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Utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna 

Juryn för arkitekttävlingen i stadsbyggnad har utsett Kiruna 4-ever till segrare i 
tävlingen. Teamet bakom förslaget består av fem företag White arkitekter, 
Ghillardi+Hellsten arkitekter, Spacecape AB, Vectura consulting samt Evidens BLW AB 
med White arkitekter som huvudansvariga. 

Teamets förslag är en tät blandad stadskärna med närhet till naturen. Förslaget betonar 
vikten av att Kirunaborna engageras i omvandlingen och ger förslag på metoder. Av 
juryutlåtandet framgår att juryns uppfattning är att förslaget både tydligt och 
trovärdigt beskriver en strategi och en process för genomförandet av visionen för det 
omvandlade Kiruna. Från en första etapp kan stadskärnan utvecklas i flera väderstreck. 
Förslaget tål förändringar och att nya idéer arbetas in i det under arbetets gång.  

Det finns saker i förslaget som måste bearbetas enligt juryn. Dragningen av E10 och väg 
870 måste omarbetas. Offentliga och kulturhistoriska byggnader ska samlas i och nära 
stadskärnan. Även kvartersstrukturen kan behöva bearbetas för att anpassas till 
klimatet och få en starkare lokal karaktär. 

 

Kommunkontoret föreslår 

att det vinnande förslaget i stadsbyggnadstävlingen efter bearbetning av sträckningen 
på E10 och väg 870, offentliga och kulturhistoriska byggnadernas lägen samt 
kvartersstrukturen läggs till grund för en utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna 
och omgivning. 

 

 

Peter Niemi 
Kommunchef  
       Eva Ekelund 
       Mark- och exploateringschef 
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NY STADSKÄRNA 
I KIRUNA 

TÄVLINGSRESULTAT 
MARS 2013

Kiruna 4-ever. Vinnande förslag av White Arkitekter tillsammans med Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape AB, Vectura Consulting AB..



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

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

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

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

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

Förslagen har bedömts av en jury bestående av följande sju personer:
Arkitekt SAR/MSA Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, 
utsedd av Sveriges Arkitekter, ordförande i juryn
Arkitekt SAR/MSA !omas Nylund, fd Stadsarkitekt, Kiruna kommun, 
Arkitekt MSA Björn Adolfson, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Anja Taube, förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen, Kiruna 
kommun
Eva Ekelund, mark- och exploateringschef, Kiruna kommun (ersätter 
Marianne-Schröder-Maagaard), 
Sandra Viklund (fd Minde), Planarkitekt, Ramböll
Arkitekt MNAL  Knut Eirik Dahl,  Professor vid Arkitektur og Design-
høyskolen i Oslo/D&U arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter

Landskapsarkitekt professor i landskapsarkitektur vid Lantbruksuniversitetet 
i Alnarp Lisa Diedrich, SLU Anarp och Lisbeth Nilsson, projektledare 2030, 
Kiruna kommun, har varit adjungerade till juryn.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirunaportalen

Kirunabiennalen

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Kirunaportalen som är en virtuell och fysisk plats där 
kunskap samlas bedöms kunna bli ett mycket viktigt verktyg 
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Hållbarhetsbedömning av arkitekttävling för ny stadskärna i Kiruna 
 

Hållbarhetsbedömningen grundar sig på visionen Kiruna 2.0, som utarbetades av 9 visionsgrupper under hösten 2012, och dess delvision för hållbar utveckl-

ing. Visionen kommer att antas eller ändras politiskt i mars 2013.  

Visionen vilar på två grundförutsättningar: Kirunas framtid ska formas utifrån de två grundförutsättningarna jämställdhet och hållbarhet. Hållbarhet innebär 

att det samhälle som vi vill utveckla ska vara hållbart i social, ekonomisk och miljömässig mening. Samhälle ska inte byggas på bekostnad av kommande ge-

nerationer. Det måste finnas ett längre tidsperspektiv i tanken för utvecklingen av Kiruna. Hela visionen är bilagd till detta dokument.  

Kiruna ska utvecklas på ett sätt som samordnar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Alla utvecklingssteg som tas i kommunen ska bedö-

mas ur ett innovativt hållbarhetsperspektiv samordnat med ett lokalt kirunaperspektiv. 

 
Nedanstående tabell bygger på RealdaniaBy’s ”Værktøj til bæredygtig byudvikling” (Version 2.0 - November 2012). Verktyget har bearbetats och ta-
bellen har kompletterats som en anpassning till Kirunas situation inte minst det sub-arktiska klimatet (Kristina L Nilsson). En forskargupp vid Luleå 
tekniska universitet, som är insatt i Kirunas stadsomvandling har studerat de 10 arkitektbidragen för nya Kiruna och bedömt de olika hållbarhetsa-
spekterna i tabellen nedan. Se namn och e-postadress till sektorsexperterna på LTU i listan i slutet på dokumentet.  
 
Genom att förhålla sig till tabellens 23 nyckelfrågor, som är knutna till en av verktygets indikatorer, kan det bilda en överblick över hållbarheten i re-
spektive arkitekttävlingsförslag och därmed utge en bas för en systematisk beskrivning av förslagen. Bedömningen har gjorts på bidragens sista ut-
byggnadsetapp.  
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Tabell för svar på nyckelfrågor för förslag 1-5 
 
Förslag nr  
Namn 

 1    
KIRUNA ARK-
TISKT SUBLIMA 

2  
KIRUNA 4-
EVER 

3    
POLAR CON-
DITIONS 

4   
TIACIE 

5 ETT NÄTVERK 
AV URBANA 
ELDSTÄDER 

Generell värdering av 
förslaget 
 

Sammanställning av på 
vilket sätt uppfyller försla-
get tabellens hållbarhetsa-
spekter? 

Förslaget är hållbarhets-
mässigt trovärdigt bl. a. ge-
nom överensstämmelse 
mellan text och planskisser. 
Energi/värmeförsörjning 
inte behandlad. Nya stads-
kärnans läge norr om Lom-
bolo är centralt placerad i 
förhållande till alla stadsde-
lar ger förutsättningar för 
social kontakt samt trafikfö-
ring för alla trafikslag. 
Gruvdiagonalen god förut-
sättning för grön-blå-vitt 
stråk genom staden och ut i 
naturen. Dock långt avstånd 
till detta från stora delar av 
staden. Önskar flytta större 
antal kulturhistorisk bebyg-
gelse lagda söder om nya 
centrum. Förslag på vind-
lande gator och skyddade 
gårdar för att förbättra lo-
kalklimatet. Glesa utspridda 
naturbostäder ger långa 
avstånd samt ligger alltför 
nära E10.  

Omfattande och övergri-
pande  presentation av 
hållbarhetsambitioner, som 
sedan konkretiseras och 
förs in i förslaget. Mycket 
kompakt förslag med stads-
kärna mitt i den nya staden 
är centralt placerad i förhål-
lande till alla stadsdelar ger 
förutsättningar för social 
kontakt samt trafikföring 
för alla trafikslag. Den lin-
jära staden ger närhet till 
både kollektivtrafik i mitten 
och omgivande natur. Tyd-
lig grön gruvdialog. Ut-
spridda funktioner längs 
huvudstråket minskar pro-
menadvänligheten mellan 
servicepunkterna. Lite be-
skrivet om hantering av kul-
turmiljön. Stor ”portal” för 
återvinning av rivnings-
material.  

Förslaget till resursåtervin-
ning av gråsten för att 
bygga ett nytt berg ger möj-
lighet bra lokalklimat på en 
sydvästsluttning och even-
tuellt utblickar mot fjäll-
världen. Det krävs dock 
mycket resurser att flytta 
dessa stora volymer av grå-
sten. Utspridda funktioner 
längs huvudstråket minskar 
promenadvänligheten mel-
lan servicepunkterna. En 
tyngdpunkt av servicefunkt-
ioner mot öster medför 
långa avstånd till nuvarande 
staden. Glest utspridda bo-
stadsområden mot norr ger 
långa avstånd. Många ge-
nom arbetade tankar om 
lokalklimat kring husen. 
Kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse föreslås spridd 
och integreras i den nya 
staden.  
 

Går ej att bedöma den ge-
nerella hållbarheten. En 
självorganiserande stad kan 
bli socialt stark, men den 
korta tiden för stadsom-
vandlingen blir svår att 
kombinera med självorgani-
sering.  

Lågmält och sakligt presen-
terade delaspekter av håll-
barhet som överensstäm-
mer med planskiss. Cent-
rum beläget lång mot öster 
medför ett ocentralt läge i 
förhållande till både den 
nya och ännu mer till den 
nuvarande staden. Detta 
medför långa transport-
sträckor minskar prome-
nad- och cykelresor till 
centrum. Varje stadsdel 
tätbebyggd, men  
Glest utspridda bostadsom-
råden mot norr ger långa 
avstånd, men möjlighet att 
få en blandning vid ev. 
framtida förtätning. God 
kontakt med omgivande 
natur. Kulturmiljön är be-
handlad med stor omsorg, 
arvsstig, kulturhistorisk be-
byggelse i varje stadsdel.  

 

DIMENSION: MILJÖ OCH RESURSER 

EL
EM

EN
T 

 
 
INDIKATOR  NYCKELFRÅGA SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING 

E N Energianväd- I vilken omfattning kom- ”En kompakt stad reducerar Bidraget förespråkar sä- Föreslår att bygga höghus Detta bidrag förespråkar Detta bidrag förespråkar, 



 3

ning för drift av 
bebyggelsen 

mer energianvändningen i 
byggnader att minskas i 
förhållande till tradition-
ella lösningar? 
 

energikonsumtion” är det 
enda som nämns i bidraget 
om energi som berör värme 
till byggnader och el-
produktion. Bidraget berör 
inte energiförsörjningssy-
stemet överhuvudtaget. 

songslagring av värme från 
LKAB, el-produktion via 
ORC-teknik och energisnåla 
hus. De nämner inte hur 
eller någon teknik för att 
genomföra detta. Dessa 
aspekter utvecklar LTU idag.  

 

för att minimera energian-
vändningen. Sparar inte så 
mycket i uppvärmnings-
kostnader, men en koncen-
trerad stad förkortar för-
flyttningar och därmed 
energianvändning. I detta 
bidrag nämns endast att 
fossilbaserade bränslen är 
problem, men inte hur 
detta problem kan lösas. De 
berör inte energiförsörj-
ningssystemet överhuvud-
taget. 

höga hus och att ta tillvara 
på värme från LKAB. Att 
göra el från LKABs spill-
värme anser de inte finns 
någon lösning på, vilket 
stämmer. ORC-tekniken är 
idag för dyr för att det ska 
vara ekonomiskt lönsamt. 
Innovativt förslag att de 
energieffektiva hus som 
byggs på något sätt ska le-
verera värme till FV-nätet. 
Under perioder på våren 
och hösten skulle detta 
systemtänkande fungera. 
På sommaren däremot har 
LKAB och TVAB ett över-
skott av värme och ytterli-
gare överskott skulle bara 
innebära mer behov av kyl-
ning. De beskriver inte hur 
värmen från husen ska 
överföras till FV-nätet. Det 
är en stor utmaning, utan 
att få kondensproblem och 
att undvika kallras. 

snöisolering av tak, solceller 
på fasader, vindkraft, tillva-
ratagande av spillvärme 
från LKAB och säsongslag-
ring i Toullavaaragruvan. 
Detta är det enda bidraget 
som anger en tänkbar plats 
för säsongslagring. Fråge-
tecken finns hur ett snöiso-
leringssystem skulle kunna 
fungera utan att orsaka 
fuktproblem genom kon-
dens. 

Tillförsel av för-
nybar energi 

Vilka lösningar föreslås för 
förnybara energiformer? 
 

 Inte angivet Vill nå extra låg energian-
vändning, men redogör inte 
för hur. Förespråkar trä-
byggnader. Bra, då trä är ett 
förnybart material. 

 Förslag att ta tillvara på 
spillvärme från LKAB 

Solpaneler på vertikala fa-
sader mot söder. Vindkraft-
verk utanför den nya sta-
den. 

