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A B S T R AC T
This thesis gives a suggestion for a new railway station in the new city center of Kiruna, Sweden. 
Kiruna is now experiencing an urban transformation, where one third of the population and the 
city moves three kilometers to the east due to ground deformations coming from the Kiruna 
iron ore mine. This leads to huge changes for Kiruna’s population, but also huge changes in the 
cityscape, since most of the city center will be demolished and rebuilt in a different form.

The railway station built in 1916 is now demolished and was in 2013 replaced by a provisional 
station in Kiruna’s north-west end two kilometers from the current city center – and about 
seven kilometers from the new city center. This provisional railway station is a terminus station 
without further services, and a free shuttle bus funded by LKAB (Luossavaara Kiirunavaara 
AB, the company that operates the mine) runs between the provisional station and the current 
city center. This is an unsustainable and confusing solution, especially for the large amounts of 
tourists that visit Kiruna by train.

In the development plan that was approved by the municipal council in 2014 a permanent 
transport hub with train traffic as well as local and regional bus traffic was planned in the new 
city center. This transport hub has been in limbo since then, but in March 2020 the Swedish 
Transport Administration (Trafikverket) started a railway plan project financed by LKAB that 
will suggest a placement for a permanent railway station, which is expected to be ready in June 
2021. 

This gave me the possibility to together with the Swedish Transport Administration write 
a thesis with a design suggestion for a new permanent railway station in Kiruna. The thesis 
explores larger scales: conditions for a new placement, a railway park, connections to other 
ways of travelling, future urban development and possibility to arrive to and depart from the 
station. The thesis then moves into a smaller scale where it investigates qualities related to 
the station building, such as the station hall, flow of people, seating, line of sights and station 
platform design. The background chapters consider the history of the railroad in Kiruna and 
the role of the station building before and presently. The thesis also analyses architecture in an 
arctic climate and materials that could fit a new railway station.

Most important in this thesis is the human – the traveler’s – experience when arriving and 
departing from Kiruna, and how this process can be as easy and pleasant as possible while it 
tells the traveler something about both the present and the future Kiruna.
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S A M M A N FAT T N I N G
Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna 
pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut 
på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. Detta innebär stora förändringar för 
Kirunaborna men även stora förändringar i stadsbilden, då majoriteten av centrum har eller 
kommer rivas och byggas upp igen i nya former. 

Järnvägsstationen från 1916 är idag riven, och blev 2013 ersatt med en tillfällig järnvägsstation i 
Kirunas nordöstra kant två kilometer från befintliga centrum – och cirka sju kilometer från nya 
centrum. Den tillfälliga järnvägsstationen är en säckstation utan ytterligare service och trafikeras 
med en gratis transferbuss bekostad av LKAB (Luossavaara Kiirunavaara AB, företaget som äger 
Kirunagruvan) till befintliga centrum. Detta är en ohållbar och förvirrande lösning, speciellt för 
den stora mängd turister som besöker Kiruna med tåget. 

I den utvecklingsplan som röstats igenom av kommunfullmäktige 2014 planerades ett permanent 
resecentrum med både tåg, lokalbuss och länstrafik mitt i nya centrum. Resecentrumet har legat 
på is till dess, men nu i mars 2020 påbörjade Trafikverket en järnvägsplan finansierad av LKAB 
för en permanent placering av järnvägsstationen, som planeras vara redo i juni 2021.

Detta gav mig förutsättningar att tillsammans med Trafikverket ge ett gestaltningsförslag till 
en ny permanent järnvägsstation. Arbetet undersöker de större skalorna, med förutsättningar 
för placeringen, en järnvägspark, angöring för olika trafikslag, framtida stadsutveckling och 
möjlighet att ta sig till och från stationen. Examensarbetet går sedan ner i skala och utforskar 
kvalitéer kopplade till stationsbyggnaden, som stationshallen, flöden, sittplatser, siktlinjer och 
perrongutformning. I bakgrunden undersöks även Kirunas järnvägshistoria och stationshusets 
roll förr och i framtiden. Examensarbetet analyserar även arkitektur i arktiskt klimat och material 
som skulle passa för en ny järnvägsstation.

Viktigast i examensarbetet är människans – resenärens – upplevelse av ankomst och avgång från 
Kiruna, och hur den kan bli så tydlig och trevlig som möjligt samtidigt som den berättar om både 
gamla och nya Kiruna.
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Kiruna, ca 18 000 invånare. Nya stadshuset Kristallen (Henning 
Larsen Architects, färdigställt 2018) i förgrunden till höger. 

Malmvägen i mitten av bilden går upp till befintliga Kiruna 
centrum uppe på Haukivaaras sydsluttning. Kiruna Kyrka 

sticker upp i stadssiluetten, med fjällvärlden som bakgrund. Till 
vänster i fotot, syd-väst om centrum, tornar Kirunavaara upp sig 

med sina ljussatta gråbergspallar. Foto: Rosén (u.å.)
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I N L E D N I N G
Ingen annan stad i världen har en så djup gruva så nära inpå som Kiruna. Det har gjort att 
stadens öde som “staden norr om polcirkeln som flyttar” blivit känt över hela världen. Denna 
unika händelse i Sveriges nordligaste ände låter först som en dramatisk engångsföreteelse, 
men det som händer i Kiruna är något som vi kan lära oss av för framtiden. Att parallellt 
avveckla och utveckla städer är ett idag obekant fenomen som vi kommer behöva vänja oss 
vid. Det är inte bara markdeformationer vid underjordisk gruvbrytning som kan påverka vart 
våra städer och stadsdelar kan ligga: skillnader i havsnivåhöjder, andra klimatförändringar, 
ändrade behov, urbanisering och omflyttning är ytterligare faktorer. Dessa storskaliga 
urbana avveckling- och utvecklingsprojekt måste vara hållbara både ur miljösynpunkt men 
även socialt – känslomässigt. Hur bevarar vi minnen och identitet med arkitektur när en stad 
ändrar sitt fysiska uttryck? Och vart hittar man identiteten i en stadsbild? Jag tog mig an att 
utforska dessa frågor i Kiruna med gestaltandet av stadens entré och det hållbara resandets 
arkitektoniska ikon: den nya järnvägsstationen. 
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DEN TILLFÄLLIGA 
JÄRNVÄGSSTATIONEN
Jag fick idén till detta examensarbete 
tidigt i januari 2020, 16 år efter att LKAB 
(Luossavaara Kiirunavaara AB, det statliga 
gruvbolag som äger och driver gruvorna 
i Malmfälten) gått ut med att centrala 
Kiruna inte kan ligga kvar där det legat 
sen 1900 om gruvbrytningen i Kirunavaara 
ska fortgå. Jag och min kompis tog tåget 
en tidig morgon från Luleå, och klev av 
fyra timmar senare i soluppgången på 
den tillfälliga järnvägsstationen i Kiruna. 
Den nya järnvägen invigdes 2012 och går 
väster om Kirunavaara, så det första jag 
och mina medresenärer såg av Kiruna 
var de snötäckta slam-dammarna bakom 
Kirunavaara - restprodukter från gruvan. 
Väl framme på tillfälliga Kiruna C möttes 
vi av en perrong och en transferbuss till 
busstationen nere i stan. Bussresan tog 
bara några minuter längs E10 men det skulle 
blivit en rejäl promenad i 15 minusgrader, 
en meter snö och en rullväska. Jag lade 
inte märke till den lilla stationsbyggnaden i 
perrongens norra ände – en ombyggd liten 
fjärrstation med toalett, biljettautomat och 
sittplatser längs ett avlångt rum med normal 
takhöjd. 
 
När vi två nätter senare skulle åka vidare 
mot Abisko, var vi tillbaka på busstationen 
för att åka transferbussen till stationen. 
När vi rullade ut med tåget upp mot 
Torneträsk pratade vi om denna underliga 
station, och vad för slags permanent station 
den skulle bli ersatt med. Det visade sig 
vara en diskussion som pågått i knappt 
ett decennium, och som fortfarande inte 

hade tydliga svar. I alla fall inte samma svar 
beroende på vem man frågade.

Jag återvände till Kiruna i slutet av 
februari efter några veckors förstudier på 
arkitektskolan i Lund. Det var strålande 
vacker vårvinter, dagarna var inte mycket 
kortare än i Skåne och snön låg tjock. 
Vinterturismen var i full gång och hotellen 
var fullbokade i hela Kiruna. Denna gång 
besökte jag den tillfälliga stationen och dess 
stationshus, och tittade på den översnöade 
tomma plats där tidigare stationen och 
stadshuset stått tills bara tre år sen. Jag 
promenerade genom hela Kiruna ner till 
nya stadshuset, tre kilometer öster och 
många meter ner från befintliga centrum. 
Där pratade jag med receptionisten, 
kommunikatörer och besökare på 
Norrbottens konstmuseum som ligger 
inne i nya stadshuset. Jag sprang även på 
LKAB:s chef för stadsomvandlingarna i hela 
Malmfälten, Stefan Hämäläinen. På kvällen 
gick jag ut i kylan och tittade på norrskenet 
bakom vandrarhemmet tillsammans med ett 
gäng kinesiska turister.

EN PÅGÅENDE KONFLIKT
Under våren har jag följt den 
politiska turbulensen i Kiruna genom 
SVT Norrbotten, och i den lokala 
facebookgruppen Kiruna, en etnografisk 
guldgruva där allt som händer i Kiruna 
kommenteras. LKAB och kommunen är 
inte överens om kompensationen för 
samhällsomvandlingen, där kommunen håller 
tillbaka detaljplaneändringar som LKAB 
behöver få i kraft för att kunna fortsätta 
den brytning som deformerar marken. En 

ny centrumnära järnvägsstation och ett 
nytt sjukhus är de två viktigaste punkterna 
som kommunen vill få bekräftat att LKAB 
ska finansiera om de ska rösta igenom 
detaljplaneändringarna. Sedan mars 2020 
pågår en järnvägsutredning på Trafikverket, 
finansierad av LKAB, om placeringen av 
en ny järnvägsstation. Den utgår från en 
liknande förstudie som gjorts redan 2013. 
Den nya utredningen beräknas vara klar i 
juni 2021, då ett beslut kring ny placering 
tas. Kommunen anser att LKAB är skyldiga 
att ersätta dem med en ny centrumnära 
station och ser en sådan placering som det 
enda alternativet.

EXAMENSARBETETS 
OMFATTNING OCH 
FRÅGESTÄLLNING
Detta examensarbete omfattar både valet 
av en rimlig plats för en järnvägsstation 
utifrån placeringar utredda av Trafikverket, 
hur denna placering kopplar till befintliga 
och nya Kiruna och gestaltningen av 
stationen. Arbetet omfattar därmed både 
den stora skalan med stadsbyggnad och 
stationen som en viktig nod i Kiruna, porten 
till staden och fjällvärlden. Att väva in en 
station i både en befintlig kontext där 
Kirunas nya centrum bara består av ett par 
kvarter och ett framtida kontext 2033 där 
nya Kiruna är färdigt och deformationen 
nått hela befintliga centrum har varit 
viktigt för projektet. Även i gestaltningen 
av stationshuset har olika kontexter 
undersökts: järnvägsarkitektur, Malmbanan, 
arktisk arkitektur, Kirunas historia och 
Kirunas stadsbild för att hitta identitet i 
uttrycket. Samtidigt skulle stationshuset 

“Kiruna förkroppsligar 
2000-talets drömmar 
och förhoppningar och 
visar att vi har alla de 
verktyg vi behöver för 
att, både här och på 
andra platser, kunna 
möta de utmaningar vi 
har framför oss” 
Citat ur boken Kiruna Forever (2020), som utgavs i 
samband med utställningen Kiruna Forever på ArkDes 
i Stockholm, juni 2020 - februari 2021  
(Minguez Carrasco 2020, s. 28)

fungera väl för olika resenärsgrupper, vara 
enkelt och trevligt att navigera i och bli ett 
nytt landmärke för Kiruna som den viktiga 
transportnoden. 

Målet var att stationshuset skulle berätta om 
Kiruna, och att när man klev av tåget skulle 
känna att man var framme – eller hemma. 
Staden Kiruna föddes med järnvägens 
framkomst och kan bara pånyttfödas med 
en ny, värdig järnvägsstation. 



11

Mindmap över frågeställningen “Hur bör en ny järnvägsstation i Kiruna gestaltas?” och vilka huvudämnen som bör undersökas.
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Kirunavaara

LKAB-området

Järnväg mot Sappavaara
mot Nikkaluokta

Nya järnvägsdragningen runt 
Kirunavaara (2012)

Luossajärvi

E10 mot Abisko, Riksgränsen, Narvik

Gamla järnvägen &
gamla väg 870

Gamla E10Deformationszon
& Gruvstadspark

E10 mot Gällivare, Luleå

Väg 870, Nikkaluoktavägen

Luossavaara

Tuollovaara
Lombolo

Jägarskolan

Kiruna Centrum

Nya E10

Kurravaara

Nya Kiruna centrum

Kiruna flygplats

Skiss över Kiruna 2020. Stadsdelar och områden, järnväg och motorväg, berg och sjöar.
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Flygbild över Kiruna (Google Maps 2020a)

B A KG R U N D

Kiruna – en stad i förändring

Kiruna och järnvägen

Kiruna och regionen

Kiruna och naturen
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24

36

40
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Nyheten om flytten av Kiruna som 
tillkännagavs redan 2004 har nått både 
Sverige och internationella medier. Men 
vad innebär det att flytta en stad? Vad 
händer med stadsbilden och byggnaderna? 
Och ännu viktigare - vad händer med 
människorna och minnena?

SAMHÄLLSOMVANDLINGEN
Samhällsomvandlingen är namnet på 
det som Kiruna genomgår när stadens 
centrala delar rivs eller flyttas, och ett nytt 
centrum byggs upp tre kilometer öster om 
nuvarande centrum. Detta är på grund av 
markdeformationer som bildas när LKAB 
spränger loss och utvinner malm på djupare 
och djupare nivåer i Kirunagruvan – världens 
djupaste järnmalmsgruva. Malmkroppen 
ligger diagonalt och därmed närmare 
centrum under marken än på ytan. 

I grannkommunen Gällivare och Malmberget 
pågår en liknande samhällsomvandling där 
i stort sett hela Malmberget avvecklas och 
”flyttar” till Gällivare.

VAD INNEBÄR SAMHÄLLSOMVANDLINGEN 
FÖR MÄNNISKOR?
Kieran Long, överintendent på ArkDes, 
sammanfattar Kirunas stadsomvandling i 
förordet till Kiruna Forever, en bok som 
utges i samband med Kiruna Forever-
utställningen på ArkDes juni 2020 – februari 
2021:

”…en överväldigande del av det 
vi känner som Kiruna kommer att 
försvinna. Istället kommer en ny stad, 
också kallad Kiruna, att ta dess plats. 
Det finns inget naturligt med denna 
process. Kiruna omvandlas inte: staden 
görs om. Byggnader skapade av några 
av Sveriges genom tiderna främsta 
arkitekter, anonyma trädgårdsskjul, 
bostadshus, hotell, affärer, 
kontorsbyggnader, gathörn, brevlådor, 
till och med stadshuset kommer att 
försvinna för evigt. […] Hur kommer vi 
ihåg vår historia när platserna vi minns 
inte längre existerar?” (Long 2020 s.17)

Deformationsprognosen för gruvbrytningen. Idag bryts järn på huvudnivån 1365, och de 
närmsta byggnaderna som järnvägsstationen, stadshuset, och brandstationen har rivits. 
Hjalmar Lundbohmnsgården har flyttats till Loussavaara-området. Även E10 gick genom 
deformationszonen för nivå 1365, men är idag avstängd och går längs stadsgator i väntan på 
färdigställandet av nya E10 norr om centrum. (Svenska Grafikbyrån u.å.)

“Kiruna “flyttas” för att staden inte 
ska slukas av marken som gruvan i 
sin tur vänder upp och ned på. Hela 
processen påminner om en väldigt 
långsam jordbävning.” 
(Minguez Carrasco 2020, s. 23)

Nya Kiruna 
centrum

Kiruna – en stad i förändring
BAKGRUND:
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Kirunavaara och centrala Kiruna, med fjällvärlden i bakgrunden. (LKAB u.å.a.)

tillfälliga 
järnvägsstationen

tidigare
järnvägsstationen

tidigare
järnvägen in till Kiruna

Malmvägen mot  
nya centrum

centrala 
Kiruna

Kiruna kyrka

Kirunavaara

Järnvägen in till Kiruna

Järnvägen och E10 
mot Narvik

LKAB-området

LuossavaaraLuossajärvi
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SPRICKBILDNING OCH MARKDEFORMATIONER KIRUNA IDAG

Markdeformationerna och sprickbildningarna synliga söder om Kiruna. (Törmä 
2009a) I centrala Kiruna finns mätplintar uppsatta med jämnt avstånd för att mäta 
markrörelserna. När markrörelserna överstiger vad som är lagligt för områden som 

inte är detaljplanelagt för gruvindustri, måste detaljplanen - och bebyggelsen på 
marken - ändras.

Flygfoto över Kiruna 2020. (Google Maps 2020) Byggandet av nya centrum är 
påbörjad, men bara nya stadshuset är i bruk. Markdeformationerna har inte nått 
centrala Kiruna ännu, men järnvägen, järnvägsstationen, stadshuset och ett antal 
bostäder har rivits och den tillfälliga stationen har varit i bruk i drygt sju år. Några 

Bleckhorn (flerfamiljshus i trä) och Hjalmar Lundbohmsgården har flyttats till 
Loussavaaras fot.

Kirunavaara

tidigare 
Kiruna C 

befintliga  
centrum

nya 
centrum

tillfälliga 
stationen

Luossavaara

10 2 3 km
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KIRUNA 2033 KIRUNA 2100?

Illustration ur utvecklingsplanen från 2014 av Kiruna 2033 (Kiruna Kommun 2014 s. 
24), då den pågående stadsomvandlingen är klar och den nuvarande huvudnivån i 

gruvan är färdigbruten.

Den nya kvartersstaden är i denna illustration färdigbyggd, cirka tre kilometer öster 
om nuvarande centrum. Dit har 6000 människor flyttat från tidigare Kiruna centrum, 
och 3000 bostäder och 450 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor har byggts i 

nya centrum.

Illustration ur utvecklingsplanen från 2014 av Kiruna 2100 (Kiruna Kommun 2014 s. 34), 
om gruvbrytningen fortsätter djupare ner under befintliga Kiruna och staden måste 

fortsätta att ytterligare avvecklas och byggas ut österut.

