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Det nya Kiruna ska byggas för en mångfald av 

människor. De som redan bor här ska känna 

sig hemma, utflyttade ska känna sig motive-

rade att återvända och nya medborgare ska 

känna sig välkomna. Nya Kiruna ska skapa 

förutsättningar för invånarnas livskvalitet och 

för ett välmående och växande näringsliv där 

klimatet och den unika naturen är en resurs.

New Kiruna is to be built for a diversity of 

people. Those already living here must feel 

at home, those who have moved away must 

feel motivated for returning, and new resi-

dents must feel welcome. New Kiruna must 

create the prerequisites of quality of life for 

the residents and opportunities for a pro-

sperous, expansive economy in which cli-

mate and the unique natural setting are a 

positive asset.
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Kiruna är en unik stad som har utvecklats under hundra 

år sedan de första järnmalmsfyndigheterna i området 

började brytas. Redan då 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.  

Underjordsbrytningen av järnmalm orsakar rörelser och 

sättningar som på sikt kommer att göra en stor del av 

bebyggelsen i Kiruna centralort obrukbar. Detta är ett 

dramatiskt scenario som under en tjugoårsperiod inne-

bär att många funktioner i staden kommer att behöva 

omlokaliseras. Enligt LKABs prognos för de närmaste 

20-25 åren kommer stadskärnan och många av dess 

viktiga funktioner att beröras redan inom några år.  

Successivt kommer delar av staden att avvecklas,  

byggnader kommer att rivas eller flyttas. 

Staden kommer att få en helt ny struktur och utformning 

och en ny stadskärna ska planeras och byggas upp, med 

bostäder, service, handel, kultur, utbildning och nöjesut-

bud. Det är en enorm utmaning, men innebär samtidigt 

en unik möjlighet att från grunden utforma en bättre 

och ännu mer trivsam stad, med klimatsmarta, långsik-

tigt hållbara lösningar.

Kiruna is a unique city which has evolved since the first 

iron ore deposits in the area began to be exploited a 

hundred years ago. From its very inception, there were 

lofty aspirations for the city as a good environment for 

the people living and working here. The city now faces a 

physical transformation of almost unprecedented mag-

nitude. In this process of transformation, the Municipality 

wants the city to be capable of meeting new challenges 

and of developing into a place offering the best possible 

prospects of urban development.  

The underground extraction of iron ore is causing 

movements and subsidence which, sooner or later, will 

render a large part of Kiruna’s existing urban settlement 

uninhabitable. This is a dramatic scenario, necessitating 

the relocalisation of many of the city’s functions over 

a period of twenty years. The LKAB mining company’s 

forecast for the next 20 or 25 years indicates that the 

city centre and many of its vital functions will already be 

affected within the next few years. Parts of the city will 

be gradually phased out, and buildings demolished or 

moved elsewhere. 

introduktion
introduction
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De fysiska konsekvenserna av markdeformationen kan i 

vissa avseenden jämföras med ett jordskalv, men de pla-

neringsmässiga förutsättningarna är annorlunda då man 

med relativt stor noggrannhet kan prognostisera defor-

mationen och i vilken takt som delar av dagens Kiruna 

steg för steg kommer att bli oanvändbara. Många värden 

kommer att förstöras, såväl ekonomiska som sociala och 

kulturella. Ett nytt och epokgörande kapitel kommer att 

läggas till Kirunas drygt 100-åriga historia. 

Målsättningen är att genom stadsomvandlingen utveckla 

Kiruna till en stad som kan möta framtida utmaningar 

och som kan vara attraktiv att leva och verka i, för nuva-

rande och kommande generationer. 

allt hänger ihop
Stadsomvandlingen i Kiruna kräver 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 kom-

mer 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.

Stadsomvandlingen i Kiruna innehåller många utma-

ningar. Denna genomgripande samhällsprocess är 

komplex, med många involverade aktörer, intressen och 

viljor, och kommer att innehålla många konflikter och 

osäkra moment. I ett modernt samhällsbyggande är 

lika viktigt att kunna hantera såväl de stora intressekon-

flikterna som de många små, vardagsnära och ”mjuka” 

frågorna. 

Den största utmaningen i detta skede av stadsomvand-

lingsprocessen är att skapa tydliga strategier och prin-

ciper för hur stadsomvandlingen ska ske i tid och rum, 

med alla de sociala, kulturella, praktiska och upplevelse-

mässiga aspekter som är betydelsefulla i att skapa trygg-

het, entusiasm och framtidstro hos Kirunas medborgare 

och delaktiga aktörer.

The city will acquire a completely new structure and 

design, and a new city centre is to be planned and built 

up, complete with housing, services, shops, cultural 

amenities, education and amusements. This is a huge 

challenge, but at the same time a unique opportunity for 

fundamentally shaping a better, still more congenial city, 

with sustainable, climate-smart solutions.

The physical consequences of ground deformation are 

in some ways comparable to those of an earth tremor, 

but with different planning implications, in that min-

ing-induced ground deformation and the rate at which, 

step by step, parts of present-day Kiruna will be rendered 

unserviceable can be predicted with a fair degree of ac-

curacy. Many qualities – economic, social and cultural – 

will be destroyed. A new and epoch-making chapter will 

be added to more than a century of Kiruna history. 

The aim is to develop Kiruna, through this urban transfor-

mation, into a city capable of meeting future challenges 

and of being an attractive place for present and future 

generations to live and work in.  

all is interconnected
Kiruna’s urban transformation demands a restruc-

turing of the whole city. The city is going to migrate 

north-eastwards, to an area which has been designated 

as a resource for the establishment of a new city centre. 

Simultaneously with the abandonment of the old, some-

thing new is to be added. New relations and contexts 

will be created. The city must still function and be found 

attractive throughout the transformation process. All is 

interconnected, from deformation and decommissioning 

to the planning and establishment of new townships.

Kiruna’s urban transformation involves many challenges. 

This thoroughgoing urban process is a complex one, 

with many agents, interests and opinions involved, and 

it will entail many conflicts and factors of uncertainty. 

In modern urban development, being able to cope with 

the big clashes of interests and being able to field the 

many small, everyday, “soft” issues at stake are equally 

important.
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The biggest challenge at this stage of the urban trans-

formation process is that of creating clear strategies and 

principles for the advancement of the transformation in 

time and space, with all the social, cultural, practical and 

experiential aspects which have a significant bearing on 

instilling a sense of security, enthusiasm and optimism in 

the citizens of Kiruna and the agencies taking part.
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Kiruna har inbjudit 10  

arkitektteam för att delta  

i en tävling om visionen, 

strategin och utformningen 

av en ny stadskärna i ett  

nytt Kiruna.

Kiruna has invited 10 teams 

of architects to take part in  

a competition concerning 

the vision, strategy and  

design of a new city centre 

for New Kiruna.

Arkitekt tävlingsuppgiften är: 
–  att visa en vision för ett framtida Kiruna. Ledord för 

denna vision ska vara hållbarhet, attraktivitet och 

identitet. Visionen ska bejaka tillväxt och nya robusta 

livsmönster. 

–  att beskriva en strategi och en grundläggande hållbar 

struktur för hur stadsomvandlingen kan ske mot öster 

i en dynamisk värdeskapande process, där det nya och 

det existerande bildar en helhet och fungerar under 

hela omvandlingsprocessen. 

–  att ge förslag på hur man kan utforma en långsiktigt 

hållbar, karaktärsfull och trivsam stadskärna i öster 

inom en helhetsstruktur som omfattar hela staden.

the competition brief is as follows: 
–  to show a vision for the Kiruna of tomorrow.  

The watchwords of that vision must be sustainability,  

attractiveness and identity. The vision must affirm 

growth and new, robust patterns of living. 

–  to describe a strategy and a basic sustainable 

structure for accomplishing the urban transformation 

eastwards in a dynamic, quality-creating process, in 

which the new and the pre-existing will form a holistic 

entity and will function throughout the transformation 

process. 

–  to suggest ways of shaping a sustainable, distinctive 

and pleasant city centre in the east, within a holistic 

structure encompassing the entire city.
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Kiruna kommer att förlora stora delar av sin stad och 

successivt bygga upp en ny. Tävlingsförslagen ska visa 

en tydlig vision för det framtida Kiruna. Den ska fung-

era som en målbild i stadsomvandlingsarbetet. Med 

utgångspunkt från den nya platsen i öster ska en ny 

stadsstruktur gestaltas som tillvaratar den kvarvarande 

stadens värden samtidigt som den tillförs nya värden 

som kan vara ett stöd för en hållbar utveckling. 

Tävlingsförslagen ska ange en strategi för stadsom-

vandlingsprocessen som ska vara så robust att den kan 

möta nya planeringsförutsättningar under den tid som 

omvandlingen kommer att pågå. I stadsomvandlings-

processen finns det några fastlagda utgångspunkter 

och målsättningar, men många förutsättningar utreds 

fortfarande. Det betyder att tävlingsförslagen måste ha 

kvaliteter som kan tillvarata en utveckling som både är 

beroende av politiska ställningstaganden och på flera 

praktiska och ekonomiska frågor som ännu inte är lösta, 

som kommunen arbetar med och kommer att arbeta 

med under en lång tid framåt.

Ett lyckat resultat av hela stadsomvandlingsprocessen 

förutsätter acceptans och legitimitet hos medborgarna 

och alla intressenter. Kommunen är angelägen om att 

tävlingen ska medverka till att skapa entusiasm och tillit 

till en process som har utrymme för dialog och ömsesi-

digt utvecklingsarbete. 

Stadsomvandlingen kommer att ske successivt under 

en lång tid. Utbyggnadstakten är delvis beroende på 

omvärldsfaktorer och den globala ekonomiska konjunk-

turen. Kirunas nya stadskärna kommer under viss tid att 

samexistera med det befintliga stadscentrumet, därför 

måste det finnas en strategi för relationerna mellan de 

två centrumen i flera skeden. 

Av särskilt betydelse är att ange en startpunkt för den 

nya stadskärnan som gör att den tidig uppfattas som 

attraktiv för nya etableringar. Tävlingsförslagen ska visa 

hur den nya stadskärnan kan utformas och gestaltas 

inom en övergripande struktur i öster. Förslagen ska ha 

en tydlig ambition att skapa stadsattraktivitet och byggas 

upp kring Kirunas unika förutsättningar som handlar om 

klimatet, historien och kulturen, näringslivet och befolk-

ningen.
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Kiruna is going to lose large parts of its city and gradually 

build up a new city. The competition entries must pres-

ent a clear vision for the Kiruna of tomorrow, serving 

as a target picture in the work of urban transformation. 

Starting with the new location in the east, a new urban 

structure is to be fashioned which will utilise the qualities  

of the remaining city while at the same time adding new 

ones capable of underpinning sustainable development. 

The competition entries shall indicate a strategy for 

the urban transformation process. The strategy must 

be sufficiently robust to accommodate new planning 

preconditions for the whole of the time which the trans-

formation will take. The urban transformation process 

includes a number of predefined points of departure 

and objectives, but many preconditions are still under 

investigation. Accordingly, the competition entries must 

possess qualities capable of harnessing a development 

hinging on policy decisions and on several practical and 

economic issues which have yet to be resolved, which 

the Municipality is working on and will continue to work 

on for a long time ahead. 

A successful outcome of the entire urban transformation 

process will require acceptance and legitimacy in the 

minds of residents and all interested parties. The Muni- 

cipality is anxious for the competition to help generate 

enthusiasm for and confidence in a process affording 

scope for dialogue and reciprocal development work. 

The urban transformation will proceed successively and 

over a long period of time. The pace of development will 

depend partly on business environment factors and the 

global economic situation. Since Kiruna’s new city centre 

will for some time have to coexist with the present city 

centre, there must be a strategy for relations between 

the two centres during several phases. 

It is especially important for a starting point to be indicat-

ed which will enable the new city centre to attract new 

start-ups from an early stage of things. The competition 

entries are to show how the new city centre can be 

designed and planned within an overarching structure 

to the east. The entries shall be clearly aimed at creating 

urban attractiveness and shall be built up round Kiruna’s 

unique potentialities, in terms of climate, history and 

culture, business enterprise and population.
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I mars 2004 informerade LKAB Kiruna kommun om att den un-
derjordiska brytningen av järnmalm kommer att fortsätta in mot 
Kirunas centrala delar, detta kommer att innebära en avveckling av 
centrala delar av staden som ligger nära gruvan. 

Kommunens startade kort därefter arbetet med en ny fördjupad 
översiktsplan för Kiruna C. Det finns mineralfyndigheter under i prin-
cip hela Kiruna, vilket leder till intressekonflikter mellan å ena sidan 
gruvnäringen och å andra sidan viktiga kommunala samhällsintres-
sen som infrastrukturutbyggnad, rennäring, kulturhistoriska värden 
och naturvärden. Kommunens målsättning är att värna stadens 
utveckling och livskraft som helhet. 

In March 2004 the LKAB mining company informed the Municipali-
ty of Kiruna that underground extraction of iron ore would be con-
tinuing in towards the central areas of Kiruna, which will necessita-
te the vacation of central parts of the city located near the mine. 

Shortly afterwards the Municipality began work on a new, deeper 
comprehensive development plan for Kiruna C. In principle, mine-
ral deposits exist beneath the whole of Kiruna, thus engendering 
conflicts of interest between the mining industry on the one hand 
and, on the other, important municipal and community interests, 
such as infrastructure development, reindeer husbandry, heritage 
qualities and natural qualities. The Municipality’s aim is to safeguard 
the development and viability of the city as a whole.

Process
Process
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Planeringsarbetet visade två möjliga huvudriktningar 

för att ersätta den bebyggelse och de funktioner som 

försvinner. En riktning åt nordväst, mot Luossavaara, och 

en riktning åt nordost, mot Tuolluvaara. De två huvudal-

ternativen föranledde en intensiv diskussion. Argumen-

ten för det nordvästra området var framförallt utsikten 

från Luossavaaras sluttningar. Samtidigt fanns redan från 

början många tunga skäl emot det nordvästra området 

till exempel att den kraftigt sluttande terrängen försvårar 

tillgängligheten, att området är underminerat av gruv-

gångar och håligheter som gör berget instabilt och att 

klimatet är väldigt hårt på bergssluttningen. Kopplingen 

till befintlig stadskärna riskerar med fortsatt gruvbrytning 

ytterligare försvåras och dela staden i två.

Alternativet i nordost har flera fördelar som till exempel 

att det ligger nära befintlig bebyggelse och infrastruk-

tur, har fri utsikt mot omgivande landskap och är mer 

klimatskyddat. Men området är idag präglat av tidigare 

gruvdrift och industriell användning. 

Helt friliggande alternativa områden för etablering av 

ett i realiteten helt nytt samhälle utreddes också. Med 

beaktande av de avsevärt större kostnader och den stora 

osäkerhet som friliggande alternativ medför, samt den 

uppenbara risken att Kiruna för all framtid blir ett geo-

grafiskt utspritt samhälle, avfärdades dessa alternativ.

Planning work indicated two possible main directions for 

replacing the settlement and functions which are going 

to disappear, namely north-westwards, in the direction of 

Luossavaara, and north-eastwards, towards Tuolluvaara. 

These two main alternatives prompted an intensive  

discussion. The arguments in favour of the north-western 

area mainly referred to the view from the slopes of  

Luossavaara. At the same time, there were from the very 

outset many weighty objections to the north-western 

area, e.g. that the steep gradient impedes access, that 

the area is undermined by mine galleries and cavities 

which render the bedrock unstable, added to which, this 

loping has a very inhospitable climate. As mining oper-

ations continue, the link with the existing city centre is 

liable to be further impeded, dividing the city in two.

The north-eastern alternative presents several advantag-

es. For example, it is located near existing settlement and 

infrastructure, it commands a clear view of the surround- 

ing landscape and it has a more sheltered climate. But 

this area today bears the marks of previous mining  

operations and industrial use. 

Completely freestanding alternative locations for estab-

lishing what in reality would be a completely new city 

were also investigated, but these options were ruled out 

in view of the considerably heavier cost and great uncer-

tainty entailed by freestanding alternatives, as well as the 

obvious risk of Kiruna becoming for all time a geographi-

cally scattered community. 

In 2006, before the Municipal Council had discussed and 

examined the new, deeper comprehensive development 

plan, LKAB presented a scheme of its own for establish-

ing the new Kiruna city centre in the northwest,  
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Innan kommunfullmäktige hade diskuterat och prövat 

den nya fördjupade översiktsplanen presenterade LKAB 

under 2006 ett eget förslag om etablering av Kirunas 

nya stadskärna mot nordväst, på Luossavaaras sydväst-

sluttning som de starkt argumenterade för. Kommunfull-

mäktige antog i januari 2007 en fördjupad översiktsplan 

med inriktning mot utbyggnad i nordväst.

Planeringen för den nya staden påbörjades med en 

utredning av vad som kommer att försvinna och vad 

som skulle ersättas. Befintliga miljöer och byggnader 

inventerades. Efter att LKAB fått nödvändiga tillstånd för 

sin nya huvudnivå (KUJ 1365) inleddes ett projekt för att 

i samarbete med LKAB börja planera för en avveckling av 

befintliga stadsdelar. Projektet ”Gruvstadspark” skapades 

för att planera för en stadsmässig och attraktiv avveck-

ling av byggnader, miljöer och infrastruktur. 

Under 2009 började ett flertal politiker inse att LKABs  

förslag för en utveckling i nordväst inte fungerade i 

praktiken. Man väckte frågan om hur staden istället kun-

de utvecklas i nordostlig riktning och kommunledningen 

beslutade att undersöka detta alternativ. Fördelarna med 

en utveckling i nordost var övertygande och kommun-

fullmäktige beslutade 2011-09-19 att huvudalternativet 

för nya stadsdelar i Kiruna, ny stadskärna med mera, ska 

vara i riktning mot Tuolluvaara. I samband med detta 

ställningstagande uppdrogs till samhällsbyggnadskonto-

ret att revidera och uppdatera den gällande fördjupade 

översiktsplanen samt inleda förhandlingar om förvärv av 

mark från Statens Fastighetsverk.

Utöver att bestämma läget för den nya stadskärnan, har 

kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket också utrett 

och beslutat om förutsättningar för vägar, järnvägar, 

rennäring och så vidare som påverkas av markdeforma-

tionen. Vissa av dessa utredningar är ännu inte klara och 

har ännu inte kommit till beslut. Flera av utredningarna 

kommer att löpa parallellt med tävlingen. Vissa kommer 

i ett senare skede ta intryck av tävlingsresultatet.  

on the south-west slope of Luossavaara, solution which 

they fervently advocated. In January 2007 the Municipal 

Council adapted a deepened comprehensive develop-

ment plan for development in the north-west. 

Planning for the new city began with an inquiry concern-

ing what would disappear and what would be replaced. 

Existing milieux and buildings were inventoried. After 

LKAB had obtained the necessary permission for its 

new main level (KUJ 1365), a project was launched for 

the purpose, together with LKAB, of planning a decom-

missioning of existing townships. The “Mine City Park” 

project was inaugurated for the purpose of planning an 

urban and attractive phase-out of buildings, milieux and 

infrastructure. 

During 2009, several political representatives began to 

realise that LKAB’s scheme for a development to the 

north-west was not practicable. The question was now 

raised as to how the city could instead be developed in 

a north-easterly direction, and the Municipal administra-

tion resolved to investigate this option. The advantages 

of north-easterly development were convincing, and on 

19th September 2011 the Municipal Council resolved that 

the main alternative for new Kiruna townships, a new 

city centre etc., would be in the direction of Tuolluvaara. 

Conjointly with this decision, the Urban Development 

Office was instructed to revise and update the current 

deepened comprehensive development plan and to 

open negotiations for the acquisition of land from the 

National Property Board. 

In addition to determining the location of the new city 

centre, the Municipality, the County Administrative Board 

and the Swedish Transport Administration have also 

investigated and decided on the conditions governing 

roads, railways, reindeer husbandry and other matters af-

fected by the ground deformation. Some of these inquir-

ies have yet to be concluded and have not reached the 

decision-making stage. Several of them will be proceed-

ing concurrently with the competition. Others will be 

informed, later on, by the outcome of the competition.  
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arkitekttävling
Under utredningen om stadens utveckling i nordost 

växte idéerna fram om att arrangera en arkitekttävling 

om den nya stadskärnan och det nya stadshuset. Under 

sommaren 2011 inleddes diskussioner med Sveriges 

Arkitekter om arkitekttävlingar under 2012 och 2013. 

