkkälke / Skidspår
Endast snöburen transport på  
vintern, ej bil
Jogging / vandringsspår med 
utkiksplatser

POLAR CONDITIONS



Stadshuset
Stadshuset är beläget nära knytpunkten vid industri-
området och på bekvämt avstånd ifrån tågstationen. 
Den kopplar samman och har visuell kontakt med 
sjön, via taket på kulturhuset. Det nya stadshusets 
utformning kommer från den negativa formen av det 
gamla stadshuset; torgrummet i mitten är samma 
dimension som det gamla stadshusets planfigur. 
Detta torgrum blir ytterligare en samlingsplats för 
Kirunas invånare. Teglet från den gamla byggnaden 
återanvänds och även klocktornet bevaras.  

Kulturhuset
Kulturhuset tillsammans med stadshuset utgör 
basen för Kirunas sociala och publika rum. Den 
paraboliska formen på byggnadens tak bildar en 
amfiteater för utomhusteater eller pulkaåkning på 
vintern. Konfigurationen bildar också en länk mellan 
tågstationen, stadshuset, kulturhuset och sjön.

Saluhallen
Saluhallen är en del av ett system av vinter-
trädgårdar och ”hot spots” som är spridna längs med 
parkstråksboulevarden. Varje vinterträdgård har ett 
eget tema, men alla värms upp av överskottsvärmen 
från gruvan. Saluhallen är den mest framträdande i 
denna serie av byggnader. Formen kommer från en 
serie av upplyfta cirkulära odlingslotter. Varje cirkel 
har sin egen växt och de runda plattformarna blir 
också som en tillgängliggjord trappa. En marknad-
splats och saluhall återfinns under de största runda 
takplattformarna, medan de mindre fungerar som 
vinterträdgårdar. De gröna taken fångar upp dag-
vatten som filtreras genom växtligheten och samlas 
upp i en tank som sedan kan användas för att åter-
vattna växterna.

Paviljongen
Även om landformen är inspirerad av det omgivande 
landskapet är den ofrånkomligen artificiell. Ingen-
stans är det mer uppenbart än på toppen av kullen, 
på den absoluta mittpunkten, varifrån alla vägar, 
åsar och sänkningar strålar ut. Vid denna punk, för 
att främja publik användning och social interaktion, 
är den uppvärmda lilla sjön belägen. I anslutning till 
den finns en bastu och restaurangpaviljong. Pro-
grammen har sin respektive långsmala volym, som 
roterar efter mittpunktens logik. Härifrån ser man 
både landformen och Kirunavaara tillsammans. 

Bostäder på sluttningen

Parkstråksboulevarden

översiktsvy

3

SPÅRVÄGEN - BOULEVARDEN

HOTSPOT

hotspot

KULTURARV BYGGNADER

LINJÄR PARK ODLING och EVENT

MULTISPORT TORGET

BIBLIOTEKET

SJÖPROMENAD 
 OCH AMFI PÅ KULTURHUSETS TAK

VARM SJÖ MED BASTU

PLATSER, TORG och GÅGATA

STADSHUS, AGORA OCH STADSTRÄDGÅRD

MARKNADSTORGET

PROMENAD MED UTSIKTSPLATFORM

GRUVMUSEEUM OCH GRUVPARKEN

Spårvägen förbinder gamla Kiruna 
med Nya Kiruna. Hela sträckan är ge-
staltat som ett offentligt rum med ett 
flertal aktiviteter som utgår härifrån. 

Längs hela sträckningen som slutar i 
Gruvparken placeras de förflyttade hu-
sen som är minnesmärkta. Så blir även 
tramlinjen en attraktion att använda 
för turister.

Den första sträckningen av Boulevar-
den har utformats som en linjär park 
med aktiviteter, sport och lek. Det in-
bjuder därmed till förändring av områ-
det i sin helhet. En intesiv plantering 
av björkar längs hela sträckningen bi-
drar till att skapa ett bättre klimat och 
bromsa upp vinden. 

Flera av de nya offentliga platserna 
som förbinder området för fotgängare 
fungerar som klimatfickor ’hot spots’ 
och lämpar sig för olika typer av events, 
festivaler men även mer permanen-
ta inrättningar som stadsodling med 
växhus. Där kan föreningslivet breda 
ut sig samt skolor och dagis få tillgång 
till infrastukturen. Detta bidrar till att 
göra området attraktivt för olika gene-
rationer och intressegrupper.

Framför den nya sporthallen anläggs 
ett multisporttorg väl ansluten till 
spårvägen med ett tramstop. Upplyst 
på kvällar och vinterhalvår gör att plat-
sen har stor potensial att fungera som 
centralpunkt i den nya linjära parken. 