1 10 02 23 km 3 km

nya 
centrum

nya 
centrum
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DEN NYA STADSPLANEN OCH EN 
STADSBILD I FÖRÄNDRING
Efter att kommunen beslutat att nya 
centrum skulle ligga tre kilometer öster 
om nuvarande centrum, förbi kyrkogården 
mot Tuolluvaara och vid den tidigare 
soptippen utlystes 2012 en arkitekttävling 
om den nya stadsplanen. Kiruna kommun 
bjöd genom Sveriges Arkitekter in 10 
arkitektlag och förberedde ett 72 sidor långt 
tävlingsprogram och ledorden ”hållbarhet, 
attraktivitet och identitet”. White arkitekter 
tillsammans med Ghilardi + Hellsten 
arkitekter, Spacescape och Vectura 
Consulting vann tävlingen i december 
2012. Flera andra välkända kontor som 
MVRDV, Bjarke Ingels Group och Tham 
Videgård arkitekter var med i tävlingen. 
Whites vinnande förslag, Kiruna 4-ever, 
vidarearbetades till en utvecklingsplan som 
röstades igenom av kommunen 2014. Det 
är den utvecklingsplan som jag till stor del 
utgått från i detta examensarbete när jag 
tittat på framtida Kiruna.
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2
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NSkala 1 : 7 500 Stadsplanen för nya Kiruna centrum, ur Kiruna Utvecklingsplan 2014. Stadsplanen utgår från det hexagonala stadshustorget 
med det runda stadshuset. Nya Kiruna består av tät kvartersstuktur, med gröna kilar in i bebyggelsen och en avlång 

stadspark. Söder om stadshustorget lade de preliminärt ett resecentrum, men var tydliga i utvecklingsplanen att ett fast 
beslut om placering inte tagits ännu. (Kiruna kommun 2014 s. 28)
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De sju stadsbyggnadsprinciperna som styr utvecklingsplanen för nya Kiruna centrum. (Kiruna Kommun 2014 s. 17-18)

DE SJU PRINCIPERNA FÖR 
STADSOMVANDLINGEN
I Kiruna kommuns utvecklingsplan är de sju 
principer som ska leda stadsomvandligen. 
Mycket av idéerna har följts upp än så länge 
i färdigställandet av nya centrum, men inte 
allt. Kirunaportalen, en ”fysisk och virtuell 
mötesplats” där samhällsomvandlingen 
kan diskuteras och byggnadsmaterial kan 
återvinnas och återbrukas, har inte skapats. 
Resecentrumet som föreslås ligga intill det 
hexagonformade stadshustorget har inte 
heller blivit av, och den tillfälliga stationen i 
nordväst är fortfarande i bruk. 

Flytten av ett 10-tal tidiga 1900-talsträhus 
skedde under 2017–18, men de flyttade inte 
till nya centrum som utvecklingsplanen 
föreslog. De står i nordvästra Kiruna, vid 
Luossaavara och den tillfälliga stationen. 
Idén med att blanda ny och gammal 
bebyggelse i nya Kiruna kommer därmed 
inte bli verklighet.

Stadsbyggnadsprinciperna styr utvecklingsplanen

1.Stadsomvandling 2. Stadsmiljö 3. Tillgänglighet

2033

-Klimattillpassat men tydligt orienterbart gatunät skapar goda 
förutsättningar för ett gång och cykelbaserat stadssamfund. 
-Stadsdelsövergripande stråk skapar gena och mer befolkade 
promenader mellan stadsdelarna men också ut i naturen. 
-Inom stadsdelarna finns ett nät av lokala stråk och gator med mer 
vindlande karaktär.

-5 typer offentliga rum,5 olika skalor, 5 uppgifter: 
Gaturummen: Tydlig gatuhierarki skapar naturliga mötesplatser.
Kvartersparkerna: lek,rekreation och snöhantering i området.
Torget: Stadens samlingsplats och vardagsrum där stadens 
viktigaste gator kryssar varandra.
Stadsparken: sport, lek och kultur samlas som stadens ryggrad
Gröna kilar: landskapsrelaterad rekreation och storskala 
ekosystemtjänster

-Knyter ihop det befintliga i öst-västlig riktning, kopplar staden 
med naturen i nord-sydlig riktning
-Flexibla växtriktningar för en oklar framtid
-Flexibel kvartersstruktur öppnar för stor variation i 
byggnadstypologi och exploateringsgrad. 
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2033

2033

4. Funktioner 5. Identitet 6. Ekologi 7. Resurser

-Maximal blandning och synergi i stadskärnan skapas genom hög 
täthet längs stadsdelsövergripande stråk och runt viktiga noder.
-Ett tydligt hierarki mellan aktiva, öppna och stilla fasader ger 
goda förutsättningar for ett lokalt handelsliv. 

-Torget blir är ett landmärke och en samlingsplats genom sin 
strategiska knutpunkts placering i stadens gatunät och samlande 
hexagonala form.
-Kirunas fysiska byggnadsarv vidareföres genom strategisk 
placering av kulturbyggnader och konst vid offentliga noder samt 
vardagsobjekt, byggnadsdelar och återvunna material invävda i 
stadens kvartersstruktur.

-Stadens kilformade växt i nord-sydlig riktning väver ekologi och 
biologi direkt in i stadsstrukturen.
-De gröna kilarna hanterar snö och ytvatten lokalt och är därmed 
miljö och  energivänlig
-Vegetation i naturparker, kvartersparker och gaturum ger skydd 
for vind och väder

-Kiruna portalen öppnar för en systematisk återvinning av befintlig 
infrastruktur och byggnader. Det är ett unikt tillfälle att i stor 
skala återanvända lokala material och inte tära på ändliga globala 
naturresurser.
-Det täta och koncentrerade nya Kiruna bidrar till effektiv 
markanvändning på en plats där önskan att utvinna naturresurser 
begränsar markresurserna. 
-Den täta staden och robusta stadsstrukturen ökar också 
möjligheten att skapa en stad för gående, en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik och ett hållbart resande. 
-En tät stad ger en effektiv infrastruktur. 
-En systemsamverkan mellan gruva och stad öppnar för att Kiruna 
blir självförsörjande på energi

18    
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Kollage över Kirunas stadsbild i förändring de senaste fem åren, med rivningar, nybyggen och flytt. Kollage utifrån foton av Kjell Törmä från de senaste årens stadsomvandling.

Kollage över Kirunas stadsbild i befintliga centrum. Till stor del baserad utifrån foton av Kjell Törmä.
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Visualisering över nya Scandic hotell vid stadshustorget vintertid. (SVT Norrbotten 2018)

Visualiseringar av gator och kvarter i nya Kiruna, sommar och vintertid. 
(Kiruna kommun ss. 49-50, 53-54)

Visualiseringar av den nya stadsparken i nya Kiruna, sommar och vintertid.
(Kiruna Kommun 2014 ss. 45-46)

”Ingen annan svensk stad kan sägas 
förkroppsliga 1900-talet på samma sätt 

som Kiruna gör – med sin upplysta tro på 
utveckling, med sin framtidstro, med sin 

kamp för bättre arbetsförhållanden, med 
sitt samhällsbygge och sin sociala frigörelse. 

Staden är på samma gång ett uttryck 
för välfärdsstatens strävanden och den 

kapitalistiska stadskonsten.” 
(Minguez Carrasco 2020, s. 23)

Lokalgata
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49    

Lokalgata med en 
kvarterspark till vänster. 
Notera Länsmansbostaden, 
en flyttad kulturbyggnad från 
det gamla Kiruna
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Den nya handelsgatan mynnar 
mot torget - klocktornet och 
stadshuset i fonden.
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53    

Den nya Handelsgatan, 
vintertid
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Stadsparken sommartid. Med en 
mångfald av växter som ramar in 
aktiviteter och mötesplatser.
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Stadsparken vintertid. En 
mötesplats för alla åldrar.
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STADSFLYTT:  ETT FÖRVIRRANDE 
BEGREPP
När man pratar om Kirunas stadsflytt 
blir det lätt svårt att veta vilken del 
av stadsomvandlingen man pratar om. 
Flyttar man eller river man husen i 
stadsomvandlingen? 

Det är ett fåtal hus som flyttats, mestadels 
under 2017 då ett par Bleckhorn, Hjalmar 
Lundbohmsgården och Länsbostaden 
lyftes upp, sattes på lastbil och kördes 
upp i nordvästra Kiruna vid foten av 
Luossavaarabacken. Andra bostadsområden 
på bolagsområdet närmast gruvan, som 
kvarteret Ullspiran, revs redan 2017.

Flera kända byggnader har haft sin 
byggnadsminnes-märkning upphävd, 
dokumenterats, och sedan rivits. Kiruna 
C, järnvägshotellet och det Kasper 
Sahlinprisade stadshuset ritat av Artur von 
Schmalensee från 60-talet. Stadshuset 
och dess öppna atrium som beskrivits 
som Kirunabornas vardagsrum var den 
stora samlingsplatsen i Kiruna. Där 
bedrevs inte bara kommunpolitik utan 
även studentbaler, konstutställningar och 
större näringslivsevents. Den var även 
samlingsplatsen för gruvstrejken 1969, en 
flera månader lång strejk mot LKAB och 
facket. Det stora gjutna klocktornet som 

stod ovanpå stadshuset monterades ner 
och står nu bredvid det nya stadshuset. 
Konst och vissa detaljer, som dörrhandtagen 
i renhorn, flyttades också med till nya 
stadshuset.

Än så länge står större delar av centrum 
och Kiruna kyrka kvar, de har ett par 
år till på sig beroende på hur snabbt 
markdeformationerna rör sig. Planen är att 
ta med detaljer från centrumbebyggelsen 
för att behålla minnen, som skyltar och 
andra mindre byggnadsdelar. Kiruna Kyrka 
skall flyttas i sin helhet till en ny placering på 
Kiruna kyrkogård, nära nya Kiruna centrum. 

NÄR ÄR STADSOMVANDLINGEN 
FÄRDIG?
2035 beräknas stadsomvandligen som vi 
känner den idag vara färdig. Då är den 
nuvarande huvudnivån i Kirunagruva, 
1365, färdigbruten. Men om LKAB 
fortsätter djupare i gruvan – det beror 
på malmkroppens storlek och det 
globala priset på järnmalm – kommer 
markdeformationerna röra sig längre 
in mot Kiruna och områden som inte 
påverkas idag kommer behöva avvecklas 
och stadsomvandligen kommer fortsätta. I 
utvecklingsplanen tas ett sådant scenario 
upp: Kiruna 2100 om staden måste fortsätta 
avvecklas vid gruvan.

“Svenska medier har varit närmast 
ointresserade, ja förutom lokalpressen 
som matat på med uppdateringar om 
de många politiska turerna, intrigerna, 
förseningarna och folk som hamnar i 
kläm. Ändå är det liksom oklart vad det 
egentligen är man tänker sig flytta. [...] 
tänker man sig staden som en metafysisk 
konstruktion, bestående av levda liv, 
minnen, värderingar, idéer och ideal så 
framstår det som omöjligt. Ändå sägs det 
vara möjligt just i Kiruna.”  
Po Tidholm, journalist och författare till Norrland - essäer och reportage,  
i ett reportage i Dagens Nyheter. (Tidholm 2018)
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Klockstapeln monteras ihop på sin nya plats bredvid det nya stadshuset. (Törmä 2017a) Bleckhorn påväg mot sitt nya hem, stadshuset från 1963 med den snart nedmonterade 
klockstapeln i bakgrunden. (Törmä 2017b)

Hyresradhus på Lingonstigen nedanför stadshuset under rivning i april 2017. (Törmä 2017c)Stadshuset från 1963 rivs under våren 2019, stillbild ur video av rivningen. (Johansson 2019)
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Kiruna som permanent boplats föddes med 
järnvägen. Järnfyndigheterna i malmfälten 
hade man vetat om länge, men det var 
inte förrän Sverige började bygga järnväg 
som dessa fyndigheter kunde nås och 
transporteras till stålverk och hamnar. 
1900 fick Kiruna sitt namn och den första 
stadsplanen, med bolagsområdet, SJ-
området och municipalsamhället anlades 
av Per Olof Hallman på Haukivaaras 
sydvästsluttning. Placeringen mot sydväst 
och de slingrande gatorna skulle gynna 
mikroklimatet när vinterkylan och blåsten 
slog till. Staden har även utsikt ut mot 
Kiirunavara och fjällvärlden.

Efter ihärdigt arbete av tusentals rallare var 
Malmbanans sträckning till Kiruna klar 1901, 
och första tågen rullade in med nybyggare. 
LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm 
hade stora ambitioner om Kiruna som en 
mönsterstad för att locka till sig arbetskraft, 
och Kiruna växte lavinartat när människor 
från hela landet kom för att jobba i gruvan. 
I staden byggdes kyrka (1912), sjukhus, skola, 
matsalar och liknande för den nyinflyttade 
befolkningen. Gustaf Wickman, som ritat 
kyrkan, ritade också arbetarbostäder i trä, 
Bleckhornen. Idag har ett par Bleckhorn 
flyttats till nordvästra Kiruna för att slippa 
rivas. 

1901
Det första passagerartåget 
stannar vid den nybyggda 

järnvägsstationen Kiruna C. 
(Järnvägsmuseet u.å.a)

1903
Järnvägshotellet, Kirunas äldsta 

hotell, invigs. I fotot ser man 
det första Kiruna C i trä, med 
järnvägshotellet till vänster. 

Stationshuset ritades av 
dåvårande chefsarkitekt Folke 

Zetterwall. (Järnvägsmuseet 1910)

1903
Malmbanan-Ofotenbanan  

Boden-Narvik invigs efter många 
års hårt arbetande av rallare. 
Malmbanan byggdes för hand 

och rallarna bodde i provisoriska 
bostäder längs rälsen. 
(Järnvägsmuseet 1902)

1915
Kiruna C brinner ner. Ersätts 
samma år av en ny Kiruna C i 
tegel, även den ritad av Folke 

Zetterwall, och är Kiruna C tills 
den rivs 2013. (Lundquist 1950)

1915
Malmbanan till Riksgränsen 

elektrifieras med el från 
kraftverket i Porjus. Det 
är Sveriges första större 
elektrifierade järnväg. 

(Lundberg 1930)

Kiruna och järnvägen
BAKGRUND:
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En av de allra första fotografierna av Kiruna station – och Kiruna överhuvudtaget. Kiruna är ungt och väldokumenterat. I det statliga Järnvägsmuseet i 
Gävles samlingar finns många fotografier och vykort från det tidiga Kiruna och bygget av Malmbanan. (Järnvägsmuseet u.å.b)



26

”Tegelfasader, branta tak, en 
öppen loggia och ett trapphustorn 
passade likaväl i Kiruna som i 
Höganäs, enligt Zettervall.” 
(Linde Bjur 2010, s. 304)

KIRUNA OCH STATIONSHUSEN
Kirunas första järnvägsstation var en 
tvåvånings-byggnad i tjäroljat liggtimmer 
ritat av Folke Zetterwall. Liknande 
järnvägsarkitektur går att hitta bland 
annat i Boden, Norrbotten och i Vännäs, 
Västerbotten. Stationen brann ner 1915, 
och då uppfördes den Kiruna C som 
används till 2013: en typstation i brunt tegel 
även den ritad av Zetterwall. Liknande 
stationer går att hitta både i Haparanda 
och i Höganäs. Till stationen byggdes även 
ett järnvägshotell, Kirunas äldsta hotell, 
som även det är rivet idag till följd av 
markdeformationerna. 

Kirunas första stationshus, i tjäroljat liggtimmer, ca 1905. 
Järnvägshotellet till vänster. 

(Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftes Sverige 1981)

Stationshuset i Höganäs. Idag är järnvägen till Höganäs nedlagd, men 
busstationen finns framför stationshuset.

(Appelros 2011)

Boden centralstation, byggd i samma material och stil som Kirunas 
första stationshus. Denna stil beskrivs som fornnordisk, med stor 

utsmyckning. Även Gällivare stationshus och andra mindre stationshus i 
norra Sverige byggdes i denna stil.

 (Mapio.net u.å.a)

Kirunas nästa stationshus 1916–2017 var en 
helt annan byggnad, då Zettervall ritade 
en mängd stationshus i tegel som inte 
hade några regionala olikheter. Kirunas 
stationshus var en massiv tegelbyggnad med 
typiskt danska takavslut i liv med fasaden. 
Linde Bjur beskriver Kirunas stationshus 
som en av Zettervalls tidiga stationshus 
i tegel, i en slags nationalromantik eller 
materialrealism.
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Kiruna C 1915-2013. 2017 rivs byggnaden tillsammans 
med alla andra byggnader kring järnvägen. (Larsson u.å.)
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TÅGET OCH STATIONSHUSETS 
UPPGÅNG OCH FALL
Även stationshuset i sig har förändrats i 
betydelse, utformning och funktion. De 
tidiga stationshusen som massproducerades 
av SJ:s egna arkitektkontor var bokaler, 
som rymde både familjeliv och arbete. Där 
fanns vänthall, uniformsklädd personal och 
ofta annan viktig service som postkontoret. 
Stationshuset blev kopplingen till resten av 
Sverige och världen, speciellt för mindre 
samhällen och samhällen som Kiruna som 
inte var kopplat med landsvägar.

Bara några decennier senare, 50-80-talet, 
lades över 4400 km järnväg ned och 
många svenska stationsområden hamnade 
i förfall samtidigt som de större stationerna 
växte. Utomhusmiljöerna kring stationen 
förändrades också –  järnvägsparker 
asfalterades över och järnvägsalléer 
försvann. Arkitekturen och stadsbyggandet 
med järnvägsstationen i centrum 
förändrades snabbt. 

Upplevelsen och utbudet av service 
förändrades också på stationshusen. 
I större städer utvecklades servicen. 
Järnvägsstationen blev resecentrum som 
möjliggjorde byte mellan olika trafikslag. 
De riktigt stora stationerna blev nästan 
som köpcentrum med handel och 
service. Mindre stationer är idag ofta 
obemannade, och har endast elektroniska 
informationstavlor och biljettautomater. 

EN RENÄSSANS FÖR 
TÅGRESANDET?
Att resa med tåg har gått från att vara det 
enda sättet att snabbt transportera sig 
på under 1800-1900-talet, till avveckling 
och otrendigt under privatbilismen och 
bussens och senare även flygets decennier 
till idag, då det ses som miljömedvetna 
valet för resan. Det finns flera faktorer, men 
nya förteelser som flygskam och ett stort 
fokus på individens val av transportmedel 
har bidragit till en ny renässans för tåget. 
SJ rapporterar en ökning i tågresandet 
med 15% under 2019 jämfört med 2018, 
och ser ett ökat intresse av att resa 
hållbart och välja bort buss och flyg som 
en huvudanledning. Även interrailkort har 
blivit populärare. Nu under våren 2020 
har coronakrisen skapat stora problem 
för flygbolagen, och kan möjligtvis gynna 
tågresandet ännu mer i framtiden. Just 
sträckan mellan Kiruna och Narvik 
marknadsförs även internationellt som 
Arctic Circle Train, där man kan köpa 3- och 
7-dagarsbiljetter.

Idag pågår och planeras utvidgandet av 
järnvägsnätet i Sverige med flera nya projekt 
och nya stationshus. I Norrbotten planeras 
Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå 
(som halverar restiden på sträckan), och 
Haparandabanan Luleå-Haparanda planeras 
öppna för persontrafik redan i slutet av 
2020. Även Malmbanan Luleå-Narvik med 
Kiruna i mitten planeras breddas med fler 
spår både för gods- och persontrafik, dock 
längre fram i tiden.

I Kiruna beror det ökade tågresandet också 
på en ökande turism. Norrbotten är det län 
där turismen/gästnätterna ökar mest i hela 
Sverige. Även om turister kan flyga till Kiruna 
från Arlanda (eller med säsongsbaserade 
direktflyg från London) istället för den 15 
timmar långa nattågsresan från Stockholm 
så har många turister en slutdestination 
vidare in i fjällen längs Malmbanan, och 
forsätter då från Kiruna med tåg mot Abisko, 
Björkliden, Riksgränsen och Narvik.