Kommunledningen beslutade 2011-09-19 att en arki-

tekttävling om den nya stadskärnan ska genomföras. 

Senare kommer också en tävling om det nya stadshuset 

att arrangeras. 

En utgångspunkt för stadsutvecklingstävlingen är att 

planeringsarbetet kommer att fortsätta med tävlingsre-

sultatet som grund.

Tävlingen kommer att starta med en konferens den 8-9 

augusti då de utvalda tävlingsteamen inbjuds till Kiruna. 

Vid denna startkonferens kommer de tävlande att få en 

grundlig presentation av Kiruna, tävlingsområdet och 

alla kända förutsättningar, osäkerheter och kommunens  

architecture competition
During the inquiry into the city’s north-easterly develop- 

ment, ideas evolved for arranging an architecture 

competition for the new city centre and the city hall. 

Discussions were opened with the Swedish Association 

of Architects concerning architecture competitions to 

be held in 2012 and 013. On 19th September 2011 the 

Municipal Council resolved in favour of an architecture 

competition concerning the new city centre. A second 

competition, concerning the new city hall, will be  

arranged at a later date. 

One premise of the city development competition is that 

planning work will continue on the basis of the competi-

tion outcome. 

The competition will begin with a conference on 8th-9th 

August, for which the teams selected to take part in the 

competition will be invited to Kiruna. At this inaugural 

conference, the competitors will be given a thorough 
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målsättningar och visioner. Vid startkonferensen kom-

mer kommunledningen, ledande tjänstemän, LKAB, 

juryn, kirunabor, referensgrupper och andra intressenter 

att delta.

Syftet med konferensen är att skapa gemensamma 

bilder av den aktuella situationen och stadens am-

bitioner för det nya Kiruna, samt att i gemensamma 

diskussioner öka kunskapen om tävlingsprogrammet 

och tävlingsuppgiften. Under startkonferensen kommer 

juryn tillsammans med arkitektteamen att genomföra 

en workshop då arkitekterna och alla intressenter har 

möjlighet till diskussion och samtal. Det tävlande ska 

dokumentera sina intryck och kommentarer och lämna 

dem till juryn en vecka efter startkonferensen. 

Efter startkonferensen kommer juryn att i samråd med 

kommunledningen att skriva en rapport med slutsatser 

från startkonferensen som ska användas av de tävlande 

som en precisering av tävlingsprogrammet. De tävlandes 

frågor och preliminära ställningstaganden som framförs 

vid konferensen kommer att hanteras i rapporten.  

De tävlande lämnar in sina förslag i december 2012 och 

därefter följer juryns bedömningsarbete.

Juryn kommer att ha en rad referensgrupper och exper-

tis till sitt förfogande som tar del av juryns arbete och 

kommer att kunna lämna synpunkter under bedöm-

ningsarbetet. Juryns bedömning beräknas vara klar i 

februari 2013 och en vinnare kommer att utses. Juryns 

utlåtande kommer att beskriva kvaliteter och möjligheter 

i alla tävlingsförslag. Utlåtandet kommer att fungera som 

ett program i det fortsatta stadsutvecklingsarbetet. 

briefing on Kiruna, the competition site and all known 

preconditions, factors of uncertainty and the Municipali-

ty’s aims and visions. The conference will be attended by 

the Municipal policy-makers, leading officials, LKAB rep-

resentatives, the jury, Kiruna residents, reference groups 

and other interested parties.

The purpose of the conference will be to create con-

sensus images of the current situation and the City’s 

aims concerning New Kiruna, and, in joint discussions, 

to make the competition brief and competition brief 

better known. During the inaugural conference, the jury 

and the architect teams will together hold a workshop at 

which the architects and all interested parties will have 

an opportunity for discussion and colloquy. The com-

petitors are to document their impressions and remarks 

and submit them to the jury one week after the inaugural 

conference. 

Following the inaugural conference, the jury, acting in 

consultation with the municipal authorities, will write 

a report setting forth conclusions from the inaugural 

conference, for use by the competitors as a further 

elucidation of the competition brief. The competitors’ 

questions and preliminary standpoints, as presented at 

the conference, will be processed in the report.  

The competitors will submit their entries in December 

2012, and the jury’s adjudication will then begin.

The Jury will have a number of reference groups and ex-

perts at its disposal. These will be apprised of the Jury’s 

work and will be able to present viewpoints while the 

adjudication is in progress. The adjudication is expected 

to be complete and a winner selected in February 2013. 

The Jury’s pronouncement will describe qualities and 

potentialities of all the entries, and will serve as a brief for 

the ongoing process of urban development. 
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fortsatt process efter tävlingen
Tävlingen syftar till att upphandla det vinnande teamet 

av arkitekter och andra konsulter för att tillsammans 

med kommunen planera det nya Kiruna. Kommunen har 

också möjlighet att upphandla andra förslagsställare för 

delutredningar och liknande. 

När tävlingen är avslutad avser kommunen att fort-

sätta planeringsarbetet tillsammans med de vinnande 

förslagsställarna med deras förslag och juryns utlåtande 

som utgångspunkt. Erfarenheten visar att de insikter 

och kunskaper som juryn utvecklar tillsammans med 

referensgrupper och sakkunniga under juryarbetet är av 

stor betydelse både för vinnande arkitekter och arrangör 

i den fortsatta utvecklingsprocessen. Det är därför ange-

läget att dessa insikter och kunskaper på överförs till de 

som ska ta beslut och vidare arbete med stadsomvand-

lingsprocessen på ett strukturerat sätt.

Det är idag svårt att beskriva det fortsatta planerings-

arbetet i detalj eftersom unika förutsättningar föranle-

der en planeringsprocess där den formella processen 

post-competition process
The purpose of the competition is to contract the win-

ning team of architects and other consultants to plan 

New Kiruna together with the Municipality. The Munici-

pality also has the option of engaging other competitors 

for part studies and suchlike. 

When the competition is over, the Municipality intends 

continuing its planning work together with the winning 

participants, taking their entries and the Jury’s pro-

nouncement as the starting point. Experience has shown 

that the insights and knowledge developed by the Jury 

together with reference groups and experts during the 

adjudication process will be of great importance, both to 

winning architects and to the arranger, in the ongoing  

development process. This being so, it is essential that 

these insights and knowledge be transmitted in a struc-

tured manner to decision-makers and others who will 

be actively concerned with the urban transformation 

process.

It is difficult at present to describe the subsequent 

planning work in detail, because unique preconditions 

occasion a planning process in which the formal process 

must involve municipal residents and will be influenced 

by the great financial commitments which the urban 

transformation process implies. During and after the 

competition period, the municipal policy-makers will be 

responsible for developing an organisation capable of 

handling the unique task which the urban transformation 

process amounts to.

måste engagera kommuninvånare och påverkas av de 

stora ekonomiska åtaganden som stadsomvandlings-

processen innebär. Under och efter tävlingstiden är 

det kommunens politiska lednings ansvar att utveckla 

en organisation som kan hantera det unika arbete som 

stadsomvandlingsprocessen innebär.
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regionen
the region

Kiruna ligger i ett område med naturresurser som har mycket stor 
betydelse för både Norrbotten och hela Sverige. Kiruna är beroende 
av att bygga nätverk både inom regionen och med hela världen. Att 
samhällsbyggandet blir attraktivt och långsiktigt hållbart är en förut-
sättning för regionens utveckling.

Kiruna is located in an area whose natural resources are of very 
great importance both to Norrbotten and to Sweden as a whole. 
Kiruna is dependent on building networks both within the region 
and worldwide. The region’s development stands or falls by the 
attractiveness and sustainability of urban development. 
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Norrbottens och Västerbottens län utgör tillsammans 

en 37 % av Sveriges yta och omfattar vidsträckta skogar 

som i väster övergår i fjällmassiv och i öster Bottenvikens 

kustlinje. Här finns mycket stora naturresurstillgångar 

som är av väsentlig betydelse för både Sveriges ekonomi 

och energiförsörjning och representerar mycket stora 

naturvärden. 

Länens viktigaste naturresurstillgångar utgörs av skogar, 

malmfyndigheter, älvar och fjällmiljöer. Inslaget av 

jordbruksmark är mycket begränsat, men är ändå ur 

ett lokalt perspektiv betydelsefullt. Basindustrin i form 

av gruvnäring, stål- och skogsindustri är mycket stor, 

liksom energiproduktionen från älvarna. På sikt bedöms 

även inslaget av vindkraft bli stort.

Bortsett från fjällnära skogar och skyddad skog inom 

nationalparker eller reservat, används i princip all skogs-

mark för skogsbruk. Skogsnäringen är av mycket stor 

The Counties of Norrbotten and Västerbotten together 

comprise 37% of Sweden’s land area and include vast 

forests which give way to mountain massifs in the west 

and the Bothnian Gulf coastline in the east. There are 

very great natural resources here which are vitally impor-

tant to Sweden’s economy and energy supply and which 

are of outstanding natural beauty and scientific interest. 

The most important natural assets of the two counties 

comprise forests, ore deposits, rivers and mountain 

areas. The element of arable land is very limited but still 

important in a local perspective. “Smokestack industry” 

in the form of mining, steel and forest-based industry 

bulks very large, as does energy production from the 

rivers. The wind power element is also expected to grow 

prominent in future. 

Korta fakta om Kiruna

Kiruna ligger cirka 140 km norr 

om polcirkeln. Närmaste större 

ort är Gällivare, 115 km söder om 

Kiruna C. Vid den norska kusten, 

cirka150 km nordväst om Kiruna 

C, finns Narvik.

Vegetationszon 8, 67:e nordlig 

breddgrad

Antal invånare: 23.000  (24.300 

år 2000), i staden Kiruna bor 

cirka 18.200 personer. 

Klimat: Subarktiskt inlandsklimat. 

Medeltemperatur januari -14,8, 

juli +12 grader.

Nederbördsmängden är ca 488 

millimeter/år 

Midnattssol i 50 dygn,  

polarnatt i 20 dygn per år

Kiruna – facts in brief

Kiruna lies about 140 km north 

of the Arctic Circle. The nearest 

sizeable locality is Gällivare, 115 

km south of Kiruna C. Narvik is 

located on the coast of Norway, 

some 150 km north-west of km 

Kiruna C.

Vegetation zone 8, 67th northern 

parallel.

Population: 23,000  (24,300 in 

2000), with about 18,200 people 

living in the City of Kiruna itself. 

Climate: Subarctic inland climate. 

Mean temperature in January 

-14.8, July +12 degrees Celsius.

Annual precipitation:  

488 mm approx. 

Midnight sun 50 days,  

polar night 20 days  

per annum.
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betydelse för Sveriges ekonomi, såväl genom råvaran 

som genom förädlade produkter såsom papper och 

trävaror. Skogsbruket bedrivs i allmänhet storskaligt. 

Några av de stora Norrlandsälvarna utgör tillsammans 

en mycket stor kraftkälla för landets energiproduktion. 

Men här finns också fredade älvar som Kalix älv, Torne 

älv och Pite älv, vars betydelse för turismen och fiske är 

stor. Över hela regionen bedrivs renskötsel, såsom det 

alltid har gjorts genom århundradena. Fjällområdena, 

med sina höga skyddsvärda natur- och kulturvärden, är 

beroende av att renskötseln består för att det storslagna 

betespräglade fjällandskapet ska kunna bevaras. Till stor 

del är fjällandskapet skyddat, och vissa nationalparker, 

utgör en viktig resurs för rennäringen men också för 

turismen.

Norra Sverige är ett av Europas mineralrikaste områden. 

Norrbotten och Västerbotten har en lång tradition av 

gruvnäring. De rika malmförekomsterna i Malmfältet 

har spelat en stor roll för den ekonomiska och sociala 

utvecklingen i hela Övre Norrland och är mycket bety-

delsefull för Sveriges ekonomi. Efter en stagnation under 

1990-talet växer nu gruvbranschen igen och efterfrågan 

på järnmalm och andra mineraler ökar. Detta innebär 

att priserna på världsmarknaden stiger. Investeringar i 

mångmiljardbelopp görs på flera håll inom näringsom-

rådet för att expandera verksamheten samtidigt som nya 

gruvor är på väg att öppnas inom hela Malmfältsområ-

det. Intresset för att prospektera efter nya fyndigheter 

är rekordstort och många internationella aktörer har 

uppmärksammat regionens stora potential. Kiruna har 

världens största och modernaste underjordsgruva för 

järnmalm. En ny gruva har öppnats i Pajala där fler är på 

väg. I Svappavaara satsar LKAB på flera gruvor och kraf-

tig utbyggd brytning.

Gruvnäringen innebär dock stora, ofta irreversibla, 

negativa konsekvenser på den fysiska miljön och dess 

natur- och kulturvärden. Detta genom att naturmiljöer 

tas i anspråk och ibland samhällen måste flyttas. 

En vision för utveckling av gruvnäringen i Norra Sverige 

är att den på ett avgörande sätt ska bidra till att Sverige 

ska vara en av de ledande gruvnationerna i världen. 

Visionen förutsätter enligt länsstyrelsen insatser i hela 

värdekedjan som möjliggör ett samhällsnyttigt närings-

fång – prospektering – gruvdrift – anrikning – metallur-

gi – forskning/utbildning – myndighetsutövning och 

samhällsbyggande. Behovet av arbetskraft bedöms öka 

och LKAB ensamt planerar att anställa 1250 personer 

inom hela området inom den närmaste fem åren. 

Bortsett från malmen har de andra naturtillgångarna 

ofta många överlagrande funktioner och värden. Utöver 

skogsbruket utgör exempelvis skogen även en förut-

sättning för rennäring, turism, jakt och bärproduktion. 

För lokalbefolkningen utgör länens stora naturtillgångar 

i form av skog, vatten och fjäll ofta en mycket stor livs-

kvalitet och ger möjligheter till fiske, jakt, bärplockning 

samt rekreation och friluftsliv som skidåkning, skoteråk-

ning och vandringar.

Norrbotten är det enda län som har landgräns mot två 

länder – Finland och Norge – och ett utvecklat funk-

tionellt samarbete över landgränserna. Länet är en del 

av Barentsregionen som är en europeisk samarbetsre-

gion med sex miljoner innevånare. Dess strategiska läge 

stärks i takt med att världens intresse för området ökar 

främst avseende olja och gas men också utifrån den 

ökade efterfrågan på värdefulla mineraler. 

Norrbotten har 14 kommuner varav flertalet är glest 

befolkade. Antalet innevånare var vid senaste årsskiftet 

248 545. Befolkningen blir allt äldre. Högre medellivs-

längd och mindre barnkullar samt även stor utflyttning 

under 1980-1990 talen ses som orsakerna. Åldersfördel-

ningen gör att det föds färre barn vilket leder till befolk-

ningsminskning.
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With the exception of sub-montane forests and pro-

tected forest in National Parks or reserves, practically all 

forest land is used for forestry. The forestry industry is of 

very great economic importance to Sweden, on account 

of both the raw material itself and upgraded products 

such as paper and timber goods. Forestry is generally 

conducted on a large-scale basis. 

Some of the great Norrland rivers combine to form a 

very large power source for Sweden’s energy produc-

tion, but there are also protected rivers here, such as the 

Kalix, Torne and Pite Rivers, which are of great impor-

tance for tourism and fishing. Reindeer husbandry is car-

ried on everywhere in the region, in the same way as it 

has existed for centuries past. The mountain areas, with 

their extremely valuable natural and cultural qualities, are 

dependent on reindeer husbandry for the preservation of 

the grandiose mountain landscape, which to a very great 

extent has been shaped by grazing practices. Much of the  

mountain landscape is protected by law and, together 

with certain National Parks, is a vital resource, not only 

for reindeer husbandry but also for the tourist industry.

Northern Sweden is richer in minerals than almost any 

other part of Europe. The mining industry of Norrbotten 

and Västerbotten has a long history. The abundant ore 

deposits of Malmfältet have played an important part in 

the economic and social development of the whole of 

Upper Norrland and are of great consequence to the 

Swedish economy. After a period of stagnation in the 

1990s, the mining industry is once more expanding, and 

demand for iron ore and other minerals is rising, which 

in turn means escalating world market prices. There 

are several places where billions of Swedish crowns are 

being invested in the industry to expand operations, at 

the same time as new mines are about to be opened all 

over the Malmfältet area. Interest in prospecting for new 

deposits is breaking all records, and many international 

players have been attracted by the region’s great po-

tential. Kiruna has the world’s largest and most modern 

underground iron mine. A new mine has been opened  

in Pajala, where several more are due to follow. In  

Svappavaara, LKAB is investing in several mines and is 

heavily expanding its mining operations.

But the mining industry also has great, often irreversible 

adverse effects on the physical environment and its  

natural and cultural qualities, in that habitats are exploited  

and whole communities are sometimes compelled to 

relocate.

One vision for the development of the mining industry  

of Northern Sweden is for it to play a decisive part  

in making Sweden one of the world’s leading mining 

nations. The County Administrative Board has stated that 

this vision requires measures extending the full length 

of the value chain and making possible a socially useful 

industry – prospecting – mining operations – benefici-

ation – metallurgy – research/education – governance 

and urban development. Manpower demand is expected 

to rise, and LKAB alone is planning to hire 1.250 people 

in the region as a whole over the next five years. 

Leaving aside metallic ores, the other natural assets 

also have many functions and values superimposed on 

each other. Over and above forestry, for example, forest 

are also a sine qua non of reindeer husbandry, tourism, 

hunting and berry production. To the local population, 

the great natural assets of these two counties in the form 

of forests, water and mountains are often a very great 

quality of life, affording opportunities for fishing, hunting 

and berry-picking, as well as recreation and outdoor  

activity, e.g. skiing, snowmobile riding and backpacking.

Norrbotten is the only Swedish county which borders on 

two countries – Finland and Norway – and has devel-

oped functional transboundary co-operation. The county 

forms part of the Barents Region, which is a European 

co-operation region with six million inhabitants. The 

region’s strategic location is being strengthened by a 

growth of world interest, above all in oil and gas but also 

in response to growing demand for precious minerals. 

Norrbotten has 14 municipalities, most of them sparsely 

populated. At the end of last year there were 248,545 

inhabitants altogether. The population is steadily ageing. 

Increased life expectancy, reduced nativity and also heavy  

depopulation in the 1980s and 1990s are seen as the 

causes. The age structure means that fewer children are 

being born, which in turn means a dwindling population.
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kirunas 
framväxt 
och kultur
mönsterstaden 
Kiruna planerades och byggdes med stor omsorg och 

höga ambitioner för ungefär 100 år sedan. Ett attrak-

tivt samhälle var viktigt, inte minst för att locka arbets-

kraft och familjer till denna avlägsna plats i kärvt klimat, 

människor som skulle vilja stanna. 

Hjalmar Lundbohm, LKABs första disponent och Kirunas 

grundare, hade några av dåtidens idealsamhällen som 

förebilder. Han anlitade landets främsta planerare, arkitek- 

ter och konstnärer. Målsättningen var att skapa ett för alla  

trivsamt och väl fungerande samhälle där god funktion, 

arkitektur och stadsrumslig gestaltning bidrog till den 

karaktärsfulla miljö som ännu idag kännetecknar Kiruna.

Samma år som LKAB bildades flyttades ett pörte från 

Jukkasjärvi till Kiruna (Giron) och detta var början till 

stadens framväxt. Kiruna anlades på platsen för ett 

sameviste som legat på kalfjället intill en sjö. Hjalmar 

Lundbohm anlitade Gustav Wickman för de flesta av 

bolagets byggnadsprojekt, P O Hallman ritade planerna 

för staden.

P O Hallmans stadsplan anpassades till naturen, vilket 

gjorde att gatunätet blev brutet så att vindarna dämpa-

des. Hallmans stadsplan medförde att Kirunavaara kunde 

ses från många platser i samhället. Ralph Erskines bygg-

nader och Artur von Schmalensees magnifika stadshus 

uppfördes under 1950- och 60-talet.

kirunA – its evoLution And cuLture
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the model city
Kiruna was planned and built with great care and lofty 

aspirations roughly a hundred years ago. An attractive 

community was important, not least with a view to at-

tracting workers and their families to this remote place in 

a rigorous climate and making them want to settle there.

