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Information om stadsomvandlingen från din kommun

Kirunas politiska ledning
med Niklas Sirén (v) och Kristina
Zakrisson (s) på plats i området
där vi ska anlägga vår nya
centrumkärna.

Ny informationstidning
om stadsomvandlingen
Hej Kirunabo! Just nu håller du ”NYA KIRUNA” i din hand. NYA KIRUNA är en
informationstidning från Kiruna kommun med vilken du ska få aktuell och
kontinuerlig information om vår pågående stadsomvandling, direkt hem i din
brevlåda varannan månad.
Vårt nya Kiruna ska byggas för en mångfald av människor. De som redan bor här ska känna sig hemma, de utflyttade ska känna sig motiverade att återvända och nya medborgare ska känna sig välkomna. Stadsomvandlingen är
vårt just nu största och viktigaste projekt. Därför känns det extra bra att kunna ge er den här tidningen och informera
om vad som sker fortlöpande.
Stadsomvandlingsprojektet har nu gått in i en mer operativ fas. Vi har fått positivt besked av Statens fastighetsverk
angående markköp för området där den nya stadskärnan planeras. Arkitekttävlingen pågår. Intresset för denna är
mycket stort, både nationellt och internationellt. Vi möter många intresserade aktörer som vill medverka i det nya
Kiruna. Om arkitekttävlingen skriver vi i detta nummer. På Kiruna kommuns hemsida www.kommun.kiruna.se
finns ytterligare information om tidigare planeringsarbete och stadsomvandlingen. Välkommen till NYA KIRUNA.

SÅ HÄR GÅR TÄVLINGEN TILL

Första besöket gav
arkitekterna mersmak
För tre veckor sedan kom tio förväntansfulla arkitektteam
till Kiruna. I stadshuset fick många av dem sina allra första
intryck av staden och dess invånare.
Den 8 augusti fylldes Kiruna
stadshus av tio team med totalt 57 arkitekter från hela Europa. För många
av arkitekterna var det första besöket
i Kiruna.
– Vi har gått runt i stan lite och
det känns spännande att få tränga in i
uppgiften, försöka förstå vad som har
bärkraft framåt i tiden. Det positiva
är att kopplingen till staden redan
finns i det nya området. Vanligtvis
kommer man till ett gammalt flygfält
eller en åker och ska skapa något,
men här finns redan så mycket runt
omkring, sade David Neuschütz
från Tovatt Architects & Planners,
team 9.

Cat Huang från Bjarke Ingels Group, ingår
i team 2 och Linda Andersson från MVRDV,
ingår i team 3. De diskuterade uppdraget
samtidigt som de tittade på den blivande
centrumkärnan från Jägarskoleområdet.

spridits runt hela planeten och jag får
alltid mycket frågor om den när jag är
ute i världen, sade Åsa Larsson.
Tillsammans med tävlingsjuryn fick
Flera av teamen planerar att
arkitekterna en guidning i Kiruna
komma tillbaka till Kiruna och göra
som avslutades på platsen för Kirunas
research under hösten.
nya stadskärna. Dagen fortsatte sedan
– Vi kommer att samla teamet
med öppet hus. På plats fanns också
igen i Kiruna under
landsantikvarien
Vanligtvis kommer man till september och upprätta
Curt Persson,
ett gammalt flygfält eller en åker ett temporärt kontor,
som fungerade
berättade Alex van der
som moderator i och ska skapa något, men här
Beld från ONIX och
stadshuset samt finns redan så mycket”
Kristoffer Nilsson
författaren Åsa
från AIM, team 1.
Larsson som tillsammans med Curt
Två Kirunabor som besökte stadskåserade om Kiruna och Kirunaborna.
huset under dagen var Vivianne
– Det är otroligt roligt att vara här.
Svanberg och Kerstin Odevall.
Nyheten om Kirunas omvandling har

”

– Det är otroligt bra att ha en
sådan här träff, man är nyfiken på
vilka arkitekter som ska vara med och
tävla och vi Kirunabor vill ha information om vad som händer, sade de.
Vad betyder de här dagarna för arkitekttävlingen?
– Det har varit väldigt roligt att det
har varit så många deltagare från varje
team och att de varit så engagerade.
Det är också positivt att det är så
många unga och kvinnor i teamen och
att de väldigt gärna vill höra Kirunabornas åsikter, säger Lisbeth Nilsson
som är leder projektet 2030. n