Uppvärmnings-
former  

Vilka lösningar föreslås för 
uppvärmning av bebyggel-
sen? 
 

Inte angivet Använda spillvärme från 
LKAB, sammankopplat med 
TVAB’s FV-nät. Skapa Euro-
pas största bergvärmelager 
för lagring av värme. 

Inte angivet Nya byggnader levererar 
energi till FV-nätet till äldre 
byggnader. I huvudsak FV 
förutom de byggnader som 
ligger avsides föreslås an-
vända bergvärme, för att 
uppnå så optimal energiför-
sörjning som möjligt. 

Säsongslagring av spill-
värme från LKAB i Toulla-
vaaragruvan. Värms upp på 
sommaren för att sedan 
användas på vintern, (prin-
cipbilder presenterade).   

BE
BY

G
G

EL
SE

-
TÄ

TH
ET

 

Stadens utbred-
ning 

Vilken utbredning och 
övergripande täthet före-
slås? 

Centrumkärnan föreslås 
nordost om Lombolo och 
handel, kontor, bostäder i 
nuvarande industriområde. 
Förslaget breder ut sig 
mycket nära E10 (Trafik-

Centrumkärnan föreslås 
mellan kyrkogården och 
Tuolluvaara-berget, för-
stärkning av östra delen av 
nuv. industriområde samt 
mot Tuolluvaara samhälle 

Centrumkärnan föreslagen i 
nuvarande industriområde. 
Ny halvtät bebyggelse före-
slagen mot E10 och Tu-
olluvaara. Glest utspridda 
småhusområden på ”skjut-

 Huvuddelen av staden kon-
centrerad i de nuvarande 
industriområdena. Ut-
spridda och glesa småhus-
områden i norr.  
Många stadsdelar får del av 
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verksläget).  baneområdet”. aktiviteterna, men nackdel 
att inte ha en mer samlad 
aktiv del av staden.  

Täthet, hushöj-
der, exploate-
ring  

Vilken täthet respektive 
höjd på bebyggelsen före-
slås? 

Centrumkärna och 
“blandområde” tätt, 
bostadsområden I norr 
extremt glest och ut-
spritt. Under de 25 
kommande åren för-
väntas det nya Kiruna 
erbjuda knappt 500 000 
m2 ny bruttoareal varav 
drygt 3300 nya bostä-
der och 80000 m2 

Förslaget är mycket samlat, 
tätt och utsträckt i väst-
östlig riktning.  
2033: Bostäder 140 000 m2, 
offentlig service 60 000 m2, 
kommersiell service 38 200 
m2, privata verksamheter 
10 200 m2.  

Stadskärnan tät. Ny halvtät 
bebyggelse föreslagen på 
det skapade berget mot T-
berget. Stor del av bebyg-
gelsen två våningar från 
entrésidan.  

 Ingen samlad stadskärna 
många offentliga och kom-
mersiella funktioner ut-
spridda vid de olika 
eldstadsplatser. En stor va-
riation av hushöjder i olika 
delar av staden.  

Gatubredder Vilka gatubredder föreslås 
i olika typer av stadsdelar 
och i förhållande till be-
byggelsen?  

Inte angivet Bred boulevard i centrum. 
Huvudgata med stadsliv ca 
28 m, lokalgator 18 m och 
lokalgator 12 m.  

I centrum av den nya stads-
kärnan omvandlas ett av-
snitt av parkstråksboule-
varden, till gågata. Gatan 
behåller samma bredd men 
bilvägen blir istället en grön 
parkpromenad. Gatu-
sektionen blir också asym-
metrisk – solsidan blir bre-
dare och vigs åt gångtrafi-
kanter. En arkad skyddar 
mot väder och vind och kan 
också glasas in vid behov. 
På andra sidan av gatan går 
spårvägen och cykelbanan. 

Inte utläsbart  Många olika typer av gator 
och gatubredder.  

     

TR
AN

SP
O

RT
ER

 

Anordningar för 
gående och cy-
klister 
 

Vilka lösningar föreslås, 
som främjar, att folk går 
och cyklar i staden? 

Längs med stadsstråket kan 
man köra bil, cykla eller 
promenera och ”få en om-
växlande bild av Kirunas 
storslagenhet”. 
Den nya förtätade staden 
anges skapa närhet inom 
staden och mellan stad och 
natur. De korta avstånden 
tillsammans med ett väl 
utbyggt system för icke bil-
burna trafikanter främjar 
användandet av miljövän-
liga transportmedel. 

Olika trafikslag och männi-
skor kan mötas.  För att 
skapa ett attraktivt centrum 
behövs människor som 
skapas genom ”en centralt 
placerad knutpunkt för 
järnväg, bil, kollektivtrafik 
samt gång-, cykel- och sko-
tertrafik”. 

Mittdelen av parkstråks-
boulevarden är bilfri och 
reserverad för gångtrafikan-
ter. Biltrafik förläggs till det 
regelbundna, men krökta, 
vägnätverket. Gator i väst-
östlig riktning är plana me-
dan gator i nord-sydlig rikt-
ning löper upp och ner 
längs med höjdskillnaderna, 
vilket försvårar cykeltrafik. 
Cykeltrafik främjas genom 
att separera cykelbanorna 
från annan trafik, och de 
löper mest frekvent runt 
stadskärnan. En vandringled 
och joggingspår är anlagt 
längs med åsryggen på 

Omdragning av E10 anges 
utlösa nya rörelsemönster 
för skoter-, G- och C-trafik. 
En kompakt stad stödjer 
minskandet av användan-
det av bil, och gynnar G C 
och kollektivtrafik.  
Radier angivna för reseav-
stånd och trafiknät för de 
icke motoriserade trafikan-
terna. 

Enligt figur ska man åka 
skoter och hundsläde på 
vintern där man går och 
cyklar på sommaren, vilket 
försvårar att gå och cykla på 
vintern. 

Annika Blomberg
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landformen. Vintertid om-
vandlas cykelbanorna till 
skidspår och spark/ kälkba-
nor, vilket försvårar vinter-
cykling. 

Anordningar för 
snöfordon  

Vilka lösningar föreslås för 
att kunna färdas med olika 
typer av snöfordon inom 
staden samt till och från 
stadens omgivningar 

Inte angivet Skoter nämns som ett tra-
fikslag tillsammans med 
andra. 

På vintern transformeras 
cykelbanorna till skidspår 
och sparkkälkbanor. Vissa 
gator anges vara endast för 
snöburna transporter på 
vintern 

Nämns bara jämte G och C. Enligt figur ska man åka 
skoter och hundsläde på 
vintern där man går och 
cyklar på sommaren. 

Incitament för 
att använda 
kollektiva 
transporter 

I vilket sätt är stadsdelen 
anpassad för att lättare 
kunna använda kollektiva 
transportsätt? 
 

De kortare avstånden till-
sammans med ett väl ut-
byggt system för icke bil-
burna trafikanter främjar 
användandet av miljövän-
liga transportmedel. 
Gondolbanan förväntas öka 
attraktiviteten för kollektiv-
trafiken, dess möjligheter 
att göra gena linjedragning-
ar och att den inte hindras 
av annan trafik eller ljusre-
gleringar. Detta medför kor-
tare restider jämfört med 
kollektivtrafik, som följer 
gatustrukturen.  

Persontransporterna anges 
kunna flyttas över till 
snabb, frekvent och klimat-
anpassad kollektivtrafik, i 
form av kabinbana. 

Anges att kollektivtrafiken 
ska spela en avgörande roll. 
Spårvägen föreslås som kol-
lektivt transportmedel som 
kopplar ihop det gamla 
centrat med det nya. Se 
kommentar i kolumn till 
höger. Spårvägen anges 
vara det snabba sättet att 
ta sig mellan två noder. Lo-
kaliseringen av resecentra 
ett stenkast ifrån stadshu-
set och centrum, 50 meter 
från gågatan på parkstråks-
boulevarden och 100 meter 
från stadshuset medför god 
tillgänglighet till kollektiv-
trafik i centrum. 

Kollektivtrafik: tung infra-
struktur för spår känns 
osannolikt på grund av för 
litet underlag och för stor 
investering. Dock, som ett 
miljövänligare alternativ till 
buss, om det inte finns möj-
lighet att lokalt producera 
biogas (igen är staden san-
nolikt för liten), är att an-
lägga mindre pod-system 
enligt bifogat exempel. Det 
är ett billigt, miljövänligt, 
modulbaserat system, men 
måste också fungera i kyla 
och snö.  

Kabinbana samt busslinjer 
angivna. Kabinbanans kor-
tare ressträckor kan komma 
att öka användningen av 
kollektivtrafik. 

Dragning av 
E10 

Hur påverkar E10’s drag-
ning trafiklösningen för 
staden?  
 

E10 föreslagen lika Trafik-
verkets dragning. Få 
över/undergångar som 
minskar barriäreffekt mot 
omgivande natur.  

Norra delen av väg 870 leds 
genom nya stadskärnan och 
kopplas ihop med E10. 
Detta anges skapa liv, rö-
relse och möten i den nya 
stadskärnan. Sparar väg-
byggnadslängd. Kan dock 
innebära störningar från 
den tunga genomfartstrafi-
ken, vilket i sin tur medför 
barriäreffekt i centrala sta-
den. Innebär att det inte 
blir någon barriäreffekt 
mellan stadens östra delar 
och omgivande natur. 

E10 förlagd enligt Trafikver-
kets förslag, Tangentiell 
lösning. Bebyggelsen för-
lagd mycket nära nya E10 
dock på en nyskapat ”berg” 
vilket avskiljer bebyggelse 
och väg från varandra i 
höjdled. Det är dock inte 
angivet vilken höjdskillnad 
det blir mellan E10 och åsen 
på berget.  

Motorvägen och järnvägen 
blir barriärer i landskapet. 
Dessutom, om man sänker 
ner motorvägen för att 
minska bullret, eller bygger 
vallar, kommer snön som 
blåser i det öppna land-
skapet att i större grad 
lägga sig på läsidan av vall 
eller slänt, vilket blir på 
vägen i vissa fall.  

E10 föreslagen i Trafikver-
kets läge. Bildar tangentiellt 
läge i förhållande till före-
slagen bebyggelseutbred-
ning.  
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Trafiklösning Vilken trafiklösning före-
slås och vilken trafikför-
delning prioriteras? 
 

En tydlig vägstruktur tillåter 
biltrafik i delar av centrum. 
Sidoparkeringar längs 
vägarna som Kirunaborna 
är vana vid och boendepar-
kering på gårdarna. Stads-
kärnan är enkelt tillgängligt 
mot de övriga stadsdelarna 
i söder och norr. I initials-
kedet nedgraderas motor-
leden och ger plats för ett 
parkeringsdäck längs hela 
stadskärnans längd. Ovanpå 
byggs de första stadsdelar-
na och stadshuset. Glest 
spritt småhusområden; ne-
gativt. Bra att nuvarande 
industriområde omvandlas 
till stad. Detta är en mot-
sättning beträffande täthet 
och människors resande.  

Strategin i förslaget är att 
persontransporterna kan 
flyttas över till snabb, fre-
kvent och klimatanpassad 
kollektivtrafik och att gods-
transporter kan flyttas över 
till järnväg.  
Säkerhet och trygghet han-
teras på konventionellt sätt, 
tex genom hastighetsredu-
cering, att bygga för lokaler 
i bottenplan mot huvudga-
tan, inga enkelsidiga bostä-
der mot huvudgatan. 

Anges att det framtida Ki-
runa måste bli mer prome-
nadanpassat, alla sorters 
miljövänliga transportme-
del; cykel, sparkkälke, ski-
dor. Bilen ska inte vara do-
minerande transportsätt. 
Kollektivtrafiken spelar en 
viktig roll genom att åter-
uppliva den gamla spårvä-
gen. Överlappande infra-
strukturella system. Skapar 
ett stråk och en direktlänk 
för att koppla samman den 
gamla och den nya stads-
kärnan. Stråket är gestaltat 
som ett linjärt parklandskap 
och främjar gångbarheten 
och den sociala interaktion-
en. Beskriver dock  nästan 
bara den nya delen av sta-
den i praktiken, lämnar de 
äldre delarna åt sitt öde. 