Hjalmar Lundbohm, LKAB’s first managing director and 

the founder of Kiruna, took some of the ideal communi-

ties of the age as his prototypes and recruited Sweden’s 

foremost planners, architects and artists. The aim was 

to create a community which would be pleasant and 

well-functioning for all concerned and in which good 

function, architecture and the townscape would con-

tribute to the distinctive ambience by which Kiruna is still 

characterised.

The same year that LKAB was founded, a pörte (Sami 

hut) was transferred from Jukkasjärvi to Kiruna (Giron), 

and that is how the town started. Kiruna was laid out on 

the site of a Sami encampment which had once existed 

on the bare mountain beside a lake. Hjalmar Lundbohm 

engaged Gustav Wickman for most of the company’s 

construction projects, and P. O. Hallman drew the city 

plans.

P. O. Hallman’s town plan was adapted to the natural 

conditions, with the result that the street layout was 

staggered so as to reduce wind forces. This layout made 

Kirunavaara visible from many points in the community.  

Ralph Erskine’s buildings and Artur von Schmalensee’s 

magnificent City Hall were added in the 1950s and 

1960s.

Kiruna är en gruvstad, eller stad med gruva. 
Detta faktum kan ses som positivt och en 
viktig del av identiteten, men också som 
ett problem eftersom den kan framkalla en 
mental bild av en tuff mansvärld. Kultur, na-
tur och möjligheter att leva ett bra familjeliv 
är viktiga värden i en ny stad. 

Landskapet har gett staden dess karaktär 
och naturen har präglat planläggningen, 
både för att skapa ett drägligt klimat i staden 
och för att det ska vara närvarande och 
upplevas i staden. Kring staden finns också 
varsamt brukade natur- och kulturlandskap 
med relativt få stora ingrepp vilket är något 
som de flesta städer i världen lider akut  
brist på.

Kiruna is a mining city, or a city with a mine. 
This fact can be viewed in a positive light, 
as an important part of Kiruna’s identity,  
but also as a problem, because it can evoke 
the image of a hard-boiled man’s world. 
Culture, nature and the possibilities of a 
good family life are important qualities in a 
new city. 

The landscape has given the city its char-
acter, and nature has informed urban 
planning, both in order to create a decent 
climate in the city and to make it a pres-
ent and perceptible factor in the city. The 
city itself is surrounded by carefully utilised 
natural and agrarian landscapes which have 
suffered relatively little extensive interfer-
ence – a quality which most of the world’s 
cities are desperately short of.
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kulturmiljön idag
I Kiruna tätorts omgivningar finns bland annat gruvan-

läggningar, marker för rennäringen och rekreationsom-

råden. Områdena runt stadskärnan korsas av renflytt-

ningsleder och för de två samebyarna Gabna och Laevas 

finns viktiga vinterbetesmarker i området. Det finns 

kulturlämningarna som minner om en tidig gruvverk-

samhet, men också sådana som visar att kulturlandska-

pet har använts för jakt, fiske, renskötsel och jordbruk. 

Kiruna har alltid varit en stad i förändring. Under det 

dryga sekel som Kiruna har existerat har samhället 

genomgått stora förändringar som följd av teknik- och 

samhällsutvecklingen i stort. Kiruna ändå behållit sin 

grundkaraktär och starka identitet som gruvstad. 

Staden ligger i ett mycket karaktärsfullt landskap.  

Gruvbergens – Kiirunavaaras, Luossavaaras och  

Tuolluvaaras – nära relation till bebyggelsen och  

the man-made environment today
The surroundings of the Kiruna central locality include, 

among other things, mine workings, lands for reindeer 

husbandry, and recreation areas. The areas surrounding 

the centre of town are traversed by reindeer herding 

paths, and the two Sami villages of Gabna and Laevas 

have important winter pastures in the area. There are 

settlement traces recalling early mining operations, but 

also showing that the agrarian landscape was used for 

hunting, fishing, reindeer husbandry and agriculture. 

Kiruna has always been an urban community in tran-

sition. During the century or so of its existence, the 

community has experienced great changes as a result of 

technical and social developments in general. Even so, 

Kiruna has retained its basic character and its powerful 

identity as a mining community. 
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bergens starka dominans i landskapsbilden är tydliga 

identitetsbärare. Stadsplan och bebyggelsestruktur har 

till stor del kvar sin ursprungliga karaktär som bygger 

på en stark relation till landskapet. I Bolagsområdet och 

SJ-området finns merparten av det tidiga 1900-talets 

träbebyggelse bevarad som ett värdefullt kulturhistoriskt 

inslag i stadsbilden. Den äldre träbebyggelsen ska ses 

som en viktig resurs, både kulturhistoriskt, arkitektoniskt 

och materiellt. Många byggnader kan flyttas.  

kulturer möts
Kiruna har alltid varit och är fortfarande ett mångkultu-

rellt samhälle, inbjudande och öppet för olika kulturer 

och sätt att leva. De människor som fanns på platsen 

innan staden Kiruna etablerades har satt sin prägel på 

staden och nya kommer till. Det är själva grunden för 

samhällets existens. Arbetskraften kom från alla håll, 

över nationsgränser, från landets södra delar och inte 

minst från Tornedalen. Den samiska kulturen, som fanns 

här långt innan gruvan och samhället Kiruna, är också en 

viktig del av Kirunas identitet och kulturarv. 

Den samiska livsmiljön består av det omgivande land-

skapet, historien, renen, språket, naturresurserna och 

människans egen plats i denna helhet. Detta är grunden 

och förutsättningen för hela den samiska kulturen och 

det samiska folkets existens.  Denna helhetssyn delar 

samerna med andra urfolk över hela världen och detta 

holistiska perspektiv skiljer sig från den traditionella 

svenska synen på natur- och kulturvård, där naturen är 

ett orört väsen utan mänsklig påverkan.

I det äldre samiska samhället levde man på så sätt att 

man lämnade få märkbara spår efter sig. Enligt gammal 

tradition skulle byggnader och annat som inte längre 

hade någon användning få återgå till moder jord i sin 

egen takt. De fysiska yttringarna av det samiska kulturar-

vet är oftast diskreta och svåra att upptäcka. Därmed är 

det också extra sårbart. Direkta hot mot kulturlandska-

pet är markexploateringar som gruvdrift, anläggande av 

vindkraftparker och master, skogsbruk och storskaliga 

turismsatsningar. Ett indirekt hot är det förändrade lev-

nadssättet där gamla vistemiljöer inte längre har någon 

användning utan sakta växer igen.

The city is located in a highly distinctive landscape. The 

close relation of  Gruvbergen or “the Mine Mountains” 

– Kiirunavaara, Luossavaara and Tuolluvaara – with the 

settlement and the powerful presence of the mountains 

in the landscape are distinct carriers of identity. The town 

plan and the structure settlement retain to a great extent 

their original character, based on an intimate relationship 

with the landscape. The Bolag (Company) area and the 

SJ (railway) area contain most of the early 20th century 

wooden development, preserved now as a treasured 

historic ingredient of the townscape. The earlier wooden 

buildings are to be seen as an important asset, both 

historically, architecturally and materially. Many of these 

buildings are amenable to relocation.  

where cultures meet
Kiruna has always been, and still is, a multicultural com-

munity, inviting and open to different cultures and ways 

of life. The people who were living in this place before 

the town of Kiruna was founded have left their mark on 

the city, and new people keep coming. This is the very 

foundation of the community’s existence. Manpower 

came from everywhere, across national boundaries, 

from the southern parts of Sweden and, not least, from 

Tornedalen. The Sami culture, which existed here long 

before the mine and the Kiruna township, is another im-

portant part of Kiruna’s identity and cultural heritage. 

The Sami habitat consists of the surrounding landscape, 

history, reindeer, the language, natural resources and 

man’s own place in this general scheme of things. This 

is the foundation and prerequisite of the entire Sami 

culture and the existence of the Sami people. The Sami 

share this holistic view of things with other indigenous 

populations the world over, and it is a perspective differ-

ing the Swedish view of nature conservation and heritage 

conservation, which thinks of nature as something un-

touched by human hand.

People in the earlier Sami community had a way of 

life which left few noticeable traces. Ancient tradition 

required buildings and other things which there was no 

longer any use for to be permitted to return to Mother 

earth at their own pace. Physical manifestations of the 
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Det samiska kulturarvet skiljer sig i vissa delar från det 

icke-samiska. En väsentlig skillnad är att samernas his-

toria till största delen är skriftlös. Det finns sällan några 

arkivuppgifter, och eftersom man långt fram i tiden har 

fört ett nomadiserande liv finns det inga historiska doku-

ment från släktgårdar och liknande som det ofta finns i 

jordbrukssamhället. Muntlig kunskapsöverföring mellan 

generationerna har varit det traditionella sättet att för-

medla kunskaper. Detta innebär att viktig kunskap endast 

finns hos levande människor, den kan man inte läsa sig 

till eller hitta på en karta. 

En annan skillnad är att kulturlandskapet måste ses som 

en helhet där de olika komponenterna – fysiska läm-

ningar, immateriella värden och det biologiska kulturar-

vet – har sin givna plats. Komponenterna måste sättas 

in i sitt sammanhang för att det ska vara möjligt att tolka 

dem. Om komponenterna betraktas var och en för sig 

är det omöjligt att förstå sammanhanget, kulturmiljön. 

Ytterligare en skillnad är den starka känslomässiga bind-

ning till kulturlandskapet som samer, såväl renskötande 

som icke-renskötande, generellt har. 

”Vår identitet har formats av närheten till naturen. Den 

uppfattning vi fått om naturen som ett rum har gjort att 

vi känner oss bundna till platser som gett oss trygghet. 

Vi har erövrat kunskap om rummet genom att leva och 

verka i det. Allt eftersom våra kunskaper har vidgats har 

vi getts nya varandemöjligheter.” 

Det samiska landskapsutnyttjandet runt framväxten av 

Kiruna stad har präglats av långsam undanträngning allt  

eftersom staden brer ut sig. Denna kulturella undan- 

trängning återspeglas även i dagens stad där de kultu- 

rella särarterna är osynliggjorda i det offentliga rummet. 

Under senare årtionden har många kommit till Kiruna, 

människor på flykt eller som av andra orsaker, jobb, ut-

bildning, naturmiljö och äventyr har sökt sig till staden. I 

framtiden behöver Kiruna fortsatt locka till sig människor 

från hela världen.

Sami heritage are for the most part discreet and hard to 

find, which makes them extra vulnerable. The landscape 

heritage is directly threatened by development enter- 

prises such as mining, the construction of wind farms 

and masts, forestry and large-scale tourist ventures. There  

is also the indirect threat from changed living patterns, as 

a result of which the old encampments are no longer of 

any use and are slowly becoming overgrown.

The Sami heritage differs in certain respects from the 

non-Sami, one vital difference being that Sami history 

remains for the most part unwritten. There are seldom 

any archival records, and, due to the Sami having led a 

nomadic existence until quite recently, there are no his-

torical documents from ancestral farmsteads and such-

like, of the kind which are often to be found in agrarian 

society. Knowledge has traditionally been handed down 

by word of mouth from generation to generation. As 

a result, important knowledge is obtainable only from 

living persons – it cannot be read or traced on a map. 

Another difference is that the landscape heritage has to 

be viewed as a holistic entity whose various components 

– physical remains, intangible qualities and the biological 

heritage – have their appointed place. The components 

have to be placed in their context in order to be intelligible.  

If the components are viewed singly, in isolation, there 

is no possibility of understanding the context, the cul-

tural environment. Another difference lies in the strong 

emotional ties which the Sami, with or without reindeer 

husbandry, generally have to the landscape heritage. 

“Our identity has been shaped by nearness to nature. 

The perception we have gained of nature as a space has 

made us feel tied to places which have given us security. 

We have gained knowledge of the room by living and 

working in it. As our knowledge has expanded, so we 

have been given new possibilities of being.” 
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The Sami people’s use of the landscape surrounding the 

expansion of Kiruna has been a story of slow displace-

ment in the face of urban expansion. This cultural dis-

placement is also reflected in the present-day city, where 

the cultural idiosyncrasies are rendered invisible in the 

public space.

Many people have found their way to Kiruna in recent 

decades – fugitives or people coming here for other 

reasons, such as employment, education, the natu-

ral environment and love of adventure. The Kiruna of 

tomorrow will need to go on attracting people from all 

over the world.
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näringsliv  
och befolkning

economy  
And PoPuLAtion

Ett grundvillkor för Kirunas överlevnad som stad i ett 

längre perspektiv, är att skapa rätt förutsättningar för 

en god utveckling, ett diversifierat näringsliv och för att 

människor ska vilja bo här, trivas och stanna. Det är vik-

tigt att attrahera nya näringar och utbildningar till Kiruna 

som kan fungera som spjutspetsar för utvecklingen. Att 

kontinuerligt skapa fler utbildningsmöjligheter på hög 

nivå bör vara en ambition för ett Kiruna i förändring. 

Det finns en önskan om att öka stadens attraktivitet så 

att fler människor väljer att bosätta sig i staden med sina 

familjer. För att åstadkomma detta måste det finnas olika 

sorters arbetstillfällen och bra utbildningar för barn och 

ungdomar. Detta är viktigt för kommunens ekonomi 

men också för de sociala strukturer som kan skapas. 

En viss andel pendlare som flyger in under kortare tider 

kommer dock vara en faktor som man behöver planera 

för i en stad med en expansiv gruvnäring. Staden ska 

utformas med tanke på att även de som vistas i Kiruna 

under kortare tidsperioder ska kunna bidra till stadens 

sociala liv. Det måste också finnas ett utbud av alter- 

nativa boendeformer.

Gruvan, ishotellet och rennäringen är verksamheter 

i Kiruna som är vida kända. Den nya stadskärnan ska 

marknadsföra och dra nytta av dessa verksamheter.

Kiruna’s survival as a city stands or falls in the long term 

by the creation of appropriate conditions for good 

development, a diversified economy and a place where 

people want to come and live and, because they like it 

here, want to stay. New industries and educational  

opportunities need to be attracted here, to spearhead  

development. Continuous creation of additional high- 

level educational opportunities should be an objective 

for a Kiruna in transition. 

There is a desire to make the city more attractive, so 

that more people will choose to settle here with their 

families. This calls for a variety of job opportunities, as 

well as good educational opportunities for children and 

young adults. This is of importance for local government 

finance, but also as a factor deciding what social struc-

tures can be created. 

Short-term, airborne commuters, however, will remain a 

factor to be planned for in a city with an expansive min-

ing industry. The city must be designed so that people 

living here for brief periods will also be able to play a part 

in the life of the community.

The mine, the Ice Hotel and reindeer husbandry are 

things for which Kiruna is known far and wide. The new 

city centre must market and benefit from these activities.
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Kiruna förknippas med gruvnäring, rymd och turism. År 

2010 stod gruvnäringen tillsammans med entreprenö-

rer för cirka 2 700 arbetstillfällen av totalt cirka 11 600. 

Gruvindustrins framgångar ger kringeffekter inte bara till 

underleverantörer utan även inom andra branscher som 

service, ekonomi och administration. Utvinnings- och 

tillverkningsindustrin är kommunens största bransch och 

sysselsätter nästan en fjärdedel av den lokala arbets-

marknaden. Kiruna är till skillnad från många andra stä-

der fortfarande en industristad. Marknaden och kunder-

na finns i väsentlig omfattning utanför kommunens och 

landets gränser. Kirunas näringsliv är starkt beroende av 

omvärlden.

Kirunas befolkning har minskat under flera års tid med 

neddragningar av den offentliga servicen som konse-

kvens. Gruvnäringen går samtidigt på högvarv och ar-

betslösheten är nära noll. Det finns en stor efterfråga på 

kvalificerad arbetskraft och många veckopendlar idag till 

Kiruna eftersom det är svårt att rekrytera rätt kompetens 

i takt med att teknologin inom gruvindustrin ökar. Det 

är också ett faktum att många unga människor, särskilt 

kvinnor, flyttar från Kiruna för utbildning och arbete. 

Det finns en strävan om en långsam omstrukturering 

från en tyngdpunkt på de traditionella primärnäringarna 

till ett allt större inslag av privat tjänsteproduktion riktad 

på en marknad utanför Kiruna, rymd- och miljörelate-

rad verksamhet samt forskning och nationellt inriktad 

utbildning. 

Under flera år har forskningsprojektet Nya Giron under-

sökt en rad förhållanden runt stadsutvecklingsprojektet. 

Att avveckla stora delar av staden, att utveckla en ny 

hållbar stadsstruktur och att bygga ett nytt stadscen-

trum inom en tjugoårs period innebär i sig själv en stor 

utbildningspotential.  Att utbildning och forskning samt 

utvecklingen av nya nätverk i hela regionen får en ny be-

tydelse under stadsomvandlingsprocessen bör betraktas 

som en central möjlighet. Luleå och Umeå med sina 

universitet bör kunna sammanlänkas med nya utbild-

ningsformer i Kiruna. Gruvnäringens forskning och kom-

petens bör vara en av grundpelarna i denna utveckling. 

Kiruna is associated with mining, space research and 

tourism. The mining industry and entrepreneurs together 

accounted for some 2,700 job opportunities out of a 

total of 11,600 or so in 2010. The successes of the min-

ing industry have spin-off effects, not only on subcon-

tractors but also on other industries, such as services, 

finance and administration. Extractive and manufacturing 

industry is the community’s biggest economic activity, 

employing nearly a quarter of the local workforce. Unlike 

many other cities, Kiruna remains an industrial commu-

nity. The market and customers are to a great extent 

located beyond the boundaries of Kiruna and Sweden. 

Kiruna’s economy is greatly dependent on the outside 

world.

Kiruna’s population has been declining for several years, 

resulting in public service cutbacks. Meanwhile the min-

ing industry is working to full capacity and unemploy-

ment is practically zero. There is a big demand for skilled 

manpower, and many people are now commuting to 

and from Kiruna on a weekly basis, owing to the difficulty 

of recruiting the right competence to keep pace with 

advances in mining technology. Moreover, a lot of young 

people, women especially, are moving away from Kiruna 

in search of education and employment. 

A slow restructuring is being pursued, from emphasis 

on the traditional primary industries to an increasing ele-

ment of private service production addressing a market 

outside Kiruna itself, space-related and environmental 

activities and research and nationally oriented education. 

The New Giron project, which ran for several years, was 

concerned with investigating a number of conditions 

attending urban development projects. Phasing out large 

parts of the city, developing a new, sustainable urban 

structure and building a new city centre within a period 

of twenty years adds up in itself to a big educational po-

tential. The fact of education and research, as well as the 

development of new networks everywhere in the region, 

acquiring new importance during the urban transforma-

tion process should be looked on as a vital opportunity. 

It should be possible for Luleå and Umeå, with their 

universities, to link up with new forms of education in 
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Turism är en viktig näring som nästan dubblerat sin 

omsättning under en tioårs period. Under 2010 omsatte 

besöksnäringen 574 miljoner kronor och sysselsatte 563 

personer på årsbasis och målsättningen är att fördubbla 

den igen den kommande tioårsperioden. Kiruna har ca 

3 800 kommersiella gästbäddar i kommunen. Det finns 

goda förutsättningar att fortsätta utveckla turismen mot 

bakgrund av redan internationellt kända besöksmål som 

IceHotel i kombination med utveckling av norrskens- 

turismen som nu utvecklas. Den pågående stadsom-

vandlingen och kommande rymdturismen är ytterligare 

områden som kan bidra till att Kiruna blir en internatio-

nellt känt turistdestination.

Män dominerar kraftigt på arbetsmarknaden inom 

utvinning och tillverkning medan kvinnor dominerar 

inom vård och omsorg. Att arbetsmarknaden är så starkt 

könssegregerad har en grund i att branscher som tradi-

tionellt attraheras av män dominerar, kombinerat med 

att det finns få andra näringar och ett kvinnounderskott. 

Stora arbetsgivare som LKAB arbetar långsiktigt med att 

öka andelen kvinnor inom gruvsektorn vilket också över 

tid har ökat andelen kvinnor inom utvinningssektorn.

Kiruna. The research activities and competence of the 

mining industry should be one of the cornerstones of 

this development. 