STATIONEN OCH 
INTRESSENTERNA
En annan stor förändring som påverkat 
stationens utformning och utveckling 
genom åren är de olika intressenterna som 
ansvarar för järnvägsstationen. Trafikverket 
är den statliga myndighet som skapades 
när Banverket och Vägverket slogs ihop, 
och är ansvariga för alla spår och perronger 
i Sverige. Strategisk utveckling ansvarar 
bland annat regionala trafikmyndigheter 
för, kommuner ansvarar för angöring till 
stationen, det statliga fastighetsbolaget 
Jernhusen AB äger och förvaltar många av 
Sveriges stationsbyggnader, Boverket har 
huvudansvar för den fysiska miljön. Sen finns 
det ytterligare tjänsteutvecklingsbolag som 
Samtrafiken som bland annat tillhandahåller 
tidtabeller, och serviceorganisationer som 
Svensk Kollektivtrafik som företräder 
länstrafikbolag och regionala trafik-
myndigheter. Det finns många närverk för att 
samverkan i kollektivtrafiken ska öka, men 
med så många intressenter är det ett stort 
jobb.

Trots stora avstånd till Stockholm (15 timmar 
med nattåget, utan byte) uppmanas turister 
att ta tåget till Kiruna och sedan transfer/25 

min länsbuss till Ishotellet i Jukkasjärvi.
(SVT Norrbotten 2020)

Stationsflytten var inte helt bekant för alla 
resenärer, rapporterar SVT Norrbotten. Det 
finns fortfarande problem med att resenärer 

promenerar på gamla E10an ner mot stan, 
vilket jag observerade på min studieresa.

(SVT Norrbotten 2014)
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Stillbild ur SJ:s video Arctic Circle Train (SJ AB 2020). 
Stationen man ser är Abisko Östra, drygt en timmes restid 
med tåg från Kiruna C. Stationshuset är i gult tegel med ett 
för Malmbanan karaktäristiskt uttryck med stationshus och 
transformatorstation i samma byggnad - därav storleken och 
formen på byggnaden. Liknande stationshus hittar man i 
Torneträsk och Vassijaure. Även dessa stationshus är ritade 
av Folke Zettervall. Den fantastiska utsikten över bergen som 
bildar Lapporten syns även från tågkupén.
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KIRUNA NYA JÄRNVÄGSSTATIONS
PLACERING – EN ÖPPEN KONFLIKT
Kirunas nya järnvägsstation har varit en 
av de mest debatterade byggnaderna i 
stadsomvandlingen. Stationen var en av de 
första publika byggnaderna som revs 2017, 
och till skillnad från stadshuset där ett nytt 
stadshus stod redo i nya centrum så fanns 
ingen permanent lösning på plats vare sig 
2017 eller när stationens funktion flyttats till 
den tillfälliga stationen fyra år tidigare.

Problematiken med järnvägsstationens 
placering börjarde redan 2004 då 
deformationsprognoserna tillkännagavs, 
och det blev bråttom med järnvägen då den 
går upp till centrala Kiruna mellan gruvan 
och staden. Järnvägen fick en ny dragning 
syd-väst bakom Kirunavaara som stod klar 
2012. Kommunen tvekade då fortfarande om 
vart nya centrum skulle ligga, och beslutade 
sedan att det skulle ligga i öst, långt från 
de nya spåren och den tillfälliga stationens 
placering.

Problematiken med den nya dragningen 
runt Kiruna sammanfattas väl i Trafikverkets 
rapport Tillgänglighet Kiruna:

”Nya deformationsprognoser 
presenterades 2004, som visade 
att Kirunas stadsbebyggelse skulle 
drabbas tidigare än bedömt. Då inledde 
dåvarande Banverket utredningsarbete 
rörande järnvägens framtid. 
Detta resulterade i en ny järnväg, 
lokaliserad söder om Kirunavaara, 
bygget av järnvägen påbörjades 

Kommunen anser att LKAB är skyldiga, 
precis som med allt som påverkas 
av markdeformationerna och ingår i 
stadsomvandligen, att ersätta det som rivs 
med samma funktion. Detta betyder en 
centrumnära station för kommunen. LKAB 
har tidigare uttalat sig om att de inte ser 
den tillfälliga stationen som tillfällig. Nu 
finansierar de dock en järnvägsutredning 
som genomförs av Trafikverket och väntas 
vara klar juni 2021, där lokaliseringsalternativ 
för en permanent station undersöks och 
det bästa alternativet skall presenteras. 
I alternativen som undersöks ingår både 
periferistationer längs järnvägen runt 
Kiruna, den tillfälliga stationens placering, 
centrumnära placeringar och en placering 
vid Kiruna flygplats. 

Information om omplaceringen av stationen.

Bokstäverna har flyttat till den tillfälliga stationen. 
(Törmä 2013a)

2009 och invigdes augusti 2012. Den 
gamla järnvägsstationen låg inom 
deformationszonen och har numera 
rivits. En tillfällig järnvägsstation 
uppfördes för att lösa persontrafikens 
behov. Denna tillfälliga järnvägsstation 
invigdes 2013 och är fortfarande i 
bruk. Den nya järnvägens dragning 
harmonierade väl med kommunens 
tidigare förslag till lokalisering av 
nytt centrum i nordväst enligt den 
fördjupade översiktsplanen 2007. 2011 
tog kommunen beslut att Kiruna nya 
centrum skulle ligga öster om nuvarande 
centrum. Avståndet mellan den tillfälliga 
järnvägsstationen och nuvarande 
centrum är ca 2 km, till nya centrum 
kommer det öka till ca 5 km.”
(Trafikverket 2018 s. 20)
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Järnvägshotellet under rivning 2017. 
(Törmä 2017d)

Kiruna C under rivning 2017. 
(Ainali 2017)

Statyn Rälsbäraren av Torsten Fridh flyttas med till den tillfälliga stationen.
(Törmä 2013b)
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2004
LKAB meddelar att gruvbrytningen kommer 

påverka Kirunas stadsbebyggelse inom 
överskådlig framtid. Kiruna C kommer vara 
bland de första av stadsbebyggelsen som 

påverkas. (Törmä 2010)

29 NOVEMBER 2019
Konflikten fortsätter då LKAB anser 

att de redan ersatt järnvägen och 
järnvägsstationen för 2 milj. kronor.  
Kommunen anser att de var lovade 
en ny centrumnära järnvägsstation. 

Landshövdingen och andra medlare kallas in 
senare. (SVT Norrbotten 2019b)

3 MARS 2013
Vinnarförslaget “Kiruna 4-ever” presenteras 

i arkitekttävlingen om utformningen av 
stadsplanenen i nya Kiruna. Det föreslår 

ett resecentrum i direkt anslutning till det 
centrala torget, men är tydliga med att 

beslut kring järnväg och stationsläge inte är 
fattat. (Kiruna Kommun 2014, s. 64)

7 SEPTEMBER 2009
Infrastrukturminister Åsa Torstensson 

inviger påbörjandet av den nya 
järvägssträckningen runt Kirunavaara. Den 

beräknas kosta ca 3 miljarder kronor och bli 
klar 2012. (Törmä 2011)

21 MAJ 2019
Kommunen vägrar rösta igenom detaljplanen 

för Gruvstadsparken etapp 3 om inte en 
centrumnära järnvägsstation och ett lika 
stort sjukhus som existerande utlovas/

finansieras av LKAB. (Kiruna-Centern 2018)

18 OKTOBER 2019
LKAB finansierar Trafikverkets järnvägsplan 

för en ny järnvägsstation i Kiruna. Flera 
alternativ ska utredas, kommunen säger 

att endast det centrumnära läget är 
acceptabelt. (SVT Norrbotten 2019a)

31 AUGUSTI 2012
Nya järnvägen förbi Kiruna (väster om 

Kirunavaara) invigs. Det är totalt 18 km ny 
järnväg. (SVT Norrbotten 2012)

24 OKTOBER 2017
Kiruna kommun hotar att stoppa 

gruvbrytningen genom att försena 
detaljplaner som omvandlar befintligt 

centrum till gruvindustrimark, om LKAB 
inte lovar finansiera en ny centrumnära 
tågstation. Region Norrbotten ställer sig 
bakom kravet. (SVT Norrbotten 2017b)

Tidslinje över förändringarna av järnvägen och stationen under 2004-2020
Kiruna och järnvägen:



33

8 JANUARI 2014
SVT rapporterar om vilsna turister som 

anländer till den tillfälliga Kiruna Station. 
Vissa börjar gå längs E10an in till stan, en 
landsväg utan trottoar. (SVT Norrbotten 

2014)

11 MAJ 2020
SVT rapporterar att “LKAB:s ledning begär 

i en skrivelse till finansdepartementet 
att regeringen ingriper med ett 

planföreläggande mot Kiruna kommun. 
Enligt gruvjätten fördröjer kommunen 

detaljplanen och nu hotar stopp i 
gruvdriften.” (SVT Norrbotten 2020d)

FRAMTIDEN?  
I nuläget (juni 2020) har 

Kiruna kommun och  LKAB 
återupptagit dialogen om 

stadsomvandlingen. 

Samtidigt beräknas Trafikverkets 
den nya järnvägsplan vara klar 
i mitten av 2021, och föreslå en 
placering av den nya stationen.

9 SEPTEMBER 2017
Gamla järnvägsstationen (1915) är nu riven. 
Nu återstår bara en tegelhög, rapporterar 
SVT. Även andra byggnader på området, 
godsmargasin och dylikt, har rivits. (SVT 

Norrbotten 2017a)

28 JANUARI 2020
Infrastrukturministern, Tomas Eneroth åker 

till Kiruna för att prata med kommunen 
och LKAB om konflikten. “Den handlar om 
detaljplaneändring från bostadsområde till 

industriområde, om LKAB ska finansiera 
en järnväg till nya Kiruna centrum, och hur 

parterna tolkar olika avtal.” (SVT Norrbotten 
2020b)

30 AUGUSTI 2013
Kiruna C stängs. Sista tåget är ett Norrtåg 
till Luleå som avgår 17.50. Många Kirunabor 
är där och vinkar av det sista tåget. 20.48 

samma kväll anländer första tåget till Kirunas 
nya tillfälliga järnvägsstation. (Törmä 2013c)

24 MARS 2020
Trafikverket påbörjar järnvägsplanen som 
ska ge ett lokaliseringsalternativ till Kiruna 
C. Den beräknas vara klar juni 2021. (SVT 

Norrbotten 2020c)



34

Flerbostadshus ritade och uppförda av SJ.Hotellet, stationen, parken, staden sedd från 
gruvan. (Nygren u.å.)

Kiruna kyrka
(1912)

tidigare 
stadshuset

(1963-2019)
busstationen

tidigare 
järnvägsstationen

(1915-2017)

Lombololeden,
tidigare E10

Hjalmar 
Lundbohmsvägen,

(blir Malmvägen 
längre österut)

mot tillfälliga
järnvägsstationen

centrum

Kiruna
sjukhus

folkets hus,
turistinformation

Norrmalm

SJ-området

gamla infarten
till LKAB-området

gruvindustriområde,
inhägnat med

industristängsel

nya infarten
till LKAB-området

Luossajärvi,
uppdämmning

LKAB-området

mot ingången
till gruvan

rasområde

Högalidsskolan
F-9

Järnvägsparken

Järnvägsparken på sommaren. (Törmä 2009b)

Liten utescen i järnvägsparken. Lekplatsen i järnvägsparken.

TIDIGARE KIRUNA C
Tidigare Kiruna C låg precis nedanför 
centrum. När Kiruna grundades anlades 
SJ-området, och Kiruna hade Sveriges 
största SJ-område tills det började rivas. 
Från stationen kunde man promenera upp 
genom järnvägsparken upp till centrum, 
stadshuset och busstationen på bara några 
minuter. Stationen var även väl kopplad 
med dåvarande E10 och de större lederna 
för biltrafik. Från stationen såg man ut över 
gruvan, och från tåget såg man ut över 
Kiruna vid ankomst och avgång.

Tidigare rälsdragningen mellan Kirunavaara 
och staden.
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tillfälliga 
stationshuset

perrong 
350 m

gångvägar till 
centrum

ett SJ nattåg

gamla malmbangården

Loussajärvi

uppdämmning av 
Loussajärvi

gamla E10 (ny dragning av E10 
byggd norr om Kiruna)

mot Riksgränsen

mot centrum,
Luleå

industri

hyrbilsverksamhet

Norrmalm

parkeringbusshållplats
linjetrafik & transfer

Väderskydd med bänkar.

Nya rälsdragningen väster om Kirunavaara 
runt Loussajärvi.

Tillfälliga stationen sedd från perrongen. Tillfälliga stationen sedd från baksidan.

Vy längs perrongen från dess södra ände.

Förvaringsskåp, ur funktion under mitt 
besök.

KIRUNA C - bokstäverna från den tidigare, 
nu rivna stationen.

Information om Kiruna på engelska, nord-
samiska, tyska, finska och japanska.

Interiör: bara en slags sittplatser i ett avlångt 
rum. Fönster med utsikt mot spåren.

TILLFÄLLIGA KIRUNA C
Tillfälliga Kiruna C är en säckstation på 
LKAB:s malmbangård. Det tar ca 30 
min att vända loket innan man kan åka 
vidare. Stationsbyggnaden var tidigare en 
fjärrstation som renoverades för att bli 
stationshus. Det finns en ca 350 m lång 
perrong med tre väderskydd placerade 
längs med. Den tillfälliga stationen har 
grundläggande funktioner: uppvärmt 
väntrum, toaletter, förvaringsskåp, digital 
information som uppdateras löpande. Det 
finns även turistbrochyrer, en anslagstavla 
och Kiruna-info på en vägg.
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KIRUNA KOMMUN
I Kiruna stad bor ca 18 000 av kommunens 
totalt 23 000 invånare. I Kiruna kommun 
hittar man många ytterligheter: Sveriges 
högsta berg Kebnekaise, Skandinaviens 
största fjällsjö Torneträsk och världens 
djupaste järnmalmsgruva. Järnvägssträckan 
Torneträsk – Riksgränsen har också 
blivit framröstad som Sveriges vackraste 
järnvägssträcka, då den slingrar sig fram 
mellan Torneträsk och fjällen.

JUKKASJÄRVI 25 min länsbuss/bilresa
Trots knappt 700 invånare är Jukkasjärvi 
ett turism-nav med ishotellet, eller ICE 
HOTEL Jukkasjärvi som det marknadsförs 
under för turister från alla världens hörn. 
Hit kommer turister både för ishotellet 
och vinter/norrskenstursim på vintern, 
men även för fiske och naturturism under 
sommarmånaderna. Jukkasjärvi är mildare 
än Kiruna och mycket äldre, med permanent 
bosättning sedan 1600-talet. Hit går 
länsbussar flera gånger per dag från Kiruna.

INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK, IRF ca 15 
min bilresa 
IRF är ett statligt svenskt forskningsinstitut 
som ligger ca 8 km öster om Kiruna, mot 
Jukkasjärvi. Där ligger även Luleå Tekniska 
Universitets rymdcampus. På IRF bedrivs 
olika slags rymdforskning och internationella 
samarbeten. 

ABISKO ca 70 min tågresa
Abisko är en av Sveriges mest kända 
nationalparker och fjällturistcenter. 
Abisko Turiststation tillkom redan 1903 när 
Svenska Turistföreningen tog över några 
gamla ingenjörsstugor sen järnvägsbygget. 
Arbetet att få besökare från hela Sverige 
att upptäcka fjällvärlden har pågått sen 
dess. I Abisko börjar även Kungsleden, 
den 425 km långa vandringsleden genom 
Lapplandsfjällen. Abisko har även satsat 
stort på internationell norrskensturism, med 
sin Abisko Aurora station. Även i Abisko 
finns en forskningsstation. Förrutom tåg 
går det även länsbuss från Kiruna som tar 
ungefär lika lång tid som tåget. 

BJÖRKLIDEN ca 70 min tågresa  
Knappt ett 20-tal permanent boende men 
med tusentals turister per år är Björkliden 
en välkänd skidort och vandringsledsnod.

RIKSGRÄNSEN ca 2 h tågresa
Sveriges nordligaste skidort, med ett 50-
tal invånare. Riksgränsen är även Sveriges 
nederbördsrikaste ort – mycket snö. Här har 
organiserad skidturism pågått sen 1928.
ESRANGE ca 45 min bilresa
European Space and Sounding Rocket 
Range, Sveriges enda rymdbas som ägs av 
SSC, Swedish Space Corporation ligger 
utanför Kiruna. Här skjuter man upp raketer 
och bedriver rymdforskning, och studerar 
norrsken. 

Kiruna och regionen
SVAPPAVAARA ca 45 min med länsbuss
Ett samhälle med ca 800 invånare som 
är präglat av gruvindustri. Invånarantalet 
har ökat och minskat allt eftersom gruvor 
öppnar och stänger. Idag bedriver LKAB 
gruvbrytning i Svappavaara, men på mycket 
mindre skala än Kiruna och Malmberget/
Gällivare.

NIKKALUOKTA ca 1 h med bil 
Till Nikkaluokta går det länsbussar från 
Kiruna. Hit åker många av de som vill bestiga 
Sveriges högsta berg Kebnekaise, eller 
de som gått första delen av Kungsleden 
från Abisko till Nikkaluokta. Under vår, 
sommar och höst går bussar från Kiruna till 
Nikkaluokta fjällanläggning, vilket tar ca 1,5 h.

GÄLLIVARE/MALMBERGET ca 90 min 
tågresa 
Största staden i Gällivare kommun med ca 
11 000 invånare. Likt Kiruna pågår även en 
stadsomvandling i Gällivare och Malmberget 
på grund av gruvverksamheten, där stora 
delar av Malmberget måste avvecklas 
och byggas upp i Gällivare istället. De 
två städerna har i praktiken redan växt 
ihop, trots avståndet. I Gällivare kopplas 
Malmbanan och Inlandsbanan ihop.

LULEÅ ca 4 h tågresa, 5 h med länsbuss 
Residensstad för och största stad i 
Norrbottens län, med nästan 50 000 i 
tätorten. De järnmalmspellets som inte åker 
till Narvik åker till stålverket SSAB i Luleå. 
 
NARVIK, NORGE ca 3 h tågresa 
Knappt 15 000 invånare, lite mindre än 
Kiruna. Norra Sveriges port till Atlanten. 
Här har LKAB sin hamn när de lastar om 
järnvägspellets på båtar och skeppar ut till 
hela värden.

BAKGRUND:



37

Kiruna

Kebnekaise

Nikkaluokta

Torneträsk

Rautas

Malmbanan 
mot Boden

Svappavaara-
banan

E10 mot 
Boden, Luleå

Narvik

Atlanten Abisko

Abisko
nationalpark

Björkliden
Riksgränsen

Finland

Treriksröset

Norge

Gällivare
kommun

Pajala 
kommun

Jukkasjärvi
Esrange

Vittangi

Svappavaara

Övre & Nedre
Soppero

Karesuando

Kiruna

Norrbottens 
län

Polcirkeln

Malm-
    banan

Narvik
Kiruna

Gällivare

Arjeplog

Arvids-
jaur

Kiruna 
stad

Älvsbyn

Boden

Jokkmokk

Luleå
Haparanda

Kalix

Över-
torneå

Över-
kalix

Pajala

Piteå

Norrbottens län och Kiruna kommun med omnejd.
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Jukkasjärvi

Paksuniemi

Svappavaarabanan 
mot Svappavaara

E10 mot Luleå
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Rautas
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Björkliden

Överblick över Malmbanan Kiruna-Narvik
Kiruna och regionen:
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Denna karta visar de tre gruvorna som 
format Kiruna och Tuolluvaara stad: 
Kirunavaaragruva, Luossavaaragruvan och 
Tuolluvaaragruvan. Bara Kirunavaaragruvan 
är aktiv idag och är världens största och 
modernaste underjordiska järnmalmsgruva. 
Med sina gruvor i Kiruna, Malmberget och 
Svappavaara står LKAB i dagsläget för 80% 
av Europas järnmalmsproduktion.