Passager av barriärer: långa 
broar i form av ekodukter 
eller vägbroar där vägen går 
högt i ett lågt landskap är 
det som är beskrivet. Det är 
INTE troligt att Trafikverket 
gör några avkall på trafiksä-
kerhet och regler för ut-
formning av vägarna. 

För nya centrum anges 
”shared space”, utanför det 
en trafik-loop (antas vara 
för motorfordonstrafik), 
och för resten av tätorten 
har ett antal huvudvägar 
angetts för motorfor-
donstrafik. Kabinbana samt 
huvudbusslinje finns för 
lokaltrafik. Huvudcykellinje 
finns angiven, samt skoter-
spår. 

Lokalisering av 
resecentra 

Vilken lokalisering föreslås 
för jvgstation med rese-
centra? Hur kopplas rese-
centra med flygplatsen? 

Jvg-station föreslås öster 
om nya centrum. En ny 
järnvägsgata föreslås binda 
samman stadskärnan med 
jvg-stn. Anges inte om stat-
ionen är tänkt som rese-
centra eller hur den kopplas 
till flygplatsen. 

Central placering anses 
självklar. Järnvägen spås få 
en ökad roll framtidens stä-
der Anges att för att skapa 
ett attraktivt centrum be-
hövs människor som i Kiru-
nas fall skapas genom en 
centralt placerad knutpunkt 
för järnväg, bil, kollektivtra-
fik samt gång-, cykel och 
skoterleder. 

Säckstationslösning för tåg-
stationen, vilket möjliggör 
en placering närmare 
stadskärnan. Genom säck-
stations-lösningen, och till-
hörande resecentrum, kan 
placeringen i relation till 
staden bli optimal. Lokali-
seringen är ett stenkast 
ifrån stadshuset och cent-
rum, varifrån man kan ta sig 
vidare till sjön och dess re-
kreationsområde. Stationen 
ligger 50 meter från gåga-
tan på parkstråksboulevar-
den och 100 meter från 
stadshuset. 

Inte angivet Resecentrum mitt i centrala 
staden, nära stadshuset, 
med tåg, kabinbana bussar 
och vinterträdgård. Fyra 
hållplatser föreslås för ka-
binbanan; flygplatsen, rese-
centrum vid Kirunas nya 
stadskärna, Kirunas gamla 
stadskärna och LKAB.  
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Dagvattenhan-
tering 

Hur hanteras dagvatten, 
och vad föreslås för att 
inte leda regnvattnet till 
avloppsledningar? 
 

I området med ”naturbo-
städer” föreslås anlagd bäck 
med dagvattendamm. 

Den nya grönstrukturen 
med parker och gröna stråk 
anges utnyttjas för öppen 
dagvattenhantering (LOD). 
Lågpunkter bereds och an-
vänds för snöupplag på vin-
tern och blir på våren 
dammar för dagvattenhan-
tering. Gårdarna i nya kvar-
ter anges planeras för en 
naturlig infiltration av dag-
vatten. 

Vissa innergårdar utformas 
med landskapselement och 
system som renar dagvat-
ten och gråvatten. Rotzo-
nen utgör en biologisk fil-
terkonstruktion med 
specialjord och rötter som 
renar vattnet. 

 Snön föreslås placeras i 
gropar kallade landskaps-
fickor i anslutning till kana-
ler där smältvattnet från 
snön i parken infiltreras och 
sedimenteras i flera sådana 
landskapsfickor innan det 
mynnar ut i våtmar-
ken/sjön. 

SN
Ö

 

Snöhantering Hur hanteras snön? Hur 
påverkar utformningen av 
staden hur snöröjningen 
kan fungera? 

Nära stadshuset anläggs en 
stadspark i parkområdet 
och i gruvdiagonalen kom-
mer det finnas utrymme för 
snödeponiområden vilka 
anges kan användas att 
bygga upp ett vinterland-
skap 

Tak anpassas med fall för 
snö mot innergårdar. Detta 
minskar snöbelastning på 
gatorna, men gör gårdarna 
svåranvändbara på vintern. 
Inget övrigt angivet. 

Anges att bilfria gator un-
derlättar snöröjning. En 
upplyft sockelvåning med 
parkering har många förde-
lar som förenklad snöröj-
ning. Taklutningar anges 
optimal för snöskottning! 

Inte angivet Snöuppsamlingsplatser fö-
reslagna mellan kvarteren 
bildar smältvattensjö på 
sommaren. Vissa täta kvar-
ter försvårar snöröjning.  

     

AV
FA

LL
 

Avfallshante-
ring 

Hur hanteras avfallet, och 
vad föreslås för att redu-
cera avfallsmängden och 
optimera avfallssortering-
en? 
 

Inte angivet Inte angivet Inte angivet Inte angivet Inte angivet 

     

 
DIMENSION: SOCIAL HÅLLBARHET, TRYGGHET OCH HÄLSA 
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Förhållningssätt 
till kulturarvet 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till det be-
fintliga kulturarvet? 

Flera av de flyttade bo-
stadshusen; Bläckhornen, 
Ingenjörsvillan, B5:an, 
Länsmansbostaden, samt 
det Svedbergska huset fö-
reslås ges plats i en luftig 
omgivning bland parkstrå-
kets björkar på sydsidan av 
vägen, längs den Nya Järn-
vägsgatan. 

Bläckhornskvarter före-
slagna centralt söder om 
huvudstråket. 

Integrering av byggnads-
minnen i den nya staden 
anges skapa intressanta 
möten mellan historia och 
framtid. 

- -  Ingående förslag på ett se-
parat kvarter för historia. 
De listade 6 historiska 
byggnaderna och 14 Bläck-
horn ges centrala platser. 
Alla stadsdelar ska innehålla 
delar av kulturarvet. Ett 
”Gamla Stan” skapas base-
rat av Hallmans organiska 
klimatanpassade rutnät.  
Det föreslås också att åter-
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skapa delar genom en sam-
ling av artefakter, objekt, 
fasadmaterial etc. att åter-
användas i den nya staden 
som beläggning, skulpturer 
och byggnader för att skapa 
collage av historia i den nya 
stadsbilden. Det föreslås 
även an ”Arvsstig” där man 
kan uppleva delar av det 
historiska Kiruna. 

Kontakt mellan 
nuvarande och 
den nya staden 

På vilket sätt kopplas den 
nuvarande och den nya 
staden samman?  

Nya stadskärnans läge norr 
om Lombolo centralt place-
rad i förhållande till alla 
stadsdelar.  

Halvbra koppling mellan 
nuvarande och nya staden. 
Kabinbanan försörjer inte 
den nuvarande staden.  

 Svårbedömt  Anges att den befintliga och 
den nya staden ska vara 
förbundna som oskiljaktiga 
syskon.  

Förhållningssätt 
till samekultu-
ren 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till samekul-
turen tex. renflyttningsle-
derna? 

Renarnas flyttleder angivna 
på plankartan. 

Inget angivet Skrivs att Kirunas existens 
är i nära symbios med det 
omgivande landskapet ge-
nom gruvdrift, djurhåll-
ning, energi, rymdindustri, 
rekreation och turism. Kan 
denna samexistens bli ut-
gångspunkt för en starkare 
identitet. Hur kan nya mö-
ten mellan industri, natur   

Inte angivet Den linjära parken anges 
”förena Kiruna med samer-
nas rörelser”. 

Lokala klimat-
förhållanden 
sommar 
 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till lokala 
klimatförhållanden under 
sommar/ barmarkssä-
songen? På vilket sätt fö-
reslås att lokalklimatför-
hållandena ska kunna för-
bättras? 

Grönskan anges spela en 
viktig roll för klimatet ge-
nom att filtrera vinden och 
skapa lokalt skyddade plat-
ser. 

Bra strategi för att minska 
kraftiga vindar med kedje-
hus placerade vid åter-
vändsgator vilket bidrar till 
bryta vindar.  
 

Se ovan. En arkad skyddar 
mot väder och vind och kan 
också glasas in vid behov.  

 Föreslår en subarktiskt kli-
matanpassad stad. Många 
tankar och förslag på lo-
kal/mikroklimatet. Se ovan. 

Anpassning till 
klimat-
förändringar 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till anpass-
ning till ändrade, lokala 
klimatförhållanden som 
följd av klimatföränd-
ringar? 

Inte angivet Motverka klimatpåfrest-
ning: Det anges att använd-
ning av spillvärmen kan 
man skapa en klimatneutral 
stad. Vilket ger en förenklad 
bild.  

Inte angivet  Inte angivet 

Gröna och blå 
element i staden 

I vilken omfattning är 
gröna områden och blå 
element en integrerad del 
av staden, och hur säkras 
den högsta möjliga biodi-
versiteten i staden? 

Det föreslås olika typer av 
gröna områden i form av 
stadsparker, naturområden 
och även bostäder i skogen.  
Topografin möjliggör ett 
föreslaget vattendrag som 

En mycket kompakt stad 
smal och utsträckt i öst-
västlig riktning vilket gör att 
alla delar har relativt nära 
till omgivande natur. Några 
”gröna fingrar” i nord-sydlig 

Gröna ytor föreslås i form 
av små parker längs hu-
vudgågatan och större 
gröna områden i närheten 
av bostadsområden. Blå 
element föreslå ligga i lägen 

 En nära relation till det na-
turliga landskapet har skap-
ats i de nya stadsdelarna. 
Vid ett av de nya torgen har 
det föreslagits en skrid-
skobana som fungerar som 
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slingrar sig genom det för-
slagna stråket mellan Kiru-
navaaragruvan och den 
gamla Toulluvaaragruvan 
längs den s.k. Gruvdiagona-
len där en ny konstgjord sjö 
ska anläggas.   

riktning in i stadsstrukturen. 
En av slamdammarna för-
slås bli vattenyta.  

där de syns och är lätta att 
nås. 

vattendamm ”vattenspe-
gel” sommartid. 

Tillgänglighet I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till tillgäng-
lighet i, till och från sta-
den? 

Ny jvg-station föreslagen 
relativt nära nya stadskär-
nan. Angöring från nya E10 
via jvg-station och Järn-
vägssgatan. Tillgängligheten 
god mellan stadsdelarna.  

Den fullt utbyggda staden 
har en linjär form längs ett 
huvudstråk med 3 kvarter 
på varje sida. Det ger en bra 
struktur för att främja kol-
lektivtrafik. Gångavstånd till 
huvudgatan är dock inte 
klar. Spacesyntax-analysen 
visar att förslaget i dess 
sista fas kommer att ha en 
hög grad av tillgänglighet 
vilket stödjer cykeltrafik.   

Beskrivs inte tydligt, mer än 
enligt ovan. 

 Inte angivet 
Bedöms ha god tillgänglig-
het mellan den gamla och 
nya staden förutom för bo-
stadsområden i norr som 
ligger isolerade från övriga 
staden.  

Trygghet I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till upplevel-
sen av trygghet i, till och 
från staden? 

Inte angivet. De nya cen-
trala delarna uppfattas ge 
trygghetskänsla. Stora mel-
lanrum mellan nya bo-
stadsområden i norr kan 
innebära att det känns 
otryggt att förflytta sig mel-
lan stadsdelarna. 

Nämns ej i texten. 
Huskropparna är förlagda i 
kvarterslinjen, vilket skapar 
närhet och social kontroll 
över gatorna. Det anges att 
publika verksamheter pla-
ceras i bottenvåningarna 
längs med huvudstråket 
vilket bidrar till trygghet. 

Inte angivet  De nya centrala delarna 
uppfattas ge trygghets-
känsla. Stora mellanrum 
mellan nya bostadsområ-
den i norr kan innebära att 
det känns otryggt att för-
flytta sig mellan stadsdelar-
na. 

     

ST
AD

SL
IV

 

Variation av 
stadens funkt-
ioner 

I vilken omfattning finns 
det variation och spridning 
av stadens funktioner? 

En del variation i nya stads-
kärnan med blandning av 
caféer, restauranger, fol-
kets hus, stadshuset och 
bostäder av olika typer. 
Märkligt med bibliotek pla-
cerat nästan utanför cent-
rum, varför inte i eller i an-
slutning till Folkets hus? 
Dagens industriområde fö-
reslås ändras till en bland-
ning av kontor och bostä-
der. Andra områden består 
av bostäder. 