Tourism is an important industry and has almost doubled 

its turnover within ten years. During 2010 the industry  

grossed MSEK 574 and employed 563 whole-year equi- 

valents. The aim is to double these figures in the coming 

ten-year period. Kiruna has about 3,800 commercial 

guest beds. There are good prospects for developing 

tourism further, given the existence of already well-

known attractions such as the Ice Hotel, coupled with 

the emergent Northern Lights tourist trade. The ongoing 

urban transformation and future space tourism are other 

fields which can help to make Kiruna an internationally 

well-known tourist destination.

Men are heavily predominant in extractive and manu-

facturing jobs, women in caring services. This power-

ful gender segregation of the job market is due to the 

predominance of industries traditionally attracting men, 

combined with a shortage of other industries and of 

women. Major employers like LKAB are working on a 

long-term basis to increase the proportion of women in 
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Alldeles kring själva staden Kiruna går flera av samebyar-

nas flyttleder där renarna flyttar till vinter och sommar-

bete två gånger per år.

Rennäringen är en arealkrävande näring till sin natur och 

den påverkas starkt av andra markkrävande intressen 

som nya gruvetableringar och stadsomvandlingen. Det 

är viktigt att inte lyfta ut renskötseln som en isolerad 

tårtbit, utan den måste ses i ett helhetsperspektiv som 

en levande och vital del av den samiska kulturen. Ren-

skötseln är även beroende av flexibilitet. Behovet av att 

snabbt kunna ändra sin planering allt eftersom väder 

och vind förändras är en livsviktig förutsättning både för 

renens välmående och för renskötarens ekonomiska 

utfall. Flexibiliteten innebär att renskötaren kanske måste 

ändra tidpunkt för när ett betesområde kan eller ska 

användas, sättet som flyttningen ska gå till på eller vilken 

flyttväg som ska väljas.

Trycket på att utvinna naturresurser i form av mineral, 

skog, vind, vatten etc. ställer stora krav på dagens ren-

skötsel när betesmarkerna krymper allt eftersom och där 

avvägningar måste göras mellan olika samhällsintressen. 

De ytor som för utomstående kan tyckas vara stora och 

orörda är nödvändiga byggstenar för en långsiktigt håll-

bar renskötsel. De kumulativa konsekvenserna av den 

samlade intrångsbilden för varje sameby, behöver tas 

hänsyn till i all samhällsplanering

Nyföretagandet har en spridning över flera olika bran-

scher och varierar också över tid. Turism, konsultverk-

samhet och handel har varit tydlig representerade över 

de sista tre åren. 

Rymd och forskningsrelaterade verksamheter finns vid 

Esrange, EISCAT och Institutet för Rymdfysik (IRF). Där 

arbetar tillsammans ca 250 personer. Esrange utvecklar, 

vid sidan av satellitoperatörstjänster, raketuppskjutning 

och ballongkampanjer nya tjänster. Verksamheten med 

satellitstyrning går bra och förväntas öka.

Rennäringen är viktig i Kiruna kommun, både som en 

kulturbärare och ur sysselsättningssynpunkt – många 

människor är sysselsatta inom näringen på hel- eller 

deltid.

Renskötselrätten kan bara utövas av en same som är 

medlem i en sameby. En sameby är en ekonomisk och 

administrativ förening som enligt lag för medlemmarnas 

gemensamma bästa ska leda renskötseln på ett visst 

geografiskt område. Inom Kiruna kommun verkar sju 

olika samebyar, dessa är sammanslutningar av ett antal 

renskötselföretag. Varje sameby har ett geografiskt be-

gränsat område för sin verksamhet.
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The ability to rapidly adjust planning to the contingencies 

of wind and weather is a vital prerequisite of the well- 

being of the reindeer and of the financial outcome for 

the reindeer farmer.

The pressure for extraction of natural resources in the 

form of minerals, timber, wind power, water etc. is put-

ting a heavy strain on present-day reindeer husbandry, 

with pastures gradually shrinking and balances having to 

be struck between different community interests. The 

remaining areas, which to an outsider may seem large 

and unspoiled, are necessary building blocks for sustain-

able reindeer herding. The cumulative consequences of 

aggregate encroachment for each Sami village need to 

be taken into account in all urban planning.

the mining sector, and with the passing of time this has 

had the effect of increasing the proportion of women 

employed in extractive industry.

Entrepreneurial start-ups encompass several different 

activities and vary from time to time. Tourism, consulting 

activities and retail trade have been conspicuously repre-

sented in the past three years. 

Space and research activities exist at Esrange, EISCAT 

and the Swedish Institute of Space Physics (IRF), which 

between them have some 250 employees. In addition 

to satellite operating services, rocket launchings and 

balloon campaigns, Esrange is developing new servic-

es. Satellite control operations are doing well and are 

expected to increase.

Reindeer husbandry is important in the Municipality of 

Kiruna, both as a vehicle of culture and as a source of 

employment. Many people are employed in this industry 

on a full-time or part-time basis.

Reindeer husbandry rights are reserved for Sami who are 

members of a Sami village, i.e. a commercial and admini- 

strative association required by law to direct reindeer 

husbandry in a particular geographic area with the best 

interests of its members in mind. Seven different Sami 

villages are active within the Municipality of Kiruna. These 

are amalgamations of a number of reindeer husbandry 

enterprises. Every Sami village has a geographically  

defined area for its activity.

In the immediate environs of the City of Kiruna, several 

of the Sami villages have migratory routes along which 

the reindeer migrate to winter and summer pastures 

twice yearly.

Reindeer husbandry is by nature space-demanding and 

is greatly affected by other land-exploiting interests, such 

as new mining start-ups and the urban transformation. 

It is important that, instead of being viewed in isolation, 

reindeer husbandry should be seen holistically, as a living 

and vital part of Sami culture. Reindeer husbandry is also 

dependent on flexibility. 
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deformationen
the deformAtion

Kiruna har i långa tider påverkats av gruvans 
utbredning vilket har lämnat påtagliga spår i 
landskapet. I ett mycket långt perspektiv kan 
den stad som nu planeras möjligen också 
komma att påverkas av gruvbrytningen.

Kiruna has long been affected by the ex-
pansion of the mine, which has left con-
spicuous traces in the landscape. In a very 
long-term perspective, the city now being 
planned may also come to be effected by 
mining operations.
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Enligt LKABs prognos för de närmaste 20-25 åren kom-

mer stadskärnan och många av dess viktiga funktioner 

och byggnader att beröras redan inom de närmaste 10-

15 åren. Successivt kommer delar av staden att avvecklas 

och byggnader kommer att rivas eller flyttas. Deforma-

tion är ingen ny företeelse i Kiruna redan för 50 år sedan 

påverkades vissa delar av staden. Till exempel har sjön 

Luossajärvi minskats i flera etapper och bostadsområden 

kring järnvägen har övergetts. Under sommaren 2012 

kommer all järnvägstrafik att flyttas över till den nybygg-

da järnvägen söder om Kiirunavaara. Kiruna C angörs då 

västerifrån via en tidsbegränsad säcklösning.  

tidsperspektiv
De prognoser som LKAB har lämnat om markdefor-

mationerna utgår ifrån den påverkan som beräknas 

uppkomma när den nya huvudnivån 1365 meter under 

jord är färdigbruten. I vilken takt malmproduktionen sker 

är beroende av efterfrågan på malm. För närvarande 

finns ingen indikation på att efterfrågan minskar, snarare 

förutspås en ökad efterfrågan. 

Prognoserna innebär att kommunen måste planera för 

att kunna omlokalisera vissa vitala funktioner till platsen 

för en ny stadskärna redan inom en femårsperiod. Tids-

spannet för planering och byggande av en ny stadskärna 

sträcker sig från idag och cirka 20-25 år framåt i tiden.  

LKAB’s forecast for the next 20 or 25 years indicates that 

the city centre and many of its important functions and 

buildings will already be affected within the next 10 or 15 

years. Parts of the city will be successively phased out, 

and buildings will be demolished or moved elsewhere. 

Deformation is nothing new in Kiruna. Certain parts of 

the city were already affected 50 years ago. Lake  

Luossajärvi, for example, has been reduced by several 

stages, and housing areas near the railway have been 

evacuated. During the summer of 2012, all railway traffic 

will be transferred to the newly completed line south 

of Kirunavaara. Kiruna C will then be reached from the 

west, by means of a temporary cul-de-sac arrangement.  

timeframe
The ground deformation forecasts furnished by LKAB 

refer to the anticipated effects when the new main level, 

1,365 metres below ground, is exhausted. The rate of ore 

production is governed by demand. At present there are 

not signs of demand falling off. If anything, it is expected 

to go on rising.

The forecasts mean that the Municipality will have to 

plan for certain vital functions to be transferred to the 

site of a new city centre within a five-year period.  

The time span for planning and constructing a new  

city centre extends from the present day some 20 or  

25 years ahead.  
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Deformationens utbredning 2013 I The extent of deformation in 2013 Deformationens utbredning 2018 I The extent of deformation in 2018

hur man hittills hanterat  
deformationens konsekvenser
Kommunen och LKAB har gemensamt utarbetat en 

strategi för hur gränsen, som ständigt förflyttas, mellan 

gruvan och staden ska hanteras. Med utgångspunkt från 

att ingen ska behöva bo i närheten av ett stängsel som 

utgör gränsen mellan stad och gruva har begreppet 

”Gruvstadspark” skapats. Gruvstadsparken ska fungera 

som en buffertzon i deformation mellan stadsbebyggel-

se och gruva och beskrivs i detaljplanen som ”ett områ-

de mellan staden och gruvområdet som ska utvecklas 

till en trevlig och användbar parkmiljö”. Målsättningen 

är att Kirunas invånare ska uppleva att de får något, ett 

mervärde i form av en trivsam och användbar parkmiljö.

Den första etappen av gruvstadspark har påbörjats. 

Till grund för arbetet ligger en kommunal planändring 

och ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och LKAB. 

Kommunen har tillsammans med Statens konstråd drivit 

ett projekt om offentliga miljöer. Konstnärsgruppen har 

arbetat med visionen utifrån fyra olika teman; Identi-

tetsskapande element, Gräns mellan park och gruva, 

Historiska spår och Förändring. 

Tanken är att allt eftersom deformationen förflyttar sig in 

mot staden kommer nya gruvstadsparker att skapas och 

de gamla överges. I dagsläget arbetar LKAB och kom-

munen gemensamt med vilken omfattning kommande 

etapp två ska se ut.
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how have the consequences  
of deformation been handled so far?
The Municipality and LKAB have jointly devised a strategy 

for managing the ever-changing borderline between the 

mine and the city. The concept of a “Mine City Park” has 

been minted, on the principle that no one should need 

to live near a fence marking the boundary between city 

and mine. The Mine City Park will serve as a buffer zone 

in the deformation between urban settlement and mining  

area, and is described in the detailed development plan 

as “an area between the city and the mining area to be 

developed into a pleasant and serviceable parkland envi-

ronment.” The aim is for the people of Kiruna to feel that 

they have gained something, value added in the form of 

a pleasant and serviceable parkland environment.

The first phase of Mine City Park has begun. Work is 

being based on a municipal planning amendment and 

a civil law agreement between the Municipality and 

LKAB. Together with the National Public Art Council, the 

Municipality has conducted a project dealing with public 

environments. The group of artists involved have worked 

on the vision with reference to four different themes: 

Identity-creating elements, Boundary between park and 

mine, Traces of history, and Change. 

The idea is for new Mine City Parks to be created and the 

old ones abandoned as the deformation advances on 

the city. At present LKAB and the Municipality are jointly 

considering the scope and nature of phase two. 

Deformationens utbredning 2033 I The extent of deformation in 2033Deformationens utbredning 2023 I The extent of deformation in 2023
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tävlings- 
området

the comPetition site
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Utvecklingsriktningen av Kiruna mot nordost är vald med 

omsorg och ett markområde har gjorts tillgängligt för 

den nya stadskärnan. 

En utveckling av staden mot nordöst innebär att en 

naturlig förtätning och expansion av Kiruna kan åstad-

kommas. Närheten till nuvarande och under lång tid 

kvarvarande befintliga stadsdelar innebär att viktiga 

målpunkter, både i och utanför Kirunas stadskärna, även 

fortsatt kan ha betydelse. Området har också ett strate-

giskt gynnsamt läge i relation till befintlig och planerad 

infrastruktur som Kiruna flygplats, väg E10 och järnvä-

gen. Närliggande byar och bostadsområden, Tuolluvaara,  

Kauppinen, Laxforsen och Jukkasjärvi med flera kan 

kopplas närmare Kirunas nya tyngdpunkt.

The north-easterly direction of Kiruna’s development has 

been carefully chosen and land made available for the 

new city centre. 

North-easterly development of the city will facilitate a 

natural infill and expansion of Kiruna. Proximity to exist-

ing and long-remaining townships will enable important 

target points, both within and outside Kiruna city centre, 

to retain their significance. The site is also strategically 

positioned in relation to existing and planned infrastruc-

ture, such as Kiruna Airport, the E10 European Highway 

and the railway. Nearby villages and housing areas  

– Tuolluvaara, Kauppinen, Laxforsen and Jukkasjärvi, for 

example – can be linked more closely with Kiruna’s new 

centre of gravity. 

Den plats som har valts för utveckling av nya stadsdelar är ett om-
råde nordost om nuvarande Kiruna C. Detta område ligger nära 
befintlig bebyggelse och infrastruktur, har fri utsikt mot omgivande 
landskap, har gott om plats, är skyddat mot det bistra klimatet samt 
har en speciell karaktär som kan ge den nya stadskärnan identitet.

The place chosen for the development of new townships is an 
area northeast of the present Kiruna C. The site is close to existing 
settlement and infrastructure, has a clear view of the surrounding 
landscape, has plenty of room, is sheltered from the rigorous  
climate and has a special character which can impart identity  
to the new city centre.



40

Platsen ligger i ett landskap med karaktär. Från det 

nordöstra området har man fri sikt runt om mot i stort 

sett alla väderstreck mot omgivande landskap och land-

märken. 

Delar av området bär tydliga spår av historien, framförallt 

tidigare gruvdrift. Det finns lämningar i form av bygg-

nader, gruvtorn och äldre verkstadsbyggnader, som ger 

området en speciell karaktär. De två gruvtornen (lavar-

na), tillsammans med berget Tuolluvaara, hjälper till att 

ge de nya stadsdelarna en stark egen identitet. Platsen är 

idag sparsamt nyttjat. Det utgörs till stor del av lämnad 

industrimark, efter den tidigare Tuolluvaaragruvan. Det 

utgörs också av markområden som det fram tills nu inte 

har funnits behov av att använda.

The place is situated in a landscape with character. The 

north-eastern part of the site commands a clear view of 

the surrounding landscape and landmarks in practically 

all directions. 

Parts of the site show clear traces of history, and espe-

cially of previous mining operations. There are remains in 

the form of buildings, pithead towers and old workshop 

buildings, endowing the area with a distinctive character. 

The two pithead towers, together with Mount Tuollu-

vaara, will help to invest the new townships with a strong 

identity of their own. The place is sparingly utilised at 

present, consisting mainly of derelict industrial land from 

the former Tuolluvaara mine but also including land  

areas for which no use has been found previously
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Ny bebyggelse

Tävlingsområdet omfattar i praktiken hela Kiruna centralort. Platsen för 

ny stadskärna och merparten av planerad ny bebyggelse är beläget 

nordöst om nuvarande centralort, strax väster om berget och samhället 

Tuolluvaara.

In practice, the competition site comprises the whole of the central lo-

cality of Kiruna. The location of a new city centre and most of the new 

development planned is northeast of the present central locality, a little 

to the west of the mountain and the village of Tuolluvaara.
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The local Kiruna climate can be termed relatively com-

plex, due to a relatively complicated topography and 

heavy temperature variations during the year. These fac-

tors combined generate a climate which should be taken 

into account when new development is being planned. 

The Kiruna central locality has a sub-Arctic inland cli-

mate, which means relatively low temperatures creating 

special conditions for vegetation. Kiruna being situated 

in a hilly area, both temperature and winds are affected. 

The site is on average about 100 metres lower than the 

present Kiruna city centre and is relatively sheltered by 

the surrounding terrain. It is located in Vegetation Zone 

8, alias the Northern Conifer Region, and large parts of it 

are covered by spruce and pine trees. This means better 

opportunities than elsewhere in Kiruna for making trees 

and other vegetation part of the townscape and using 

them as wind breaks.  

Development proposals must allow for the preconditions 

and constraints of the site, with due consideration for 

previous studies and standpoints and ongoing planning 

work.

The Municipality has made an area at the centre of the 

competition site, between the E10 European Highway 

and Malmvägen, east of the cemetery, available for build-

ing development in only 2 or 3 years’ time. The whole 

of this area is unused at present and readily available for 

the greater part of a new city centre. To the immediate 

Lokalklimatet i Kiruna kan karaktäriseras som relativt 

komplext på grund av relativt komplicerad topografi 

och stor temperaturvariation under året. Dessa fakto-

rer tillsammans skapar ett klimat som bör beaktas då 

nyetablering planeras. Kiruna centralort är belägen i 

subarktiskt inlandsklimat, vilket innebär temperaturer 

som är relativt låga och skapar speciella vegetationsvill-

kor. Eftersom Kiruna är ligger i ett område med kraftig 

topografi uppstår effekter av detta både vad gäller 

temperatur och vindar. Platsen ligger i genomsnitt cirka 

100 m lägre än nuvarande stadskärna i Kiruna och rela-

tivt skyddat av omgivande terräng. Platsen ligger inom 

vegetationszon 8, eller norra barrskogsregionen, och 

stora delar av området är bevuxet med tall och gran. 

Förutsättningarna är därmed bättre än på andra platser i 

Kiruna för att kunna använda träd och annan vegetation 

i gestaltning av stadsmiljön och som skydd mot vindar.

Förslag till utveckling ska ske med hänsyn till platsens 

förutsättningar och begränsande omständigheter och 

mot bakgrund av tidigare utredningar, ställningstagan-

den och pågående planarbeten.

Kommunen gjort ett område centralt i tävlingsområdet 

mellan E10an och Malmvägen öster om kyrkogården 

tillgängligt för bebyggelse redan inom 2-3 år. Hela om-

rådet är idag outnyttjat och är enkelt att disponera för 

huvuddelen av en ny stadskärna. 

Flygbild över tävlingsområdet I Aerial photo of the competition site
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west of this central area there are shooting ranges which 

are destined to disappear, and also valuable pine and 

spruce woods which the Municipality has judged to be a 

suitable location for small-scale housing development or 

suchlike.

To the west and south of the central parts of the compe-

tition site, there are housing areas which are interlinked 

with central parts of the present Kiruna C. This area is of 

great importance for strengthening the functional and 

spatial connections between the new and existing city 

centre. Use and planning are in progress within the area. 

New use is restricted in the short-term perspective by the 

Municipality not owning all the land.

Housing development is underway in the Jägarskola 

(Commando Training School) area, under LKAB auspices. 

Strax väster om detta centrala område finns skjutbanor 

som kommer att försvinna. Där finns också värdefull tall- 

och granskog som kommunen har bedömt vara lämpligt 

för småskalig bostadsbebyggelse eller liknande.

Väster och söder om tävlingsområdets centrala delar 

ligger bostadsområden som är sammanknutna med 

centrala delar av nuvarande Kiruna C. Detta område har 

stor betydelse för att stärka de funktionella och rumsliga 

sambanden mellan ny och befintlig stadskärna. Inom 

området finns pågående användning och planläggning. 

Kommunen äger inte all mark vilket begränsar möjlighe-

terna till ny användning i ett kort tidsperspektiv. 

Inom Jägarskoleområdet pågår planarbete för bostä-

der i LKABs regi. LKAB Fastigheter AB äger idag hela det 

tidigare regementsområdet Jägarskolan. 

Delar av området är bevuxet med tall och gran I Parts of the site are covered by spruce and pine trees
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I de befintliga industriområdena, Västra industriområdet 

och ställverksområdet, finns idag både industri och han-

delsinriktade verksamheter, exempelvis byggvaruhandel, 

bilfirmor, skoterförsäljare, sporthandel och grossist-

verksamhet, som utgör målpunkter för allmänhet och 

företag. Ett önskvärt scenario är att renodlade industri-

verksamheter ersätts av handel, det vill säga sådan typ av 

handel som har stora ytbehov och som inte är optimal 

för en stadskärna, men som med fördel kan ligga i nära 

anslutning till den. Kommunen bedömer möjligheterna 

att omlokalisera industriområdena i söder på kort sikt 

som orealistiska – även om det på längre sikt är önskvärt 

och kanske nödvändigt.