Då alla tre gruvorna har börjat som dagbrott, 
är gruvdriften väldigt synlig och en viktig del 
av stadsbilden, speciellt Luossavaaras kluvna 
mitt och Kirunavaaras trappstegsliknande 
ljussatta gråbergspallar. Detta berättar 
mycket om Kirunas gruvdrift och skapar en 
unik stadsbild. Även i den nya stadsplanen 
kan man se tecken från gruvdriften, där den 
smala, avlånga nya stadsparken ligger längs 
de gamla järnvägsspåren som gick upp till 
Tuolluvaaragruvan.

01.20 varje natt spränger LKAB i 
Kirunagruvan, då de bryter malmen med 
en metod som kallas skivrasbrytning. 
Dessa sprängningar kan både kännas och 
höras i centrala Kiruna. Det är även denna 
brytningsmetod som gör att marken ovanför 
rasar. När malmen sprängs loss rasar gråberg 
ner för att fylla tomrummet efter malmen 
vilket skapar en igensättning i marken som 
leder till deformationer och ras. 

Idag prospekterar LKAB på flera platser 
runtom i Kiruna, speciellt på markerna öster 
om Luossavaara. LKAB vet inte hur långt 
ner malmkroppen sträcker sig, men ser 
en säkrad produktion i Kirunavaaragruvan 
åtminstone tills mitten på 2030-talet.

500 1000 m0

N

LKAB
Kiruna C

1903-2013

Tuolluvaaragruvan
1903-1982

Luossavaaragruvan
1920-1966

centrum

Tillfälliga 
stationen

Kirunavaara-
gruvan
1903-

Kiruna och gruvorna
Kiruna och regionen:

Kirunavaaragruvan, Luossavaaragruvan och Tuolluvaaragruvan i Kiruna
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DE MÅNGA ÅRSTIDERNA 
Då Kiruna är Sveriges nordligaste kommun 
hittar man de ljusaste sommarnätterna, 
de mörkaste vinterdagarna och de längsta 
solupp- och nedgångarna här. I norra Sverige 
pratar man ofta om vårvintern, en femte 
årstid då vårljuset kommer tillbaka men 
vintersnön ligger kvar, runt februari-mars-
april, och samerna har ord för åtta årstider.

Stadsbilden förändras stort under 
årstiderna. Snötäcket gör Kiruna ljusare 
under vintermörkret, och rentav bländade 
under vårvintern. Snövallarna från 
vägplogningen är så stora framåt våren 
att det kan svara svårt att se över dem. I 
slutet av maj när barmarken börjar bli grön 
och björklöven slår ut blir staden grön och 
lummig, tills höstfärgerna och till sist snön 
ger staden nya skepnader. Årstiderna är 
dock föränderliga - det har snöat i juni under 
2010-talet.

SUBARKTISKT KLIMAT I 
FÖRÄNDRING 
Kiruna har ett subarktiskt men 
på gränsen till arktiskt klimat, då 
månadsmedeltempraturen bara överstiger 
10 graden i juli månad (i ett arktiskt klimat 
överstiger månadsmedeltempraturen aldrig 
10 grader).

Gruvan påverkar marken, men även klimatet 
ovan jord ändras i Kiruna precis som i 
resten av världen med klimatförändringarna. 
Dock är Kiruna ett extremfall även i denna 
bemärkelse: temperaturhöjningarna väntas 
vara större i Sverige än i världen i stort, och 
störst i den norra delen. För Norrbotten 
innebär detta kraftigt ökad och mer intensiv 
nederbörd, fler värmeböljor och skyfall, 
förlängd vegetationsperiod med minst en 
månad och färre dagar med snö.

Kiruna och naturen

Aspar i höstfärger på Luossavaara. (Törmä 2016a)

Skymningsljus över Kiruna, med utsikt mot Kebnekaisemassivet. (Törmä 2016b)

BAKGRUND:
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Norrsken över Loussavaara.  Norrskenssäsongen börjar 
redan under augustinätterna och fortsätter fram till 
april, innan nätterna blir för ljusa. Norrskensturismen 
har satt norra Skandinavien, Kiruna och speciellt 
Abisko på kartan internationellt. Småturismföretag i 
Kiruna har riktat in sig på nattliga turer för att se, fota, 
och njuta av norrskenet.
(Nildén u.å.)
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JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

Januari är den kallaste 
månaden, med 
temperaturer runt -20 
men som kan stäcka sig 
ner mot -40. Solen börjar 
ta sig över horisonten, och 
ljuset kommer tillbaka till 
Kiruna. I januari ordnas 
Snöfestivalen, med bland 
annat en snöskulpturtävling.

Under februari börjar 
solen på allvar komma 
tillbaka, med 6–9,5 h 
dagsljus. Vårvintern och 
vintersportssäsongen 
börjar, och 
skidanläggningarna öppnar. 
De stora anläggningarna i 
Björkliden och Riksgränsen 
längs Malmbanan drar 
mycket turister. Kiruna har 
även sin vintermarknad.

Mars har mer än dubbelt 
så många soltimmar som 
februari och 10-13,5 h 
dagsljus, vilket gör mars till 
den ljusaste och mildaste 
vintermånaden. Snö- och 
istäcket ligger kvar men 
vädret är mildare, vilket för 
det till en perfekt månad 
att vara ute och njuta av 
vårvintern. Kebnekaise 
Fjällstation öppnar för 
säsongen.

Under aprilnätterna kan 
vintersäsongens sista 
norrsken ses. Man kan 
fortfarande sitta på 
Loussajärvi-sjöns istäcke 
och pimpla. Ishotellet i 
Jukkasjärvi börjar smälta 
tillbaka ner i Torneälven, 
och vinterns turistsäsong 
tar slut. När snön börjar 
smälta i stan täcks gatorna 
av vårvattenpölar.

I maj smälter den sista snön 
bort, och barmarken och 
vårblommorna kommer fram. 
Det är inte längre minusgrader 
på natten, men snön ligger 
fortfarande tät uppe vid 
Riksgränser för den som inte 
fått nog av skidåkning för 
säsongen. Midnattssolen gör 
entré i slutet av maj, och det 
blir aldrig riktigt mörkt. För 
renskötare är maj-juni en 
viktig tid, då det är kalvmånad.

Med juni kommer sommaren, 
och midnattssolen håller i 
sig nästan hela månaden. 
Björkarna är gröna och 
vandringssäsongen drar igång 
– men det kan fortfarande 
finnas snö kvar på högre 
höjder. Till Kiruna och 
Kiruna kommun strömmar 
fjällvandrare från hela Sverige 
och världen. Kirunafestivalen 
går av stapeln, och en festival 
i tre dagar där solen aldrig går 
ner.

Ett år i Kiruna: väder, tempraturer, dagsljus och händelser
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JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Juli är inte bara varmast, 
det är även den blötaste 
månaden. Det milda vädret 
i juli och augusti är optimalt 
för de som vill bestiga 
Kebnekajse. Midnattssolen 
är borta men nätterna är 
fortfarande ljusa. Fiskare 
samlas längs älvarna, 
och myggen samlas kring 
människorna. I juli kan 
man börja leta hjortron på 
myrmarkerna runt Kiruna.

I augusti kommer de 
(om än korta) mörka 
nätterna tillbaka och 
norrskenssäsongen börjar 
igen. Dagarna är fortfarande 
15-19 timmar långa. Bär- och 
svampsäsongen är i full 
gång, och vandringslederna 
är fortfarande fulla med 
sommarturister.

September betyder 
höstdagjämning, och 
dagarna blir kortare. 
Höstens färger kommer 
och björkarna börjar 
tappa sina blad, asparna 
håller ut lite längre. 
Vandringssäsongen börjar 
rundas av, sommarens 
turist-högsäsong är över 
och i slutet av september 
stänger fjällstationerna.

Under slutet av oktober 
börjar snön lägga 
sig över Kiruna, och 
medeltemperaturen sjunker 
till minus. Dagarna blir 
kortare, 7–11 timmar. Isen 
lägger sig över Loussajärvi. 
Norrskensutflykter är 
populära i oktober då 
nätterna är mörka men inte 
så kalla ännu.

I november är det premiär 
för skidåkningen på 
Luossavaara i centrala 
Kiruna. Dagslängden 
krymper ner till 3–7 timmar, 
med långa solnedgångar 
med vackert ljus.

December är den mörkaste 
månaden. I mitten av 
månaden till början av januari 
är det polarnatt – solen går 
inte upp alls. Dock reflekterar 
snön skymningsljuset 
någon timme per dag, den 
så kallade blå timmen. 
Ishotellet i Jukkasjärvi 
öppnar och säsongens första 
vinterturister strömmar till 
Kiruna – speciellt kring jul 
och nyår.
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Skiss över Kiruna med förslag på nya spår, station och järnvägspark i rött
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Skiss över varvarande utredningsalternativ inklusive möjliga spårdragningar ur Trafikverkets 
Åtgärdsvalsstudie: Ny Järnvägsstation i Kiruna (Trafikverket 2018a s. 13)

Några viktiga antaganden och utgångpunkter 
jag har i detta exjobb är följande:
- Lokaliseringsalternativ UA8
- Slingstation
- Placering av stationen norr om 
Lombololeden
- Ny järnväg följer Nikkaluoktavägen/väg 870
- Järnvägen upphöjd ca 4 m på bank, 
men vid Lombololeden och vid 
stationsbyggnaden byts banken ut till bro 
med pelare.
- endast persontrafik till och från nya 
stationen

Stationens nya placering är under våren 
2020 under utredning av Trafikverket, 
och i juni 2021 ska de presentera 
ett ställningstagande om de olika 
lokaliseringsalternativen. Under utredningen 
jobbar de med olika referensgrupper, med 
bland annat andra Region Norrbotten, 
Kiruna kommun, LKAB, turistnäringen samt 
två samebyar.

Trafikverket utreder både den befintliga 
placeringen, olika placeringar i anslutning 
till nya centrum och flygplatsen och även 
alternativ i periferin både söder och norr 
om Kiruna. Den befintliga placeringen på 
LKAB:s säckbangård för att loket måste 
vända, vilket tar extra tid. Där samsas även 
persontrafiken med godstrafiken.

Jag har i detta examensarbete utgått från 
olika placeringar som utretts av Trafikverket 
i Förstudie: Ny Järnvägsstation i Kiruna 
från 2013, då ny stationsplacering senast 
utreddes. Efter detta lades dock projektet 
på is, tills våren 2020 då det återupptogs. 
En hel del förutsättningar har förändras 
under de sju år som gått sen förstudien 
genomfördes, men den är grundlig och gett 
bra stöd för att göra antagen kring rimliga 
stationsplaceringar.

Placeringen av Kiruna nya järnvägsstation
FRÅN STATION TILL 
RESECENTRUM 
Kiruna järnvägsstation har tidigare 
legat i direkt koppling till busstationen 
genom järnvägsparken. Ambitionen med 
omplaceringen av järnvägsstationen 
och busstationen är att de skulle kunna 
kombineras och därmed bli ett resecentrum 
för enklare byte mellan olika trafikslag.

KOMMUNENS 
STÄLLNINGSTAGANDE
Kiruna kommun har varit tydliga med att de 
inte accepterar annat än en centrumnära 
stationsplacering: utredningsalternativ UA8 i 
förstudien. Detta har blivit en konflikt mellan 
kommunen och LKAB, som finansierar 
stadsomvandligen och därmed även en ny 
permanent station/resecentrum då även 
busstationen planeras att rivas innan 2033. 

MINA ANTAGANDEN OCH 
UTGÅNGSPUNKTER 
Då lokaliseringsalternativen åter är under 
utredning av Trafikverket fram tills 2021 
har jag i detta examensarbete utgått från 
tidigare studier 2013 och 2018. För generella 
bestämmelser kring järnvägsstationer har jag 
tittar på  andra dokument från Trafikverket, 
bland annat Stationshandboken från 2013.

- Lombololeden sänks någon meter för att 
komma under järnvägsbron
- Slinga med svängradie på 250 m i tväraste 
kurvan
- Motsols-varvet/mot klockan-varvet in i 
slingan, så att loket står i tågets södra spets 
av perrongen
- Två perronger: en sidoperrong (455 m) och 
en mittperrong (315 m)
- Normal perronghöjd: 550 m
- Raka perronger som tillåter fri sikt

ANALYS:
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Kvarvarande utredningsalternativ enligt Trafikverkets rapport Tillgänlighet Kiruna - Uppdrag 
att redovisa åtgärder för att skapa god tillgänglighet till Kiruna nya centrum (Trafikverket 
2018b s. 21). Utredningsalternativ (UA) för ny järnvägsstation/resecentrum i Kiruna. JA = 
jämförelsealternativet, där den tillfällig järnvägsstationen funnits sedan 2013. JA ingår som en 
möjlig placering i den pågående utredningen om placeringen. I detta exjobb utgår jag från UA8, 
en placering i anslutning till nya stadskärnan.
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Förslag på ny järnväg in till nya Kiruna centrum och förslag på placering av 
stationsbyggnaden, med utredningsalternativet UA8 som utgångspunkt. Stationen och kopplingarna

ANALYS:
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Stationens nya placering möjliggör en 
nord-sydlig koppling, från nya Kiruna 
centrum till Lombolo-området där 25-30% 
av Kirunas befolkning bor i dagsläget. 
Lombolo kommer inte påverkas av 
stadsomvandligen i dagsläget (tills 2033), 
och bör kopplas ihop med nya centrum 
– trots att det är ett småhusområde där 
bilen dominerar.

Lombololeden, den del av E10 som ligger 
precis norr om Lombolo, har varit en 
barriär som skärmat av Lombolo. Nu när 
E10 har fått en ny dragning norr om Kiruna 
får Lombolo nya möjligheter, men det 
Östra Industriområdet blockerar direkt 
tillgång till nya Kiruna centrum.

Nord-sydlig koppling till nya Kiruna
Placeringen av nya Kiruna järnvägsstation:
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En placering nära Kirunas nya centrum ger 
fantastiska möjligheter för både resenärer 
och Kirunabor, som blir nåbar till fots för 
majoriteten av Kirunaborna i framtiden.

I kartan till höger ser man vilka områden 
som ligger inom olika distanser. Speciellt 
den del av Kiruna som ligger inom 
två kilometer är intressant, då det är 
rimligt gångavstånd under de flesta 
förutsättningar. Där ser man hela nya 
centrum och Jägarskoleområdet, 
majoriteten av Tuolluvaara, samt i princip 
hela Lomboloområdet. Om man antar 
att en tredjedel av Kirunas befolkning 
kommer flytta till nya centrum tills 2033 
som beräknat, och knappt en tredjedel 
av Kirunas befolkning då fortfarande bor 
i Lombolo, kommer mer än halva Kirunas 
18 000 invånare bo inom två kilometers 
avstånd till den nya stationen. 

Närheten till centrum på 500 meter gör 
att besökare som kommer med tåg eller 
buss – turister, affärsresenärer, skolresor, 
studenter – med lätthet kan ta sig till 
fots till nya centrum där verksamheterna 
kommer koncentreras. Även vid kortare 
byten hinner resenärerna ta sig en snabb 
titt i nya Kiruna.

Tillgängling station för resenären

1 km från stationen:
  10 min (6 km/h)
   4 min (15 km/h)

2 km från stationen:
  20 min (6 km/h)
   8 min (15 km/h)

3 km från stationen:
  30 min (6 km/h)
   12 min (15 km/h)
   5 min (50 km/h)

4 km från stationen:
  20 min (6 km/h)
   8 min (15 km/h)
   6 min (50 km/h)

500 m från stationen:
  5 min (6 km/h)
   2 min (15 km/h)

Placeringen av nya Kiruna järnvägsstation:
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En stor styrka med Kirunas geografiska 
placering är den vidsträckta naturen och 
närheten till fjällvärlden. Ett av de viktiga 
koncepten i utvecklingsplanen för nya 
centrum är gröna kilar norrifrån ner i 
centrum, som ser till att kvarteren alltid har 
nära till grönområden.

Med stationens placering möjliggörs en 
ny grön kil söderifrån hela vägen upp till 
stadshustorget, genom att använda sig av 
den befintliga grönska som lämnats kvar mitt 
i Östra industriområdet. Där finns en hel del 
höga tallar och fjällbjörkar – tallarna måste 
vuxit i över hundra år. 

Ett kortare grönt stråk mellan stationen 
och stadshustorget skapar också ett 
välkänt koncept inom stationsbyggandet – 
järnvägsparken. Tidigare Kiruna C hade en 
sådan, liksom många andra städer i Sverige.

Och trots ambitioner om flyttar av träd in till 
nya centrum kommer det ta tid för grönskan 
i nya centrum att växa till sig, vilket gör det 
ännu viktigare att utnyttja den befintliga 
grönskan som finns mellan stadshustorget 
och den nya stationen. 

Järnvägsparken som en “urban grön kil”
Placeringen av nya Kiruna järnvägsstation:
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Katalysator för framtida stadsutveckling
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N

I Kirunas utvecklingsplan till 2033 ses 
Östra industriområdet som en buffertzon. 
På längre sikt kommer det utvecklas från 
småindustri till en mer integrerad del av 
Kiruna centrum, men tills 2033 kommer 
fokus ligga på kvarter norr om stadshustoget 
längs med Malmvägen.

Stationen och järnvägsparkens nya placering 
blir en möjlighet för framtida boende i vad 
som idag är Östra industriområdet. Nya 
kvarter skulle kunna forma parken och 
skapa nya möjligheter för verksamheter 
som skulle få en attraktiv placering mellan 
stadshuset och stationen. Utvecklingen av 
Östra industriområdet skulle få en naturlig 
startpunkt längsmed järnvägsparken.

Områden kring järnvägsstationer är i de 
flesta städer attraktiva för både boende, 
handel och service. Med tanke på Kirunas 
turism finns det dessutom möjligheter 
för turismnäringen att utvecklas i Östra 
industriområdet.

Placeringen av nya Kiruna järnvägsstation:
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För att järnvägsstationen ska fungera 
bra och att kollektivtrafiken ska vara 
konkurrenskraftig mot privatbilism och i 
Kirunas fall inrikesflyget, bör bytena mellan 
tåget och andra trafikslag vara smidiga för 
resenären. 

Stationens placering är vital för 
förutsättningarna att byta mellan olika 
trafikslag när man tar sig till eller från 
stationen, behöver vävas in i befintliga 
trafiknät. 

Kiruna kommun antog 2016 en Fördjupad 
Trafikplan där de har planerat för trafiken i 
nya centrum 2030. På dessa kartor har den 
förslagna placeringen och siten för stationen 
lagts på.

I denna trafikplan utgick Kiruna kommun 
från ett resecentrum med järnväg 
och länsbusstrafik i direkt anslutning 
till stadshustorget, precis som i 
utvecklingsplanen från 2014. Placeringen 
detta exjobb utgår ifrån ligger i anslutning 
till alla nät.