Anges att stadens offentliga 
funktioner ska lokaliseras 
längs huvudstråket och ett 
antal noder som ligger längs 
detta stråk. De är utspridda 
i ost-västlig riktning samt 
koncentrerade vid noderna 
längs stråket. För övrigt 
blandning med bostadshus. 
Superflexibilitet förespråkas 
för att kunna flytta och om-
forma staden för framtida 
påfrestningar. 

Förutom offentliga verk-
samheter som stadshus vi-
sar referensbilderna en va-
riation av aktiviteter i form 
av saluhall, kulturhuset, 
paviljong, odling, sport och 
olika typer av parker. 

 Nya stadsdelar är strukture-
rade genom ett antal 
torg/offentlig rum Dessa 
”Eldstäder" omges av 
täta klungor av 
hus med blandade funkt-
ioner 

Stadsrum och 
mötesplatser 

I vilken omfattning har det 
skapats stadsrum, mötes-
platser, funktioner i bot-

Fyra torg skapas i nya 
stadskärnan. Huvudgatan 
ska vara bilfri (biltrafik sker 

Stadsrummen är i huvudsak 
koncentrerade, som noder 
vid huvudstråket förstärkta 

En serie med ”hot spots”, 
som till exempel taköver-
täckta torg och marknads-

 Förslaget är uppbyggt kring 
ett nätverk av många stads-
rum och mötesplatser, de 
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tenvåningarna m.m., som 
uppmuntrar till möten och 
spontana aktiviteter och 
som skapar sammanhang 
med omgivande områden? 

under marknivå). Gatunät i 
stadskärna har en vindlande 
struktur som likna gamla 
stadskärnorna, vilket är en 
nackdel för orientbarhet. 

med lokaler i bottenplan. 
Hög koncentration av verk-
samheter läng huvudstråket 
kan bidra till spontana mö-
ten, aktivt och attraktiv 
stadsliv. Stor ”portal” för 
återvinning av rivnings-
material som är tänkt som 
mötesplats.  

platser, vinterträdgårdar 
och caféer är placerade 
längs med stråket så att 
man kan värma sig då och 
då under promenaden. 
Dessa publika paviljonger 
kan värmas upp med över-
skottsvärmen från gruvin-
dustrin.  

s.k. ”urbana eldstäder”.  

     

HÄ
LS

A 

Oorganiserad 
fysisk aktivitet 

I vilken omfattning finns 
det möjligheter att idka 
oorganiserade fritids- och 
idrottsaktiviteter, såväl i 
staden som i samspel med 
stadens omgivningar 

Paviljongparken i den nya 
stadskärnan, ett stort grön-
område norr om stadskär-
nan och den så kallade id-
rottskampus ger utrymme 
för fysiska aktiviteter. 

Avståndet mellan huvud-
stråket och naturmarken är 
endast tre kvarter, vilket 
skapar en nära relation till 
naturen och möjlighet till 
utomhusaktiviteter. Parker 
längs huvudstråket ger plats 
för både organiserade och 
oorganiserade aktiviteter.   

Multisporttorget som loka-
liserats i industriområdet 
och Gruvparken nära den 
befintliga golfbanan. Flera 
vägar och broar föreslås 
över E10 för att tillgänglig-
göra och dra nytta av när-
heten till naturen 

 Grönområden runtom den 
nya stadskärnan samt mel-
lan de nya bostadsområ-
dena i norr ger möjligheter 
till oorganiserad fysisk akti-
vitet.  

Hälsofrämjande 
åtgärder och 
aktiviteter (utö-
ver idrott) 

I vilken omfattning finns 
det möjligheter for hälso-
främjande åtgärder och 
aktiviteter (utöver idrott) i 
staden, som främjar folk-
hälsan? 
 

Det stora grönområdet norr 
om nya stadskärnan bör 
uppmuntra till hälsofräm-
jande åtgärder. 

Huvudstråket fungerar som 
ett promenadstråk med 
närhet till bostäder och små 
parker och torg. 

Promenadstråket runt den 
konstgjorda sjön, platser för 
event och växthus (hotspot) 
och odlingsmöjligheter har 
föreslagits. 

 Nätverket mellan eldstä-
derna och närheten till om-
givande natur ger möjlig-
heter till hälsofrämjande 
aktiviteter.  

     

M
AN

G
FA

LD
 

Variation i bo-
stadsområden 

I vilken omfattning inne-
håller stadsdelen struk-
turer, som rymmer möjlig-
heter till variation i bo-
stadsutbudet i staden? 

Flerbostadshus föreslås i 
blandat med handel och 
kontor i f.d. industriområ-
det. Förslås att andelen 
småhus ska öka pga att Ki-
runabor föredrar att bo i 
småhus. Olika bostadstyper 
föreslås i bidraget bl. a. 
skogsradhus, lägenhet med 
eget växthus, sjölägenheter 
och naturlägenheter. Vari-
ation av bostäder bygger i 
huvudsak på läge t ex i sko-
gen, nära en sjö. 

Olika bostadstyper föreslås i 
bidraget: Flerbostadshus 4-
8 våningar, radhus, urbana 
villor och kedjehus. 

Flerbostadshus och radhus i 
olika typer har förslagits. 
Det finns också parhus i bi-
draget men inga fristående 
villor. 

 Stor variation av bostäder, 
dels i centrala staden med 
blandning av flyttade och 
nybyggda hus, samt olika 
typer av småhus i bostads-
grupperna.  

Aktiviteter och 
plats för alla 

I vilken omfattning inne-
håller staden och stadsmil-
jön aktiviteter, plats och 
delaktighet for alla? 
 

Nya stadskärnan består av 
olika platser och aktiviteter 
som ger utrymme för olika 
offentliga aktiviteter. 

Olika verksamheter och 
platser finns i närheten av 
huvudstråket och möjliggör 
variation av aktiviteter för 
alla; stadshus, bibliotek, 
skolgård, ishall, skrid-

En serie med ”hot spots”, 
som till exempel taköver-
täckta torg och marknads-
platser, vinterträdgårdar 
och caféer är placerade 
längs med stråket så att 

 Mötesplatser och grönom-
råden ger plats för aktivite-
ter för alla som tycker om 
att vistas utomhus.  
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skobana, mm. man kan värma sig då och 
då under promenaden. Gå-
gata, odling, stadsträdgård 
och sportparken ger möjlig-
het får olika grupper i sam-
hället. Det finns också ett 
öppet rum i närheten av 
stadshuset som kallats för 
Agora. 

SA
M

VE
RK

AN
N

 M
ED

 B
ER

Ö
RD

A 
PA

RT
ER

 

Metoder och 
aktiviteter för 
att samverka 
med stadsom-
vandlingens ak-
törer och intres-
senter 

På vilket sätt och i vilken 
omfattning kommer sam-
verkan att genomföras 

Medborgarinflytande i 
planprocessen föreslås på 
följande sätt:  
Medborgarforum per fo-
kusområde 
Forum för aktörer och in-
tressenter 
Scenarion: alfa och Beta-
protypande 
Ekonomiska incitament för 
nystartare 

Kiruna föreslås använda tre 
verktyg i “världens mest 
demokratiska stadsom-
vandling”: 

»»Kirunadialogen - för att 
ge rika inspel och väl-
grundad riktning åt den 
långsiktiga planeringen 
»»Kirunaportalen - för 
alla som på olika sätt vill 
förverkliga Kiruna. Det 
aktuella planläget och od-
ling av stadens sociala 
och professionella nät-
verk. 

»»Kirunabiennalen - fest 
och test kring Kirunas och 
global stadsutveckling. 

”Process – använd allt, an-
vänd alla: detta är en plats 
där alla initiativ; är föremål 
för granskning av den all-
männa opinionen, för att 
uppnå både legitimitet och 
bästa resultat används de 
mest kraftfulla tillgängliga 
dataset och datorverktyg 
för att nå optimala resul-
tat.” 

”Genom en dynamisk mo-
dell för rumproduktion 
tecknar Kirunaborna staden 
genom sin använding av, 
rörelse i och kunskap om 
landskapet. Det sociala 
rummet produceras inte 
bara genom tankar och ab-
straktioner, utan också ge-
nom dess vardagliga an-
vändning och de värden och 
minnen vi efterhand tillskri-
ver rummet. Den sociala 
rumsproduktionen äger 
alltså rum i ett samspel 
mellan tanke, handling och 
erfarenhet.” 

”Processen att flytta en 
stad är en gemensam ut-
maning där alla ska vara 
med”: 
Medborgarna: Stadens arv 
förankras hos medborgarna 
som är med och påverkar 
vad som ska flyttas och var. 
Intressenter: Företag, hand-
lare, turistinformation m.fl. 
önskar och ger input till 
staden attraktioner och 
handelsliv. 
LKAB/Kommunen/Sameting
et: klassificerar det kultu-
rella arv som ska föras vi-
dare.” 

        
 
 

Namn  Expertområde  E-postadress   Förkortningar  
Kristina L Nilsson Stadsbyggnad, arkitektur Kristina.L.Nilsson@ltu.se FV = fjärrvärme 

C = Cykeltrafik 
G = gångtrafik 

Saeed Ebrahimabadi Stadsbyggnad Saeed.Ebrahimabadi@ltu.se 
Charlotta Johansson Trafikplanering Charlotta.M.Johansson@ltu.se 
Mattias Vesterlund Energiteknik  Mattias.Vesterlund@ltu.se 
   
 
Allmänna kommentarer om trafiklösningar: 
Övergripande kommentar för bidrag 1-5: Bidragen fokuserar helt eller till stor del på den nya bebyggelsen och beaktar inte alls eller mindre kontakten till och tillgänglighet-
en för boende i de äldre delarna av staden som blir kvar. Alla bidragen skriver ut att de har målet att bygga en kompakt stad, men det är i praktiken stadscentrum som är 
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kompakt, relationen till befintlig bebyggelse är inte tydligt kompakt/nära i något av bidragen. Många av bidragen har en ibland naiv syn på gåendet och cyklandet, tar upp 
dessa som transportmedel för sommartid. Någon (nr 5) menar i bilder eller text (nr 3) att detta kan ersättas med skoter och hundsläde vintertid. Detta är direkt fel, det ska 
gå att färdas till fots och cykla även vintertid, lika bra som på sommaren, i alla fall ur samhällsplaneringssynpunkt. Komforten gällande temperatur kan vara svårare att på-
verka.  
 
Kollektivtrafiken nämns ofta översiktligt. Korta beskrivningar av kabinbana och busstrafik förekommer. Några placerar tydligt ut ett resecentra (nr 5 på ett bra sätt väldigt 
centralt, och nr 2 skriver att en central placering är självklar). Andra nämner det knappast. 
 
Få av bidragen beskriver stadens förhållande till E10 och väg 870, och om det görs sker det översiktligt. Ingen tar upp vägarnas betydelse för transporter, god, logistik, före-
tagandet i orten. 
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Hållbarhetsbedömning av arkitekttävling för ny stadskärna i Kiruna  
 

Tabell för svar på nyckelfrågor för förslag 6-10 
 

Inledning se tabell för förslag 1-5 

 
 
Förslag nr  
Namn 

 6 
LUNA  

7 
GO NORTH 

8 
DEN ÖPPNA 
STADEN 

9 
DET ANDRA 
KIRUNA 

10 
LINJEN OCH 
STADEN 

Generell värdering av 
förslaget 
 

På vilket sätt uppfyller för-
slaget tabellens hållbar-
hetsaspekter? 

Ingen speciell beskrivning 
av hållbarheten. Mycket 
kompakt förslag med stads-
kärna i den östra delen av 
nuvarande industriområde 
medför relativt god kontakt 
med alla stadsdelar. Norra 
delarna även sammankopp-
lade med befintliga staden. 
Corson ger god förutsätt-
ning för grön-blå-vitt stråk 
genom staden och ut i na-
turen. Nya staden är relativt 
centralt placerad i förhål-
lande till alla stadsdelar. 
Oregelbundet rutnät skapar 
bra lokalklimat. Bebyggelse 
mot Tuolluvaara blockerar 
renflyttningsled.  