Inom tävlingsområdets nordöstra del, på den östra sidan 

av planerad ny väg E10, finns idag en golfbana som 

kommunen vill ska finnas kvar. Områdena norröver bru-

kas av rennäringen. Området öster om planerad ny E10 

kan därför bara användas med stor hänsyn till rennäring-

ens verksamhet. Det kan inte användas för bostadsbe-

byggelse, men väl för rekreation eller liknande. 

En översiktlig geoteknisk undersökning av området har 

gjorts. Sammanfattningsvis innebär den att området i 

stort är lämpligt för bebyggelse. Mer detaljerade under-

sökningar krävs dock innan byggnation. För vissa delar, 

speciellt i området med de f.d. slamdammar, med mäk-

tiga sand- och siltlager, kan det krävas åtgärder i form av 

förbelastning av marken och speciella grundläggnings-

åtgärder för att säkerställa en stabil grund att bygga på. 

Området kännetecknas i övrigt av sandig siltig morän.

The whole of this former military training ground now 

belongs to LKAB Fastigheter AB. 

The existing industrial estates – Västra Industriområdet 

and the Switchyard Area – now have both industrial and 

commercial activities, the latter including builders’ mer-

chants, car dealers, snowmobile dealers, a sports shop 

and a wholesaler’s, all of which are destinations visited by 

the general public and business enterprises. A desirable 

scenario would be for industrial activities as such to be 

replaced by commerce, i.e. the type of retail trade which 

needs a great deal of space and is not optimal for a city 

centre but can very well be situated in close conjunction 

with the centre. The Municipality judges the relocation 

of the industrial areas in the south to be an unrealistic 

proposition in the short term, though in the longer term 

it may be desirable and perhaps necessary.

Within the north-eastern part of the competition site, 

on the eastern side of a new stretch planned for the E 

10 European Highway, there is now a golf course which 

the Municipality wants to see retained. The areas further 

north are used for reindeer husbandry, and so the area 

east of the intended new stretch of the E10 can only be 

used with great allowance for reindeer husbandry activi-

ties. It cannot be used for housing development but can 

be used for recreation or suchlike. 

A general geotechnical study has been made of the 

site. Briefly, this has shown the area to be suitable on 

the whole for building development, but more detailed 

investigations will be needed before building develop-

ment can be given the go-ahead. Certain parts, and 

especially the area with the former sludge ponds, with 

their massive layers of sand and silt, may require ground 

remediation in the form of surcharge load and special 

foundation-laying measures, to guarantee firm ground 

for building on. Otherwise the area is characterised by 

sandy silt moraine.
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the kirunA  
city centre  

of the future

framtidens  
stadskärna  
i kiruna En utmaning vid gestaltningen av den nya 

stadskärnan är att ta ställning till vad den nya  
staden ska berätta. Nya Kiruna kommer att 
vara en stad som byggs i vår tid för ett fram-
tida samhälle i ett speciellt sammanhang. 

Nya värden kan skapas där klimatet, närhe-
ten till naturen och kulturen är resurser som 
tydligt ska prägla den nya stadskärnan. 

Tävlingsförslagen ska ha en tydlig ambition 
att skapa strukturer som attraherar näringsliv 
och befolkning. Den nya staden ska vara ett 
besöksmål av stor dignitet. 

Staden ska vara attraktiv och funktionell i 
hela omvandlingsprocessen och stads- 
kärnans utformning ska kunna anpassas  
till olika scenarier och behov över tid.

One challenge involved in designing the new city centre is that of 
deciding what story the new city is to tell. New Kiruna will be a city 
built in our time for a future community in a specific context. 

New qualities can be created, with climate, nearness to nature and 
culture as resources clearly informing the new city centre. 

The competition entries shall be clearly aimed at creating structu-
res which attract business activity and population. The new city 
must be an outstanding destination for visitors. 

The city shall be attractive and functional throughout the transfor-
mation process, and the design of the city centre shall be adapt-
able to differing scenarios and needs with the passing of time.
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Det är unikt att planera en ny stadsstruktur i ett landskap 

och region som är i dramatisk förändring. Detta ger an-

ledning att fundera över och pröva vad en stadskärna för 

framtiden ska vara och hur den ska gestaltas. Dessutom 

finns unika förutsättningar och resurser i Kiruna och som 

ska tas tillvara i gestaltningen av den nya staden. 

Det ska finnas en variation av bostäder, kultur, servi-

ce, handel, restauranger, nöjen, hotell, banker, kontor, 

idrottsanläggningar och utbildningsinstitutioner. Nya 

unika funktioner kan ytterligare tillkomma under utveck-

lingsprocessen. Stadskärnan ska vara en mycket intres-

sant och trivsam plats med god funktionalitet, trygghet 

och komfort för invånarna. Trafiklösningar i de mest 

centrala delarna, affärstråk med mera ska ta stor hänsyn 

till fotgängare och cyklister. Stadskärnan ska inbjuda till 

mänsklig kontakt och kunna erbjuda naturliga och vack-

ra mötesplatser. Den ska vara en positiv upplevelse för 

alla sinnen, med en variation av tät stadsbebyggelse och 

lugnare grönområden/parker.

Tävlingsområdet är omgivet av ett landskap som både 

erbjuder fantastiska vyer över orörd natur samtidigt som 

lämnande gruvområden med karaktärsfulla gruvlavar 

finns i dess omedelbara närhet. Hur landskapet formas 

och ges kvaliteter i den nya stadsstrukturen i öst är en 

viktig uppgift för att skapa en hållbar stadskärna. 

Stadsomvandlingen kommer att ske successivt under en 

lång tid. Kirunas nya stadskärna kommer under viss tid  

att samexistera med det befintliga stadscentrumet, där-

för måste det finnas en strategi för relationerna mellan 

de två centrumen i flera skeden. I ett första skede be- 

höver man etablera en ny attraktiv stadskärna.  

När stadskärnan är etablerad måste de två centrumen 

komplettera och relatera till varandra som en helhet.  

Vy mot lavarna från tävlingsområdets mittpunkt.

The pithead towers, viewed from the central point of the  

competition site.

The planning of a new urban structure in a townscape 

and region which are changing dramatically constitutes a 

unique enterprise, giving cause to ponder and investigate 

what a city centre for the future must be and how it is to 

be fashioned. In addition, Kiruna has unique potentialities 

and resources which must be harnessed in the planning 

of the new city.

There must be a variety of housing, cultural amenities, 

services, retail trade, restaurants, amusements, hotels, 

banks, offices, sports facilities and educational institution. 

New and unique functions can be further added in the 

course of the development process. The city centre shall 

be a very interesting and pleasant place with good func-

tionality, security and comfort for the residents. Traffic 

solutions in the most central parts, shopping streets etc. 

must show great deference to pedestrians and cyclists. 

The city centre must be conducive to human contact 

and capable of offering natural and beautiful meeting 

points. It must be a positive experience for all five senses, 

varying from dense urban settlement to quieter green 

spaces/parks.

The competition site is surrounded by a landscape offer-

ing fantastic views of unspoiled natural scenery, at the 

same time as abandoned mine workings with distinctive 

pitheads are located in the immediate vicinity. The way 

in which the landscape is fashioned and endowed with 

qualities in the new urban structure to the east has an 

important bearing on the creation of a sustainable city 

centre.

The process of urban transformation will proceed 

gradually, over a long period of time. Kiruna’s new city 

centre will be co-existing for a certain length of time with 

the pre-existing centre, and so a strategy is needed for 

relations between the two during several stages. During 

an initial stage, an attractive new city centre will need to 

be created. Once this is established, the two centres will 

have to supplement and relate to each other holistically. 
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I ett tredje skede kommer den nuvarande stadskärnan 

att avvecklas och en hållbar stad. Stadsmiljön ska i varje 

skede upplevas som trivsam och väl fungerande.  

Det betyder att ännu inte utbyggda delar av planen kan 

gestaltas och ges ett meningsfullt innehåll innan de tas i 

anspråk för ny bebyggelse eller annan användning.

En utmaning vid gestaltningen av den nya stadskärnan  

är att ta ställning till vad den nya staden ska berätta.  

Nya Kiruna kommer att vara en stad som byggs i vår tid 

för ett framtida samhälle i ett speciellt sammanhang. 

Det är lika viktigt att reflektera över hur den ska se som 

hur den skapas i en process som skapar entusiasm och 

framtidstro. 

Den befintliga kulturmiljön bör hanteras som en resurs. 

Det finns möjligheter att flytta vissa byggnader från den 

gamla staden till nya stadsdelar, men detta innebär inte 

att de kommer att ha samma värden som på sin ur-

sprungliga plats. Nya värden kommer att tillföras. Bygg-

nader kan få nya funktioner och andra sammanhang. 

Den nya stadskärnan ska berätta sin egen unika historia.

Stadskärnan ska upplevas som trygg och säker att röra 

sig genom och vistas i. Även när det är mörkt och myck-

et snö ska stadskärnan vara tillgänglig för alla, gående, 

sparkåkare och cyklister ska kunna ta sig fram på ett 

enkelt och naturligt sätt. 

Med snötäcke under mer än halva året är Kiruna är en 

utpräglad vinterstad. Snön skapar både möjligheter och 

utmaningar. Stadens gestaltning ska möjliggöra kreativ 

användning av snö för att skapa funktioner och mervär-

den som bidar till Kirunas identitet och trivselvärden. Det 

är också viktigt att utforma strukturen med hänsyn till 

snöröjning och snöupplag.

Tidigare användning av platsen.

Previous use of the place.

At a third stage, the present city centre will be phased 

out and a sustainable city accomplished. The urban 

environment must at every stage of things be perceived 

as pleasant and well-functioning. This means that parts 

of the plan as yet existing only on paper can be designed 

and endowed with meaningful content before they 

come to be utilised for new settlement or some other 

purpose.

One challenge involved in designing the new city centre 

is that of deciding what story the new city is to tell. New 

Kiruna will be a city built in our time for a future commu-

nity in a specific context. It is equally important to reflect 

on what the new city centre is to look like as on how it 

will be created in a process generating enthusiasm and 

belief in the future.

The existing heritage environment should be treated 

as a resource. Possibilities exist of transferring certain 

buildings from the old city to new townships, but this is 

not to say that they will have the same value as in their 

original positions. New values will be added. Buildings 

can acquire new functions and other contexts. The new 

city centre must tell its own, unique story.

The city centre shall be experienced as secure and safe 

to frequent and move around in. Even after dark and with 

a lot of snow on the ground, the city centre must be  

accessible to all. Pedestrians, kicksledders and cyclists 

must be able to get about conveniently and naturally. 

With snow cover lasting for more than half the year, 

Kiruna is very much a winter city. The snow presents 

both opportunities and challenges. The design of the city 

must facilitate creative use of snow for the creation of 

functions and added values contributing to Kiruna’s iden-

tity and enjoyability. It is also important for the structure 

to be designed with due provisions for snow removal 

and snow dump sites.
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funktioner  
i nya kiruna

functions of new kirunA

Målsättningen för det nya Kiruna är att 
stadskärnan ska innehålla funktioner som 
skapar förutsättningar för en långsiktig håll-
barhet, karaktärsfullhet och trivsel. 

Stadskärnan ska innehålla bostäder, han-
delsverksamhet, kontor, kommunal och 
privat service minst motsvarande vad som 
finns idag, men den ska också planeras för 
att möta framtidens behov och eventuell 
expansion.

Alla funktioner och verksamheter som finns 
i dagens stadskärna ska ha möjlighet att 
finna sin plats i den nya. Men de bostäder 
och lokaler som byggs måste vara ända-
målsenliga för morgonadagens boende 
och verksamheter, vilket innebär att deras 
utformning ska prövas och utvecklas.

The aim of New Kiruna is for the city centre 
to contain functions conducive to sustain-
ability, distinctive character and resident 
satisfaction. 

The city centre shall contain housing, com-
mercial activities, offices, and municipal 
and private services at least corresponding 
to those existing today, but it shall also be 
planned to cope with future needs and  
possible expansion.

All functions and activities existing in the 
present-day city centre shall have the 
possibility of finding their place in the new 
centre. But the homes and non-housing 
premises constructed must be appropriate 
to the housing and other needs of tomor-
row, which means that their design shall be 
examined and developed.
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I ett första skede kring 2017 kommer flera viktiga funk-

tioner att byggas i den nya stadskärnan. Stadshuset är 

en viktig märkesbyggnad och utöver detta förs diskus-

sioner om ett konstmuseum, eventuellt i anslutning till 

stadshuset, bibliotek, restauranger samt eventuellt en 

gymnasieskola. Det finns redan idag en stor bostadsbrist 

i Kiruna och dess omgivning och cirka 100 lägenheter 

utöver de 250 som försvinner kommer att behövas i ett 

tidigt skede. Det kan också finnas möjlighet att samloka-

lisera konstmuseum och konsthall med bibliotek, Folkets 

hus och kulturhus. Till dessa ska det finnas handelsverk-

samheter, kontor och service, utöver det som rivs ska 

ytterligare 10 000 kvadratmeter byggas.

Planerna för vad som ska byggas, utöver de funktioner 

som ska ersättas, efter 2017 arbetar kommunen med.

Ett nytt Stadshus ska enligt ett avtal mellan Kiruna 

Kommun och LKAB stå inflyttningsklart i oktober 2016. 

Det nya stadshuset bör ges ett läge i relation till den nya 

stadskärnans som i väsentliga drag motsvarar dagens 

läge i relation befintlig stadskärna. Det finns tydligt 

specificerade krav att det nya Stadshusets funktion, 

arkitektur och rumsliga kvaliteter ska motsvara dagens 

Stadshus, det vill säga en mycket högt ställd ambitions-

nivå. Programarbetet för ett nytt stadshus har påbörjats, 

och politiskt beslut har tagits om att utlysa en arkitekt-

tävling med start januari/februari 2013.

När det gäller Kirunas befintliga Stadshus, det vill säga 

själva byggnaden inte funktionen, som ibland också 

kallas kirunabornas ”vardagsrum”, tog länsstyrelsen 

i Norrbotten ett beslut den 4 maj 2012 om att ändra 

During an initial phase, in about 2017, several important 

functions will be constructed in the new city centre. The 

City Hall is an important flagship building, and an art 

museum, possibly adjoining the City Hall, a public library, 

restaurants and possibly a high school are also under dis-

cussion. Kiruna and the surrounding areas already have a 

severe housing shortage, and about 100 dwelling units, 

over and above the 250 which will be disappearing, will 

be needed at an early stage of things. It may also be 

possible for an art museum and art gallery to be housed 

under the same roof as a public library, a People’s Palace 

and an arts centre. In addition, commercial facilities, 

offices and services will be needed, and for this purpose 

10,000 sq. m. are to be constructed, over and above 

what is demolished.

The Municipality is working on plans for what is to be 

built, over and above the functions which are to be re-

placed, after 2017.

Under an agreement be-

tween the Municipality of 

Kiruna and LKAB, a new City 

Hall is to be ready for oc-

cupation in October 2016. 

The new City Hall should 

be given a position in the 

new city centre essentially 

corresponding to that of the 

present City Hall in relation 

to the existing city centre. 

There are clearly specified 

requirements for the function, architecture and spatial 

qualities of the new City Hall to match those of the pres-

ent-day one, which means a very high level of aspiration. 

Programming work for a new City Hall has started, and a 

policy decision has been taken to announce an architec-

ture competition beginning in January or February 2013.

As regards the present Kiruna City Hall, i.e. the actual 

building, not its function, which is sometimes termed 

the “living room of the people of Kiruna, the Norrbotten 

County Administrative Board resolved, on 4th May 2012, 

to alter the protection provisions for the existing building 

Bleckhorn

Stadshuset I City hall



49

skyddsbestämmelserna för den befintliga byggnaden 

som byggnadsminne. Beslutet innebär att byggnadens 

gestaltning i idé och konkret material ska tas tillvara.  

Utifrån byggnadsminnets stora kulturhistoriska värden  

och de delar i byggnaden som är skyddade enligt Kultur- 

minneslagen har Länsstyrelsen gjort ett urval av vad som 

ska monteras ned och återuppföras, vad som ska re-

konstrueras. Kiruna kommun bestrider detta beslut och 

ärendet är inte avgjort.

Frågor rörande ekonomisk kompensation för rivning och 

kostnadsfördelning för nybyggnation av bostäder och 

verksamhetslokaler är ännu oklar och det är angeläget 

att lösa denna fråga. Kommunen och LKAB kommer 

under hösten 2012 att förhandla om vilka förutsättningar 

som ska gälla för inlösen, kompensation och nyinveste-

ringar i infrastruktur med mera. 

as an architectural heritage site. This decision means that 

the design of the building, in terms of idea and specific 

materials, is to be perpetuated. Given the great heritage 

qualities of the historic building and the parts of the 

building which are protected under the Heritage Con-

servation Act, the County Administrative Board has made 

a selection of what is to be dismantled and re-erected, 

what is to be reconstructed. The Municipality of Kiruna 

is contesting the decision, and the matter has yet to be 

decided.

Questions concerning financial compensation for demo-

lition and the allocation of costs relating to the con-

struction of new housing and non-housing facilities are 

still unclear and urgently in need of resolution. During 

the autumn of 2012, the Municipality and LKAB will be 

negotiating the conditions to apply concerning property 

purchases, compensation and new investments in infra-

structure etc. 
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byggnadsmassa som försvinner
Den totala mängden byggnader inom nuvarande cen-

trumområde som berörs av sprickbildningen fram till 

2033 uppgår till en yta på ca 480 000kvm. De funktioner 

som försvinner ska ersättas men det är inte givet att de 

kommer att omfatta samma ytor. 

Bostäder   

I dagens centrum uppgår bostadsytorna till cirka  

230 000 kvadratmeter uppdelade på drygt 3 000 

lägenheter. Huvuddelen av lägenheterna, cirka 3 000, 

blir berörda inom 10-20 år. Inom de närmaste 10 åren 

blir cirka 450 lägenheter berörda av sprickbildningen. 

Antalet berörda villor inom 10-20 år uppgår till cirka 200 

varav hälften inom 10 år.

Handelsverksamheter      

I dagens stadskärna finns olika typer av handelsverk-

samheter, både stora och små. Totalt berörs ca 30 000 

kvadratmeter inom 10-20 år. I dagens stadskärna finns 

handel inom mindre gallerior samt i bottenplan på fler-

familjshus.

Kontorsytor   

Totala andelen kontorsytor som berörs fram till 2030 

uppgår till ca 40 000 kvadratmeter, inklusive stadshuset, 

där huvuddelen berörs inom 10-20 år.

Hotell 

I dagens stadskärna finns ca 400 hotellrum och 850 

bäddar fördelat på några anläggningar. Inom 10 år rör 

det sig om totalt cirka 3 500 kvadratmeter. Inom 10-20 

år drygt 20 000 kvadratmeter. Det räcker idag inte till 

under vissa perioder och det finns behov av både hotell 

och vandrarhem.  

nya funktioner i stadskärnan
Det finns en rad nya verksamheter och funktioner som 

också ska beredas plats i den nya stadskärnan. Denna 

lista är inte fullständig och innehåller vissa osäkerheter 

med ger en indikation på vad som kan komma att efter-

frågas. 

Sametinget 

År 2007 hölls en arkitekttävling om en ny byggnad för 

Sametinget i Kiruna. Det finns ett vinnande förslag men 

den tänkta tomten är inte längre aktuell. Val av plats ut-

reds. Ett alternativ är en placering i eller i nära anslutning 

till Kirunas nya stadskärna. 

Samhällsfunktioner i övrigt 

Det finns också verksamheter och funktioner som idag 

är separerade från eller finns i periferin av befintlig 

stadskärna, som kan beredas plats i den nya, bland annat 

gymnasie- och universitetsutbildningar, sjukhus/vårdan-

läggning, polisstation mm.

