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Sammanfattning
Kiruna står i dagsläget inför en stor utmaning då stora delar av staden måste flyttas till ett nytt läge för att gruvbrytningen ska kunna fortgå. Det är en unik samhällsplaneringsprocess som pågår som kräver insikt, nytänkade och samarbete med
många aktörer.
Den här rapporten utgör en översiktlig beskrivning av några stadsformer/kollektivtrafikstråk och bebyggelsestrukturer, samt dess konsekvenser för en långsiktigt
hållbar stadsutveckling, med fallstudie i Kiruna. Problem som bör analyseras djupare har identifierats.
Dagens strävan mot långsiktig hållbarhet, också i stadsplanering, talar för en koncentrerad bebyggelsestruktur i motsats till en utglesad struktur. Från ett vetenskapligt perspektiv finns det både för- och nackdelar med en kompakt stad, men
en koncentrerad stad skapar bättre förutsättningar för korta avstånd inom staden,
vilket främjar gående och cyklande, samt ger större möjligheter till attraktiva kollektiva transportsystem.
Tre olika typer av bebyggelsestrukturer har studerats; gles struktur, blandad struktur och tät struktur. Gles struktur utgörs främst av villabebyggelse och tät struktur
utgörs av bebyggelse med tydlig stadskaraktär, med flerbostadshus, affärslokaler
m m.Tre olika scenarier för huvudsakliga utvecklingsstråk i Kiruna har studerats
översiktligt; bandstruktur (målpunkter längs linje), fingerstruktur (nav med linjer ut
från centrum som ”fingrar”) och slingstruktur (målpunkter längs ring). Det kollektiva
trafiksystemet kan utgöra stommen i stråken. Stråken karaktäriseras av hög aktivitet av människor och händelser.
Analysen av stråkstrukturer visar att de olika stråkstrukturerna samtliga är generellt
bra som trafikstrukturer, men tar olika stor hänsyn till den befintliga bebyggelse,
därför kan man tänka sig att de är mer eller mindre användbara på kort eller lång
sikt. Fingerstrukturen kan vara en tänkbar lösning på längre sikt, medan slingstruktur kan vara lämplig i närtid, och bandstruktur i en övergångsperiod alternativt
på längre sikt. Det är viktigt att planera långsiktigt under hela stadsomvandlingsprocessen eftersom lokalisering av viktiga målpunkter och val av trafikstråk är
beroende av varandra.
Avseende bebyggelsestrukturer konstateras att en koncentrerad bebyggelse underlättar för attraktiva kollektivtrafiklösningar och ger närhet till service och nöjen
och korta avstånd för gång- och cykeltrafikanter. Detta stödjer också jämställdheten. Gles bebyggelse ger å andra sidan generellt sett en hög tillgänglighet till
grönområden. Med en koncentrerad bebyggelse minskar ytor för uppställning av
fordon, släpvagnar och dylikt samt ytor för offentligt bruk för till exempel snöupplag.
Trygghet i form av ett aktivt stadsliv med människor i rörelse stöder koncentration
av bebyggelse. Trygghet i form av att vara känd i kvarteret, och att nya människor
som rör sig i kvarteret noteras, är en fördel med gles bebyggelse. Gles bebyggelse
kräver en högre markexploatering och leder till en högre energianvändning och
emissioner totalt sett med längre transportsträckor. Gles bebyggelse skapar däremot förutsättningar för miljöer med låga lokala emissions- och bullerstörningar.
Blandad bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för en ökad integration i samhället avseende socioekonomiska faktorer, och skapar en flexibel miljö för om- och
tillbyggnad. Olika bebyggelsestrukturer har alla sin plats i en stad för att möta olika
önskemål hos invånarna. Hur mycket som ska finnas av olika strukturer formas i
en process mellan önskvärd samhällsutveckling och efterfrågan på olika strukturer.