Ingen speciell beskrivning 
av hållbarhet. Presentation 
av olika typer av stadska-
raktärer. Den föreslagna 
bebyggelsen är mycket ut-
bredd och gles vilket för-
länger förflyttningar och 
infrastrukturdragningar. 
Servicefunktioner utspridda 
i staden försämrar prome-
nadvänligheten mellan dem 
och försvårar effektiv kol-
lektivtrafik. Extra glest och 
utspridda bostadsområden 
mot norr ger långa avstånd. 
Mycket grönstruktur inom 
hela stadsstrukturen. Breda 
ekodukter ger mycket god 
kontakt med omgivande 
natur.  

Hållbarhets-”blommans” 
ekonomisk, ekologisk och 
social dimension och hur 
olika delar i förslaget stär-
ker dimensionerna är be-
skrivet på ett förtroende-
fullt sätt. Kompakt och kon-
centrerat förslag som har 
liten utbredning i landskap-
et. E10 föreslås gå genom 
hela staden, sparar mycket 
vägbyggnadslängd men in-
nebär troligtvis barriäref-
fekt och bullerstörningar. 
Samtidigt binder den sam-
man nuvarande och nya 
staden trafikmässigt. ”Re-
sursernas stad” innebär att 
man på ett föredömligt sätt  

Hållbarhet beskrivet med 
betoning på ett försiktigt 
förhållningsätt till naturen 
och samekulturen - relat-
ionsskapande system som 
ekologier. Halvkompakt för-
slag, ger relativt långa av-
stånd mellan gamla staden 
och den nya bebyggelsen 
mot Tuolluvaara. Service-
funktionerna Glesa och ut-
spridda bostadsområden 
mot norr ger långa avstånd.  

Ingen speciell beskrivning 
av hållbarheten. Kompakt 
och tydligt centrum i form 
av citadell med oregel-
bundna kvarter för att 
dämpa vindarna. Korta av-
stånd och promenadvänlig-
het mellan servicefunktion-
er i stadskärnan. Extrem 
kontrast med övriga nya 
staden som är mycket gles 
och utbredd med mycket 
infrastrukturlängd/hus. Två 
större parkområden men 
inga gröna stråk med kopp-
ling till omgivande natur. 
Glesa och utspridda bo-
stadsområden mot norr ger 
långa avstånd. 

 

DIMENSION: MILJÖ OCH RESURSER 
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EL
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INDIKATOR  NYCKELFRÅGA SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING SVAR / VÄRDERING 

EN
ER

G
I 

Energianväd-
ning för drift av 
bebyggelsen 

I vilken omfattning kom-
mer energianvändningen i 
byggnader att minskas i 
förhållande till tradition-
ella lösningar? 

Bidraget vill bygga så pass 
energisnålt så värmeöver-
skott uppstår att t.ex. 
värma växthus. De anser att 
lagar och regler ska få styra 
energieffektiviteten i de nya 
byggnaderna. De vill lagra 
värme både i vattenreser-
voarer och geotermiska 
batterier. Det innovativa är 
att de påstår sig kunna 
lagra el-energi i vattenre-
servoarer, en teknik som är 
okänd. De förespråkar ett 
låg-temperatur FV-nät med 
värmepumpar i undercen-
tralerna för att tillverka 
varmvatten och som spets 
på vintern. Detta med låg 
temp FV-nät är något som 
diskuteras idag och håller 
på att testas i mindre skala i 
Kiruna. Låg temp FV-nät är 
troligen det som kommer 
att gälla i framtiden.  

Inget förslag på energi i 
form av värme eller el. 

Inget förslag på energi i 
form av värme eller el. För-
utom i en figurtext där 
energi från gruvan nämns. 

Inget förslag på energi i 
form av värme eller el. 

Förslaget förespråkar en 
energipark. Tolkas, som 
centraliserad värmepro-
duktions anläggning. Bio-
gasanläggning föreslås i 
parken från avfall och av-
fallsförbränning, hur man 
utvinner biogas från avfalls-
förbränning är okänt. De 
framgår inte om parken ska 
vara ansluten till FV-nätet. 
Det föreslås bad och 
sportanläggningar. Värme-
lager ska skapas och med 
värmepumpar ska värmen 
lagras för att på vintern 
kunna värma gator och 
platser. Föreslås att vinter-
tid använda värme från 
LKAB, vintertid använder 
dock LKAB all värme själva 
och ingen överskottsvärme 
finns. El föreslås skapas 
samtidigt som värme pro-
duceras. Denna el ska för-
sörja gatubelysning och kol-
lektivtrafiken. Förslaget 
med eldriven kollektivtrafik 
bedöms innovativt. 

Tillförsel av för-
nybar energi 

Vilka lösningar föreslås för 
förnybara energiformer? 
 

Hybridsystem av förnybara 
energikällor minskar bero-
endet av fossila bränslen. 
Biomassa och avfall för 
värme och kraftförsörjning. 
Vindkraftverk. Reservoar 
för gruvans vatten, ett mi-
nikraftverk och ett lager 
med förnybar el från som-
marens överskott. 

   Skapa en energipark som 
ger värme och el från bio-
massa. Anläggningen kan 
utvidgas till använda biogas 
från avloppsvatten och vid 
förbränning av avfall. 

Uppvärmnings-
former  

Vilka lösningar föreslås för 
uppvärmning av bebyggel-

Lågtemperatur-FV med 
lägre förluster jämfört med 

   Energiparken föreslås för-
sörja idrottsanläggningar, 
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sen? 
 

dagens. Värmepumpar för 
tappvarmvatten, även an-
vändas som spetseffekt vin-
tertid. Med befintlig bebyg-
gelse kommer hela Kiruna 
använda lågtemperatur FV-
nät. 

utomhuspooler, badan-
läggningar, men redogör 
inte hur överskottsvärme 
lagras via värmepumpar i 
underjordiskt värmelager. 
Värmelagret anges använ-
das vintertid för att värma 
vissa gator och platser. Vin-
tertid använda värme från 
LKAB.  

BE
BY

G
G

EL
SE

TÄ
TH

ET
 

Stadens utbred-
ning 

Vilken utbredning och 
övergripande täthet före-
slås? 

Centrum föreslås i nuva-
rande industriområde.  För-
slaget breder ut sig i höjd 
med Jägarskolan i norr och 
till Tuolluvaara i öster.  

Förslaget utnyttjar hela 
programområdet nära läget 
för nya E10. Flera ”centrali-
teter”, som anges att de 
funktionellt ska komplet-
tera varandra, istället för en 
stadskärna. Syftet sägs vara 
att det tillåter att staden 
flyttas i etapper och att be-
fintliga centraliteter, som 
inte påverkas av deformat-
ionen, kan bevaras och för-
stärkas. Den föreslagna be-
byggelsen är mycket ut-
bredd och gles vilket för-
länger förflyttningar och 
infrastrukturdragningar.  

Kompakt och koncentrerat 
förslag som har liten ut-
bredning i landskapet. För-
tätning av befintliga indu-
striområden utgångspunkt 
för att minska förbrukning-
en av natur- och landskap.  

Utnyttjar inte hela pro-
gramområdet mot norr. 
Bygger samman mot Tu-
olluvaara. 
 

Inom programområdet. 
”Citadellet”, tätt centrum 
med rutnätsstruktur, kring-
byggda gårdar.  
För övrigt mycket gles en-
bostadsbebyggelse med 
blandning av bläckhorn och 
stadsvillor, samt mindre 
område med radhus.  

Täthet, hushöj-
der, exploate-
ring  

Vilken täthet respektive 
höjd på bebyggelsen före-
slås? 

Anges att optimal solin-
strålning definierar maximal 
byggnadshöjd, dock inget 
om vad detta medför. 
Bebyggelse totalt  
Påverkade 410 000 m2  
Nya o flyttade 555 600 m2  

Byggnadshöjder inte an-
givna 
Etapp 1 innan 2018  
Bostäder: 83.100 M2  
Kommersiellt program: 
40.500 M2  
Totalt etapp 1: 122 600 M2  
Etapp 2 innan 2023  
Bostäder: 114.500 M2  
Kommersiellt program: 
27.400 M2  
Totalt etapp 2: 141 900 M2  
Etapp 3 innan 2033  
Bostäder: 240.700 M2  
Kommersiellt program: 
70.300 M2  
Totalt etapp 3: 311 000 M2  

Tak får nya “styltor” och är 
områden som ger stadsrum 
skydd mot sol och regn, 
vind och väder. Här finner vi 
marknader, musik pavil-
jonger och lekplatser. 

Halvtätt centrum  
Glesa bostadsområden  
Höjder inte angivna 
Bebyggelse totalt 504 000 
m2  
 

Stadskärnan enhetlig höjd 
på tre våningar (10m) kom-
pletteras av ett antal högre 
byggnader som fungerar 
som vertikala orienterings-
punkter.  
Hälsokvarteret i norr. 
30.000 m2 bostäder i 200 
villor  
210.000 m2 bostäder fler-
familjshus  
30.000 m2 handel� 
25 000 m2 kontor 
25.000 m2 ho-
tell/vandrarhem  
40.000 m2 sjukvård� 
50.000 m2 skolor�15.000 
m2 fritid/kultur 
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Total area: 575.500 M2 40.000 m2 publika byggna-
der (inkl. stadshus) 25.000 
m2 övrigt 
490.000 m2 totalt 

Gatubredder Vilka gatubredder föreslås 
i olika typer av stadsdelar 
och i förhållande till be-
byggelsen?  

Inte angivet Inte angivet Inte angivet Inte utläsbart  Generell gatubredd 10m, 
större mer aktiva gator 15m 
breda. Detta skapar till- 
sammans med de relativt 
låga byggnaderna goda ljus-
förhållanden och en sam-
manhållen, tät och vind-
skyddad stadsbebyggelse. 

     

TR
AN

SP
O

RT
ER

 

Anordningar för 
gående och cy-
klister 
 

Vilka lösningar föreslås, 
som främjar, att folk går 
och cyklar i staden? 

Gondolbanan förväntas öka 
attraktiviteten för kollektiv-
trafiken och på så sätt öka 
gåendet till dess hållplatser.  
Corson-boulevarden genom 
centrum fungerar som en 
promenad längs det ut-
sträcka centrum. 

Genom att skapa naturin-
frastruktur uppmuntrar in-
vånarna att vara ute och gå, 
springa, skida, cykla, åka 
spark, åka skridskor och 
inspirerar till en hälsosam 
livsstil. I övrigt beskrivs inte 
G och C. Staden blir gles 
med allt det gröna? Gymna-
sieskolan mitt mellan nya 
bebyggelsen och Lombolo 
och äldre bebyggelsen i NV. 
Alla får resa realtvt långt. 

Strategin innebär gångav-
stånd till de viktigaste insla-
gen i staden. I övrigt besk-
rivs inte G och C. 

Nät för G och C- trafik syns 
på plansch. Beskrivs inte 
mer än så. 

Inte angivet 

Anordningar för 
snöfordon  

Vilka lösningar föreslås för 
att kunna färdas med olika 
typer av snöfordon (skidor, 
spark, skoter) inom staden 
samt till och från stadens 
omgivningar 

Inte angivet  Sammanlänkande stigar och 
spår som ger direktaccess 
till naturen och möjliggör 
användning av cykel, spark, 
skridskor, skidor och snö-
skoter genom hela staden. 
Naturbroar gör att man sä-
kert kan korsa vägar med 
skoter eller skidor och för-
stärker kopplingen till det 
omgivande landskapet och 
stadens karaktär som ut-
omhusstad. 

En ny skidstadion är sam-
mankopplad med ett stort 
nätverk av skidspår som 
löper genom staden och 
dess omgivningar. Gröna 
tvärgator kompletterar ga-
tunätet och den överord-
nade grönstrukturen. De 
erbjuder säkra anslutningar 
tvärs genom centrum för 
mjuka trafikanter. Attraktiv 
rekreation i staden grön-
struktur med skid- och mot-
ionsspår 

Skoterleder/ytor syns på 
plansch, men beskrivs inte 
mer än så. 