Vid bergets fot i den naturligt läg-
sta punkten anläggs en sjö som såväl 
sommar som vintertid är viktig som 
närrekreationsområde.  Från KULTUR-
HUSETS tak kan man rikta blicken mot 
sjön. Det fungerar som en naturlig 
amfiteater. På sjöviksplatsenär utgår 
vintertid isskultpurfestivaler, skridsko 
och skidåkning härifrån.  Elljusspår i 
skogen ansluter till Vargropen och vi-

dare skidsystem.
CAFE

CAFE

RESTAURANG

ODLING

FÖRPLATS RESECENTER

På bergets topp anläggs en park med 
en sjö som värms upp vintertid av 
överskottvärmen från gruvan. Bastu-
anläggning och panorama restaurang 
utnyttjar det unika landskapliga läget.

Centrum i Kiruna är ett system av Plat-
ser, Torg och gågator som är förbunda 
till sjöprmenad samt järnvägsstation. 
Mellan det politiska och kulturella cen-
trat och Torget samlas kommersen 
längs en skalenlig gågata där en kli-
matskyddad husnära zon har skapats 
för att även vintertid vara attraktiv för 
fotgängare.

Kärnan i nya Kiruna Centrum är Stads-
huset med en Agora placerad i sin mitt. 
Detta öppnar upp sig mot gågatan och 
en liten Stadsträdgård. Här kommer 
det offenliga samtalet att leva!

Som avslutning på Gågatan ligger Tor-
get. Här samlas livsmedelsutbudet i 
en Saluhall. I anslutning till denna an-
läggs odling och grönytor. Ett orangeri 
förlänger odlingssäsongen.

En promenadsträcka längs bergets 
höjdrygg förbinder ett flertal panora-
maplatformer som erbjuder en fanta-
sisk blick norrut och över Gruvparken.

Det fd. Gruvområdet görs om till Muse-
um och brytningsområdet till en Gruv-
park där gruvdriften skapat ett drama-
tiskt landskap med branta raviner och 
höjder. Ett naturområde fullt av äventyr.
Golfklubb och golfbana profiterar av 
spårvägsförbindelsen och närheten till 
centrum.

Platserna och Trädgården runt det 
gamla Biblioteket ligger mellan skolor-
na, Sporthallen och Sjukhuset. Dagtid 
kommer denna plats att användas av 
studenter och lunchgäster.

POLAR CONDITIONS
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Vandringsled och joggingspår 
Norr om staden ligger flera rekreationområden, 
bland annat glofbanan och varggropen. Dessa 
knyts ihop av ett jogging- och vandringsspår 
som löper längs med åsryggen på landformen. 

E10
Denna regional koppling loper langs med land-
formens norra ryggsida och skyddar staden från 
buller.  

Innergårdar
Vissa innergårdar terrasseras och programeras 
med olika aktiviteter. Några kan användas for att 
rena gråvatten. Rotzonen och specialjord funger-
ar som biologiskt filter och renar vattnet.

Parkering 
Det nya Kiruna tillämpar en strategi för att 
integrera parkering i en sockelvåning under 
kvarteren. Detta frigör värdefull mark inne i 
stadskärnan och ger en situation där ena sidan 
av kvarteret livar med gatan medan den andra 
blir en entré för bilar.

Saluhallen
Saluhallen är en del av ett system av vinter-
trädgårdar och ”hot spots” som är spridna 
längs med parkstråksboulevarden. Varje vinter-
trädgård har ett eget tema, men alla värms upp 
av överskottsvärmen från gruvan. Saluhallen är 
den mest framträdande i denna serie av bygg-
nader. Formen kommer från en serie av upplyfta 
cirkulära odlingslotter. Varje cirkel har sin egen 
växt och de runda plattformarna blir också som 
en tillgängliggjord trappa.

Affärsverksamheter
Framtidens Kiruna ar en stad for alla, för män 
och kvinnor I alla åldrar. Ett affärsdistrikt, välin-
tegrerat i staden, diversifierar stadens ekono-
miska bas och ger utrymme för fler arbetsmö-
jligheter. 

Paviljong
Hogst upp på landformen finns en paviljong 
med bastu och restaurang. Programmen har sin 
respektive långsmala volym, som roterar efter 
mittpunktens logik. Härifrån ser man både land-
formen och Kirunavaara tillsammans. 

Kirunas Universitet
En universitetsfilial ligger högt upp på sydslut-
tningen, nära centrum  och precis intill parken på 
landformens topp. 
Universitetet ger jobb och utbildningsmö-
jligheter samt tillfälle för näringslivet att ha 
goda kontakter med den akademiska världen,  
något som på sikt gynnar staden och dess 
ekonomi. 

Parkstråksboulevarden
I centrum av den nya stadskärnan omvandlas ett 
avsnitt av huvudgatan, parkstråksboulevarden, till 
gågata. Gatan behåller samma bredd men bilvägen 
blir istället en grön parkpromenad. Gatusektionen 
blir också asymmetrisk – solsidan blir bredare och 
vigs åt gångtrafikanter. 