Förord
Nya Giron - God Infrastruktur för Regional Omvandling och Näringslivsutveckling är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprogram för hållbart samhällsbyggande med specifik inriktning på samhällsomvandlingen i Kiruna. Projektets fokus
ligger på infrastruktur och bebyggelse där tankar som ett gott liv, hållbar tillväxt och
attraktiva livsmiljöer är inkluderade.
I arbetet med stadsomvandlingen har Kiruna kommun en vision om att skapa en
ny mönsterstad på liknande sätt som stadens grundare Hjalmar Lundbohm. Nya
Giron har som avsikt att tillsammans med kommunen och dess invånare utveckla
lösningar där miljövänlig teknik integreras med sociala processer till ny bebyggelse
och infrastruktur. Tillsammans vill vi skapa en hållbar stad där invånarna trivs och
näringslivet har en möjlighet att frodas.
Projektet genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sex forskargrupper på Luleå Tekniska Universitet; Arkitektur, Byggproduktion, Energiteknik, Industriell produktionsmiljö, Stadens vatten/VA-teknik och Träbyggnad.
Denna forskningsrapport ingår som en del i projektet Nya Giron, och är ett resultat
från delprojektet som handlar om en integrerad trafik- och bebyggelseplanering.
Från forskargruppen i Arkitektur har följande personer arbetat i projektet: Kristina L
Nilsson, professor; Charlotta Johansson, universitetslektor; Saeed Ebrahimabadi,
doktorand; Jennie Sjöholm, doktorand; Mania Meibodi, doktorand; Maria Öberg,
1:e forskningsingenjör; och Sebastian Arnehed, forskningsingenjör.
Till arbetet har en referensgrupp knutits bestående av: Thomas Nylund, Kiruna
kommun; Joel Ahlquist, Kiruna kommun; Magdalena Wäppling, Kiruna kommun
(har ersatt Joel Ahlquist)); Anders Lundgren, Kiruna kommun (slutskedet); Annika Nordqvist, Trafikverket; Annika Kieri, Trafikverket; Elin Sandberg, Trafikverket; Mathias Wärnhjelm, Trafikverket (har ersatt Elin Sandberg); Daniel Rova,
Trafikverket (har ersatt Annika Kieri).

Läsanvisning
Detta PM vänder sig främst till dig som är tjänsteman eller politiker som arbetar
med trafik- och bebyggelsefrågor, men också dig som har allmänt intresse av
dessa frågor.
Kapitel 1. Bakgrund
Kiruna och dess särskilda förutsättningar beskrivs här.
Kapitel 2. Den kompakta staden
Bakgrund till den kompakta staden som rådande planeringstrend beskrivs. För- och
nackdelar med den kompakta staden diskuteras från ett vetenskapligt perspektiv.
Kapitel 3. Bebyggelsestruktur – Tre tänkbara karaktärer för Kiruna
Tre typer av bebyggelsekaraktärer beskrivs och illustreras generellt.
Kapitel 4. Koncentration längs stråk – Tre scenarier för Kiruna
Tänkbara scenarier för stad/kollektivtrafikstråk beskrivs generellt med utgångspunkt
från Kiruna.
Kapitel 5. Beskrivning av valda faktorer som påverkar en långsiktigt
hållbar stadsutveckling i Kiruna
Olika faktorer beskrivs, både generellt och hur de berör Kiruna.
Kapitel 6. Diskussion - olika faktorers inverkan på bebyggelsetäthet
och koncentration längs stråk
Här diskuteras faktorernas inverkan. Vad kan man t.ex. förvänta sig att olika typer
av kollektivtrafikstråk leder till avseende det hållbara samhället?  
Kapitel 7. Slutsatser
Slutsatser avseende stråk och bebyggelsestrukturer. När passar olika strukturer in,
och vilka strukturer kan var lämpliga i Kiruna?
Kapitel 8. Förslag till fördjupade analyser
De referenser som använts i respektive avsnitt anges i marginalen. Samtliga referenser anges samlat i slutet av rapporten.
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1. Inledning
Kiruna står i dagsläget inför en stor utmaning då stora delar av staden måste
flyttas till ett nytt läge för att gruvbrytningen ska kunna fortgå. Det är en unik
samhällsplaneringsprocess som pågår som kräver insikt, nytänkade och
samarbete med många aktörer. Det finns nu en möjlighet att skapa goda lösningar
med stöd från relaterade forskningsområden bl a trafik och fysisk planering med
ett helhetstänk i grunden.
1.1 Syfte

Kiruna kommun, Kiruna
- en stad i omvandling
(broschyr).
Kiruna kommun (2009),
Bostadsförsörjningsplan
för Kiruna C 2009-2014.
Kiruna kommun (2006),
Fördjupad översiktsplan för
Kiruna centralort.