Inte angivet  

Incitament för 
att använda 
kollektiva 
transporter 

I vilket sätt är stadsdelen 
anpassad för att lättare 
kunna använda kollektiva 
transportsätt? 
 

Gondolbanan förväntas öka 
attraktiviteten för kollektiv-
trafiken, dess möjligheter 
att göra gena linjedragning-
ar och att den inte hindras 

Centralstation av nuva-
rande station plus bussy-
stem, dvs inga innovativa 
förslag som stimulerar fler 
att använda kollektivtrafi-

 Busslinjer föreslås i stadens 
ytterkanter, vilket ger 
längre avstånd till busshåll-
platser och minskar be-
kvämligheten och incita-

Svårbedömt  
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av annan trafik eller ljusre-
gleringar. Detta medför kor-
tare restider jämfört med 
kollektivtrafik, som följer 
gatustrukturen.  

ken än idag.  ment. Platser, torg och par-
ker öppna för alla. 

Dragning av 
E10 

Hur påverkar E10’s drag-
ning trafiklösningen för 
staden?  
 

E10 i Trafikverkets läge, går 
som genomfart i nya sta-
dens mest östra del illustre-
rad med flera plankorsning-
ar och fungerar därmed i 
denna del som stadsgata.  
Flera plankorsningar längs 
sträckan minskar barriäref-
fekten något.  

E10 i Trafikverkets, tangiellt 
ramar den in stadens ut-
bredning. Två breda 
ekodukter underlättar kon-
takten med omgivande na-
tur alla årstider och minskar 
barriäreffekten.  

De ifrågasätter behovet av 
en ny förbifart och re-
kommenderar istället att 
E10 integreras med sta-
dens vägnät och anses bli 
stadstrafikens pulsåder och 
ryggrad. Hindrar inte fram-
tida förbifart. Detta sparar 
vägbyggnadslängd. Kan 
dock innebära störningar 
från den tunga genomfarts-
trafiken, vilket i sin tur 
medför barriäreffekt i cen-
trala staden. Innebär att 
det inte blir någon barriär-
effekt mellan stadens östra 
delar och omgivande natur. 

E10 mycket schematiskt 
ritad i Trafikverkets drag-
ning, föreslås som genom-
fart för den bebyggelse som 
binder samman med Tu-
olluvaara.  

Mot nya E10 föreslås ett 
sammanhängande grön-
stråk mellan E10 och cita-
dellet som utgör en buffert-
zon mellan stad och trafik-
led och samtidigt en för-
medlande länk ut till natur 
och friluftsliv. 

Trafiklösning Vilken trafiklösning före-
slås och vilken trafikför-
delning prioriteras? 
 

Biltrafikens nät redovisas 
tydligt, samt gondolbanan. 
GC-trafik inte tydligt angi-
vet? 

Möjligt att ta den snabbaste 
vägen; med bil, snöskoter, 
skidor eller till fots. 

Tunga infrastrukturbarriä-
rer samlas för att minimera 
ingrepp i naturen. 
En samordning av väg, tåg 
och buss. Strategin för den 
öppna staden föreslår ett 
centralt läge för Kiruna 
järnvägsstation och gångav-
stånd till de viktigaste insla-
gen i staden. Sammantaget 
har dessa en ny resa cent-
rum i Kiruna, en bas för re-
senärer och besökare till 
regionen. 

Olika trafikslag syns i var 
sitt nät på plansch. Funkt-
ionerna beskrivs inte. Tät-
het/närhet beskrivs inte 
tydligt. Båda täta struk-
turer, i centrum, och väldigt 
glesa villor i det som kallas 
gläntorna. 

Den nya ringen av infra-
struktur förenar den nya vä-
gen 870 med nya E10:an 
norr om Kiruna mellan Tu-
olluvaara och Luossavaara. 
Järnvägen leds in via LKABs 
station, via flygfältet, in till 
nya stadscentrum. Den här 
knutpunkten kommer att 
vara hjärtat i transportsy-
stemet med ett resecent-
rum som har direkt kopp-
ling till LKAB och flygplat-
sen. 
Citadellet förbinds med 
kringliggande bostads- och 
grönområden med hjälp av 
ett antal vägar/huvudstråk. 
De passerar igenom stads-
kärnan och l”eder naturligt 
rörelsen fram till och via de 
viktigaste publika platserna 
och torgen”. Detta skapar 
grunden för en enkel orien-
tering inom staden där se-



 6

dan mindre gator och plat-
ser skapar djup och variat-
ion inom respektive kvarter. 

Lokalisering av 
resecentra 

Vilken lokalisering föreslås 
för jvgstation med rese-
centra? Hur kopplas rese-
centra med flygplatsen? 

Resecentra föreslås vid 
flygplatsen 

Järnvägsstationen föreslås 
vid Luossajärvi på den 
västra sidan av staden. Den 
anges där ha god koppling 
till gruvan och naturen i 
norr. Man kan spara stora 
investeringskostnader. Al-
ternativt kan ett stickspår 
byggas till den nya stads-
kärnan. 

Centralt läge för järnvägs-
station och gångavstånd till 
de viktigaste funktionerna. 

Järnvägen föreslås som en 
slinga in i centrala staden 
för jvg-stationen.  

Resecentra föreslås direkt 
söder om citadellet/ stads-
kärnan.  

     

VA
TT

EN
 

Dagvattenhan-
tering 

Hur hanteras dagvatten, 
och vad föreslås för att 
inte leda regnvattnet till 
avloppsledningar? 
 

Inte angivet Inte angivet Grönområdena anges ge 
utrymme för upplevelser, 
lek och möten mellan män-
niskor, och biologisk mång-
fald och hantering av regn- 
och smältvatten. Dock sägs 
inte på vilket sätt. Våtmar-
ker i grönstrukturen för re-
ning och fördröjning av 
dagvatten. 

Inte angivet Inte angivet 

SN
Ö

 

Snöhantering Hur hanteras snön? Hur 
påverkar utformningen av 
staden hur snöröjningen 
kan fungera? 

Inte angivet Inte angivet Inte angivet Inte angivet Inte angivet 

     

AV
FA

LL
 

Avfallshante-
ring 

Hur hanteras avfallet, och 
vad föreslås för att redu-
cera avfallsmängden och 
optimera avfallssortering-
en? 
 

Avfall anges vara viktigt bi-
drag till värme och kraftför-
sörjning. Däremot anges 
inte hur avfallet ska samlas 
in. 

Inte angivet  Inte angivet Centraliserad avfallshante-
ringsanläggning med kom-
postering, förbränning och 
sorteringsanläggningar mi-
nimerar mängden oåtervin-
ningsbart material. 

     
 
DIMENSION: SOCIAL HÅLLBARHET, TRYGGHET OCH HÄLSA 

EL
EM

EN
T 

INDIKATOR NYCKELFRÅGA SVAR / VÄRDERING     
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FY
SI

SK
A 

RA
M

AR
   

   
   

Förhållningssätt 
till kulturarvet 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till det be-
fintliga kulturarvet?  

Förslag ger plats för flytt av 
fler byggnader än de beslu-
tade. Ex: Gamla brandstat-
ionen, Gamla sjukhuset, 
Gula Raden, Bolagshotellet 
och Järnvägshotellet. Före-
slår att processguide för 
flyttning utarbetas 

”Historiska byggnader” fö-
reslås att lokaliseras i 
centraliteten ”kulturcent-
rum”. Hur många eller på 
vilket sätt är inte angivet.  

Ett urval av Kiruna gamla 
byggnader, dekonstrueras 
och byggas upp i den nya 
stadskärnan.  

Bläckhornen flyttas till glesa 
grupper öster om Jägarsko-
leområdet.  

Längs den nya parken pla-
ceras de kulturhis- toriskt 
värdefulla hus som flyttas 
från deformation- sområ-
det, för att bilda en bland-
ning med nybyggda villor. 

Kontakt mellan 
nuvarande och 
den nya staden 

På vilket sätt kopplas den 
nuvarande och den nya 
staden samman?  

Stadskärnan i den östra de-
len av nuvarande industri-
område medför relativt god 
kontakt med alla stadsde-
lar. Norra delarna även 
sammankopplade med be-
fintliga staden. 

Halvgod kontakt mellan nu-
varande och nya staden.  

E10 som genomfart genom 
hela staden binder den 
samman nuvarande och nya 
staden åtminstone trafik-
mässigt. 

Halvkompakt förslag, ger 
relativt långa avstånd mel-
lan gamla staden och den 
nya bebyggelsen mot Tu-
olluvaara. 

Glesa och utspridda bo-
stadsområden mot norr ger 
långa avstånd. 

Förhållningssätt 
till samekultu-
ren 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till samekul-
turen tex. renflyttningsle-
derna? 

Renarnas flyttleder angivna 
på plankartan, men blocke-
ras av föreslagen bebyg-
gelse mot Tuooluvaara god 
förutsättning för grön-blå-
vitt stråk genom staden och 
ut i naturen.. 

Inget angivet Skrivs att Kirunas existens 
är i närasymbios med det 
omgivande landskapet ge-
nom gruvdrift, djurhåll-
ning, energi, rymdindustri, 
rekreation och turism. Kan 
denna samexistens bli ut-
gångspunkt för en starkare 
identitet. Hur kan nya mö-
ten mellan industri, natur   

Inte angivet Den linjära parken anges 
”förena Kiruna med samer-
nas rörelser”. 

Lokala klimat-
förhållanden 
vinter 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till lokala 
klimatförhållanden under 
vinter/snösäsongen? På 
vilket sätt föreslås att lo-
kalklimatförhållandena 
ska kunna förbättras? 

Många tankar om lokalkli-
matet samt verktygslåda för 
utomhuskomfort presente-
rad. Den breda corson ger 
en solbelyst norrsida. Cor-
sons öst-västliga sträckning 
bryter den förhärskande 
nordsydliga riktningen. 
Öppna platser ger god 
solinstrålning på byggna-
derna. Trädrader föreslagna 
på många platser att fun-
gera som vinsbarriärer.  

Föreslås att byggnader pla-
ceras så att de inte skuggar 
varandra och tak utförs lu-
tande för att minimera 
skugga med längre avstånd 
i nord-sydlig riktning, nord-
sydliga vägar görs sling-
rande för att bryta den 
starka, dominerande vind-
riktningen från sydväst och 
hörnen på högre byggnader 
fasas av för att minska vind-
turbulensen stora fönster 
mot. Fasade hörn på höga 
byggnader minskar vindtur-
bulensen. söder en vinkel 
på 30 ̊ låter vinden passera 
över byggnaderna. Upplyfta 
byggnader blåser bort snön.  

Radhus är utformade för att 
släppa in solljus mellan ra-
derna av hus. Stort lägen-
hetskomplex skyddar mot 
vind från norr Denna kli-
matvägg ger ett skyddat 
område för mindre bostä-
der. Låga byggnader och 
deras läge och bryter upp 
vind för att ge lä. 

Kunskap om landskapets 
förutsättningar används för 
att skapa bebyggelse-
struktur som skyddar mot 
klimatet. Dock inte angivet 
hur! 

Anpassningar till platsens 
topografi och riktningar. 
”Det är utformat för att 
kunna möta de specifika 
miljö- och klimatkrav som 
nordliga breddgrader re-
presenterar, där inte minst 
vindskydd och solin-
strålning har varit i fokus.” 
Citadellets kringbyggda 
gårdar blir vindskyddade, 
men ger lite solinstrålning. 
Glesa friliggande hus ger 
god solinstrålning men 
skyddar inte mot vind.  
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Lokala klimat-
förhållanden 
sommar 
 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till lokala 
klimatförhållanden under 
som-
mar/barmarkssäsongen? 
På vilket sätt föreslås att 
lokalklimatförhållandena 
ska kunna förbättras? 

Corson har möjlighet att 
fungera väl även under 
sommartid.  

Varje hus ges en solyta mot 
söder, för högre byggnader 
ersätts den av en större 
gemensam solplats.  