Parker och grönytor   

Trots närheten till goda naturmiljöer är det viktigt att föra 

in grönytor, parkområden och eventuellt en konstgjord 

sjö i själva stadskärnan. Parker och andra grönområden 

ska kunna utnyttjas även vintertid. 

Naturområden 

Området för den nya stadskärnan ligger på randen till 

storslagen natur. Förutsatt stor hänsyn till rennäringens 

intressen, kan områden både i norr och söder nyttjas för 

det rörliga friluftslivet, bland annat för skidåkning, vand-

ring, mountainbike, fiske/pimpling och ridning.

Parkeringar  

Personbilar och motorfordon för enskilda transporter 

som snöskotrar kommer även i framtiden att ta plats 

i samhället. Det är helt naturligt att de som använder 

stadskärnan, både boende och tillfälliga besökare, vill 

kunna parkera så nära sina målpunkter som möjligt, 

särskilt i det bistra klimat som råder i Kiruna. Samtidigt 

vill vi undvika stora öppna parkeringslandskap i stadens 

mest centrala delar. Parkeringsfrågan måste lösas på ett 

sätt som kombinerar närhet och tillgänglighet med en 

god stadsmiljö.
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buildings lost
The building stock affected by the fissure in the existing 

city centre during the period ending in 2033 is estimated 

at a total of 480,000 sq. m. The functions disappearing 

are to be replaced but will not necessarily occupy the 

same amounts of floor space. 

Housing   

Housing in the present-day city centre is estimated at 

some 230,000 sq. m., divided between just over 3,000 

swelling units. The greater part of these units, some 

3,000, will be affected within 10 or 20 years. About 450 

dwelling units will be affected by the fissure within the 

next 10 years. The number of detached houses affected 

within 10 or 20 years is roughly 200, half of them within 

the next 10 years.

Commercial activities      

The present-day city centre has various types of com-

mercial enterprise, both large and small. A total of some 

30,000 sq. m. will be affected within 10 or 20 years.  

The present-day city centre has retail trading units in 

small gallerias and on the bottom storeys of apartment 

buildings. 

Office space   

The total amount of office space affected up to and 

including 2030 will be roughly 40,000 sq. m., including 

the City Hall. The greater part will be affected within 10 

or 20 years.

Hotels 

The present city centre has about 400 hotel rooms and 

850 beds, divided between a small number of premises. 

A total of some 3,500 sq. m. will be affected within 10 

years, and upwards of 20,000 in 10 or 20 years time. 

Today this capacity is insufficient at certain times of the 

year, and both hotels and youth hostels are needed. 

new functions in the city centre
There are a number of new activities and functions for 

which room will also have to be found in the new city 

centre. The following is not a complete list and includes 

various points of uncertainty, but still provides an indica-

tion of what may be called for.

The Sameting 

A competition took place in 2007 for a new Sameting 

(Sami Parliament) building in Kiruna. A winning entry 

exists, but the site then designated has since been ruled 

out. A new choice of location is being investigated, one 

option being a site in or near the new city centre. 

Other community functions 

There are also activities and functions which today are 

separated from or on the periphery of the existing city 

centre and which can be accommodated in the new 

centre, e.g. upper secondary and university education,  

a hospital/health centre, and a police station.

Parks and green spaces 

Despite the nearness of good natural surroundings, 

green spaces, parkland areas and possibly an artificial 

lake need to be inserted in the city centre itself. Parks 

and other green spaces must be amenable to winter use. 

Areas of natural scenery 

The site for the new city centre is situated on the fringe 

of magnificent natural scenery. Given generous allow-

ance for the interests of reindeer husbandry, the areas 

in both north and south can be used for backcountry 

outdoor recreation, e.g. skiing, hiking, mountain-biking, 

fishing/jigging and riding.

Parking facilities 

Cars and other motor vehicles for private, individual 

transport – snowmobiles, for instance – will continue to 

take up space in the community. Quite understandably, 

people using the city centre, both residents and casual 

visitors, will want to park as close to their destinations as 

possible, especially in a rigorous climate like Kiruna’s. At 

the same time we want to avoid large open parking lots 

in the most central parts of the city. The parking issue 

must be resolved in a way which combines nearness and 

accessibility with a good urban environment. 



52

4

3

1

2

5

7

6

Det arkitektoniska arvet i form av bland  
annat Hallmanplanen, kyrkan, Stadshuset, 
Erskinehusen och Bläckhornen utgör grun-
den för den stolthet över staden som finns 
hos Kirunaborna. Stoltheten över kulturarvet 
ska föras vidare och finnas också för det 
som byggs nytt.

I den gamla stadskärnan finns ett antal 
byggnader som ska eller kan flyttas. De 
tävlande kan föreslå placeringar inom hela 
tävlingsområdet men särskilt visa de som är 
lämpliga i den nya stadskärnan.

The architectural heritage represented, for 
example, by Hallmanplanen, the Church, 
the City Hall, the Erskine Buildings and 
Bläckhornen is fundamental to the pride 
which Kiruna residents take in their city. 
This pride in the cultural heritage must be 
perpetuated and must also include the new 
buildings erected.

The old city centre has a number of build-
ings which must or can be moved. The par-
ticipants can suggest locations anywhere 
on the competition site, but must specifi-
cally show those which are suitable in the 
new city centre.

buiLdings which  
must or cAn be moved

byggnader som ska  
eller kan flyttas
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Kiruna kyrka med tillhörande klockstapel I Kiruna Church and its belfry

Hjalmar Lundbohmsgården, med byggnad B1 I Hjalmar Lundbohmsgården, with Building B1

Ingenjörsvillan I Ingenjörsvillan (“the Engineer’s Villa”)

Upp till 12 stycken Bläckhorn, vilka i en senare överenskommelse utökats till 14 st 

Up to 12 Bläckhorn (“Inkwell”) buildings, augmented by subsequent agreement to 14

B5:an. Det äldsta bevarade bostadshuset inom stadsplanen beläget i kvarteret Vagntipparen 4 

B5 – the oldest dwelling extant within the town plan area, located in Vagntipparen 4 precinct

Länsmansbostaden I Länsmansbostaden (the former residence of the chief of police)

Det Svedbergska huset (B55) på Bromsgatan 19 I Det Svedbergska Huset (B55) at Bromsgatan 19

Ända sedan stadsomvandlingsarbetet startade 2005 har 

det förts diskussioner kring frågor om hantering av kul-

turbyggnader och kulturmiljöer som kommer att påver-

kas av markdeformation. Diskussionen har handlat om 

vilka byggnader som ska flyttas, bevaras eller återskapas 

och vilkas som kan dokumenteras och rivas. Viktiga 

värden går förlorade när byggnader rivs och befintliga 

miljöer försvinner, materiella, ekonomiska, arkitekto-

niska, sociala och inte minst kulturhistoriska värden. 

Diskussionen har präglats av olika synsätt. Vissa anser 

att i princip all bebyggelse ska flyttas och att befintliga 

kulturmiljöer i möjligaste mån ska återskapas, andra ser 

egentligen inte något värde alls i äldre byggnader, och 

enbart ser kostnader och problem. 

Det finns idag ett avtal mellan Kiruna Kommun och LKAB 

om vilka byggnader som LKAB kommer att bekosta 

flyttning av. Vilka byggnader utöver avtalet som det finns 

intresse och möjlighet att flytta med hjälp av andra initi-

ativ och annan finansiering är oklart. En viktig uppgift är 

att fundera över i vilket sammanhang och miljö flyttade 

byggnader i eller i anslutning till ny stadskärna kan pla-

ceras. Miljöerna kan återskapas eller bli helt nya.  

The treatment of historic buildings and environments 

which will be affected by the ground deformation has 

been a topic of discussion ever since the process of 

urban transformation began in 2005. The moot point has 

been which buildings are to be moved, preserved or re- 

created and which can be documented and demolished. 

Important qualities – material, economic, architectural, 

social and, not least, heritage-related – are lost when 

buildings are pulled down and existing milieux disappear. 

This discussion has been characterised by a variety of 

viewpoints. Some argue that, in principle, all buildings 

must be moved and existing heritage environments 

recreated as far as possible, while others do not really 

ascribe any value at all to older buildings and view them 

exclusively in terms of expense and problems. 

An agreement now exists between the Municipality of 

Kiruna and LKAB concerning which buildings are to be 

relocated at LKAB’s expense. It is unclear which build-

ings, over and above those covered by the agreement, 

it is desirable and feasible to move with the aid of other 

initiatives and funding sources. One important task is to 

ponder the context and environment in which relocated 

buildings can be placed, in or near a new city centre. 

The environments can be recreated or wholly new ones 

constructed. 

byggnader som ska flyttas
The municipality and LKAB have signed a civil law agree-

ment specifying the buildings of historic interest which 

are to be preserved and moved elsewhere in the coming 

20 years, namely:

2

3

4

5

6

7

1

byggnader som ska flyttas
Kommunen och LKAB har via ett civilrättsligt avtal kommit  

överens om vilka kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

som ska bevaras och flyttas till annan plats inom tidsper-

spektivet nutid och 20 år framåt. Dessa byggnader är:
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byggnader som är värda  
att bevara och kan flyttas
Utöver de byggnader som det fattats beslut om att flytta 

finns ytterligare byggnaderna inom nuvarande centrum 

som är värda att bevaras. Dessa byggnader ägs idag av 

privatpersoner eller fastighetsbolag. Krav kan idag inte 

ställas att de ska bevaras. Några sådana exempel är 

Landströmshuset, Frälsningsarméns hus, Cementgjuta-

ren 1 samt ytterligare Bläckhorn. Byggnaderna påverkas 

enligt nuvarande prognoser inom ca 10-15 år.

buildings which are  
worth saving and can be moved
In addition to the buildings whose removal has already 

been decided on, there are others in the present city 

centre which are worth saving. These buildings are 

owned at present by private individuals or property com-

panies and cannot at present be made the subject of a 

preservation order. They include, for example, Land-

strömshuset, Frälsningsarméns Hus (the Salvation Army 

building), Cementgjutaren 1 and additional Bläckhorn 

buildings. Current forecasts indicate that these buildings 

will be affected within about 10 or 15 years.
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Planeringsläget
the PLAnning situAtion

Stadsomvandlingen har ett tidsperspektiv  
på 20 år, många förutsättningar utreds fort- 
farande och flera motstående intressen och 
nya behöver hanteras i takt med att projek-
tet utvecklas.

The urban transformation has a 20-year 
timeframe. Many preconditions are still 
under investigation, and several conflicting 
interests and new ones will have to be dealt 
with as the project evolves.

I samband med stadsomvandlingen pågår en rad projekt 

och utredningar. Kommunen, Trafikverket, länsstyrelsen 

och LKAB utreder konsekvenserna av stadsomvandling-

en och planerar för de förändringar som är nödvändi-

ga. Vissa av dessa utredningar och planeringsarbeten 

kommer fortsatt att vara under utredning vid tävlingens 

start. Infrastrukturprojekten kommer att ha mycket stor 

betydelse för stadsomvandlingen och de kvaliteter som 

kan uppnås i den nya stadskärnan. I den mån kommu-

nen har uttalat någon önskan om fortsatt utveckling så 

redovisas den. De tävlande måste i sina förslag ta hänsyn 

till att vissa projekt kan komma att få en annan utveck-

ling, också med hänsyn till tävlingsresultatet.  

A number of projects and inquiries are underway in 

conjunction with the urban transformation. The Munici-

pality, the Swedish Transport Administration, the County 

Administrative Board and LKAB are investigating the 

consequences of the urban transformation and are plan-

ning for the changes which are needed. Some of these 

inquiries and some of the planning work will still be on-

going at the start of the competition. The infrastructure 

projects will have a very important bearing on the urban 

transformation and on the qualities attainable in the new 

city centre. Any desideratum expressed by the Muni- 

cipality for further development will be stated. In their 

entries, the participants will have to take into account 

that certain projects may take a different turn, partly as a 

consequence of the competition outcome.  
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kiruna 2030
Kommunen arbetar för närvarande med flera planer 

som direkt eller indirekt påverkar arkitekttävlingen och 

möjligheterna för en ny stadskärna. Dels pågår detaljpla-

neläggning av industriområden med syfte att kunna 

omlokalisera verksamheter som idag finns inom eller i 

direkt anslutning till tävlingsområdets centrala delar, dels 

pågår detaljplaneläggning av ett par mindre områden för 

nya bostäder. Kommunen har även inlett arbetet med ett 

detaljplaneprogram för det så kallade skjutbaneområdet, 

norr om begravningsplatsen och i direkt anslutning till 

den yta som av kommunen har pekats ut som lämplig 

för en ny stadskärna. Syftet med planprogrammet är 

att kunna inleda processen med att avveckla befintliga 

skjutbanor och att göra en egen studie av hur området 

kan disponeras, bland annat för kulturbebyggelse som 

flyttas och för ny bostadsbebyggelse i mindre skala. 

Samtidigt har möjligheten öppnats för de tävlande att 

lägga fram idéer kring användning av detta område inom 

ramen för tävlingen. Pågående planläggning redovisas i 

karta nedan. 

fördjupad översiktplan
Arbete pågår för närvarande med att revidera gällande 

fördjupade översiktsplan för Kiruna C, som antogs 2007. 

Revideringen är i huvudsak en anpassning till de politiska 

steg och beslut som togs under 2010 och 2011, med in-

riktning mot nordöst och Tuolluvaara. I normala fall bru-

kar översiktsplanen, som ett övergripande styrdokument 

för användning av mark och vatten, arbetas fram och 

antas innan annan planering vidtas. För att skynda på 

processen i Kirunas unika situation har kommunen varit 

tvungen att påbörja vissa arbeten, som programmering, 

markinköp, förberedande åtgärder, och detaljplanelägg-

ning av industriområden för omlokalisering osv., innan 

den fördjupade översiktsplanen kan göras klar. Den 

kommer i praktiken att anpassas till vad som är önskvärt 

och möjligt att åstadkomma i fråga om ny infrastruktur, 

bebyggelse och stadskärna och till det slutliga resultatet 

av arkitekttävlingen och det slutliga resultatet av Tra-

fikverkets utredningar, beslut med mera.
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kiruna 2030
The Municipality is currently working on several plans 

which impact, directly or indirectly, on the architecture 

competition and the possibilities of a new city centre. 

Detailed planning of the industrial zones is in progress, 

with a view to relocating activities now based within or 

directly adjacent to the central parts of the competition 

site, and detailed planning is also in progress of a couple 

of small areas for new housing development. Further-

more, the Municipality has begun work on a detailed 

planning programme for the Shooting Range area (Skjut-

baneområdet), north of the cemetery and directly ad-

joining the space which the Municipality has singled out 

as a suitable location for a new city centre. The purpose 

of the planning programme is to facilitate inauguration 

of the process of closing down existing shooting ranges 

and preparing an in-house study of ways in which the 

area can be used, among other things for the relocation 

of historic buildings and for new housing development 

on a small scale. At the same time, the possibility has 

been opened up of the participants putting forward, 

within the scope of this competition, ideas concerning 

the use to be made of this area. The planning in progress 

is presented in the map on the previous page.

deepened comprehensive plan
Work is now in progress on a revision of the existing 

deepened comprehensive plan for Kiruna C, which was 

adopted in 2007. This revision is mainly an adjustment 

to the policy steps and decisions taken in 2010 and 2011 

and focusing on the north-east and Tuolluvaara. In the 

normal run of things, the comprehensive plan is worked 

out and adopted, as an overarching policy document on 

land and water use, before other planning begins, but in 

order to hasten the process in the unique situation by 

which Kiruna is now confronted, the Municipality has 

been constrained to make a start on certain work, such 

as programming, land acquisition, preparatory measures 

and detailed development planning of industrial zones 

for relocation etc., before the deepened comprehensive 

plan can be completed. The latter will in practice be 

adapted to what is desirable and attainable in the way of 

new infrastructure, settlement and city centre, and also 

to the final outcome of the architecture competition and 

of the Swedish Transport Administration’s inquiries, policy 

decisions etc.
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infrAstructure

Gruvorter och gruvföretag kräver mycket infrastruktur. För att Kiruna 
ska utvecklas behöver man kunna locka arbetskraft från ett mycket 
stort kringområde. Kirunas utvecklingsmöjligheter förstärks med 
hjälp av ny infrastruktur, dels inom kommunen, dels i förhållande 
till regionen. Kiruna ska kunna bli en integrerad del av Luleås och 
Narviks arbetsmarknader.

Det är av mycket stor betydelse att den nya stadskärnan får en nära 
anslutning till en ny järnvägsstation. Möjligheterna att utveckla idén 
med en karbinbana från flygplatsen ska de tävlande använda som en  
möjlighet för att binda flygplatsen så nära stadskärnan som möjligt.

Mining communities and mining enterprises require a great deal of 
infrastructure. In order for Kiruna to develop, manpower needs to 
be attracted from a very large hinterland. Kiruna’s development  
potential will be strengthened by new infrastructure, both within 
the Municipality itself and in relation to the region. Kiruna is to be 
made an integral part of the Luleå and Narvik job markets.

It is highly important for the new city centre to be closely linked to 
a new railway station. The possibilities of developing the idea of a 
cable car service from the airport is to be used by the participants 
as a means of linking airport and city centre as closely together  
as possible.

infrastruktur
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För såväl skogsindustrin som gruvnäringen är väl fung-

erande infrastruktur såsom järnväg, vägar och hamnar 

för nationell och internationella transporter en grund-

läggande förutsättning. Transportinfrastrukturen är inte 

tillräckligt utvecklad sedd utifrån länets strategiska läge 

med långa regionala avstånd och gles näringslivsstruk-

tur. Det gäller även det östvästliga transportsystemet 

som behöver förbättras för att åstadkomma ett effektivt 

samarbete över gränserna och nå tillväxtmarknaderna i 

Asien. 

Inlandet är beroende av effektiva flygförbindelser, en 

viktig faktor för ett differentierat näringsliv. Ett hot för 

länets utveckling är om de statliga satsningarna för infra-

struktur uteblir eller senareläggs. Järnvägen har akuta 

kapacitetsbrister. Norrbotniabanan behöver byggas som 

en del i den Botniska korridoren i kombination med 

dubbelspårsutbyggnad av Malmbanan som en del av 

Nothern Axis. 

järnväg
Järnvägen söderifrån, via Gällivare, Kiruna och vidare 

upp mot Narvik, är en viktig kommunikationslänk. Den 

har dels en helt avgörande betydelse för möjligheten att 

på ett ekonomiskt och rationellt sätt kunna frakta den 

malm som bryts i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och 

snart även i Pajala, till den isfria hamnen i Narvik. Järnvä-

gen har också betydelse för transport av annat gods och 

för persontrafik. Behoven av transporter med järnväg 

kommer att öka framöver, inte bara för järnmalm, utan 

även för gods- och persontransport. 

Dubbelspår mellan Kiruna och Narvik diskuteras och 

kommer sannolikt att bli verklighet i en nära framtid. 

Därmed ökar kapaciteten ytterligare för malmtransport, 

med fördelar även för gods- och persontrafik. Snabbare 

och tätare förbindelser med Gällivare, Luleå och andra 

kuststäder söderut, kommer också att öppna nya möjlig-

heter till pendling och nyttjande av vissa samhällsfunk-

tioner. Ett snabbtåg mellan Kiruna och Gällivare skulle 

bland annat kunna innebära bättre samnyttjande av 

sjukhus och flygplats. 

Well-functioning infrastructure, such as rail transport, 

roads and harbours for national and international trans-

port, are a basic necessity for both forest-based industry 

and mining. The transport infrastructure is insufficiently 

developed in relation to the county’s strategic location, 

with long regional distances and a sparsely located en-

terprise structure. The same applies to the east-westerly 

transport system, which needs to be improved so as to 

achieve efficient cross-border co-operation and reach 

the growth markets of Asia.

The inland is dependent on efficient air connections  

– an important factor in the differentiation of enter-

prise. The county’s development will be jeopardised if 

national infrastructure investments fail to materialise or 

are postponed. The railway has acute capacity shortages. 

The North Bothnia Line needs to be built as part of the 

Bothnian Corridor, coupled with the upgrading of Malm-

banan (the Iron Ore Line) to dual track status as part of 

the Northern Axis. 

railway
The railway from the south, via Gällivare, Kiruna and  

on to Narvik, is an important communication link. It is  

crucial to the feasibility of economically and rationally  

conveying the ore extracted in Kiruna, Svappavaara, 

Malmberget and, before much longer, Pajala, to the year-

round port of Narvik. The railway also plays an important 

part in other freight transport and in passenger transport. 