Kiruna kommuns vision av trafikföringen i nya Kiruna centrum, med detta exjobbs förslag på 
placering av järnvägsstation tillagt. (Kiruna kommun 2016 s. 16)

Stationen och trafiknäten
Placeringen av nya Kiruna järnvägsstation:

ny station
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KOLLEKTIVTRAFIKNÄTET
Kiruna har idag lokaltrafik med fem olika 
linjer, och kirunabor kan köpa ett årskort 
för buss för 100 kr. Idag gå bara en busslinje 
ut till nya centrum och stadshuset, men allt 
eftersom stadsomvandligen fortgår kommer 
bussnätet förändras och tätas i nya centrum. 

Stadshustorget blir en viktig nod och 
är redan idag en busstation. Från nya 
centrum är det knappt 10 min med buss till 
flygplatsen, dubbelt så nära jämfört med 
tidigare centrum och järnvägsstation.

Stationens nya placering nära 
stadshustorget, Söderleden och 
Lombololeden/gamla E10 gör det lätt och 
smidigt för lokalbussar upp till nya centrum 
och vidare till befintliga centrum, samtidigt 
som länsbussar enkelt kan ta sig ut på nya 
E10:an.

Kiruna kommuns vision av biltrafiken i nya Kiruna centrum, med detta exjobbs förslag 
på placering av järnvägsstation tillagt. (Kiruna kommun 2016 s. 9)

ny station
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BILTRAFIKNÄTET
Kiruna kommun planerar för ett smidigt 
bilnät i centrala Kiruna som dock 
är begränsat i områden med höga 
vistelsevärden – som stadshustorget, 
handelsgatan, gröna stråk och kanter, samt 
stadsparken. Byggnaderna i nya centrum 
har parkering i källarplan, vilket gör att alla 
byggnader måste vara tillgängliga med bil. 
Malmvägen kommer vara huvudleden förbi 
och genom centrum. Nya E10 slingrar sig 
bakom nya centrum, även den i närhet till 
stationens nya placering.

Förutom tillgänglighet till biltrafiken tillåter 
stationens placering gott om plats för både 
korttids-och långtidsparkering. Parkering 
för turistverksamhet som minibussar och 
shuttlebussar till Ishotellet behöver också 
parkeringsplats.

Kiruna kommuns vision av biltrafiken i nya Kiruna centrum, med detta exjobbs förslag 
på placering av järnvägsstation tillagt. (Kiruna kommun 2016 s. 10)

ny station
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CYKELNÄTET
Cykelnätet är viktigt för att uppnå den 
stadsmässighet som kommunen önskar i nya 
Kiruna centrum. Nya centrum är dessutom 
mycket flackare än befintliga centrum som 
ligger uppe på en sluttning. 

På vintern sandas inte cykelbanorna så att 
man istället ska kunna ta sig fram med spark. 
Cykelparkeringar blir spark-parkeringar 
(”sparkering”) där man kan låsa fast sin 
spark. En möjlighet för nya centrum och 
järnvägsstationen är att ha stads-sparkar på 
vintern likt många städer har stadscyklar för 
turister/de som inte har cykel. 

Cykelnätet samverkar med 
kollektivtrafiknätet så att byte mellan gå/
cykel och kollektivtrafik ska ske så smidigt 
som möjligt. Stationens nya placering ligger 
vid en befintlig cykelbana ner mot Lombolo, 
och med en ny planerad cykelbana upp till 
nya centrum.

Kiruna kommuns vision av biltrafiken i nya Kiruna centrum, med detta exjobbs förslag 
på placering av järnvägsstation tillagt. (Kiruna kommun 2016 s. 8)

ny station
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SNÖSKOTER- OCH SKIDNÄTET
Turistinformationen kan dra stor nytta av 
snöskoterterminalen knappt 200 m bort. 
Under vinterhalvåret är det populärt med 
snöskoterturer ut i vildmarken för att titta 
på landskapet, spana efter vilda djur och 
titta på norrsken. Ofta är det småföretagare 
eller privatpersoner som erbjuder 
skoterturer. Att möta upp sina kunder eller 
sin guide på turistinformationen i stationen 
blir enkelt och effektivt både för guiden och 
turisten. De får en varm och trevlig plats att 
vänta på varandra, och stationen aktiveras 
ytterligare.

Att stationen placeras vid en skidled är 
också en stor fördel, även om det antagligen 
inte kommer vara så vanligt att ta sig dit 
på skidor när man ska ut och resa. Det ger 
värde och identitet till stationen som en 
station i en vinterstad när resenärerna ser 
längdskidåkarna åka förbi. Det blir även en 
möjlighet för servicen  i stationen - man 
behöver knappt ta av skidorna för att hoppa 
in och köpa en varm dryck och sätta sig på 
soldäcket under sin skidtur. Då skidleden 
inte passerar handelsgatan eller stortorget 
är caféet ännu mer konkurrenskraftigt.

ny station

Kiruna kommuns vision av biltrafiken i nya Kiruna centrum, med detta exjobbs förslag 
på placering av järnvägsstation tillagt. (Kiruna kommun 2016 s. 11)
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Då Kiruna kommer påverkas av 
samhällsomvandlingen i minst tio år till och 
stadsbilden förändras snabbt är det viktigt 
för den nya stationen att den har visuella 
kopplingar till både nya och befintliga 
centrum. En resenär som var i Kiruna 
för mindre än tio år sen skulle knappt 
känna igen sig när den klev av tåget på 
den tillfälliga stationen. Även tågresan in 
till Kiruna saknar visuella kopplingar med 
staden, då den nya järnvägen till Kiruna går 
runt Kiruna bakom gruvan. 

Järnvägsdragningen jag utgår från i detta 
exjobb följer den Nikkaluoktavägen/väg 870. 
Den följde tidigare den gamla järnvägen in 
till Kiruna, men fick likt järnvägen rivas. 2015 
stod den åter klar ca tre kilometer öster om 
sin tidigare plats. 

Genom vyer från Nikkaluoktavägen kunde 
jag göra en analys av vad resenären ser. 
I och med antagandet att järnvägen är 
på en knappt fyra meter hög bank över 
myrmarken, kommer tågresenären se mer 
än vad bilresenären gör. 

I dessa vyer ser man nya och gamla centrum 
som det ser ut när detta exjobb skrivs, 
våren 2020. I framtiden kommer nya Kiruna 
centrum få fler landmärken, speciellt det 
13 våningar höga nya hotellet bredvid 
stadshuset.

Kirunavaara

Luossavaara

befintliga centrum

nya centrum

Kirunavaara
befintliga centrum

Luossavaara

nya centrum

Från tågets västra sida ser man de två bergen 
som befintliga centrum ligger mellan. 

Nya stadshuset sticker upp, och i detta gamla 
foto ser man de nu rivna tidigare stadshuset.

1.

2.

Visuella kopplingar vid ankomst
Placeringen av nya Kiruna järnvägsstation:
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Väl framme är Kirunavaara-siluetten till väster 
och nya stadshuset, ca 500 m från siten.

Från marknivå är sikten ibland dold av träd, 
men marken är platt upp mot Kiruna och 

bergen.

siten för ny station

Kirunavaara
nya centrum

elledningar till
ställverket

Luossavaara

befintliga centrum nya centrum

Kirunavaara bakom 
träden

3.

4.
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Siten i utvecklingsplanen, med en konceptuell lösning av resecentrumet placerat vid 
stadshustorget. (Kiruna kommun 2014 s.28)

Kiruna nya centrum som järnvägsstationen 
placeras i utkanten av är ständigt i 
förändring. Just nu är endast stadshuset 
i bruk (det invigdes i november 2018). 
Kulturhuset är nästan klart, och flera andra 
byggnader och kvarter har påbörjats: 
parkeringshus, badhus, hotell och några 
kvarter med bostäder och service. Då 
kvarteren kommer ha parkering i bottenplan 
höjs hela nya Kiruna med tre meter för att 
bygga källargarage för att slippa kostsamt 
grävande. 

I placeringen och utformandet av den 
nya stationen har jag utgått från att nya 
Kiruna centrum utvecklas så som beskrivs i 
utvecklingsplanen från 2014. Det finns dock 
skillnader i utvecklingsplanen och Kiruna 
idag – exempelvis dagvattenparken som idag 
finns på siten, men inte i utvecklingsplanen.
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En site i förändring
ANALYS:
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nya stadshuset

ställverket

Lombolo Nikkaluoktavägen
väg 870

myrmark
med fjällbjörk/

dvärgbjörk

Malmvägen

nya stadsparken

nya E10

Lombololeden, tidigare E10

M
askinvägen

Söderleden

Ställverksvägen

ny järnvägsstation
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nya stadshuset

nytt resecentrum

Lombolo

Ställverket med kraftledningar till höger som i utvecklingsplanen planeras tas bort. Kvällssol 
på toppen av det nya stadshuset och klocktornet som flyttats från det gamla stadshuset.

Vy ned mot siten för järnvägsstationen från Malmvägen/precis söder om nya stadshustorget. 
Idag är det en tillfällig parkering för stadshusets besökare.

1 2

En site i förändring:

När jag besökte siten en solig vårvinterdag 
i slutet av februari var den svårtillgänglig. 
Snöplogningen skapar vallar runt vägarna, 
och eftersom det idag är ett industriområde 
finns det inte några plogade gångvägar inne 
i området. I området är det mest tyngre 
industrier, som bussgarage, traktor- och 
bilmekaniker.

De befintliga träden ser jag som det största 
värdet på platsen idag. Kiruna, som är 
växtzon 8, har en kort vegetationsperiod 
och de nya träd som planteras i nya centrum 
kommer behöva många år på att växa till sig. 
Större och äldre träd är viktigt för att nya 
Kiruna centrum inte ska kännas nyinflyttat 
och bart för länge.

Foton från siten februari 2020

Den låga februarisolen lyser upp siten 
söderifrån upp till nya stadshustorget. 
Det finns ett värde i att inte bygga på 
stadshustorgets södra kant där kommunen 
först tänkte sig resecentrumet, och låta 
solen flöda in på torget.

Värt att notera är även att Högvalls buss, 
som på uppdrag av Kiruna kommun kör 
lokalbussar, flygbuss, transferbussen till 
den tillfälliga busstationen, personalbuss 
till Esrange och länstrafik som utgår från 
Kiruna har sitt bussgarage på siten, bredvid 
stationens nya placering. 
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Höga tallar precis mitt emot nya stadshustorget. Uppe i gamla Kiruna centrum finns inga så 
höga tallar. Dessa tallar måste vara flera hundra år gamla.

Vy söderut mot placeringen av stationen (prickat i fotot). Elledningarna fortsätter söderut 
mellan Lombolo och Nikkaluoktavägen.

Klocktornet vid nya stadshuset sticker upp mellan tallarna, precis till vänster om gatulyktan. 
De gula kranarna kommer bli en familjär syn i nya Kiruna allt eftersom nya centrum uppförs.

Fjällbjörkar i den låga februarisolen.

4

5

3

6
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Ett bra stationshus har en framsida både 
mot spåren och mot staden. Städer 
som anlades längs järnvägen förr fick 
ofta ett bantorg, en järnvägspark eller 
en järnvägsallé – eller kanske alla tre. I 
och med ett snabbare resande idag, där 
många har biljett eller pendlarkort i fickan, 
har förutsättningarna stationshuset och 
omgivningen förändrats snabbt.

Stationshuset roll har förändrats då de 
oftast inte är bemannade av tågpersonal 
utan har annan service. Det är vanligt att 
perrongerna och passager över eller under 
spåren istället blir platsen där resenärer 
väntar på tåget. På stationer med flera 
spår kan det dessutom vara långt mellan 
perrongen och stationshuset, så att även om 
resenären vill vänta inomhus så vill man vara 
nära perrongen. Kirunas vinterkyla är ett 
bra argument för hur viktig möjligheten att 
kunna vänta inomhus men nära till och bra 
utsikt över perrongen är.

Kiruna är dock annorlunda från många 
stationer i södra Sverige. Det är ingen 
större pendling att tala om, men en hel del 
arbetsresor och turism som går via tåg. 
Kommunen ser även tåget som en viktig 
del av regionens sjukvård, att resenärer 
ska kunna resa till Gällivare sjukhus och 
Sundeby sjukhus, regionssjukhuset utanför 
Luleå. Långdistanstågen Stockholm-Narvik 
går bara två gånger om dagen vintertid och 
tre gånger per dag sommartid. Sträckan 
Kiruna-Luleå går det även lokaltåg med 
Norrtåg två gånger om dagen.

STATION

STATION

STATION

?

?

perrong

angöring angöringstationshus

stationshus

stationshus

stationshus

stad stad

angöring
entréer till passage under 

spåren i anslutning till service

entréer upp till perronger

stor station, ofta resecentrum 
med ytterligare service

entréer till bro över spåren

angöringstad stad

angöring angöringstad stad

angöring angöringstad stad

?

STATIONSTATION
?

järnvägspark,
busstation, cykelparkering, 
bilparkering, taxiangöring stad

Stationen och staden Analys över stationen och 
stationshusets relation till staden 
i olika stationslösningar:

Linjär relation: perrong-stationshus-stationsplats-stad.

Bro över spåren: säker och enkel passage förbå spåren, utsikt och överblick från bron.

Passage under spåren: en säker och enkel passage förbå spåren, “gömd” station.

Station under upphöjda spår: tillåter staden att breda ut sig under spåren, möjlighet till en yteffektiv 
organisering med station/service/busshållsplatser/parkering under spåren.

Station över nedgrävda spår: gömmer spåren från stadsbilden. Effektiv lösning för att minska barriären 
järnvägen utgör i staden. Ovanligt i Sverige men ett exempel är Helsingborg C.

ANALYS:
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Spåren och stationshusets relation till staden - nya Kiruna C

Kiruna C

Stationsområde

järnvägshotell,
restaurang

förr även bostäder 
för SJ-anställda

blomplanteringar

lekpark
utescen

Kiruna centrum

bostäderhotell

busstation turistinformation

restauranger

Folkets hus
Stadshuset

industri

LKAB:s huvudkontor

godstrafik

Luossavaara

Kirunavaara

Kirunagruvan Järnvägspark Stad

nya Kiruna C?

Stationsområde JärnvägsparkLombolo Ny stad

knappt 30% av 
Kirunas befolkning

småhusområde, 
skolor

två spår, två 
perronger

spår på bank, men på pelare över 
stationsområdet och Lombololeden

ställverket
kraftledningar

befintlig grönska - 
fjällbjörk, tall

Kirunavaara

Luossavaara
stadshuset &

stadshustorget

affärer, bibliotek, gymnasium, 
restauranger, hotell, bad etc.

bostäder till en tredjedel 
av Kirunas befolkning

Spåren och stationshusets relation till staden - tidigare Kiruna C
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I detta exjobb har jag letat bland 
många olika stilar och byggnadstyper 
för referensbyggnader till nya Kiruna 
järnvägsstation. Exempel på stationer från 
större städer var ofta i för stor skala för 
Kiruna, eller behandlade fler trafikslag, som 
tunnelbana och tåg i flera nivåer. Samtidigt 
var mindre svenska stationer ofta för ”små” 
pendelstationer i periferin som inte tar hand 
om den stadsbyggnad som placeringen nära 
Kiruna centrum kräver.

Utöver stationsarkitektur var arktisk 
arkitektur en viktig referens för att skapa 
en station som både var lokalt förankrad i 
uttrycket och väl fungerande i ett arktiskt 
klimat. Det finns många exempel på hållbar 
nybyggd arktisk arkitektur både i Finland, 
Norge, Island och norra Kanada.

Tankekarta över olika arkitektoniska förebilder för nya Kiruna järnvägsstation.

Referensbyggnader och arktisk arkitektur
Ytterligare en referens jag tittade på 
var svenska Naturum. De har ofta höga 
ambitioner med en hållbar och lokal 
arkitektur. Många är byggda i trä, ett 
material som är vanligt hos Kirunas äldre 
byggnader men som i nuläget saknas i nya 
Kiruna centrum.

Jag tittade även på lokal turistarkitektur i 
Kiruna kommun som Abisko Turiststation, 
men även fjällhotell och fjällrestauranger, 
både äldre och nybyggda.

ANALYS:
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Sametinget i Kiruna av Murman Arkitekter 
2006, ej uppfört. (Murman Arkitekter u.å.b)

Restaurang Tusen Ramundberget, Murman 
Arkitekter 2009. (Murman Arkitekter u.å.a)

Naturum Laponia i Stuor Muorkke, Stora Sjöfallet, Gällivare kommun. Wingårdh 
Arkitektkontor 2014. (Stora Sjöfallets Stuor Muorkke Nationalpark (u.å.)

Topprestaurang Björk, Murman Arkitekter 2015. (Hemavan Tärnaby u.å.)

Umeå Östra, 2010, Lennart Sjögren, White arkitekter. Vann Trafikverkes arkitekturpris 2013. 
(White u.å.)

Umeå Vasaplan busstation i limträ, 
Wingårdhs 2018. (Wingårdhs u.å.)

Abisko Turiststation, grundad redan 1903 vid 
Malmbanan. (Kiruna in Swedish Lapland (u.å.)
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Min sammanfattning av Erskines principer för arktisk arkitektur ur Mats Egelius bok 
Ralph Erskine, arkitekt (1988):
Orientering
   - Öppna sig mot vår- och sommarsol 
   - Skydda mot vind
   - Utsikt
   - Landskapets förutsättningar
   - Stadens och servicens förutsättningar
Form
   - Solfångare, kompakt, termisk massa för att innesluta värme
   - Mindre yt-area jämfört med volymen
   - Fönster vända mot solen - tar emot mer solvärme än de släpper ut
   - Rundade hörn som leder till minskad avkylning
   - Branta tak för att undvika för stora snölaster
   - Lägre norrfasad för att skapa mindre skuggor,
   - Högre sydfasad för att fånga in mer sol
Struktur
   - “Strukturellt skydd och strukturell åtskillnad” för att undvika köldbryggor
   - Erskines hängande balkonger - fristående element
Material
   - Snöns isoleringsförmåga - få den att lägga sig på taket och norrväggen
   - Slät vägg med få öppningar mot den förhärskande vindriktningen
   - Värmeabsorberande mörka färger

En site i förändring:

Ralph Erskines principer för arktisk arkitektur

Kvarteret Ortdrivaren med sina fem huskroppar ritade av Ralph Erksine, färdigställdes 
1961 i centrala Kiruna. Idag är de en del av stadssilhuetten. (Vågen 2017)

Hotell Borgafjäll i Dorotea kommun ritat av Ralph Erskine, invigt 1955. En av Erskines 
viktigaste idéer var möjligheten att åka skidor på byggnadens tak. (Hotell Borgafjäll u.å.)

Exempel på arktisk arkitektur var enkelt 
att hitta, men det är desto svårare att finna 
författade principer kring arktisk arkitektur. 
En arkitekt som intresserat sig för arktisk 
arkitektur och utformning anpassad till kallt 
klimat är Ralph Erskine. I Kiruna är han är 
välkänd för kvarteret Ortdrivaren i Kiruna 
(1961) som är ett landmärke i staden, och för 
sina idéer om den arktiska idealstaden och 
idéprojekt om Svappavaara. 

Kvarteret Ortdrivaren är två höghus på 
tio och tretton våningar, och tre lägre 
huskroppar som ligger centralt i Kiruna. 

De är unika med sina rundade hörn och 
modellerade tak, som Erskine motiverat 
med mindre avkylning och lägre skuggor.