Tågstationen
Resecentrum och tågstationen ligger ett sten-
kast ifrån stadshuset och centrum, varifrån man 
kan ta sig vidare till sjön och dess rekreation-
sområde. Stationen ligger 50 meter från gåga-
tan på parkstråksboulevarden och 100 meter 
från stadshuset.

Park på landformen topp
Även om landformen är inspirerad av det 
omgivande landskapet är den ofrånkomligen 
artificiell. Ingenstans är det mer uppenbart än på 
toppen av kullen, på den absoluta mittpunkten, 
varifrån alla vägar, åsar och sänkningar strålar ut. 
Vid denna punk, för att främja publik använd-
ning och social interaktion, är den uppvärmda 
lilla sjön belägen. 

Turbulens: Höga byggnader i en annars jämn 
stadsstruktur kan orsaka vindvirvlar och en blåsig 
gatumiljö.
Strategi: En låg och jämn stadsstruktur undviker 
onödig turbulens och starka låter vindar passera över 
hustaken utan att de fångas upp och påverkar gatumil-
jön. 

Omdirigering: Oönskade vindflöden längs med fasader. 
Strategi: Genom att hålla en jämn höjd på taklandska-
pet och introducera skärmtak, utstickande balkonger, 
vindskärmar och set-backs skapas ojämna fasadytor som 
reducerar vindhastigheten. 
 

Parkering:
Det nya Kiruna tillämpar en strategi för att integrera 
parkering i en sockelvåning under kvarteren. Detta 
frigör värdefull mark inne i stadskärnan och har 
många andra fördelar (se nästa sida). Den sluttande 
marken innebär att den norra sidan av kvarteret har 
gatunivån på samma höjdläge som innergården och 
gångtrafikanter har direkt access. Bil-access och ga-
rageport återfinns på den södra sidan av kvarteret. 

Innergård och landskap
Vissa innergårdar utformas med landskapselement 
och – system som renar dagvatten och gråvatten. 
Rotzonen utgör en biologisk filterkonstruktion med 
specialjord och rötter som renar vattnet. 

Indrag vid korsningar: 
Varannan korsning formar ett litet torg, en publik 
mötesplats med träd och annan vegetation som reduc-
erar vinder och skapar en trevlig gatumiljö.

Solstänkta gator:
Byggnadshöjden är lägre på den södra sidan av gatan 
så att så mycket solljus som möjligt når ner till ga-
tunivå.

Densitet: 
Genom att bygga i en sluttning kan vi få trevåningsby-
ggnader där inga bostadsenheter har mer än två vånin-
gar från antingen mark- eller sockelnivå. Detta innebär 
att att det går att bygga trapphus utan krav på hissar.

Upplyft sockel:
Den upplyfta sockeln skapar både skyddade parkering-
splatser och ger innergården mer solljusexponering. 
Sluttningen innebär att ena sidan av kvarteret alltid 
livar med gatunivån, medan den andra blir upphöjd. 

Sommar- och vinterangöring:
På vintern kan de boende parkera bilen i garaget i 
byggnadssockeln och sedan komma direkt upp till 
bostäderna via garaget. På sommaren kan angöring 
från gatunivå föredras. 

Tunnel Effekt : Ökad vindstyrka kan uppstå i trånga gatu-
passager, särskilt längs med långa raka gator där gatan är 
mindre än dubbelt så bred som byggnadshöjden. 
Strategi: Med rätt proportioner mellan gata och byggnad-
shöjd samt ett gatunät bestående av krökta gator blir 
gatumiljön mindre blåsig.

Acceleration: Långa släta fasadytor kan orsaka ökad vind-
hastighet.
Strategi: Uppbrutna byggnadsvolymer tillsammans med 
vegetation förhindrar vindacceleration.
.

Typisk utbyggnad
Bostäder och fastigheter tenderar att organiseras i rader efter varandra 
längs med gator. Tomterna ar ofta djupa och långa for att få plats med så 
många som möjligt per gata.

Möjligheter i sluttning
I Kiruna finns en unik möjlighet att omdefiniera typologin. I och 
med höjdskillnaden får varje bostadsenhet fri sikt trots tätare be-
bygelse. Det finns till och med utrymme att intruducera ett vägsys-
tem med tre grunda tomter i rad i stallet for två djupa . På så vis 
bibehålls samma antal tomter per yta, men de får en bättre orient-
ering i förhållande till utsikt och solexponering.

Variationer i sluttning
Sluttningsbebyggelse kan utforas i ett flertal typer av kon-
figurationer. Gles bebyggelse med fristående hus kan or-
ganiseras i rader eller schackmonster. Medium-densitet kan 
återfinnas i radhus eller U-block med  välbelysta innergårdar.

Typisk utbyggnad
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Ett typiskt Kiruna kvarter Typical Sloped Residential Units

Gatusektion av gågatan på parkstråksboukevarden Gatusektion av parkstråksboukevarden Förbättring av Malmvägen Förbättring av Malmvägen Utveckla den linjära parken i Industriområdet
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