The need for rail transport will increase as time goes 

on, not only for iron ore but also for general freight and 

passenger services. 

A dual track between Kiruna and Narvik is under discus-

sion and will probably materialise within the near future. 

This will further augment ore transport capacity and will 

also benefit other freight services and passenger trans-

port. Faster and more frequent links with Gällivare, Luleå 

other coastal towns further south will also open up new 

opportunities for commuting and for the utilisation of 

certain public services. A high-speed train link between 

Kiruna and Gällivare could among other things mean 

more efficient pooling of hospital and airport resources. 
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En nära och bra förbindelse in mot ny stadskärna med 

ny järnväg för persontrafik är ett högt prioriterat mål för 

Kiruna kommun. Olika lösningar för en ny järnvägsan-

slutning, som ska ersätta dagens järnväg/järnvägsstation 

för persontrafik, utreds för närvarande av Trafikverket. 

Nu pågående projektskede är en förstudie. I dagsläget 

studeras 9 olika alternativ. Under hösten 2012 avgörs 

vilka 3-5 alternativ som går vidare till nästa skede, järn-

vägsutredning, därefter järnvägsplan. Målsättningen är 

att en ny järnväg för persontrafiken ska vara i drift 2016-

2017.  Kiruna kommun förordar lösningar som innebär 

största möjliga nytta och närhet till ny stadskärna och 

befintlig flygplats. 

A good and close connection with a new city centre, by 

means of a new passenger line, is a top priority objective 

for the Municipality of Kiruna. The Swedish Transport 

Agency is currently investigating various solutions for a 

new rail connection to replace the present railway/train 

station for passenger services. The current project phase 

is a feasibility study, and at present 9 different alternatives 

are being investigated. During the autumn of 2012 it will 

be decided which 3 to 5 alternatives are to be carried 

over to the next phase, a railway inquiry, followed by 

a railway plan. The aim is for a new passenger railway 

to be operational in 2016 or 2017. The Municipality of 

Kiruna favours solutions implying the greatest possible 

benefit and proximity to a new city centre and the  

existing airport.  
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väg e10
Vägförbindelser har fortfarande stor betydelse som 

kommunikationsmöjlighet mellan Kiruna och fjärran.  

Europaväg 10 är enda möjligheten att med bil ta sig 

norrut och söderut till och från Kiruna. Med stigande 

bränslepriser kommer biltrafik och transporter på lastbil 

sannolikt att minska i framtiden, till förmån för fram- 

förallt tågtransporter. Ny E10 via Kiruna kommer att  

byggas i nära anslutning till den nya stadskärnan.

Det kommer att finnas avfarter och anslutningar som 

gör det möjligt att snabbt och smidigt komma in i stads-

kärnan och övriga stadsdelar i nordöst. Trafikverket är 

ansvarig för projektet och nu pågår arbetet med upp- 

rättande av arbetsplan och fastställande av linjesträck-

ning. Arbetsplanen med föreslagen linjesträckning ska 

vara klar till årsskiftet 2012/2013 och vägen ska vara klar 

att tas i drift i slutet av 2015. 

väg 870
Nuvarande väg mot Nikkaluokta, fram till den nya infar-

ten mot LKAB för den tyngre trafiken, och ny järnväg på-

verkas av deformationerna från gruvbrytningen. Trafik- 

verket har tagit fram arbetsplan och ny linjesträckning 

för vägen, vilken utgår från cirkulationsplatsen vid Tuol-

lovaara och vidare söder om bostadsområdet Lombolo. 

Samråd om arbetsplan och linjesträckning sker i juni 2012.  

the e10 european highway
Road links are still a highly important communication  

facility between Kiruna and distant places. The E10 

European Highway is the only possible motor route 

northwards and southwards to and from Kiruna. Rising 

fuel prices are likely to bring a fall in motorism and HGV 

traffic in future, above all in favour of rail transport.  

The new E10 highway via Kiruna will be built in close 

proximity to the new city centre.

There will be exits and slip roads offering swift and 

convenient access to the city centre and to other parts 

of the city to the north-east. The Swedish Transport 

Agency is responsible for this project and work is now 

in progress on an operational plan and on finalising the 

route which the highway will follow. Work on a pro-

posed routing is scheduled for completion at the end of 

2012/beginning of 2013, and the road is to be ready for 

opening by the end of 2015. 

highway 870
The present road to Nikkaluokta, as far as the new LKAB 

turning for heavy traffic, and a new railway line are 

affected by mining-induced deformations. The Swedish 

Transport Agency has prepared an operational plan and 

a redirection of the road, starting from the Tuollovaara 

roundabout and continuing south of the Lombolo hous-

ing estate. Consultations on the operational plan and 

the road redirection will take place in June 2012. The 

Municipality desires a somewhat modified route, so as 

not to rule out the option of a new passenger rail service 

in towards the new city centre. The Municipality also 

wishes to preserve the industrial estate planned to the 

south of Lombolo. The Swedish Transport Agency plans 

to have the road ready for commissioning in the autumn 

of 2014. 
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Kommunen har önskemål om en något förändrad lin-

jesträckning för att inte omöjliggöra alternativet med ny 

järnväg för persontrafiken in mot nya stadskärnan. Kom-

munen vill även bibehålla det planerade industriområdet 

söder om Lombolo. Trafikverket planerar för att vägen 

ska vara klar att tas i drift hösten 2014. 

flyg
Kirunas flygplats har stor betydelse både för Kiruna och 

för hela regionen, framförallt för Nordnorge och Gälliva-

re, för att knyta den geografiskt distanserade nordligaste 

landsänden närmare övriga världen. Flyg mellan Kiruna 

och Stockholm/Arlanda tar inte mer än drygt en timme. 

Resandeunderlaget räcker idag under högsäsong för 

upp till tre flygförbindelser per dag till och från Stock-

holm/Arlanda. En snabb och smidig tågförbindelse med 

i första hand Gällivare kan skapa ännu bättre underlag 

för flygtrafik till och från Kiruna. 

Kiruna Flygplats är en av 10 flygplatser i landet som ägs 

och drivs i statlig regi genom Swedavia. Flygplatsen är 

av strategisk betydelse både för Kiruna och för regio-

nen som helhet – för allmänhet, näringsliv och turism. 

Flygplatsens närhet till ny stadskärna, bara ca 2,5 km 

fågelvägen är en stor tillgång som skapar unika möjlig-

heter till samordning med järnväg och andra kommuni-

kationer samt smidiga anslutningar till ny stadskärna, där 

kabinbana är ett alternativ.

Kiruna flygplats och Swedavia har ambitiösa planer för 

utbyggnad av olika faciliteter i anslutning till flygplatsen, 

bland annat hotell och andra funktioner med anknytning 

till flyg- och rymdverksamhet. De har önskemål om att 

utveckla flygplatsområdet till resecentra för samtliga 

trafikslag, flyg, järnväg och buss. De vill även utveckla 

flygplatsen så att den blir ett nav i det nya Kiruna och en 

hamn för framtida rymdresenärer. Swedavias önskemål 

om ny järnväg för persontrafik är det alternativ som an-

sluter till flygplatsen.

Det är viktigt för kommunen att vissa av de faciliteter 

som Swedavia önskar utveckla vid flygplatsen styrs till 

den nya stadskärnan. En snabb och smidig förbindelse 

air travel
Kiruna Airport is of great importance, both to Kiruna and 

to the region as a whole, especially North Norway and 

Gällivare, for bringing the geographically remote north-

ernmost part of the country closer to the outside world. 

The flying time between Kiruna and Stockholm/Arlanda 

is little more than an hour. During the peak season, the 

passenger base is now sufficient for up to three flights 

daily to and from Stockholm/Arlanda. A swift, convenient 

rail link, primarily with Gällivare, can generate an even 

better customer base for air traffic to and from Kiruna. 

Kiruna Airport is one of 10 airports in Sweden owned 

and run under national government auspices through 

the agency of Swedavia. It is strategically important, both 

to Kiruna and to the region as a whole – for the general 

public, business enterprise and tourism. The airport’s 

proximity to a new city centre, only about 2.5 km away 

as the crow flies, will be a great asset, generating unique 

opportunities for the co-ordination of rail transport and 

other communications, as well as convenient links with 

a new city centre, with a cable car service as a possible 

option.

Kiruna Airport and Swedavia have far-reaching plans for 

expanding various facilities connected with the airport, 

such as hotels and other functions to do with air and 

space travel. They wish to develop the airport zone into 

a travel centre for all types of traffic – air travel, rail travel 

and bus services. They also wish to develop the airport 

so as to make it a hub of New Kiruna and a terminal 

for future space travellers. Swedavia’s desire for a new 

passenger railway line is the option linking up with the 

airport.

It is important to the Municipality that certain of the 

facilities which Swedavia wishes to develop at the airport 

should be channelled into the new city centre. The 

Municipality of Kiruna is giving high priority to a swift 

and convenient link between air travel and the new city 

centre, with a centrally located travel centre. 



63

mellan flyg och den nya stadskärnan med ett centralt 

beläget resecenter, är ett högt prioriterat mål för Kiruna 

kommun. 

kabinbana
Möjligheten att anlägga en kabinbana utreds för närva-

rande av Doppelmayr på uppdrag av Kiruna kommun. 

Kabinbanan är i första hand tänkt som en förbindelse 

mellan flygplatsen, eventuellt i kombination med ett  

resecentra (utreds av Trafikverket), och ny stadskärna.  

I ett senare skede finns det möjlighet att bygga ut kabin- 

banan med förbindelse upp mot Luossavaara och kanske  

även i andra riktningar. Karbinbanan kan användas både 

för person- och godstransporter. 

En kabinbana är en relativt billig lösning i jämförelse med 

spårbundna system. En kabinbana är driftssäker i Kirunas 

klimat, dessutom flexibel och relativt enkel att flytta. Den 

kan också bli en attraktion både för kirunabor och för 

besökare utifrån. Den kan hjälpa till att stärka Kirunas 

identitet. 

cable car
The feasibility of constructing an Automatic People 

Mover (APM) is currently being investigated by Doppel-

mayr on behalf of the Municipality of Kiruna. The APM is 

primarily intended as a link between the airport, possibly 

combined with a travel centre (this is being investigated 

by the Swedish Transport Agency) and a new city centre. 

Later on, the APM can be extended up to Luossavaara 

and perhaps also in other directions. The APM can be 

used for both passenger and goods transport. 

A cable-car service is a relatively inexpensive solution 

compared with trackbound systems. An APM is depend-

able in the Kiruna climate, added to which, it is flexible 

and relatively easy to relocate. It can also provide an 

attraction for Kiruna residents and for visitors from other 

places, and it can help to reinforce Kiruna’s identity.

An APM terminal with a suitable route to the airport 

and a direct link with other types of transport in the city 

centre is to be included in the competition entry. The 

possibility of extending the service to Luossavaara should 

also be included in the competition entry.  

mass transit
The Kiruna of tomorrow must motivate its residents for 

walking, cycling and going by public transport more than 

they are doing at present. A reduction of motor traffic 

will improve public health, traffic safety and emission 

performance.
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Kiruna has two nodal points for bus transport. One of 

them is the bus stop at Gallerian, in the centre of the city,  

and the other is the bus stop at the COOP campus. Läns- 

trafiken (the county public transport service) operates 

services to villages and the mountain region. 

Bus travel today is free of charge to registered residents 

of the Municipality of Kiruna. For SEK 100 people can 

buy a bus pass which is valid for one year. This arrange-

ment has almost doubled the number of bus passengers. 

snowmobile traffic
There are roughly 9,000 snowmobiles registered in  

Kiruna, which has about 800 km of municipal snow- 

mobile routes. This traffic must be able to access homes 

without causing disturbance. 

motor traffic
A traffic inquiry report dealing with the phase-out/ 

development of the road network in the central locality 

of Kiruna is expected in October/November 2012.

There are a number of main routes and through routes 

in Kiruna where heavy pressure of traffic is clearly visible, 

namely Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf Hedinsvägen, 

Österleden and Malmvägen. The Municipality desires, 

among other things, two slip roads onto the E10 on the 

north side of the central locality, and possibility of linking 

up with the E10 from the new city centre. Highway 870 

will join up with the E10 south of the new city centre. 

The aim is to achieve a steady and sensible throughput 

of traffic in Kiruna C.

Angöring för en kabinbana i lämplig sträckning mot flyg-

platsen, med direkt anslutning till andra transportmedel i 

stadskärnan, ska finnas med i tävlingsförslaget. Möjlig-

het till vidare utbyggnad i riktning mot Luossavaara bör 

också tas med i förslaget.  

kollektivtrafik
Det framtida Kiruna ska motivera innevånarna att i större 

utsträckning gå, använda cykel och åka kollektivt. Ge-

nom minskad mängd biltrafik ökar folkhälsan, trafiksä-

kerheten och utsläppsmängderna.

Det finns två noder för busstrafiken i Kiruna. Den ena är 

hållplatsen invid Gallerian i centrum och den andra är 

hållplatsen invid COOP-området. Länstrafiken trafikerar 

linjer till byar och fjällvärld.

Idag är bussresandet kostnadsfritt för de som är skrivna i 

Kiruna kommun. För hundra kronor får man ett busskort 

som sedan kan användas under ett år. Detta har nästan 

fördubblat resandet. 

skotertrafik
I Kiruna finns cirka 9 000 snöskotrar registrerade och 

cirka 80 mil kommunala skoterleder. Skotertrafiken ska 

kunna ansluta till bostäder utan att orsaka störningar.  

biltrafik
En trafikutredning som kommer att behandla avveckling/

utveckling av vägnätet i Kiruna centralort beräknas vara 

klar oktober/november 2012.

Det finns ett antal huvudstråk och genomfartsleder i 

Kiruna där man tydligt kan se ett högt trafiktryck. Dessa 

är Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf Hedinsvägen, Öster-

leden och Malmvägen. Ett önskemål från kommunen är 

att det ska finnas två anslutningar till E10 på norra sidan 

av centralorten samt möjlighet att ansluta till E10 från 

den nya stadskärnan.  Väg 870 kommer att ansluta till 

E10 söder om ny stadskärna. Målsättningen är att få ett 

jämt och genomtänkt trafikflöde i Kiruna C.

energi och  
hållbarhet
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energy And sustAinAbiLity

I det nya Kiruna ska bebyggelsestrukturen bidra till mins-

kad energiförbrukning. All planering ska vara inriktad 

mot en långsiktigt hållbar hushållning med resurser. 

Omsorg om Kirunas rena luft, rena vatten och oförstörda  

natur ska vara ett medel i arbetet med att höja kommu-

nens attraktionskraft för boende och näringsliv. 

Massorna, som blir konsekvensen av rivningarna, 

kommer i möjligaste mån nyttjas vid byggandet av det 

nya Kiruna. Befintlig infrastruktur ska nyttjas i så hög 

utsträckning som möjligt. Det kommer att ställas krav 

på att det som byggs nytt ska vara lämpligt för Kirunas 

speciella klimatvillkor med mera. 

Kiruna är sedan många år en stad med övervägande 

andel fjärrvärme för uppvärmning. Fjärrvärme är i sitt 

upplägg en flexibel uppvärmningsform. Den skapar goda 

förutsättningar för att lösa framtida miljömässiga, tek-

niska och ekonomiska utmaningar och utgör därför ett 

kraftfullt verktyg i Kiruna kommuns miljöarbete. 

The New Kiruna settlement structure must contribute 

towards a reduction of energy consumption. All planning 

must be aimed at achieving sustainable management of 

resources. Concern for Kiruna’s clean air, clean water 

and unspoiled natural must be an instrument for making 

the Municipality more attractive for living in and for busi-

ness enterprise. 

The spoil resulting from demolitions will as far as possi-

ble be recycled in the construction of New Kiruna. Ex-

isting infrastructure will be used to the greatest possible 

extent. New building development will be required to be 

suitable for Kiruna’s distinctive climatic conditions etc. 

Kiruna has for many years now been a city where district 

heating predominates. This is a flexible form of heating, 

offering good opportunities for coping with future envi-

ronmental, technical and economic challenges and thus 

a powerful tool in the Municipality’s hands where envi-

ronmental protection and management is concerned. 

energi och  
hållbarhet

Kommunen har höga ambitionen när det 
gäller hållbarheten i nya Kiruna – både eko-
nomisk, ekologiskt och socialt kulturellt. 

Särskilt när det gäller energiförsörjnings- 
systemen kommer höga krav att ställas.

The Municipality has high aspirations for 
sustainability in New Kiruna – economic, 
ecological and socio-cultural.

Specially exacting demands will be made 
where energy supply systems are concerned.
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Kirunas speciella energisituation, med en stor mängd 

outnyttjad industriell restvärme, ska beaktas. 140 GWh 

kyls idag bort under sommarhalvåret. Rätt tillvaratagen 

kan denna resurs försörja stora delar av samhället. Med 

hänsyn taget till rådande energisituation är fjärrvärme 

den självklara energiformen för uppvärmning. Dess nytt-

jande skall maximeras. 

Följande grundprinciper skall vara vägledande för  

energiförsörjning av det framtida samhället:

Tillförsel av jungfruliga bränslen ska minimeras 

Fossila bränslen ska elimineras

Elberoende ska minimeras

Hänsyn ska tas i ett systemperspektiv

Nyttjandet av fjärrvärme ska maximeras

Account must be taken of Kiruna’s special energy situ-

ation, with a large quantity of unutilised industrial waste 

heat.  At present, 140 GWh is being dispersed by cooling 

during the summer season. Properly harnessed, this 

resource can serve large parts of the community. Given 

the energy situation now prevailing, district heating is the 

obvious choice of energy for heating purposes, and its 

utilisation must be maximised. 

Energy supply in the community of tomorrow must be 

guided by the following basic principles:

Inputs of virgin fuels must be minimised.

Fossil fuels are to be eliminated.

Dependence on electricity is to be minimised.

Consideration is to be shown for a system perspective.

Use of district heating is to be maximised.
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tävlingstekniska  
bestämmelser
comPetition ruLes, PAge 69
Arrangör

Tävlingen arrangeras av Kiruna 

kommun i samarbete med Sveri-

ges Arkitekter.

Tävlingens form

Tävlingen är en inbjuden projekt-

tävling i ett steg.

Deltagarrätt 

Tävlingen är endast öppen för 

följande deltagare som valts ut i 

ett prekvalificeringsförfarande.

De utvalda deltagarna är 

Designteam AIM (Helsing-

borg) och Onix Sweden AB 

(Helsingborg) med rådgivare/

underkonsulter Noema Culture & 

Place Mapping (London), Atkins 

(Malmö) och Farawaysoclose/

Apokalyps Labotek (Malmö)

Bjarke Ingels Group (Köpen-

hamn), Spacescape (Stockholm), 

Testbedstudio (Stockholm), To-

potek 1& Man Made Land (Berlin) 

och Resource Vision (Stockholm)

BSK Arkitekter AB (Stockholm), 

MVRDV (Rotterdam) och Gront-

mij i Sverige AB (Stockholm)

COBE Aps (Köpenhamn) med 

rådgivare Kragh & Berglund (Kö-

penhamn och Stockholm), Moe& 

Brödsgård (Rödovre), Yngve An-

drén Konsult AB (Stockholm) och 

Boris Broman Jensen (Århus).

Ecosistema Urbana (Madrid), 

arkitekt Kristine Jensens tegne-

stue (Århus), 700N arkitektur AS 

(Tromsö), Ljusarkitektur (Stock-

holm) och Atkins (Stockholm)

KCAP Architect&Planners (Rotter-

dam) och CaseStudio (Göteborg).

NorconsultByplan (Sandvika), 

Norconsult landskapsarkitekt 

(Sandvika), Fantastic Norway 

(Oslo) och 0047 International AS 

(Oslo)

Tham och Videgård Arkitekter 

(Stockholm), Territorial Agency 

(London) och a_zero environme-

ntal architects (London)

Tovatt Architects & Planners 

(Stockholm), Atelier Dreiseitl 

(Ueberlingen), Urban Think Tank 

Architects LLC (Zurich) och 

Wenanders (Stockholm).