1961 deltog Erskine i en stadsbyggnadstävling 
utlyst av Kiruna stad och LKAB för 
Svappavaara, då LKAB öppnade en ny gruva 
i Svappavaara. Erskines förslag Ansiktet mot 
söder är idag känt för sin konstnärliga och 
utopiska men samtidigt klimatanpassade 
idealstadsidé. I verkligheten byggdes bara 
en Erskine-byggnad i Svappavaara, det 200 
meter långa bostadshuset Ormen Långe.
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Erskine skissade på arkitska idealstäder, optimerade för klimatet men också för social interaktion och välmående hos populationen 
under alla årstider. Stadsmuren som i själva verket är bostäder skyddar staden mot kalla vindar. (Westman 1958)
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På svenska beskrivs det ibland som 
triangelhus, men på engelska är A-frame ett 
vedertaget uttryck för byggnader där taket 
dras ner till marken på husets långsidor. 
Oftast är det en liksidig triangel i en A-frame, 
alltså 60° lutning på taken. 

Jag fann att triangelformen fungerar 
bra enligt Erskines principer för 
byggnadsutformning i arktiskt klimat. Det 
branta taket med en mindre yt-area för 
samma golvavtryck jämfört med en byggnad 
med fyra väggar och tak gör byggnaden mer 
kompakt och det blir mindre volym att värma 
upp. En smalare takkonstruktion ger mindre 
skugga, och triangelformen undviker raka, 
90 gradiga hörn. Triangelformen tillåter en 
öppen glasad gavel söderut som släpper 
in solvärme och en mer stängd, vertikal 
slät nordgavel som håller borta kylan och 
nordanvinden. Öst- och västfasaderna blir 
tak som snön kan lägga sig på och ytterligare 
isolera byggnaden, utan att tynga ner den för 
mycket.

Triangelkonstruktionen skulle också tillåta en 
stor stationshall, och en långsida mot spåren. 
Luftiga, öppna stations- och vagnhallar 
med långa spännvidder är ett signum för 
järnvägsarkitekturen. Triangelkonstruktionen 
skulle ge Kirunas nya centralstation en luftig 
stationshall, samtidigt som det skulle ge nya 
Kiruna centrum ett landmärke.

A-frame hus återfinns över hela världen 
speciellt i områden med mycket regn och 
snö. Här är några exempel jag studerat:

KÅTAN
Kåtan, den traditionella samiska bostaden, 
finns i olika permanenta former och material. 
De vanligaste kåtorna; klykstångskåta, 
bågstångskåta och torvkåtan har en cirkulär 
eller elliptisk plan med en eldstad i mitten, 
byggd med en trästomme och täckt av duk 
eller torv.

Åskåtan, en stationär kåta av timmer som 
skogssamer byggde, har något som liknar en 
a-frame: en balk i mitten med väggar som 
lutar mot den. Åskåtan beskrivs som en 
enkel konstruktion lätt att bygga.
(Utsidan 2013)

ANDRA LOKALA 
BYGGNADSTRADITIONER
Triangelhusen återfinns speciellt i områden 
med mycket nederbörd, och ett exempel 
på ett sådant område är Gifu-prefekturen, i 
Japans bergiga mitt där det både snöar och 
regnar mycket. Där byggdes hus i  Gassho-
zukuri-stilen.  Det branta halmtaket ser till 
att snölasterna inte blir för tunga, och att 
vatten rinner av och inte samlas i halmen 
och ruttnar.
(Explore Japan u.å.)

TÄLTET
Det klassiska tältet – ryggåstältet. Jämfört 
med dagens moderna tunnel- och 
kupolformade tältkonstruktioner finns 
ryggåstälten knappt kvar på marknaden, 
men den triangulära tältgaveln har ändå 
fortsatt vara en symbol för camping 
och friluftsliv. Triangelformen ser till att 
regn rinner av tältet och inte tynger ner 
tältduken. På fotot är ett Tarfala ryggåstält.
(Tältcentralen u.å.)

Triangelhus/A-frame-studie
ANALYS:
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FRITIDSHUSET
A-frame byggnader är starkt kopplade till 
fritidshus, speciellt i USA men även här i 
Sverige. Den nätta, enkla konstruktionen 
passade bra till små och snabba byggen, 
speciellt ute i naturen. Ett vardagsrum i 
etage vid gaveln med utsikt, ett trädäck som 
sträcker sig ut på tomten och mysiga sovloft 
var en perfekt flykt från stadslivet. 

Ett exempel är arkitekten John Campbells 
Leisure House. Efterkrigstiden bjöd på 
välstånd, och fritidshusmarknaden växte 
för den amerikanska medelklassen i 
Kalifornien under 60–70 talet. Campbell såg 
marknadens behov och lanserade Leisure 
House som ett modulbygge, billigt och 
snabbt att snickra ihop även ute i naturen.
(HBD u.å.)

FJÄLLTOPPSBYGGNADEN
Likt det triangulära fritidshuset finner man 
triangelkonstruktioner i mer svårtillgängliga 
och nederbördsutsatta områden, som 
fjälltoppar. Ett exempel är Topprestaurang 
Björk i Hemavan Tärnaby av Murman 
Arkitekter. Den konstruerades för att kunna 
lyftas upp på fjället, men den byggdes på 
plats.
(E:son Lindman u.å.)

KYRKAN
Med branta tak och stora gavlar finns 
möjligheten till stora takhöjder och riktade 
ljusinsläpp. Detta i kombination med den 
avlånga formen passar bra till kyrkor. 
Kiruna Kyrkas triangulära stora fönster 
är ett exempel, men Hammerfest Kyrka i 
norra Norge är ett exempel på triangulärt 
formspråk inte bara i fönsterna, utan i alla 
byggnadsvolymer. Den rektangulära planen 
med de branta taken påminner även om 
Feskekôrkan i Göteborg.

DEN MODERNA TOLKNINGEN
En organisk version av den branta 
triangelformen kan man hitta i The Oculus, 
terminalbyggnaden för World Trade Center 
Transportation Hub i New York ritad av 
Santiago Calatrava. Planen är inte helt 
rektangulär och taket är brantare än 60°, 
men med entréer i gavlarna och det höga, 
ljusa rummet påminner formen om en 
triangelbyggnad.
(Hufton + Crow 2018)
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Perrong - Station - Park - Stad
Stationshuset dess omgining - parkstråket till stadshustorget/nya centrum och 

angöringen mot Lombololeden/gamla E10.

Stationen, parken och staden
Vid placeringen av nya Kiruna C och 
analysen av tidigare stationen och nya 
Kiruna centrum framgår det viktiga i att 
koppla stationen till staden. Detta gäller för 
stationens alla sidor och olika trafikslag, men 
främst för fotgängare och cyklister som ska 
ta sig mellan stationen och stadshustorget, 
nya Kiruna centrums nod. Frågan är hur 
man fysiskt kopplar ihop dessa drygt 400 
meter så de upplevs som sammankopplade 
stadsrum.

Den befintliga grönskan är en perfekt grund 
för en järnvägspark, speciellt då stora delar 
av centrala Kiruna centrum kommer vara 
byggarbetsplats eller ganska kalt nybygge 
många år till. Järnvägsparken med sina 
befintliga träd skulle bli en kontrast till 
den mer aktivitetsfyllda och småskaliga 
stadsparken. Dock är det befintliga 
grönområdet idag inte en park eller ett 
urbant rum, utan behöver fysiskt kopplas 
ihop med stationen och stadshustorget. Att 
promenera upp till nya centrum bör vara 
trevligt, intuitivt och möjligt även vid sämre 
väderlek och mörker.

För att fysiskt koppla stationen genom 
parken till centrum utforskade jag olika 
element. En spång som golv som fysiskt 
kopplar, väggar som ger lä, arkader som ger 
tak och ramar in utsikt, gropar som samlar 
dagvatten, trappor och balkonger som ger 
möjlighet till utsikt i det flacka nya Kiruna. 
Elementen skulle kunna upprepas längs 
perrongen, inne i stationshuset och sedan 
vidare ut i järnvägsparken.

Elementen skulle främst vara till för en 
enklare och tydligare upplevelse för 
fotgängare. Cyklar och sparkar får en 
mjukare och snabbare asfalterad cykel/
sparkbana, men elementen hjälper dem 
fortfarande att visuellt koppla stationen och 
centrum.

Då stationsbyggnaden är i trä tänker jag 
vägg-element i trä, men elementen skulle 
också kunna låna tyngre materialitet från 
det urbana stadshustorget.

KONCEPT:
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vår sommar höst vinter

Tak

Golv

Vägg

Trappa

Grop

Balkong

Arkad
Stationshuset och kopplingarna i plan. 

Stationshuset blir en nod mellan de långa 
perrongerna och stadshustorget.

Elementens funktion under olika väder/årstider.

Perronger

Stationshuset

angöring

Stadshuset

Järnvägs-
parken
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Funktionsprogram

Stationshallen

Café/restaurang

Ytterligare service

Turistinformation

Bussterminal

Perrong

Järnvägsparken

stråk

snöupplagsittplatser

lekgrillplats

eventlandmärke

handelsgata, kommers

sittplatser

informationsdisk
förvaring

kontor/personalrum

souvenirshop

plats för rollups, information

samlingsplats 
för tours

förvaringsboxar + 
sportutrustningsförvaring

4 lägen för 
länstrafik

kort parkering för 
större turistbussar

bussgods

ytterligare sittplatser närmare bussarna

hållplats för lokaltrafik

integrerad 
med 

stationshallen

personalrum och 
faciliteter för buss- och 

tågpersonal

entré ut till bussar

400 m långväderskydd & tak

utsikt västerut mot gamla Kiruna

överblickbar från 
stationshallen

“perrong-promenad”

ankomst för tågresenärer
“genväg” till Lombolo

perrongutrustning 
enligt Trafikverket

& parkering

planteringar
växtzon 8

dagvattenhantering

Stadshustorget

huvudentré

parkering för cyklar & spark

uteservering

affär med packeterad mat & dryck, 
tidningar, böcker osv

yta för tillfällig marknad 
och försäljning

minibibliotek

konst/installationsyta

snabb takeout

varuintag
kök

disk

förvaring

“lugna” sittplatser 
i etage

tydlig 
entré

toaletter

samlingsplats

tydligt byte mellan olika trafikslag
“inomhustorg”

biljettautomater

städ, förvaring, teknikytor

sittplatser med olika kvaliteer
öppen eld/samlingsplats

450 m
, 5 m

in att gå 
 

I funktionsprogrammet har jag kartlagt 
funktionerna och hur de bör hänga ihop i 
Kirunas nya järnvägsstation. Funktionerna 
i stationer är överlag en fråga som beror 
mycket på vilka som vill hyra in sig i 
lokalerna. Trafikverket har bara ansvar för 
perrong och spår, kommunen för angöring, 
och fastighetsförvaltaren (ofta Jernhusen 
AB) för stationshuset. Besluten kring 
funktioner är därmed tagna utifrån vad 
som är rimligt: café för väntande gäster 
som vill ha något varmt att äta och dricka 
när de väntar, affär/kiosk som säljer saker 
som kan behövas på resan och paketerad 
mat och dryck för de som ska åka längre, 
bekväma sittplatser för olika resesällskap, 
förvaringsboxar och toaletter.

BUSSTRAFIKEN
Busstationen ligger idag kvar på sin 
ursprungliga plats ovanför järnvägsparken 
i befintliga centrum, men kommer behöva 
rivas inom ett par år. Idag består den av 
en liten vänthall, en bussgodsbyggnad, 
4 länsbusshållplatser och 1 hållplats 
för transferbussen till den tillfälliga 
järnvägsstationen. Vänthallen är trång, och 
länsbusshållplatserna ligger på rad ut från 
vänthallen, så det är en bit att gå till den 
yttersta hållplatsen och man behöver korsa 

vägen där bussarna kör. Då busstationen 
integreras i nya järnvägsstationen kan de 
dela på all service, vilket den saknar idag.

TURISTINFORMATIONEN
Kiruna kommun uttrycker tydligt att de 
vill ha ett centrumnära resecentrum, 
och att resecentrumet innehåller 
turistinformationen. Turistinformationen i 
Kiruna idag ligger i Folkets Hus och är en 
välbesökt plats. Utifrån turistinformationen 
och den stora parkeringen framför 
Folkets Hus utgår alla guidade turer av 
Kirunagruvan, stadsomvandlingsturer och 
andra större turer. Även färre turistaktörer 
som bedriver skotersafari, norrskensfoto, 
hundspannsturer och liknande gör reklam 
på Turistinformationen och möter ofta upp 
sina kunder på turistinformationen. 
Att ha turistinformationen i stationen är inte 
bara en bra möjlighet för turistnäringen att 
direkt nå ut till resenärer, det är även bra 
för stationen. Då Kirunas resenärsantal och 
storlek på tätort ger stationsklass fyra hos 
Trafikverket – den näst minsta stationen 
utan bemannad information eller biljettdisk. 
Turistinformationen idag hjälper redan 
turister med biljetter, hotellreservationer 
och tar hand om större bagage. 

KONCEPT:
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Reklam för olika turistupplevelser.

Länsbusshållsplatser på den nuvarande busstationen, med busstationen bakom 
hållplatserna till vänster. (Bussmicke 2015)

Turistinformationen idag, välbesökt men lite stökig.

Kiruna busstation sedd från Hjalmar Lundbohmsvägen. (Mapio.net u.å.b)
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I det rumsliga programmet sammanfattade 
jag principerna för de rumsliga och 
arkitektoniska kvalitéer som är viktiga 
i Kirunas nya järnvägsstation. Dessa 
egenskaper är baserade både på mina 
egna tankar och erfarenheter, men även 
olika publikationer från Trafikverket, 
bland annat Stationshandbok (2013) och 
Stationsmiljö: Utformning av stationen 
med resenären i fokus (2017). Det handlar 
både om rörelsen och överblickbarheten 
hos den nyanlände turisten eller stressade 
konferensdeltagaren, men även om 
identiteten i byggnaden för Kirunabon 
som ska ta till sig ännu en ny station och 
stationsplacering.

ÖVERBLICK
Viktigt för orienterbarheten och den 
upplevda tryggheten på stationen. Det blir 
även en trygghet för resenären att kunna 
se tågen och bussarna komma och gå, 
vare sig man vill vänta ute på perrongen 
eller inomhus och snabbt kunna gå ut på 
perrongen vid tågets ankomst.

Även överblickbarheten ut ur resecentrumet 
är viktig för resenären att placera vart 
man befinner sig. Detta är ännu viktigare 
för en stad som Kiruna som förändras 
snabbt, och där resenärer minns både den 
tidigare och tillfälliga stationen och behöver 
orientera sig utifrån ännu en omplacering av 
järnvägsstationen. 

Att redan inne i resecentrumet kunna se 
ut till nya Kiruna knappt 500 m bort, ut till 
Lombolo 500 meter åt andra hållet och bort 
två-tre kilometer till gamla Kiruna centrum 
är betydelsefullt för resenären.

RIKTNING
Precis som överblick behöver 
resecentrumet ge resenären tydliga 
riktningar, en hierarki i överblickarna som 
berättar vart resenären befinner sig i 
relation till olika delar av Kiruna. 

Söderut: längs rälsen ut i myrmarken – se 
tågen ankomma och avgå.

Norrut: upp till nya centrum – stadshuset 
och hotellet som landmärken. Dit ska de 
flesta resenärerna som ska direkt vidare till 
fots, så det är angeläget att de direkt ser 
vilket håll de ska.

Österut: länsbussarna och parkeringen, och 
bort mot Tuolluvaara och flygplatsen. Viktigt 
för de resenärer som ska resa med länsbuss 
eller ta buss till flygplatsen.

Västerut: mot gamla Kiruna, med kvarteret 
Ortdrivaren, Kirunavaara och Luossavaara 
som landmärken. Hit ska resenärerna mest 
troligt ta sig med kollektivtrafik, cykel eller 
bil.

Rumsligt program
KONCEPT:
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IDENTITET
I stadsomvandligen, utvecklingsplanen 
och i visioner om framtida Kiruna nämns 
identitet som ett viktigt verktyg i processen. 
Att beskriva exakt vad Kirunas identitet 
innefattar är mindre tydligt, och föränderligt. 

Kring identitet ville jag utforska material, 
former och uttryck som kunde upplevas 
typiska för Kiruna.

SKALA
Stationen blir möjlighet att komma upp i 
ett annat väldigt platt landskap i nya Kiruna 
centrum. Även inne i stationsbyggnaden bör 
det finnas olika slags platser beroende på 
om man ska hämta eller lämna någon, eller 
om man väntar på tåg eller buss, eller hur 
länge man har att vänta.

Infrastrukturbyggnader blir ofta i en 
jämfört med människan stor skala – men 
detaljeringen kan ta ner byggnaden till 
en mänsklig skala. Precis som ett ”riktigt” 
landskap.

TEMPERATUR OCH VÄDER
Stationsbyggnaden ska upplevas varm, trygg 
och mysig. Infrastrukturbyggnader kan ofta 
kännas kalla och avskalade i sin skala och 
sina materialval. 

Under sommarmånaderna är det trevligt 
att kunna vänta utomhus, och under vintern 
nödvändigt att kunna vänta inne men med 
utsikt till tågen/bussarna. När det är kallt 
men fint väder är det önskvärt med ”varma” 
material som inte är kalla att sitta på eller 
luta sig mot. 

Det finns även ett värde att uppleva klimatet 
– få känna den ljumna sommarluften eller 
den krispiga kylan när man kliver av tåget 
eller bussen, men inte behöva uthärda dåligt 
väder när man väntar. Många vinterturister 
kommer trots allt för att uppleva kylan – 
men lagom länge.

FLÖDE
Det allra viktigaste för att ett resecentrum 
ska fungera väl. Resecentrumet bör vara 
utformat efter resenärernas flöden, för att 
dessa flöden ska kännas intuitiva och enkla 
även för den resenär som besöker Kiruna 
för första gången.

Till exempel ska inte flöden blockeras med 
biljettautomater eller informationsskyltar 
så att folk ”står i vägen”. Viktiga funktioner 
och hur man tar sig till perrongerna ska vara 
synligt redan från huvudentrén. Hissar ska 
vara lättillgängliga.
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Angöring och omgivning
KONCEPT:

LOMBOLOLEDEN

CYKELBANA 

SIDOPERRONG 455 m

MITTPERRONG 315 m

STATIONSHALLEN
Stationshallen - ett stort, offentligt öppet rum 
för resenärer, besökare, kommers och väntan. 
Att förbereda sig för en 15timmars resa ner till 
Stockholm, eller en kortare tur upp i fjällvärlden. 
Eller en länsbuss till Nikkaluokta för att bestiga 
Sveriges högsta berg? Stationshallen blir nya Kiruna 
järnvägsstation viktigaste rum.

Oavsett målet med resan är en tilltagen stationshall 
en värdig port till Kiruna. Formen ger riktning och 
vy både till de ankommande tågen söderut och 
Nya Kiruna norrut. Syd- och nordgavlarna med en 
höjd på 22 m blir landmärken och synliga både från 
perrongerna, parken och nya stadshuset.

UTBYGGNAD: BYGGNADENS 
GRUNDFROM
Även om stationshallens volym tillåter mindre 
volymer inne i den för stationens funktioner, 
så behöver stationen mer yta. Stationshallen 
kompletterats med en volym på stationens 
bottenvåning, som ligger under spåren och 
perrongerna. Byggnadsformen placeras med gavlarna 
åt nord och syd. Den glasade gaveln mot syd släpper 
in ljus, byggnaden får en långsida längs perrongen 
och formen skuggar så lite som möjligt.