>> Arkitekttävlingen är ett samarbete
med Sveriges Arkitekter. I ett inledande
prekvalificeringsskede inbjöds arkitekter
från hela världen att
kvalificera sig för tävlingen. De fick därefter
skicka in intresseanmälningar som bedömdes
december
av en jury som sedan
är deadline
har tagit ut tio tävlande
team. De tio arkitekttea- för arkitekterna.
men har efter dagarna
i Kiruna lämnat in sina reflektioner och
frågor kring tävlingen och påbörjar nu
arbetet. Den 3 december ska alla tävlingsbidrag vara inlämnade. Då inleds en
urvalsprocess för att utse en vinnare. Den
ska vara klar i februari. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet om vem
som vinner tävlingen.
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LÄS HELA
TÄVLINGSPROGRAMMET!
www.kommun.
kiruna.se/
stadsomvandlingen
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Bild 1: Under dagarna då arkitektteamen
besökte Kiruna ingick visning av olika
områden. Torunn Melander, Casestudio,
som ingår i team 5, samlar intryck. Bild
2: Uppe på toppen av Kiirunavaara ser
man nuvarande centrum. Anja Taube
och Knut-Eirik Dahl från juryn, blickar
ut över dagens Kiruna tillsammans med
författaren och före detta Kirunabon Åsa
Larsson. Bild 3: Göran Cars, professor
vid KTH, pratar med Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson. Bild 4: Vivianne
Svanberg och Kerstin Odevall, två
Kirunabor som tyckte det var intressant
och bra att få träffa arkitektteamen. Bild
5: Karin Lojander, Kirunabo diskuterar
med Linda Andersson, MVRDV, team 3.
Bild 6: Flygbild över tävlingsområdet.

400 000 KVADRATMETER
STORT OMRÅDE
>> Området för den nya stadskärnan
är beläget nordöst om tätbebyggelsen i
Kiruna C, cirka tre kilometer öster om
den nuvarande stadskärnan och strax
väster om Tuolluvaara. En stor del av
området utgörs av den tidigare
Tuolluvaaragruvans område (TGA, 190282). Tävlingsområdet är cirka 400 000
kvadratmeter stort. Den nya stadskärnan kommer att integreras med befintliga bostads- och verksamhetsområden
samt planerade nya bostadsområden
och infrastruktur.
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10 ARKITEKTTEAM ÄR MED OCH TÄVLAR
Arkitektteamen har gjort sitt första besök i Kiruna. Vi bad representanter för de olika teamen
svara på frågan: Hur fortsätter ni arbetet med ert tävlingsbidrag?

Team 1: ”Vi samlas här
igen under september
och inrättar ett temporärt kontor för att
möta människor, göra
undersökningar och ta
fram en strategi”, säger
teamets representant
Kristoffer Nilsson,
Designteam AIM,
Helsingborg.

Team 2: ”Informationen som vi fick under
dagarna i Kiruna leder
vårt arbete vidare. Vi
fortsätter samla information och är så öppna
som möjligt”, säger
teamets representant
Erik Wingquist, Testbedstudio, Stockholm.

Team 3: ”Vi kommer att
med energi och entusiasm göra research om
kulturen, människorna,
landskapet och så vidare för att få ett grepp
om hur staden ska se
ut i framtiden, säger
teamets representant
Jeroen Zuidergeest
MVRDV, Rotterdam.

Team 4: ”Vi samlar ihop den input vi fått och
kommer att hålla workshops inom teamet.
Diskussionerna under dagarna i Kiruna
är grundläggande för att vi ska förstå vad
som kan fungera eller inte fungera”, säger
teamets representanter Mads Birgens,
COBE Aps, Köpenhamn och Yngve Andrén,
Konsult AB, Stockholm.

Team 5: ”Vi kommer
att jobba på olika plan
tillsammans som ett
team både med arkitektoniska och med
andra frågor”, säger
teamets representant
Kristine Jensen,
Kristine Jensens
Tegnestue, Århus.

Team 6: ”Eftersom vi är nya i Kiruna
har det viktigaste varit att få så mycket
input som möjligt. Vi ska arbeta med
att ta fram en full palett med information för att gå vidare”, säger teamets
representanter Riikka Tuomisto KCAP,
Architect&Planners, Rotterdam
och Claes Johansson, CaseStudio,
Göteborg.

Team 7: ”Det blir ett
intensivt arbete med
workshops, men det första blir att sortera alla
intryck”, säger teamets
representant Jannike
Hovland, Norconsult
landskapsarkitekt,
Sandvika.

Team 8: ”Det blir en serie
resor till Kiruna, London
och Stockholm. Vi kommer att ha möten och
jobba med olika delar som
miljöaspekten, området
och en stadsanalys, säger
teamets representant
Martin Videgård, Tham
och Videgård Arkitekter,
Stockholm.

Team 9: ”Vi kommer att
träffas reflektera vad vi
sett och hört. Man känner
en enorm ödmjukhet inför
uppgiften och vi kommer
självklart tillbaka till
Kiruna”, säger teamets
representant Vicky
Wenander, Wenanders,
Stockholm.