Parken är baserad på in-
hemsk och tillförd arktisk 
vegetation som vidareut-
vecklas som i en trädgård 
och så att växterna har 
”motståndskraft och vitali-
tet nog att färga den polära 
sommaren och även vin-
tern”. Växterna bedöms 
dock inte ses på vintern pga 
snön. 

Svårbedömt från materialet Vindförhållanden samma 
som vinter. Solförhållanden 
inga problem. 

Anpassning till 
klimat-
förändringar 

I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till anpass-
ning till ändrade, lokala 
klimatförhållanden som 
följd av klimatföränd-
ringar? 

Inte angivet Inte angivet Inte angivet Inget angivet Inget angivet  

Gröna och blå 
element i staden 

I vilken omfattning är 
gröna områden och blå 
element en integrerad del 
av staden, och hur säkras 
den högsta möjliga biodi-
versiteten i staden? 

Den centrala Corson är del-
vis grön och stadsbäcken 
löper genom hela Corson 
skapar en förflyttnings-
korridor på vintern. Grönt 
stråk norrut från Corson. 
Stort dammsystem mitt på 
Corson. 

Många gröna områden är 
föreslagna som ”kilar in i 
centrumbebyggelsen. Bo-
stadsområdena är glesa 
med breda grönområden 
mellan varje område. Be-
fintliga slamdammar före-
slagna som vattenpark. 

Biologisk mångfald kan be-
hållas i grönområdena. 
Urbant jordbruk föreslås, 
dock inte hur. Kan vara 
svårt då växtsäsongen är 
mycket kort i Kiruna. 

Ett stråk av gröna och blå 
områden, följer diagonalen 
genom centrumområdet. 
Befintliga slamdammar ett 
system av vattenspeglar i 
bostadsområdet ”sjöarna”. 
Mångårig befintlig vegetat-
ion bevaras genom gles fri-
liggande småhus i bostads-
området ”Skogen”. 

Mot nya E10 ett samman-
hängande grönstråk som 
buffertzon mellan stad och 
trafikled fungerar samtidigt 
en länk ut till natur och fri-
luftsliv. 
Kunskapsparken/ stadspark 
länkar citadellet med resten 
av staden. Park runt kyrkan. 
Mindre vattendamm söder 
om citadellet.  

Koppling till 
omgivande na-
tur 

 Grönt stråk norrut från Cor-
son kopplar ihop med na-
turområden norr om sta-
den. Grönstråk söderut 
binder samman med grön-
område i Lomboloområdet.  

Genom att bevara naturs-
tråk mellan de nya områ-
dena kan man bibehålla 
naturens kvaliteter även 
inuti staden. ”En porös stad 
uppstår med naturen som 
kontinuerligt länkande ele-
ment. Varje byggnad och 
funktion får direkt access 
till naturen och till destinat-
ioner i och utanför staden. 
Det ger plats för natur och 
biodiversitet.” 

Grönstråket blir en central 
förbindelselänk i staden och 
ut i de angränsande områ-
dena.  

Bostadsområdena glän-
torna, skogen och sjöarna 
har direktkontakt med na-
turen i norr. Vintertid kan 
man ta sig från det centrala 
stråket via slamdammarna 
ut i naturen mot norr.  

Projektet föreslår en linjär 
park som ”sträcker sig från 
Kiruna österut till Jukkasjär-
vis vatten och västerut till 
Kebnekaises fjällfot”. 
Citadellet har anknytning 
till grönområdet mellan nya 
staden och E10, dock stort 
avstånd mellan en under-
gång resp. ekodukt över 
E10. Grönt stråk via diago-
nalen över ekodukten. 

Tillgänglighet I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till tillgäng-
lighet i, till och från sta-
den? 

Mycket kompakt stad som 
ger god tillgänglighet. Rese-
centrum vid flygplatsen 
minskar närhet från cent-

Gles utspridd stad förlänger 
avstånden mellan stadsde-
larna. Avsides belägen jvg-
station minskar närhet från 

Stadskärnan föreslagen 
längst i öster medför långa 
avstånd till de gamla delar-
na av staden. God tillgäng-

Halvkompakt förslag, ger 
relativt långa avstånd mel-
lan gamla staden och den 
nya bebyggelsen mot Tu-

Stadskärnan/citadellet fö-
reslagen längst i öster med-
för långa avstånd till de 
gamla delarna av staden. 
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rum och minskar bekväm-
ligheten. 

centrum och minskar be-
kvämligheten. 

lighet till centralt belägen 
jvg-station. 

olluvaara. God tillgänglighet 
till jvg-station. 

God tillgänglighet till 
centralt belägen resecen-
ter. 

Trygghet I vilken omfattning har det 
tagits hänsyn till upplevel-
sen av trygghet i, till och 
från staden? 

Den kompakta bebyggelsen 
ökar den sociala kontrollen 
och därmed tryggheten. 

Gles stad med obebyggda 
sträckor av gator minskar 
den sociala kontakten och 
därmed tryggheten.  

Inte angivet. De nya cen-
trala delarna uppfattas ge 
trygghetskänsla. Stora mel-
lanrum mellan nya bo-
stadsområden i norr kan 
innebära att det känns 
otryggt att förflytta sig mel-
lan stadsdelarna. 

Halvkompakt förslag ger 
relativt bra social trygghet 
Stora mellanrum mellan 
nya bostadsområden i norr 
kan innebära att det känns 
otryggt att förflytta sig mel-
lan stadsdelarna. 

Halvkompakt förslag ger 
relativt bra social trygghet. 
Rutnät ger bra sikt och ökar 
tryggheten.  

     

ST
AD

SL
IV

 

Variation av 
stadens funkt-
ioner 

I vilken omfattning finns 
det variation och spridning 
av stadens funktioner? 

Anges att bebyggelsen i 
centrum ska ha en bland-
ning av handel, kontor och 
bostäder. 

Centraliteter med samlade 
funktioner med olika karak-
tär föreslås. Soltorget med 
offentliga byggnader. Ve-
tenskapsstråket med ut-
bildnings- och forsknings-
verksamhet, sportcentrum 
med idrotts- och simverk-
samhet, samt stadsgatan 
med sjukhus, skolor och 
förskola som dock inte ger 
intryck av en stadsgata. 

Koncentrerat centrum. 
Blandning av funktioner i 
centrum handel, kontor och 
bostäder. 

Anges att bebyggelsen i 
centrum ska ha en bland-
ning av handel, kontor och 
bostäder. 

I citadellet föreslås en 
blandning av handel, kontor 
och bostäder.  

Stadsrum och 
mötesplatser 

I vilken omfattning har det 
skapats stadsrum, mötes-
platser, funktioner i bot-
tenvåningarna m.m., som 
uppmuntrar till möten och 
spontana aktiviteter och 
som skapar samman.. och 
lokalt stadsliv samt sam-
manhang med omgivande 
områden? 

Regler för hur bottenvå-
ningen ska användas före-
slås men angivs inte kon-
kret. Många varierande ty-
per och storlekar på all-
männa platser.  

Soltorget är central mötes-
plats som samlar de publika 
funktionerna.  
Den nya stadsgatan etable-
ras med det nya sjukhuset, 
skola och äldreboende.  

Flera platser är “växthus”, 
mötesplatser med fasader 
bestående av återvunna 
fönster. ”Växthusen är av-
sedda att stimulera kreativa 
och sociala aktiviteter, och 
kan vara allt från enkla 
kaféer till samlingshus med 
Internetanslutning”. Ban-
parken har ett stort idrotts-
utbud samt kopplar ihop 
gymnasieskolan med stu-
dentbostäder. Gemensamt 
bruk av offentliga lokaler 
och infrastruktur. Skolor 
som lokala mötesplatser. 

Ett nät av småplatser i hela 
stadscentrum. Föreslås att 
nya platser lika den gamla 
stadsplanen skapas som 
kombinerar ”små stads-
rummen med de stora 
landskapsrummen”. Mö-
tesplatser ska skapas av 
människor som använder 
platserna.  

Tre torg bildar naturliga 
mötesplatser inom citadel-
let, kopplade till de viktig-
aste publika funktionerna; 
Med- borgarplatsen, Stads-
torget och Kul-
tur/Sametingets plats. Till 
detta kommer Entréplat-
sen, en första håll- punkt på 
väg in i staden, Det ”erbju-
der en öppen plattform för 
olika aktiviteter, mark-
nader, re-kreation, utställ-
ningar, snölandskap osv.” 
Bottenplan inom stadskär-
nan anges i största möjliga 
mån skall rymma publika 
och aktiva funktioner med 
butiker, kontor, restau-
ranger, service, bokaler etc. 
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HÄ
LS

A 
Oorganiserad 
fysisk aktivitet 

I vilken omfattning finns 
det möjligheter att idka 
oorganiserade fritids- och 
idrottsaktiviteter, såväl i 
staden som i samspel med 
stadens omgivningar 

Kan utföras i parker, grön-
områden och längs det Cor-
son samt i naturområden 
norr om staden.  

De stora gröna ytorna ger 
goda möjligheter till fysiska 
aktiviteter.  

Grönstråket/allmänningen 
går genom staden och prio-
riterar mjuka trafikanter. 
”Allmänningen samlar sta-
dens gröna rum. Intensifie-
ring av funktioner, mötes-
platser och sevärdheter”.  

Föreslås att möjliggöra in-
formella utrymmen som 
stödjer ”fritidsaktiviteter 
som bäst utförs och tar 
plats genom en icke-
strukturerad metod.  

Kan utföras i parker, grön-
områden och längs det cen-
trala linjen.  

Hälsofrämjande 
åtgärder och 
aktiviteter (utö-
ver idrott) 

I vilken omfattning finns 
det möjligheter for hälso-
främjande åtgärder och 
aktiviteter (utöver idrott) i 
staden, som främjar folk-
hälsan? 

Goda möjligheter till pro-
menader och skidåkning ut i 
omgivande natur. Gröna 
länkar blir vita länkar för 
vinteraktiviteter. 

Genom att skapa naturin-
frastruktur ”uppmuntrar 
Staden till att vara ute och 
gå, springa, skida, cykla, åka 
spark, åka skridskor och 
inspirerar till en hälsosam 
livsstil.” 

Goda möjligheter till pro-
menader och skidåkning ut i 
omgivande natur.  

En ”tredje plats” utanför 
hem och arbete ska främja 
”god livskvalitet och för-
bättrar livsglädjen”. 

Parker och grönstråk ger 
möjlighet till promenader, 
skidåkning m.m. promena-
davstånd inom centrum, för 
övrigt långa avstånd mellan 
befintligt och nytt centrum.  

     

M
ÅN

G
FA

LD
 

Variation i bo-
stadsområden 

I vilken omfattning inne-
håller stadsdelen struk-
turer, som rymmer möjlig-
heter till variation i bo-
stadsutbudet i staden? 

Flerbostadshus föreslås i de 
centrala delarna. Bostäder i 
områden mot norr samt 
förtätning av norra Lom-
bolo anges som små tomter 
med halvprivata innergår-
dar.  

Nya byggnadstypologier 
möjliggör variation och val-
frihet med skiftande karak-
tärer som ”kan tillgodose 
kirunabornas varierade 
livsstilar”.  
”80% moderna bostäder för 
de som flyttar inom staden. 
Prisvärt, effektivt boende 
med direktaccess ut i natu-
ren. 
10% Kompakta pendlarbo-
städer med maximal kom-
fort och närhet till service, 
löser bostadsbristen för 
pendlarna. 
10% Spektakulära bostäder 
i attraktiva lägen med bästa 
utsikten och nyskapande 
arkitektur. Attraherar hem-
vändare, nyinflyttade samt 
de som önskar ett boende 
utöver det vanliga” 

Lägenheter i flerbostadshus 
i centrum, olika typer, frilig-
gande, radhus och flyttade 
bläckhornshus föreslås i de 
olika bostadsområdena. 

Kvarter med skogsvillor i 
norr. 

Bygger på en generell 
minsta enhet motsvarar-
ande ett enfamiljshus eller 
litet lägenhetshus. ”Enhet-
en möjliggör för enskilda 
individer att köpa och 
bygga sitt eget hem samti-
digt som större aktörer och 
byggherrar har möjlighet 
att köpa ett flertal tomter 
bredvid varandra för att 
uppföra t ex flerfamiljshus, 
kontorsbyggnader, institut-
ioner eller liknande.” 