PERRONG OCH SPÅR
Stationshallen placeras i direkt kontakt mellan 
sidoperrongen (den huvudsakliga perrongen) så att 
det går snabbt och smidigt för resenärerna att ta 
sig in i stationshallen vid ankomst. Vid avgång kan 
resenärerna sitta och vänta inne i stationshallen och 
se ut på perrongerna, och enkelt ta sig ut till tåget 
när det ankommer.

Eftersom spåren ligger drygt fyra meter ovanför 
marknivå på en bank/bro så kilas stationshallen in 
lite under perrongen, och man kommer rakt ut på 
plan 2 av stationshallen när man kliver av tåget och in 
i stationen.
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TAXI

PARKERING

BUSS-
GODS

MOT NYA 
CENTRUM

CYKEL-
PARKERING 

UNDER SPÅREN

CYKEL-
PARKERING 

BUSSHÅLLS
-PLATSER

GÅNG- OCH CYKELANGÖRING
Det viktigaste med utformandet av den nya stationen 
är att det ska vara enkelt och tydligt att ta sig till fots 
och på cykel/spark till nya centrum. Huvudentrén 
placeras i nordväst, mot Kiruna nya centrum.

Målet är att skapa känslan av att stationen fortsätter 
genom parken upp till Stadshustorget, in i hjärtat 
av Kirunas nya centrum. Genom en enhetlig rörelse 
genom järnvägsparken in i stationshallen kan detta bli 
möjligt. Golvet i stationshallen blir alltså ett soldäck 
utanför stationen, och en spång vidare in i centrum.

Stationen bör kopplas ihop med den befintliga 
cykelväg som går längs Lombololeden, med 
cykelparkering under tak.

BUSSANGÖRING
Bussangöringen ska skapa förutsättningar för snabbt 
och enkelt byte mellan buss och tåg, och vid byte till/
från länstrafik och stadstrafik.

Stationens läge bredvid Lombololeden/gamla 
E10an gör det lätt för både stads- och länsbussar 
att stanna till vid stationen. Kapaciteten idag på 
Kirunas busstation med fyra länsbuss-lägen går lätt 
att lägga ut längs stationens östra fasad, och utnyttja 
rummet som bildas under perrongen och spåren till 
bussterminal/väntplatser inomhus med utsikt mot 
bussarna. Spåren ovanför ger tak till de som vill vänta 
ute på bussen.

Här kan även tourbussar parkera för tours som utgår 
från turistinformationen, som den guidade turen ner i 
Kiirunavaara-gruvan.

TAXI, PARKERING OCH STADSBUSS
Taxi och släppa av/hämta upp-filer placeras 
bakom bussfilerna men nära stationen, likaså 
handikappsparkering.

Parkeringens ser till att det finns plats för både 
korrtid och långtidsparkering, men även turist-
transfers och minibussar.
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Angöring och omgivning:

Angöring, omgivning och form utforskad i sektionsmodell 1:200
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Skuggstudie
KONCEPT:

03.00

SOMMARSOLSTÅNDET, 20 JUNI

VÅRDAGSJÄMNINGEN, 20 MARS

VINTERSOLSTÅNDET, 20 DECEMBER

06.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 00.00Då stationens nya placering inte är i direkt 
anslutning till någon större befintlig byggnad 
kommer den inte skugga sin omgivning 
mer än angöringen omkring den. Eftersom 
Kiruna ligger norr om polcirkeln och har låga 
solvinkelgrader året om är det dock viktigt 
att se hur skuggan rör sig runt byggnaden.
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Resenärerna och behoven
KONCEPT:

KIRUNABORNA
För Kirunabon är det viktigt med en vacker 
stationsbyggnad som är värdig Kiruna. 
Att nya stationen blir ett resecentrum 
där tåg och buss samverkar gör det 
enklare för Kirunabon jämfört med innan. 
Parkeringsmöjligheter för de som bor längre 
ut i kommunen och behöver köra bil till 
stationen är viktigt. 

Även Kirunabor som besöker stationshuset 
men inte ska resa är en viktig resenärsgrupp. 
Då placeringen ligger invid nya skidspår, 
nära en skoterterminal och nära nordvästra 
småhusområdet Lombolo är det mycket 
möjligt att Kirunabor använder platsen 
som ett stadsrum - sätter sig på trädäcket, 
spänner av sig skidorna och tar en kaffe.

TURISTER
Turister kommer från Sverige och från hela 
världen till Kiruna. Det är viktigt att de lätt 
hittar till turistinformationen när de gått av 
tåget, och att de snabbt får en överblick av 
staden. Det bästa vore om de redan inne i 
stationshuset kan se upp mot nya centrum, 
stadshuset och nya Scandic och längre 
västerut mot Kiirunavaara och befintliga 
Kiruna. De turister som varit i Kiruna innan 
stadsomvandligen kan vara förvirrade, och 
behöver dessa visuella kopplingar för att 
lokalisera sig.

AFFÄRSRESENÄRER/STUDENTER
Affärsresenärerna kan både ha bråttom och 
massvis av dötid. Bra service på stationen 
och möjlighet att sitta ner vid ett bord och 
jobba är fördelaktigt. Studenter (mestadels 
från Luleå Tekniska Universitet) och forskare 
som ska upp till Instutet för Rymdfysik 
öster om flygplatsern är också en speciell 
resenärsgrupp att beakta.

FRITIDSSEMESTRAREN
Kiruna och områdena runt Kiruna kommun 
är kända för sport- och fritidsturismen. 
Fiske, skidor, vandring och andra 
friluftsaktiviteter tar ofta mycket plats. De 
behöver möjligheten att ställa ifrån sig sitt 
bagage, och att kunna förvara större bagage 
så att de kan promenera upp till centrala 
Kiruna även om de kanske bara stannar 
kortvarigt innan de åker vidare upp mot 
sjöarna och fjällen.

GRUPPRESENÄRER
Skolklasser eller större gruppresor. De 
behöver plats att samlas hela gruppen 
tillsammans, både inne och ute. Att kunna 
sitta tillsammans, exempelvis på en trappa, 
för att ha samling är viktigt.
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Skissprocess
KONCEPT:
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vänthall med 
eldstad & utsikt 
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station

spår 1
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perrong 320 m
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genom järnvägsparken  

(450 m)

vy mot befintliga Kiruna 
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Luossavaara

vy mot 
bussarna

vy mot myrmarken

vy mot Lombolo 
bostadsområde

vy mot spåren, se 
ankommande tåg

solens rörelse 
under dagen

fasad mot norr
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fasad mot syd
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syd, utsikt ut 
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minde fönster 
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Skissprocess:

Skisser i plan, sektion och fasad
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KIRUNA C
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KIRUNA CKIRUNA C
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I den övergripande situationsplanen 
med längdsektion redovisas kopplingen 
mellan stadshustorget – järnvägsparken – 
stationshuset. På längden genom parken 
går spången, golvet som fysiskt kopplar 
stadshustorget och stationen. Längs 
med spången finns vindskydd, tak och en 
grillplats utplacerade. 

Stigarna som korsar järnvägsparken på 
bredden kopplar an till det befintliga 
gatumönster som finns idag. Allt eftersom 
området utvecklas kan stigarna anpassas 
efter den nya bebyggelsen. I ritningen har 
jag antagit kanter för nya strukturer längs 
med parken. 

I situationsplanen antar jag att ställverket 
fortfarande ligger kvar, men att 
elledningarna grävts ner i området. På längre 
sikt planeras ställverket flyttas, beroende på 
utvecklingen i Östra industriområdet.

Nya möjliga kvartersstukturer är skrafferade 
i ritningen, löst baserade på de skrafferade 
kvarter som finns för Östra industriområdet 
i kommunens utvecklingsplan från 2014. 
Kvartersstrukturerna ger en idé om hur 
området kan se ut i framtiden, och hur 
järnvägsparken skulle fungera i ett mer 
urbant kontext.

stadshuset

hotell

grillplats

cykel & sparkbana

kulturhuset

stadshuset hotell Malmvägen järnvägsparken stationstorget

Kiruna C

ställverksvägen järnvägsparken passage under spåren & upp till perrongerna längsta perrongen (455 m) slutLombololedenställverketnya kvarterstadspark

ställverket

Malmvägen

Situationsplaner 
& Järnvägsparken

GESTALTNING:
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N
20 40 60 80 100 m

1:2000

0

stadshuset hotell Malmvägen järnvägsparken stationstorget

Kiruna C

ställverksvägen järnvägsparken passage under spåren & upp till perrongerna längsta perrongen (455 m) slutLombololedenställverketnya kvarterstadspark

spång
stationstorget

kraftledningar från
ställverket (nedgrävda vid stationen)

Lombolo

passage under spåren & 
upp till perrongerna

Lombololeden/
gamla E10

Söderleden

Nikkaluoktavägen

Situationsplan 1:3000

Landskapssektion 1:3000

Högvalls
buss

Kiruna C
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Söderleden

Nikkaluokta- 
vägen
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Situationsplan 1:1000
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Situationsplaner & Järnvägsparken:

Planen och olika flöden

ÖVERBLICK RIKTNING FLÖDE



94

Stationshallen

Trädäck utanför stationen

Busshållsplatser

Toalett, städ,  
förvaringsboxar

Trappa till mittperrong

Trappa till sidoperrong

Turist- 
information

Souvenir- 
shop

Vänthall buss

Minibibliotek/
flexibel yta

Affär/service

Café

Kontor
& 

personal

Plan och sektion
GESTALTNING:

Planen är uppbyggd kring både 
funktionsprogrammet och det rumsliga 
programmet. Speciellt överblick, riktning 
och flöde var viktigt att utveckla i 
planritningarna. I sektionerna visas mer av 
de andra tre punkterna från det rumsliga 
programmet – identiteten i den triangulära 
formen som även blir ett landmärke i den 
större skalan, och även mötet mellan inne 
och ute – temperaturskillnaderna. 

Funktionerna som även betjänar staden, 
främst turistinformationen och caféet, ligger 
nära entréerna i stationshallen i anslutning 
till järnvägsparken. Besökare som inte ska 
resa utan bara besöka turistinformationen 
eller caféet stör inte flödet av människor 
som har bråttom till tåget eller bussen, men 
kan enkelt spana på varandra. 

Planen har tydliga axlar och siktlinjer för 
att det ska vara lätt att orientera sig i 
byggnaden. Från huvudentrén ser man ut 
genom södergaveln både de avgående och 
ankommande tågen på långt håll. Trappor 
och hissar upp till plan två och perrongerna 
ligger i anslutning till passager genom 
byggnaden, så att de är enkla att hitta. 
Mer specifika funktioner, som toaletter, 
förvaringsboxar för väskor, förvaring för 
caféet/butiken och städutrymmen ligger 
inne i byggnadens kärna.
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Stationshallen plan 2

mittperrong

sidoperrong

Toalett
flexibel yta/

konst?

Plan och sektion:

Plan 2 1:400

STATIONSHALLEN OCH 
BUSSVÄNTHALLEN
Stationshallen och vänthallen för buss 
är rumsliga kontraster. Stationshallen 
är stor, öppen och lite pampig, medan 
bussvänthallen som ligger under spåren är 
lugnare och i direkt anslutning till bussarna 
med två entréer ut till busshållplatserna. 
Detta speglar järnvägens mindre frekventa 
avgångar och längre restid, då jag antar 
att tågresenärerna har större marginal och 
därmed mer tid att spendera på stationen 
innan avgång. 

Bussarna däremot avgår mycket oftare 
i Kiruna, och restiderna/reslängden är 
generellt kortare. Jag tänker mig att 
resenärerna har mindre tidsmarginal och 
att det är mer pendlare. Ambitionen var 
därför att bussresenärerna fortfarande 
sitta i stationshallen och vänta på 
bussen, men även har möjligheten att 
sitta i bussvänthallen med överblick mot 
busshållplatserna.
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Årstider & 
material

GESTALTNING:
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Kiruna och dess stadsbild ändrar skepnad 
drastiskt under året när mörkret och snön 
lägger sig över staden. Järnvägsstationen 
gestaltas för att fungera i alla olika årstider 
och ljusförhållanden Kiruna genomgår under 
året. Förändringar i årstider påverkar också 
hur stationen upplevs. Under december 
och januari då stora delar av eller rentav 
hela dygnet är mörkt lyser de stora gavlarna 
upp i nord- och sydlig riktning. Byggnaden 
kommer vara lätt att se både från norr/nya 
centrum och syd/Lombolo och spåren in till 
stationen. 

I vinter/nattsektionen av sydfasaden till 
höger syns tydligt hur gaveln blir som en fyr 
ut mot ankommande tåg. 

Vintersektionen visar även belysningen i 
järnvägsparken och på perrongerna. På 
perrongen finns både riktat ljus vid kanten 
av perrongen för säkerheten, och jämnt ljus 
från armaturer i perrongtaket. 

Ute i järnvägsparken blandas pollarbelysning 
med en sammanhängande parkbelysning. 
Pollarbelysningen ljusförorenar inte 
natthimlen och döljer inte norrskenet. 
Parkbelysningen kan dock upplevas 
tryggare än pollarbelysningen, och det är 
viktigt att huvudstråken är väl upplysta. 
Järnvägsparken skulle också kunna 
använda sig av effektbelysningar på 
landskapselement, som på vissa av de större 
befintliga träden på siten.
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KIRUNA C
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MIDVINTERSOLSTÅNDET 20 DECEMBER, SOLVINKELN UNDER 0° HELA DYGNET

KIRUNA C
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Plan och sektion:

Solvinklar och vintersektion F-F

Sommarsolstånd: 45°

Vårdagsjämning: 22°

Midvintersolståndet: solvinkeln under 0° hela dygnet
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I utvecklingsplanen och trafikplanen 
för Kiruna understryks vikten av ett bra 
mikroklimat. Vinterkylan kan man klä sig 
för, men blåsten är vad som kan göra 
Kiruna riktigt kallt och kan motverkas 
med vindskydd och grönska. Siten runt 
järnvägsstationen har idag fjällbjörk, lite 
högre björkar och tall som skyddar, men 
ytterligare vindskydd bör sättas upp utspritt 
längs spången upp mot centrum. 

Enligt vindrosor från utvecklingsplanen 
blåser det mest från sydväst, utom på 
sommaren då nordanvinden är starkast. 
Byggnaden och perrongstaketet skyddar 
perrongen från de västliga vindarna, och 
nischerna i byggnadens östra fasad ser till 
att vindarna inte får upp för mycket fart och 
att det skapas väntplatser i lä.

Järnvägsparken fyller även en viktig funktion 
som snödepå, speciellt för den snö som 
kommer behöva skottas på parkeringarna, 
cykel- och gångbanorna och på bantorget 
framför stationens huvudentré. Den norra 
delen av järnvägsparken skulle dessutom 
kunna vara en mellandepå för snön som 
skottas från det nya stadshustorget.

Vindros höst, vinter och vår
(Kiruna Kommun 2014 s. 57)

Vindros sommar 
(Kiruna kommun 2014 s. 57)

Plan och sektion:

Solvinklar och vintersektion F-F
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Sydvästlig vind: grönskan och byggnaden skyddar perrongerna

Även på vintern skyddar träd mot vind och snövirvlar
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STOMME
Stationsbyggnader i trä ser vi på 
Malmbanan, och Kirunas första station 
som brann ner var i trä. Precis som 
järnvägen byggdes på ny teknik ser vi 
limträkonstruktioner bygga träbyggnader 
som inte var möjligt tidigare. En 
stor stationshall i trä skulle vara en 
spännande kontrast till de klassiska 
gjutjärnsstationshallarna. 

FASAD
Mycket av byggnaden är tak, men under 
spåren och på nordfasaden är det en hel 
del fasad som behöver täckas. Likt taket är 
det tjäroljat trä, men stående panel som ger 
en högre känsla, speciellt på fasaderna som 
ligger under spåren och perrongerna.

INTERIÖR
Väggarna och innertaket är som kontrast 
till fasaden och yttertaket inte tjärade och 
mörka, utan i ljust behandlat trä. På vintern 
kan belysningen inne i stationen studsa ut 
längs de ljusa väggarna ut genom gavlarna. 
Den interiöra belysningen är extra viktig i 
bussterminal-delen under spåren, som annars 
riskerar att upplevas mörk i jämförelse med 
den stora öppna stationshallen.

Mönster av träspån med triangelformat 
avslut

Det nästan 130 år gamla stationshuset i 
Boden, fotat i januari 2020

Husknut på Bodens stationshus

Kyrkspånen i brunröd färg på Kiruna Kyrka

Den tjärade fasaden i kontrast till de målade 
fönsterkarmarna på Bodens stationshus

Mönster av träspån med rundat avslut

Plan och sektion:

Materialval

TAK
Trähus med olika träfasader är inte en 
ovanlig syn i Kiruna. Även mindre villor kan 
ha både stående och liggande träpanel 
blandat med rundade kyrkspån. En 
gemensam kulör ser till att byggnaden 
hänger ihop, och de olika trämaterialen 
förtydligar de olika delarna av 
byggnadsvolymen.

En bekant behandlingsmetod av trä som vi ser 
på Malmbanan är tjäroljat trä. De ger bland 
annat Boden Centralstation sin mörka kulör. 
Tjärade och väl underhållna spåntak kan ha en 
livslängd på över 100 år enligt Träguiden.

Den mörka fasadkulören skapar dessutom 
en intressant effekt under året: då 
snön lägger sig på taket halva året 
kommer stationen vara ljus, och under 
sommarhalvåret kommer stationen vara 
mörk. På våren kommer snön smälta av 
uppifrån och ner och visa det mörka taket, 
som när snön smälter på en bergstopp. Det 
stora taket gör att snörasrisken begränsas 
till gavlarna.

Formen på spånen kan variera, men 
triangulära spånavslut skulle bli en kontrast 
till de runda kyrkspån som Kiruna kyrka har.
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Det tjäroljade mörka taket i kontrast till det ljusare stående 
träpanelen inomhus

Ljust vintertak med isolerande snö

Takkonstruktion 1:20

Mörkt sommartak som absorberar solvärme
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Fasad
GESTALTNING:

Fasaderna är präglade av stationshallens 
form som skapar de stora taken och de 
triangulära gavlarna. I fasadritningarna 
illustreras även entréutformningen, 
takmaterialen och takfönstersättningen som 
ger utblickar mot öst och väst. Man kan även 
avläsa hur man kan röra sig runt byggnaden 
och upp på perrongerna.

De glasade gavlarna är tydliga i syd- och 
nordfasaden. Stålkarmarna är tätare längre 
ner på gaveln, och lättar upp högre upp. Det 
ger gaveln ett stadigare uttryck, samtidigt 
som det påminner om hur träden tunnar ut 
högre upp på fjällen.

I fasadritningarna som tittar mot öst, väst 
och syd har jag ritat in solen, då den är så 
låg under större delen av året i Kiruna. 

Stationshallen och de glasade gavlarna som präglar utformningen
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Den mänskliga skalan
GESTALTNING:

Det viktigaste med stationen i helhet är 
resenärsupplevelsen. Det handlar förutom 
flöden och utblickar även om väntplatser, 
speciellt på en station som Kiruna där tågen 
går relativt sällan och resorna ofta är långa. I 
stationens utformning finns olika sittplatser 
för olika tillfällen och resenärsgrupper.