Team 10: ”Vi måste sätta in
oss i materialet och kommer att ha workshops inom
teamet. Vi kommer att prata
med Kirunaborna om vad de
vill ta med sig och vad de vill
lämna kvar”, säger teamets
representant Krister Lindstedt, White arkitekter AB,
Stockholm.

Läs mer om teamen på kommunens hemsida: www.kommun.kiruna.se/stadsomvandlingen

FILMTEAM FÖLJER
ARKITEKTTÄVLINGEN
>> Ett filmteam bestående av Sandra
Backlund, Alejandra Fuentes och Roland
Sundell arbetar med att dokumentera
arkitekttävlingen. Den 8-9 augusti var
teamet på plats i Kiruna och filmade för
första gången.
– Både jag och Alejandra är väldigt
intresserade av hållbarhetsfrågor och
samhällsplanering. Vi fick idén när vi
träffade Kiruna kommuns trafikingenjör
Magdalena Wäppling, som berättade om
samhällsomvandlingen. Vi bestämde oss
för att åka upp och prata med folk under
arkitekttävlingen för att se vad som
händer, av ren nyfikenhet, säger Sandra
Backlund.
Hon menar att det är viktigt att tävlingen dokumenteras.
– Det här händer bara en gång och det
måste dokumenteras. Det är en helt unik
process som väcker intresse över hela
världen och vi är förvånade över att inte
fler är här för att göra samma sak som vi.
>> För mer info om filmteamet:
www.somesetting.se

KORTA FAKTA KIRUNAPROJEKTET*
VAD: Trafikverket tar fram två arbetsplaner. En arbetsplan för ny dragning av väg

870, Nikkaluoktavägen, och en arbetsplan för E10 öster om Kiruna.

VARFÖR: Gruvbrytningen i Kiruna påverkar vägarna genom deformation som
leder till sprickbildning. På sikt blir vägarna ofarbara.
TIDPLAN: För väg 870 planeras utställning till hösten 2012. Samråd för E10
planeras till hösten 2012 och utställning till våren 2013.
PROJEKTHEMSIDA:

www.trafikverket.se/Norrbotten/Kiruna-nya vägar
* Kirunaprojektet är Trafikverkets namn för de vägar
och järnvägar de bygger i samband med stadsomvandlingen.

Alejandra Fuentes och Sandra Backlund
dokumenterar arkitekttävlingen.

INVIGNING AV NYA
JÄRNVÄGSSTRÄCKNINGEN
>> Den 31 augusti invigs den nya dragningen av järnvägen, som går bakom
Kiirunavaara. Byggnationen påbörjades
2009. På plats vid invigningen finns Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson,
Lars-Eric Aaro, vd för LKAB, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, och
infrastrukturminister Catarina Elmsäter
Swärd. Kiruna kommun finns även på
plats i stationshuset under invigningsdagen. Alla är välkomna att titta in och
prata stadsomvandling!

ARBETE MED NY
JÄRNVÄGSSTATION
>> Förstudien om placering av den nya
järnvägsstationen beräknas bli klar
omkring november. Just nu är ärendet
ute på remiss till bland andra Kiruna
kommun, som ska komma in med sina
argument för placering av ny järnvägsstation. Därefter startar Trafikverket en
järnvägsutredning där de kvarvarande
alternativen från förstudien bearbetas,
för ett slutgiltigt beslut av placering. Enligt Trafikverket ska en ny station stå klar
under 2016 eller 2017. Sannolikt blir det
en tillfällig stationslösning fram till dess.
– Var den hamnar är fortfarande inte
bestämt, säger Trafikverkets projektledare Alf Karlsson. För mer info se:
www.trafikverket.se/kiruna

Förslag på ny dragning av Nikkaluoktavägen.

Nuläge för Kirunaprojektet
Arbetet med väg 870 och E10 pågår för fullt.
Under augusti har Trafikverket utfört provborrningar och sonderingar i terrängen för att
hitta en lämplig dragning för nya E10.
Trafikverket arbetar med lämpliga dragningar
för delar av Nikkaluoktavägen (väg 870) och
E10, eftersom gruvbrytningen påverkar stora
delar av stadens infrastruktur.
– Att bygga en väg kräver att man tar hänsyn till landskap och geologiska förutsättningar, men också att vi tar hänsyn till människors

behov, säger Maria Furmark, projektledare vid
Trafikverket.
Under hösten kommer allmänheten att
kunna ta del av och skicka in synpunkter på
arbetsplanerna för väg 870 som är i utställningskedet, och E10, samråd och sakägarsammanträde.
– Vi hoppas att alla intresserade besöker vårt
samråd för ny dragning av E10 för att ställa
frågor och lämna synpunkter, säger Maria
Furmark. n
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