White arkitekter AB (Stockholm), 

Ghilardi + Hellsten (Oslo),  

Spacescape (Stockholm), Vectura 

Consulting AB (Solna) och  

Evidens BLW AB (Stockholm)

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört 

på svenska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att 

bedömas av en jury bestående 

av följande 7 personer, utsedda 

av kommunstyrelsen i Kiruna 

Kommun:

Arkitekt SAR/MSA Thomas 

Nylund, Stadsarkitekt, Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Kiruna Kommun, ordförande i 

juryn

Björn Adolfson, Länsarkitekt, 

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anja Taube, Förvaltningschef, 

Fritids- och kulturförvaltningen, 

Kiruna Kommun

Marianne-Schröder-Maagaard, 

Kostchef, Barn- och utbildnings-

förvaltning, Kiruna Kommun

Sandra Minde, Planarkitekt, 

Ramböll

Arkitekt MNAL Knut Eirik Dahl,  

Professor ved Arkitektur og 

Designhøyskolen i Oslo/D&U 

arkitekter, utsedd av Sveriges 

Arkitekter

Arkitekt SAR/MSA Christer 

Larsson, Stadsbyggnadsdirektör 

i Malmö, utsedd av Sveriges 

Arkitekter 

Landskapsarkitekt Dipl. Ing. Arch. 

Lisa Diedrich, SLU Anarp och  

Lisbeth Nilsson, huvudprojekt- 

ledare projekt 2030, Kiruna kom-

mun har adjungerats till juryn.

Juryn äger rätt att tillkalla ytter-

ligare sakkunnig expertis som 

rådgivare.

Juryns sekreterare är arkitekt 

SAR/MSA Katarina Nilsson,  

Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionär är Jan Ekström,  

inköpsansvarig Kiruna kommun. 

email: jeks@kommun.kiruna.se 

Adress: Kommunkontoret,  

Stadshuset, Kiruna Kommun 

981 85 Kiruna 

budadress: Hjalmar Lundbohms-

vägen 31

Programhandlingar

1. tävlingsområdet i detalj. 

Detaljerad beskrivning av tävlings-

området med förutsättning för 

hur olika delar av tävlingsområdet 

kan användas och kommunens 

hittillsvarande slutsatser.

2. konsekvenser av nivå 1365 

Förteckning över byggnader, 

arealer och anläggningar som 

försvinner då nivå 1365 bryts ut. 

/Tyréns 

3. markundersökning 

Geoteknisk undersökning av  

marken och markföroreningar.  

/Tyréns

4. gondolbanor i stadsmiljö 

Utredning kring utformning och 

teknik för gondolbanor i stads- 

miljö. /Doppelmayr

5. klimatutredning 

Klimatbeskrivning och erfaren-

heter av aktiv klimatplanering.  

/SMHI

6. landskapsinformation 

VR-modell för delar av Kiruna nya 

centrum, färdig i augusti 2012.  

/Ramböll

7. e10 och väg 870 

Delrapport inför arbetsplan för 

vägar färdiga för trafik under 

hösten 2015. Arbetsplan färdig i 

december. /Trafikverket

8. resecenter 

Förstudie för nytt resecenter. 

Dagens järnväg bryts upp under 

2012. Delrapport bifogas.  

/Trafikverket
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9. kulturmiljöprogram 

Kommunen inleder arbete med 

ett komplett kulturmiljöprogram. 

Delrapport bifogas. 

10. Plan riksintressen i området

11. ritningsbilagor

12. flygfoton och andra bilder 

av tävlingsområdet

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen 

ska ställas till tävlingsfunktionä-

ren skriftligt via e-post. Frågorna 

ska vara tävlingsfunktionären 

tillhanda senast 15 oktober 2012. 

Märk all korrespondens med 

”Arkitekttävling Kiruna”.

Tävlingsförslaget

Tävlingsförslag ska vara anonymt. 

Samtliga inlämnade ritningar och 

övriga handlingar ska i nedre 

högra hörnet vara försedda med 

ett motto.

Tävlingsförslag ska vara monterat 

på kartong eller liknande i lig-

gande A1-format (59,4 x 84,1 cm) 

och får omfatta högst 6 plan-

scher. Därutöver ska en omgång 

av dessa planscher, förminskade 

till A3-format, lämnas. All text på 

planscherna ska vara läsbar på 

A3-kopiorna. 

Samtliga planscher ska även 

lämnas digitalt i pdf-format på 

CD – alla planscher ska ligga i 

samma fil. De digitala filerna får 

sammanlagt ha en storlek på 

max 40 MB.

Handlingar utöver dessa kommer 

att tas undan från bedömning 

och utställning. Modell tas ej 

emot. 

obs! allt inlämnat digitalt ma-

terial ska vara rensat på spårbar 

information om upphovsman 

mm för att garantera anonymitet.

tävlingsförslag ska  

redovisa följande:

–  Beskrivning av en vision för 

framtida Kiruna 2030

–  Beskrivning av en strategi och 

grundläggande struktur för 

stadsomvandlingsprocessen 

i etapper, av hela Kiruna mot 

öster. 

–  Principer och struktur för den 

nya stadskärnan i strukturen i 

öster. 

–  Beskrivning av förslaget med 

motiv för ställningstaganden

– Situationsplan, hela staden 

–  Situationsplan, nya stadskärna, 

skala 1:500

– Längd- och tvärsektioner

–  Volymstudie, i tre etapper. För-

sta utbyggnadsskedet, när det 

två stadskärnorna samverkar 

och när stadsomvandlingen 

är klar

–  Perspektiv över området  

– flygfoto

–  Valfria perspektiv och andra 

beskrivande bilder.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 3 december 

2012. Senast denna dag ska 

tävlingsförslag vara inlämnat till 

allmän befordran adresserat till 

tävlingsfunktionären, (eller lämnat 

direkt till tävlingsfunktionären). 

Förslag som lämnats till allmän 

befordran senast denna dag, 

men som ankommer tävlings-

funktionären mer än 4 dagar se-

nare, tas inte upp till bedömning.

Förslaget ska åtföljas av ett 

förseglat ogenomskinligt kuvert, 

märkt med ”Namnsedel” och 

förslagets motto. Detta kuvert ska 

innehålla uppgifter om namn på 

förslagsställaren och ev. medar-

betare.

obs! Om tävlingsförslaget skick-

as med allmän befordran ska 

kvitto utvisande inlämningsdag 

samt förslagets motto samtidigt 

översändas separat till tävlings-

funktionären. 

Prissummor

Varje tävlande som inom utsatt 

tid inlämnat förslag i enlighet 

med detta program som god-

känts av juryn erhåller ett arvode 

om 400 000 SEK exkl. moms. 

Arvodet utbetalas mot faktura när 

juryn godkänt inkomna förslag.

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas 

utifrån följande kriterier samman-

taget och utan inbördes ordning, 

samt utifrån de krav och önske-

mål som ställts i programmet:

–  i vilken utsträckning föreslaget 

skapar värden för Kiruna som 

helhet

–  de stadsbyggnadsmässiga 

kvaliteterna

–  den nya stadskärnans funktion 

och relation till befintlig  

bebyggelse 

–  möjligheter att utveckla för-

slaget 

–  genomförbarhet

Bedömning/utställning 

Bedömningen beräknas vara 

avslutad i februari 2013

Tävlingsförslagen kommer under 

bedömningstiden att ställas ut 

offentligt genom arrangörens 

försorg. Plats meddelas senare.

Publicering

Tävlingsjuryns utlåtande kommer 

att publiceras i samband med att 

tävlingens resultat offentliggjorts.

Sveriges Arkitekter och arran- 

gören äger rätt att publicera 

samtliga tävlingsresultat på 

sina hemsidor samt i tidningen 

Arkitekten.

All publicering av tävlingsförslag 

efter avslutad tävling kommer att 

ske med angivande av förslags-

ställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materi-

ella äganderätten till prisbelönta 

tävlingsförslag.

Förslagsställarna innehar upp-

hovsrätten och behåller nyttjan-

derätten till sina förslag. Direkt 

utnyttjande av förslag, helt eller 

i väsentliga delar, kan ske först 

efter avtal med förslagsställaren.

Returnering av förslag

Förslagen kommer inte att 

returneras.

Uppdrag efter tävling

Arrangören avser att förhandla 

med förslagsställarna av vinnande 

förslag för uppdraget att tillsam-

mans med kommunen planera 

det nya Kiruna. Kommunen har 

också möjlighet att upphandla 

förslagsställare för delutredningar 

och liknande. 

Om upphovsmannen till vinnan-

de förslag av arrangören och 

Sveriges Arkitekters tävlings-

nämnd inte anses ha erforderliga 

erfarenheter och resurser att 

handha uppdraget lämnas det till 

honom i samarbete med en mer 

erfaren fackman, vald av honom 

själv och godkänd av arrangören.

Finner arrangören skäl att frångå 

juryns rekommendation ska sam-

råd ske med Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen efter två år ännu 

inte har lett till projekteringsupp-

drag/inlett förhandlingar med 

vinnaren tillkommer det denne 

en ytterligare ersättning motsva-

rande tävlingsarvodet.
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competition rules
Organiser

The competition is being or-

ganised by the Municipality of 

Kiruna together with the Swedish 

Association of Architects.

Form of competition

This is a single-stage, invited 

project competition. 

Right of participation 

The competition is open exclu-

sively to the following partici-

pants, selected in a prequalifica-

tion procedure.

The chosen participants are:

Designteam AIM (Helsing-

borg) and Onix Sweden AB 

(Helsingborg) with advisers/

subconsultants Noema Culture & 

Place Mapping (London), Atkins 

(Malmö) and Farawaysoclose/

Apokalyps Labotek (Malmö)

Bjarke Ingels Group (Copenha-

gen), Spacescape (Stockholm), 

Testbedstudio (Stockholm), To-

potek 1& Man Made Land (Berlin) 

and Resource Vision (Stockholm)

BSK Arkitekter AB (Stockholm), 

MVRDV (Rotterdam) and Gront-

mij i Sverige AB (Stockholm)

COBE Aps (Copenhagen) with 

advisers Kragh & Berglund 

(Copenhagen and Stockholm), 

Moe& Brödsgård (Rødovre), 

Yngve Andrén Konsult AB (Stock-

holm) and Boris Broman Jensen 

(Århus).

Ecosistema Urbana (Madrid), 

arkitekt Kristine Jensens teg-

nestue (Århus), 700N arkitektur 

AS (Tromsö), Ljusarkitektur (Stock- 

holm) and Atkins (Stockholm)

KCAP Architect&Planners (Rotter-

dam) and CaseStudio (Göteborg).

NorconsultByplan (Sandvika), 

Norconsult landskapsarkitekt 

(Sandvika), Fantastic Norway 

(Oslo) and 0047 International AS 

(Oslo)

Tham & Videgård Arkitekter 

(Stockholm), Territorial Agency 

(London) and a_zero environ-

mental architects (London)

Tovatt Architects & Planners 

(Stockholm), Atelier Dreiseitl 

(Ueberlingen), Urban Think Tank 

Architects LLC (Zurich) and 

Wenanders (Stockholm).

White arkitekter AB (Stockholm), 

Ghilardi + Hellsten (Oslo), 

Spacescape (Stockholm), Vectura 

Consulting AB (Solna) and Evi-

dens BLW AB (Stockholm)

Competition language

The competition entry shall be in 

Swedish.

Jury

The entries will be adjudicated by 

a jury comprising the following 7 

persons, appointed by the Kiruna 

Municipal Executive Board:

Thomas Nylund, Architect SAR/

MSA, City Architect, Environmen-

tal and Planning Department, 

Municipality of Kiruna, Jury 

Chairperson

Björn Adolfson, County Architect, 

Norrbotten County Administra-

tive Board

Anja Taube, Director of Leisure 

and Culture Council, Municipality 

of Kiruna

Marianne-Schröder-Maagaard, 

Nuitrition Officer of Children  

and Youth Council, Municipality 

of Kiruna

Sandra Minde, Planning Architect, 

Ramböll

Knut Eirik Dahl,  Architect MNAL,  

Professor at the School of Archi-

tecture and Design, Oslo/D&U 

arkitekter, appointed by the 

Swedish Association of Architects

Christer Larsson, Architect SAR/

MSA, Director of City Planning, 

Malmö, appointed by the Swed-

ish Association of Architects

Lisa Diedrich, Landscape Archi-

tect, Dipl. Ing. Arch. SLU (Swedish 

University of Agricultural Scien- 

ces), Alnarp, and Lisbeth Nilsson, 

Project leader for project 2030 

Municipality of Kiruna, have been 

co-opted by the Jury.

The Jury is entitled to co-opt 

qualified experts in an advisory 

capacity.

Secretary to the Jury: Katarina 

Nilsson, Architect SAR/MSA, 

Swedish Association of Archi-

tects.

Competitions Officer

The Competitions Officer is Jan 

Ekström, Procurement Manager, 

Municipality of Kiruna. 

e-mail: jeks@kommun.kiruna.se  

Address: Kommunkontoret,  

Stadshuset, Kiruna Kommun,  

SE-981 85 Kiruna 

courier delivery address:  

Hjalmar Lundbohmsvägen 31

Competition documentation 

1. the competition site in detail.

Detailed description of the com-

petition site, with preconditions 

concerning possible uses of 

different parts of the site and the 

conclusions of the municipality 

up to now.

2. consequences of level 1365 

List of buildings, areas and struc-

tures which will disappear when 

Level 1365 is exhausted.  

/Tyréns 

3. ground survey 

Geotechnical study of the 

ground and of soil pollution.  

/Tyréns

4. Automatic People movers in 

an urban environment 

Study of the design and tech- 

nology of APMs in an urban 

setting. /Doppelmayr

5. climate survey 

Climate description and experi-

ences of active climate planning. 

/SMHI (Swedish Meteorological 

and Hydrological Institute)

6. landscape information 

VR model of parts of Kiruna’s 

new city centre, to be completed 

in August 2012. /Ramböll

7. e10 and highway 870 

Interim report preparatory to  

operational planning for roads 

to be opened to traffic in the au-

tumn of 2015. Operational plan 

to be completed in December.  

/Trafikverket (Swedish Transport 

Agency)

8. travel centre 

Pilot study for a new travel cen-

tre. The existing railway track will 

be torn up during 2012.  

/ Trafikverket (Swedish Transport 

Agency)

9. Programme for the cultural 

environment 

The Municipality is commencing 

work on a complete programme 

for the cultural environment. An 

interim report is appended.
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10. Plan of national Interest 

sites in the area

11. drawing appendices

12. Air photos and other pictures 

of the competition site

Enquiries concerning  

the competition 

Any requests for clarification or 

further particulars concerning 

the competition documentation 

must be made in writing and 

by e-mail to the Competitions 

Officer. Enquiries must reach 

the Competitions Officer not 

later than 15th October 2012. All 

correspondence is to be marked 

“Arkitekttävling Kiruna”.

The competition entry 

The competition entry must be 

anonymous. All drawings and 

other documents submitted are 

to carry a motto in the bottom 

right-hand corner.

Competition entries are to be 

mounted on cardboard or such-

like in landscape A1 format (59.4 

x 84.1 cm) and may not exceed 

six posters. A set of these posters 

reduced to A3 format is also to 

be submitted. All poster text must 

be legible in the A3 copies. All 

posters must also be submitted 

digitally in PDF format on a CD 

and in triplicate.  

All posters must also be submit-

ted digitally in PDF format on a 

CD and in one and the same file. 

The aggregate size of the digital 

files must not exceed 40 MB. 

Documents over and above 

those which have now been 

specified will be excluded from 

assessment and exhibition.  

Models will not be accepted.

n.b. To ensure anonymity, all  

digital material submitted must 

be cleansed of traceable infor-

mation concerning authorship 

etc.

The competition entry  

is to show the following:

–  Description of a vision for 

Kiruna in 2030

–  Description of a strategy and 

basic structure for the phased 

urban transformation process, 

covering the whole of Kiruna in 

an easterly direction. 

–  Principles and structure of the 

new city centre in the easterly 

structure. 

–  Description of the entry,  

with standpoint rationales.

–  Site plan, the entire city. 

–  Site plan, new city centre,  

scale 1:500.

–  Longitudinal and cross- 

sections.

–  Volume study, in three phases. 

The first development stage, 

with the two city centres in-

teracting, and when the urban 

transformation is complete.

–  Perspective of the site – air 

photo.

–  Freely chosen perspectives and 

other descriptive images.

Submission 

The closing date for entries is 3rd 

December 2012, on which date 

at the latest, entries, addressed to 

the Competitions Officer, must 

have been consigned to a com-

mon carrier or else delivered to 

the Competitions Officer direct. 

Entries consigned to a common 

carrier not later than this date but 

received by the Competitions 

Officer more than 4 days later 

will not be considered.

The entry must be accom-

panied by a sealed, opaque 

envelope marked with the word 

“Namnsedel” and the motto of 

the entry. This envelope must 

contain the name of the entrant 

and any associates.

n.b. If the entry is sent by post or 

common carrier, a receipt show-

ing the date of dispatch and the 

motto of the entry must be sent 

simultaneously and separately to 

the Competitions Officer. 

Prize money 

Each participant submitting, 

within the appointed time, an 

entry conforming to this brief 

and approved by the Jury will 

receive SEK 400,000 exclusive 

of VAT. The payment will be 

remitted against invoice when 

the Jury has approved the entries 

received.

Adjudication criteria 

The entries will be adjudicated 

with reference to the following 

criteria, which will be taken 

together and are not stated here 

in any order of priority or impor-

tance, and also with reference to 

the requirements and prefer- 

ences stated in the brief:

–  the extent to which the  

entry creates values for Kiruna 

as a whole,

–  the entry’s qualities of  

urban design,

–  the functioning of the new city 

centre and its relation to the 

existing settlement, 

–  possibilities of developing  

the entry, 

–  feasibility.

Adjudication/assessment 

Adjudication is expected to be 

completed in February 2013

During the adjudication period, 

the entries will be presented in 

a public exhibition arranged by 

the competition organiser. The 

venue will be announced later.

Publication 

The Jury’s decision and citations 

will be published when the result 

has been made public.

Sveriges Arkitekter (the Swedish 

Association of Architects) and 

the competition organiser are 

entitled to publish all competition 

results on their websites and in 

the journal Arkitekten.

All publication of competition 

entries after the competition has 

ended will include the name of 

the entrant.

Copyright and right of use 

The competition organiser owns 

the material property rights in a 

prize-winning entry. The partici-

pants have copyright and retain 

the right to use their entries. Di-

rect utilisation of entries, wholly 

or in essential respects, can only 

take place by agreement with the 

participant.

Return of entries 

Entries will not be returned.

Post-competition assignment 

The organiser will negotiate with 

the authors of winning entries 

concerning the task of planning/

preparing New Kiruna in collabo-

ration with the Municipality. The 

Municipality also has the option 

of engaging participants for 

sub-studies and suchlike.

If the author of a winning entry is 

not considered by the organiser 

and the Swedish Association of 

Architects Competition Board to 

possess the experience and re-

sources needed for undertaking 

the assignment, the organiser will 

require him to collaborate with a 

more experienced professional 

chosen by the author and  

approved by the organiser.

If the organiser finds cause to de-

viate from the Jury’s recommen-

dation, the Swedish Association 

of Architects shall be consulted.

If after two years the competition 

has still not led to a planning 

commission for/negotiations 

with the winner, the winner shall 

be entitled to further remuner-

ation equalling the value of the 

prize money.
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tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns 

gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 

arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verk-

samhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet 

anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, 

vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlingstek-

nisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 

de tävlande av Sveriges Arkitekter.

approval of the competition brief
This brief has been drawn up in accordance with the 

construction sector’s joint “Competition Rules for  

Swedish Competitions in the Fields of Architecture,  

Engineering and Art, 1998”. These rules apply except 

where otherwise indicated in the brief.

The brief and appendices have been approved by the 

members of the jury, who are responsible for the con-

duct of the competition. The brief has been checked and 

approved on the entrants’ behalf by the Swedish Associa-

tion of Architects.

Kiruna, juli 2012 I July 2012

Thomas Nylund

Björn Adolfson

Anja Taube

Marianne-Schröder-Maagaard

Sandra Minde

Knut Eirik Dahl

Christer Larsson
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