Aktiviteter och 
plats för alla 

I vilken omfattning inne-
håller staden och stadsmil-
jön aktiviteter, plats och 
delaktighet for alla? 

Platser, torg och parker 
öppna för alla. 

Den ”porösa” staden samt 
sportcentrum ger goda ut-
rymmen för allas aktivite-
ter.  

Platser, torg och parker 
öppna för alla. 

Platser, torg och parker 
öppna för alla. 

Platser, torg och parker 
samt fritidsområde mot 
Tuolluvaara öppet för alla. 

SA
M

-
VE

R-

Metoder och 
aktiviteter för 
att samverka 

På vilket sätt och i vilken 
omfattning kommer sam-
verkan att genomföras 

“Stadsomvandlingen i Ki-
runa måste erbjuda en flex-
ibel och levande verktygs-

Inte angivet Återanvändning anges som 
ett verktyg i deltagande-
processer. Lokalbefolkning-

Del 1 Starten ett nytt part-
nerskap. Förbereda samtal 
mellan de olika parterna 

Inte angivet 
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med stadsom-
vandlingens ak-
törer och intres-
senter 

låda som i tid och rum kan 
utvecklas tillsammans med 
kirunaborna och LKAB. Pla-
nen måste vara ett allt ige-
nom trans- perent, påverk-
bart och innovativt arbets-
redskap.” 

en kan på ett tidigt stadium 
engageras i återanvändning 
av den gamla staden. Ge-
nom olika aktiviteter såsom 
“arkeologiska utgrävning-
ar”, konstruktion av enkla 
strukturer, återvinnings-
verkstäder och loppmark-
nader får människor själva 
delta i flytten. Kontinuerliga 
processer knutet till sta-
dens förändring: Works-
hops, seminarier, happe-
nings, mm. 

Del 2 Fördjupad samverkan. 
Formell grupp som företrä-
der staten sammanföra 
staden, regionen, staten 
och gruvbolaget för ett so-
cialt kontrakt. 
Aktionsgrupp; som en mel-
lanhand på lokal nivå. 
Referensgrupp  
Del 3 Ett nytt partnerskap 
en permanent del av Det 
andra Kiruna.  

       

        
 
 

Hållbarhetsbild från förslag 8 bilaga 
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Förslag till värderingsmodell 
Värderingsmodellen föreslås som stöd för respektive bidrags utvärdering avseende kopplingen till transportsystemet och dess användande. En 
gemensam uppfattning om respektive aspekt för att skapa enhetlig förståelse inom utvärderingsgruppen bör göras. Denna inledande fas formar därmed 
en medvetenhet i gruppen om tyngden i aspekterna och kan medföra att man reviderar, lägger till eller stryker aspekter. Modellen för utvärdering kan 
varken göras för detaljerad (förfrågningsunderlaget är ej specifikt i detta hänseende) ej heller för generell. Syftet är att slutligen komma fram till bidrag 
som uppfattas vara bäst, eller sämst, avseende transportsystemet. Mångfacetterande och olika uppfattningar om bra eller dåligt kommer att vara något 
som man får acceptera. Utvärderingsgruppen föreslås som ett första steg utgå från föreslagen modellen och utvärdera genom att gå igenom respektive 
bidrags ’betyg’. Bidragen uppfattas därmed som olika och en summerad värdering kan förhoppningsvis göras. Grupperingen av de olika aspekterna bör 
inte vara för detaljerade i detta skede av utvärdering då möjligheten till fördjupningar saknas(?). Efterfrågar man ett betyg eller någon form av 
rangordning… 
 
Observera att bedömningar i tabellen är preliminära. Bygger på en snabb genomgång av hemsidans material. Det trafikpolitiska målet om hänsyn 
uppfattas vara uppfyllt för alla bidrag. Här handlar det i främsta rummet om att förstå funktionaliteten. Samtidigt så kan det vara så att man kan 
förändra bedömningarna med små medel eller marginella förändringar. Ett sätt att gå i den riktningen är att visa vad som har gett utslag på bedömning 
om RÖD tilldelning eftersom den används för att mer eller mindre signalera icke godkänd. Motsvarande kompensationsanalys kan genomföras för alla 
bedömningar så man i slutvärderingen har alla bidrag helt gröna (i princip). Vad betyder det för förändringar, vilka avsteg från bidragen innebär det, går 
man kanske helt ifrån ett bidrags själva princip etc.. 
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 Bidrag 1 Bidrag 2 Bidrag 3 Bidrag 4 Bidrag 5 Bidrag 6 Bidrag 7 Bidrag 8 Bidrag 9 Bidrag 10 
Aspekt 

Kiruna 
Arktiskt 
Sublima 

Kiruna 4-
ever 

Polar 
Condition

s 

There is 
a crack 

in … 

Ett 
nätverk 

av 
urbana… 

Luna Go North 
Den 

öppna 
staden 

Det 
Andra 
Kiruna 

Linjen 
och 

Staden 

           

A. Samspel bebyggelse & Trafik           
- 1 Struktur/utbredning           
- 2 Täthet           
- 3 Lokalisering/blandning           
           

B. Mobilitet           
- 1 Gångvänlighet           
- 2 Cykelvänlighet           
- 3 Bussvänlighet           
- 4 Balanserad biltrafik           
- 5 Trafikarbete/energiförbrukning           
- 6 varuförsörjning * ***   **  ** *** ** ** *** 
C. Omställning nya från gamla           
- 1 Funktion över tid/genomförandet           
D. Övriga särskilda aspekter           
- 1 Sommar/vinter, gaturummen           
- 2 Regional tillgänglighet och passage           
- 3 Kabinbanan           
- 4 Järnväg Station-stad-flygplats           
- 5 Anslutningar till/ längs nya E10           
- 6 Robusthet mot förändring           

*varuförsörjning avser bedömning om hur varuleveranser i tätort beaktas. *** betyder mycket god hantering. 
Grön OK 
Gul Oklar eller mindre bra 
Röd Tydliga brister eller oklarheter 
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Röda Noteringar: Röd markering kan avse ett bidrags otydlighet, brist, utelämnande eller låg grad av funktionalitet. Indikerar på aspekt som bör 
hanteras om fortsatt hantering blir aktuell. Nedan följer stickord på varför det har bedömts som röd. En djupare analys kan göras direkt mot det 
bidragets underlag. 
 
Bidrag 1:  
Bidrag 2:  
Bidrag 3: B3-ej hänsyn till busstrafik D3-otydlighet D4-otydlighet 
Bidrag 4:  
Bidrag 5:  
Bidrag 6:  
Bidrag 7:  
Bidrag 8:  
Bidrag 9:  
Bidrag 10  
 
 
Faktorer/aspekter: bidragen skiljer sig i detta skede avseende detaljering och beskrivning av hur man tänkt med transportsystemet och 
resor/transporter.  
 
Samspel bebyggelse och trafik: hur väl samspelar lokalisering av verksamheter och transportsystem. Finns ideala strukturer mer anpassade till vision och 
mål (trafikstrategin). Visionen ger ingen direkt vägledning, handlar mer om teknikrelaterade faktorer samt trygghet som en självklarhet. Här kan 
trafiksäkerhetsarbetet generellt med nollvision knytas ihop med trygghet.   
- Struktur/utbredning: formen för samhällets olika områden, handlar det om flerkärnigt eller enkärniga former. Sammanhållet ges grönt. 
- Täthet: komprimering av verksamheten, sammanhållning eller utspridd. Situationen idag utgår från att områden med hög täthet (hyreshusboende) 
skall omlokaliseras till nya området som ett första steg. Bibehålls tätheten eller får vi mer utspridd lokalisering.  
- Lokalisering/blandning: verksamheter blandas eller hålls samman funktionsmässigt.  
 
Mobilitet: graden av mobilitet ger tillgänglighet till målpunkter med olika färdmedel eller transportsätt. 
- Gångvänlighet 
- Cykelvänlighet 
- Bussvänlighet 
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- Balanserad biltrafik 
- Trafikarbete/energiförbrukning 
 
Särskilda aspekter i förfrågan 
- Sommar/vinter, gaturummen 
- Regional tillgänglighet och passage 
- Kabinbanan 
- Järnväg Station-stad-flygplats 
- Anslutningar till/längs nya E10: förutom anslutningar till och från befintlig E10, finns ytterligare direkta anslutningar till E10 inom tätortsområdet. 
E10 har såväl ett regionalt funktionsansvar likväl som ett ansvar att skapa väl funktionalitet mellan tätortens behov av tillgänglighet till den regionala 
strukturen inklusive viss lokal tillgänglighet. Blir även en viktig pusselbit för den lokala strukturens funktionalitet. I betydelsen att Stadsgata nya E10 
upplevs mindre bra 
- Robusthet mot förändring. 
- Funktion över tid/genomförandet: Omvandlingens faser har hög grad av effektivitet och undviker transportrelaterade störningar. En byggarbetsplats 
som påverkar dagliga resor och transporter undvikes.   
 
 
 
Bidragen har i olika grad gett beskrivning eller stöd för hur transportsystemen skall eller kommer att hanteras. Nedan återfinns bidragens mest 
väsentliga anknytningar till transportsystemet. 
 
1 Kiruna Arkiskt Sublima: De viktigaste utgångspunkterna för stadens utveckling är; naturens förutsättningar, gruvans betydelse samt en levande 
stad med egen karaktär. Stadshuset placeras i stadskärnan. De existerande huvudvägarna kommer nedgraderas för att omvandlas till tydliga 
förbindelser för nya Kiruna där många av de nuvarande barriärerna har avlägsnats. Den nya stadskärnan kommer bokstavligen att byggas ovanpå en av 
de tidigare huvudlederna och bilda hjärtat i det nya Kiruna. Gruvdiagonalen, en genomgående axel. Gruvdiagonalen sträcker sig från nuvarande gruvan 
Kirunavavaara mot Toulluvaara som utgör en ny kulturell målpunkt. Stadsstråket länkar ihop det nya och det gamla Kiruna, förbinder olika områden och 
strukturerar ett nätverk av aktiverande knutpunkter. Det nya Kiruna erbjuder en god bas för invånare som vill bo och arbeta utan långa restider, för de 
som vill bilda familj i en trygg stad och för dem som vill etablera verksamhet i ett stabilt samhälle. Vi söker efter ett nytt kompakt Kiruna. 
Den nuvarande stadsstrukturen i Kiruna är starkt påverkad av deformationen. Staden behöver en ”ny struktur” som kan koppla ihop den kvarvarande 
staden i norr med det nya Kiruna. Genom att nedgradera den nuvarande E10-leden till en stadsgata kommer staden att få en ny form av förbindelse som 
knyter samman staden. Denna passerar genom ett antal strategiskt placerade knutpunkter, med till exempel publika platser, fick-parker samt nya 
program, och fungerar som en katalysator för omvandlingen. Sekvensen startar vid nya järnvägsstationen där utrymme har frigjorts för kompletterande 
bebyggelse. Genom paviljongparken leds användaren in till stadskärnan. Här övergår förbindelsen i en lösning fördelad i två plan; en underjordisk nivå 
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dit biltrafiken förs samt en i marknivå som huvudsakligen är för fotgängare. Efter att ha passerat stadskärnan och Gruvdiagonalens idrottscampus, går 
stråket vidare genom det tidigare industriområdet som omvandlats till ett storskaligt område för verksamheter. Där vänder sig stadsstråket mot höjden 
vid Jägarskolan där det länkas samman med omgivande bostadsområden. Längs med rutten ligger en serie av strategiskt placerade knutpunkter som 
säkerställer en potentiell aktivering genom hela stadens sträckning. Detta ger levande stadsdelar som ingår i en linjär arkipelag av urbana omgivningar. 
Längs med denna sträcka kan du köra bil, cykla eller promenera och få en omväxlande bild av Kirunas storslagenhet. Genom denna gestaltade 
samexistens kommer det Arktiskt Sublima att bli upplevelse och tydliggjort för invånare och besökare.   …. 
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