En viktig aspekt av stationer är även den 
upplevda tryggheten. Den beror på många 
olika faktorer, men vart människor rör sig 
och känner sig trygga att slå sig ner är en 
viktig aspekt. Det har varit en avvägning 
i att skapa lugna och avskilda sittplatser 
som fortfarande upplevs trygga. Speciellt 
den veckade fasaden har varit viktig för 
att skapa rum skyddade från vinden längs 
fasaden på utsidan, samtidigt som nischerna 
skapar avskärmade sittplatser på insidan.

SPANA PÅ FOLKVIMLET-SITTPLATSER
Den klassiska people watching-platsen. Lite som att 
sitta på en torgbänk, är dessa sittplatser där man 
kan se folk gå förbi. Speciellt sittplatserna uppe på 
andra våningen mitt i stationshallen kan man titta 
ner på turister nere vid turistinformationen, titta ut 
längsmed perrongen och ner på cafésittplatserna.

PICKNICK-SITTPLATSER
Sittplatserna vid bord i nischerna är perfekta för en 
liten familjepicknick, kortspel med kompisgänget, 
eller om man vill ta upp datorn och jobba eller 
plugga. De upplevs även lite mer privata än bänkarna 
ute i det öppna rummet, så de är bra om man vill 
sitta på telefon ifred eller bara krypa upp och sluta 
ögonen en stund.
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CAFÉ-SITTPLATSER
Runda bord ger café-känsla, som att sitta på en 
uteplats längs ett torg. Dessa sittplatser är i motsatt 
ända av byggnaden från huvudentrén, uppgångar 
till perrongerna och utgångar till bussarna, och är 
därmed på avstånd från de huvudsakliga flödena. 
Istället kan man titta ut genom södra gaveln ut i 
vildmarken, spana på tågen, värma sig vid eldstaden 
och ta det lugnt.
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TRAPP-SITTPLATSERNA
Sittplatser på trapporna. Det är även flexibelt om 
man vill lägga sig ner, sträcka ut sig – vare sig man är 
trött efter en arbetsdag, stel efter 15-timmarståget 
från Stockholm eller varit ute en vecka på 
Kungsleden och bestigit Kebnekaise. På trapp-
sittplatserna slipper man lägga större bagage på 
golvet. Trapp-sittplatserna är även perfekta samlings-
sittplatser för skolklasser eller andra större grupper i 
väntan på tåg-eller bussresan. 

BARBORDS-SITTPLATSERNA
Perfekta sittplatsen för de resenärer som vill ha en 
sittplats med bord, men inte ta upp ett helt bord i 
en nisch. Vid barbords-platserna kan man utnyttja 
bordet till att ta fram datorn och jobba eller plugga, 
eller blogga om sin semester. Barbordssittplatserna 
passar både större resesällskap som vill sitta mitt 
emot varandra och den som reser själv.

KIRUNA C

KIRUNA CKIRUNA C
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Nuvarande Kiruna centrum med Kirunavaara bakom sig (Kiruna kommun u.å.)
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Detta examensarbete handlar om att gestalta på en plats som genomgår stora förändringar, 
och järnvägsstationens möjlighet att bli både en station värdig Kiruna och en urban drivkraft 
för utvecklingen och sammankopplingen av nya Kiruna centrum. 

Att navigera i Kirunas dåtid, nutid och framtid och gestalta utifrån alla tre har varit 
utmanande. I historien letade jag efter identitet, i nutiden undersökte jag de faktiska 
möjligheterna för en järnvägsstation och dess placering och i framtiden finns ett helt nytt 
centrum som den nya järnvägsstationen skulle koppla till. Exakt hur nya Kiruna centrum 
kommer bli är något som vi inte kommer veta säkert förrän – eller om – det står klart. Men 
precis som i alla projekt så fick jag ta reda på så mycket jag kunde och göra antaganden där 
det var oklarheter. 

Det var inte bara att staden förändras snabbt som gör Kiruna till en speciell plats att 
gestalta på. Även de cykliska förändringarna som en plats norr om polcirkeln genomgår, 
med stora förändringar i ljusförhållanden har gjort gestaltandet mer komplicerat. Målet för 
mig har varit att gestalta en byggnad som ska fungera minst lika bra under sommaren och 
vintern, i ljus och i mörker, under eller utan snötäcket. 

R E F L E K T I O N
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Examensarbetet har också varit spännande 
eftersom det handlar om en plats och en 
situation som väcker mycket känslor och 
debatt. Även kulturen har fått intresse för 
Kirunas stadsomvandlig, med allt ifrån konst 
till ungdomslitteratur (Tio över Ett, vann 
Augustpriset för ungdomslitteratur 2016) 
och utställningen Kiruna Forever som skulle 
öppnat på ArkDes i Stockholm under våren 
2020. Boken som gavs ut i samband med 
att utställningen skulle öppna ger en bred 
bild av Kirunaflytten- det personliga, det 
arkitektoniska, och allt däremellan. Då LKAB 
är stadens största arbetsgivare och i en 
överskådlig framtid en absolut förutsättning 
för att det Kiruna som finns idag ska 
kunna fortsätta leva vidare om inte denna 
stadsflytt sker. Kiruna är därmed ett levande 
experiment på något som inte borde hända 
men där Kiruna inte har något val. Vad 
händer när man avvecklar och samtidigt 
bygger upp samma stad? 

IDENTITET OCH FRAMTID
Järnvägsstationen har till viss del förlorat 
sin status som stadens ansikte utåt, men 
är samtidigt viktig för stadens identitet. 
Kirunas stadsomvandling genererar mycket 
debatt kring vad Kirunas identitet är, och 
vad som kommer gå förlorat när staden 
avvecklas. Det är svåra frågor att diskutera 
och ännu svårare att gestalta fysiskt i 
nybyggd arkitektur. När det runda, ensamma 
stadshuset står och väntar i Nya Kiruna är 
det svårt att se gamla Kiruna hänga med – 
både på gott och ont. 

Kiruna är berättelsen om en stad och dess 
människor som ser sin stad långsamt rivas 

– men också berättelsen om 1900-talets 
arkitektur och ideal. Kiruna, som en relativt 
ung stad, har förkroppsligat 1900-talet med 
sin arkitektur och sin historia, och kommer 
med stadsomvandligen oundvikligen 
fortsätta berätta om samtiden. Idéerna 
i det vinnande stadsplans-förslaget 
Kiruna 4-ever speglar samtida arkitektur- 
och stadsbyggnadsideal, speciellt om 
den hållbara och täta urbana staden. 
Genomförandet av stadsomvandligen 
kommer visa på vilka ideal som i slutändan 
värderas. Det är det som gör Kirunas framtid 
så spännande och viktig att följa. 

SKALA, TID OCH KONTEXT
En återkommande diskussion med min 
handledare och min examinator under 
exjobbets gång har var varit hur jag i 
detta examensarbete arbetar med olika 
skalor, både under gestaltningsprocessen 
men också för att kommunicera mitt 
förslag så tydligt som möjligt. Detta har 
resulterat i att både analys-, koncept- och 
gestaltningskapitlet har börjat i en större 
skala och succesivt arbetat mig ner i 
detalj. Då en station servar en hel stad har 
jag i detta projekt jobbat med alla olika 
skalor från en stadsbyggnadsskala till den 
mänskliga skalan i detalj. Detta speglas i 
mitt omfattande material då jag var överens 
med mina handledare att det krävdes många 
skalor för att redovisa mitt projekt. 

Samtidigt är skala någonting som jag skulle 
vilja jobba vidare med i framtida projekt. 
Nu i efterhand undrar jag om jag varit lite 
för försiktig med skalan på stationen, om 
jag inte kunde tagit i lite mer och gjort 

skalan värdig den modiga utformningen. 
Att stationer i mindre orter idag ofta är 
små skulle inte påverkat min utformning så 
mycket som det gjort, jag kunde jobbat ännu 
större med Kiruna nya järnvägsstation.

En annan aspekt av att gestalta som jag 
tar med mig från detta exjobb är förmågan 
att designa inte bara för en nutid och 
en framtid, utan även för en ”mellantid”. 
Tidsperspektivet är viktigt i alla projekt, men 
Kiruna stad kommer att i många år befinna 
sig i en ”mellantid” då bostäder, näringsliv 
och fritidsaktiviteter succesivt flyttar. 
Tidsperspektivet har varit extra viktigt i 
min bakgrundsstudie där jag fick sätta mina 
egna förutsättningar utifrån många olika 
intressenter: myndigheter, kommunen, 
LKAB, turistnäringen, övrigt näringsliv, 
arkitektur och stadsplaner, rennäring, och 
inte minst invånarna. 

För mig innebar även detta exjobb även 
en utmaning i att gestalta i en för mig 
ny kontext, då olika projekt under min 
utbildning oftast utgått från ett skånskt 
klimat. I andra masterskurser har vi dock 
gestaltat och lärt oss om andra klimat, 
som Manila på Filippinerna eller Kinas 
inlandsklimat i Chengdu, Sichuan-provinsen. 
Kirunas klimat och förutsättningar var 
däremot nya för mig, och jag har speciellt 
min handledare Kristina att tacka för 
lärdomarna kring det.
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“Arkitektur kallas ofta för frusen musik, 
men jag skulle vilja kalla arkitektur för 
frusen politik. Arkitekturen finns kvar 
i samhället och visar prioriteringarna 

och värderingarna.”
Julia Svensson, dåvarande  chefredaktör på tidskriften Arkitektur  

(Sveriges Radio 2018)

Mitt sista foto från min studieresa till Kiruna i februari 2020, precis innan jag gick på tåget till Luleå på den tillfälliga järnvägsstationen.
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STORT OMFÅNG OCH STORA 
FRÅGOR
Att gestalta en järnvägsstation i Kiruna 
gav mig förutsättningen för ett arbete 
som hanterar många olika kontexter: en 
bakgrund med Kirunas unika 1900-tals- 
och nutidshistoria i ett extremt klimat, en 
specifik typ av byggnad i järnvägsstationen 
som har sin egen historia och sitt eget språk, 
och vidare till en gestaltning av en byggnad i 
både större och mer detaljerad skala.
 
Detta projekt gav mig också möjligheten att 
diskutera och själv reflektera över de större 
frågor som Kirunaflytten och järnvägens 
renässans ställer. Hur kommer framtida 
städer se ut? Vilken roll kommer järnvägen 
att spela i dessa städer? Hur bygger vi nya, 
hållbara stadsdelar som ändå upplevs som 
varma och levande, trots att de ännu inte 
har några minnen vi människor kan knyta an 
till platsen med? Denna utforskande dialog 
har jag haft både med mina handledare och 
min examinator, men även med kursare, 
vänner och familj. Perspektiven är olika, då 
vissa bott där, vissa varit där som turister 
och vissa aldrig varit så långt norröver 
överhuvudtaget. 

SLUTORD
Detta examensarbete har varit utmanande 
och lärorikt på många olika nivåer. 
Möjligheten att få sätta sig in i Kiruna och 
dess historia, nutid och framtid har varit 
en stor undersökning, speciellt kring de 
turer kring järnvägsstationen som pågått nu 
under våren 2020 när detta examensarbete 
skrivits. För mig har det inneburit allt från att 
åka på LKAB:s gruvtour ner i Kirunavaara, 

promenera ner till nya stadshuset och prata 
med personal där, till att läsa facklitteratur 
om Norrland och ungdomslitteratur om en 
tonårstjej vars hus kommer rivas.

Från presentationen av detta 
examensarbete vid arkitektskolan 26 maj 
2020, med Lina Dahlström från Sydväst 
arkitektur och Christer Malmström, 
professor vid institutionen för arkitektur 
och byggd miljö på LTH, som gästkritiker 
fick jag med mig många fina ord men också 
fler funderingar. De uppskattade den 
detaljerade och trovärdiga utformningen, 
och det material jag producerat som gjorde 
de övertygade. De föreslog att jag skulle 
ta med mig stadsbyggnadsfrågan i mina 
framtida projekt, och förmågan att jobba på 
ett sätt som ”spänner över hela kedjan”. 
Samtidigt har detta examensarbete gett 
mig enorm respekt för svårigheterna i stora 
stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. 
Det är en enorm mäng intressenter som 
är med i processen kring en ny järnväg 
och järnvägsstation, och i Kiruna specifikt 
är stadsomvandligen och rennäringen två 
ytterligare aspekter som är viktiga att ta i 
beaktning. I etta examensarbetet har jag 
bara börjat förstå alla dessa svårigheter, 
men det är något jag tar med mig i mitt 
framtida yrkesliv. 

Enligt mig är järnvägsstationen kanske 
den mest dynamiska byggnaden: det är en 
superoffentlig byggnad med små människor 
och stora tåg. Kiruna är kanske väldens 
mest dynamiska stad – den flyttar. Att få 
prova hur en nybyggd järnvägsstation skulle 
kunna gestaltas i Kiruna har varit otroligt 

utvecklande och svårt men framför allt 
spännande. Nu när jag ägnat ett halvår 
till Kiruna kommer det vara svårt att 
släppa taget, men jag tror att det kommer 
finnas mycket att lära sig av Kiruna även i 
framtiden.

TACK
Detta examensarbete hade inte varit möjligt 
utan mina handledare och examinator:

Tomas Tägil, som varit handledare och 
satt sig in i Kiruna och gestaltningen 
av järnvägsstationen med sin 
egen erfarenhet och passion för 
stationshus.

Kristina Björling Francki som min 
andra handledare, och som alltid 
tog sig tid att svara på frågor och 
ge ett för mig nytt perspektiv som 
landskapsarkitekt och många års 
erfarenhet som konsult, på kommun 
och på myndighet. 

Jesper Magnusson som gett ett 
större perspektiv på examensarbetet, 
och varit positiv och engagerad i 
diskussioner. 

Jag vill även tacka alla trevliga personer jag 
varit i kontakt med på Trafikverket Nord. 
Stort tack till Nina Karlsson, sektionschef på 
Miljö och Arkitektur på Trafikverket för att 
jag fick presentera och få feedback från er! 
Även tack till Marie Stenman, projektledare 
på Trafikverket som tipsade mig om att 
kontakta Kristina.

Stort tack till Kjell Törmä, fotograf i 
Kiruna som låtit mig använda mig av hans 
fotografier. Hans idoga dokumenterande 
har hjälpt mig att förstå de dramatiska 
förändringar som skett i Kiruna de senaste 
åren.

Sist men inte minst vill jag tacka familj och 
vänner som bollat tankar kring Kiruna, 
tåg och arkitektur och gett mig massa 
värdefulla perspektiv. Ett sista tack till 
mina fina kursare på arkitektskolan och 
studentföreningarna IAESTE och RadioAF, 
som gjort min studietid på LTH minst lika 
rolig som lärorik!

Clara Emilsson
Arkitektskolan vid
Lunds Tekniska Högskola
Juni 2020

Kontaktuppgifter:
clara.emilsson@hotmail.com
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Foto från min studieresa till Kiruna: malmbangården en solig 
februarieftermiddag där ett SJ nattåg står och väntar.
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En sovvagn på det SJ-nattåg jag åkte. Denna vagn kommer lämnas i Luleå och inte 
åka med hela vägen till Kiruna, dit tåget anlände femton timmar senare.

Utsikt på morgonen från kupén ut i korridoren med bara några minuter 
kvar till Kiruna.

Studieresa februari 2020
BILAGA:

Jag besökte Kiruna för första gången några 
dagar i januari, då idén till detta exjobb 
föddes. I slutet av februari återvände jag på 
en studieresa efter en månads förstudier 
hemma i Lund. Jag reste med tåg i olika 
etapper: först Lund-Göteborg, Göteborg-
Stockholm, Stockholm-Kiruna, Kiruna-Luleå, 
Luleå-Umeå med bil, och till sist Umeå-Lund 
med byte i Sundsvall och Stockholm. 

Till Kiruna kom jag morgonen 24 februari 
vid halv tio på morgonen efter femton 
timmars nattåg från Stockholm. Kvällen den 
25 februari åkte jag vidare till Luleå. Under 
dessa två dagar hann jag titta runt i stora 
delar av Kiruna.

I dessa foton med tillhörande skissar har jag 
plockat ut och förtydligat observationer av 
Kiruna stad. Att hitta och beskriva former, 
material, vyer, och känslor i stadsbilden 
har varit extra viktiga. Detta gjorde jag 
mestadels i befintliga centrum, men jag 
promenerade även ner till nya stadshuset 
och Östra Industriområdet.

När jag tittat på foton av Kiruna under 
sommarhalvåret känns det som en helt 
annan stad än det Kiruna jag besökte i 
februari. 2020 var dessutom ett ovanligt 
snörikt år, med över fyra meter snöfall totalt. 
Det har gjort det till en utmaning att förstå 
Kiruna utan snötäcke.
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den översnöade 
järnvägsparken

vackra kulörta villor

arbetarbostäder på 
gamla SJ-området

branta tak som hänger 
över entrén

snödrivor

flerfamiljershus

utsikt nordöst 
mot fjällen

snödrivor formar 
gatorna

men gungorna är 
uppsnurrade så 

att de funkar även 
i snön

Erskine-husen

långa skuggor

utsikt ner mot nya Kiruna

Erskine-landmärkerna/ 
kv. Ortdrivaren

scen i 
järnvägsparken

översnöad park

bastubyggnad 
man kan hyra

höga nybyggda hus Luossavaara

parkeringen vid den 
tillfälliga stationen

fjällbjörkar

 villor i olika färger och komposition, 
med ungefär samma volym

Min vy från tåget påväg in mot Kiruna. 
Staden är skymd av Kirunavaara.
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husen tittar mot 
solen syd-väst

fjäll mot nordväst!

industristängsel

LKAB-mark

gruvstadspark

Kirunavaara

vindskyddade balkonger 
riktade mot solen

liggande vit 
panel, stående 

gul panel, 
fjällpanelpermanenta 

vertikala 
solskydd

kontorsbyggnad

långa 
skuggor

låg fasad norrut, 
branta tak

snödrivor!

...var är trottoaren?

grönt och luftigt

lätt sluttande, kurvad 
gata med färgglada 

träfasader

skyddade 
balkonger

kulört träfasad 
med vita knutar &

fönsterramar

ser hela vägen ner 
till nya stadshuset 

i Kiruna

vy sydöst - relativt 
flackt, motsatt håll 

från fjällvärlden

mot
flygplatsen

stående panel,
fjällpanel &

liggande panel
på samma fasad 

Kirunas 
galleria

vy hela 
vägen ner till 
Kirunavaara

Kirunavaara 
som fond för 

centrum

centrumgata 
ner mot torget

Kirunavaara

gator som 
öppnar sig mot 

landskapet

vy från torget, ned mot 
gamla stationsområdet
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sluttande och 
luftigt centrum

variation i form, 
höjd och material i 

centrum

Ralph Erskines 
två höghus

 gruva & 
fjällvärld 
bakom

viktiga landmärken 
att orientera sig 

efter arktisk 
60-talsarkitektur!

landmärke

runda lampor i hela 
centrum

kapellet på Kiruna kyrkogård Kiruna Kyrka, Gustaf Wickman 1912

plogat och skyddat

åka spark till 
bankomaten!

skyddat

rejält 
uthängande tak

cykelparkering 
med tak - enda i sitt slag i 

centrala Kiruna?

snösamling vid Kiruna kyrka fjällpanel på Kiruna kyrka