Detta PM ska utgöra en översiktlig beskrivning av några stadsformer/
kollektivtrafikstråk och bebyggelsestrukturer, samt dess konsekvenser för en
långsiktigt hållbar stadsutveckling, med fallstudie i Kiruna. Problem som bör
analyseras djupare ska identifieras.
1.2 Bakgrund
LKAB grundades år 1890 och började bryta malm i Kiruna runt år 1900. Under
tidigt 1960-tal började malmen brytas under jord och idag är Kiirunavaaragruvan
världens största underjordiska järnmalmsgruva. Nu arbetar LKAB med en ny
huvudnivå på 1365 meter under jord och med denna nivå förlängs livslängden på
gruvverksamheten med drygt 20 år till bortåt år 2030. Den fortsatta brytningen av
malmkroppen, som lutar in mot staden medför att deformationer, främst sprickor,
kommer att uppstå som rör sig mot bebyggda områden.
Utifrån beräknade prognoser måste exempelvis järnvägen ha en ny sträckning
år 2012 eftersom den nuvarande rälsen vid det laget kanske inte går att använda

Bild 1. Karta över avvecklingsområde inom 20-25 år i Kiruna
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på grund av sättningar i marken. Stadshuset (byggnadsminne), järnvägsstationen
(byggnadsminne), Bolagshotellet, en del av väg E10 och Hjalmar Lundbohmsgården
(byggnadsminne och museum) kommer att påverkas omkring år 2013 och de första
familjerna från lägenheterna vid ett bostadsområde, Ullspiran, måste också hitta
nya bostäder. Tioårsperioden därefter beräknas bland annat delar av stadskärnan,
Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, brandstationen samt ytterligare
lägenheter och villor påverkas. Tioårsperioden ytterligare därefter berörs troligen
en större del av dagens centrum, Lombia idrottsplats, Kiruna kyrka samt även en
ny rad bostäder.
Enligt gällande prognos kommer ca 1800 personer att påverkas och behöva flytta
inom 30 år. Områdena berör främst flerfamiljshus. Läggs därtill en möjlig brytning
av Norra sjömalmen skulle ytterligare ca 1700 boende inom nedre Norrmalm och
dess omgivning komma att påverkas. Tillsammans skulle detta ge att boendet för
ca 3500 invånare påverkas direkt av kommande gruvbrytning 30-50 år framåt. Om
visionen om en befolkningstillväxt på 2000 personer förverkligas uppstår ett behov
av ersättningsboende och nya bostäder för 5500 invånare.
Andra områden i närheten av Kiruna stad som är av intresse för gruvnäringen är
bl a Viscaria området nordväst om Kiruna och områden för Lappmalmen strax norr
om Kiruna, runt Tuollujärvi och söder om Lombolo. Dessa kan påverka staden
om brytning aktualiseras. Gruvnäringen expanderar för närvarande kraftigt i norra
Sverige. Förutom LKAB finns aktörer som t ex Northland Resources och  Avalon
Minerals.
Kiruna kommun har en befolkningsutveckling där andelen äldre och yngre
medelålders ökar. Detta medför ett ökat behov av äldreboende och småhus. Antalet
studenter förväntas också öka och det ger ett ökat behov av små lägenheter eller
studentboenden.
Kiruna centralort har en relativt samlad bebyggelse. Även stadskärnan är
koncentrerad. Den avgränsas av Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf Hedinsvägen
och Gruvvägen. Stadskärnan består till största delen av bebyggelse från 1950- 60och 70-talet, med en radikalt annorlunda arkitektur och skala jämfört med stadens
äldre bebyggelse. Några få punkthus sticker upp över 10 våningar. I övrigt består
bebyggelsen i stadens centrum mest av 2-, 3- och 4-våningshus. Höghus från
1950- och 60-talet finns också i stadens utkanter, på Högalidområdet, Gruvvägen
och Terrassen. De framträder som landmärken på långt håll.

Bramely G. & Power S.
(2009). Urban form and
social sustainability: the role
of density and housing type.
Environment and planning B,
36, sida 30-48
Formas (2004)
Kunskapssammanställning.
Långsiktigt hållbar
stadsutveckling.
Projektnummer 151-20042254
Lindgren K., (2007). Den
uthålliga staden – en
kunskapsöversikt över ett
sexårigt forsknings- och
utvecklingsprogram. Formas
rapport 1:2007. Stockholm.
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2. Den kompakta staden
I Formas (2004) beskrivs den kompakta staden som idé för att möta efterkrigstidens
ABC-stad, med separering av olika funktioner som ledde till utglesning av samhällen.
Många förespråkar den kompakta staden med funktionsblandning, integrering
mellan grupper av människor och god tillgänglighet till service, kultur och offentliga
rum. Närhet till service m m motverkar det bilbaserade rörelsemönster som ABCstaden anses ha genererat.
Den rådande trenden inom stadsplanering förespråkar i stort tankarna om den
kompakta staden. Forskningen visar dock en något mer komplex bild av relationen
mellan stadsform och hållbar utveckling.
Förespråkarna för den kompakta staden återfinns främst inom transportforskning,
ekonomisk forskning och i viss mån planeringsforskning enligt Formas (2004).

Skeptikerna återfinns främst inom ekologisk forskning, övrig samhällsvetenskap
och humaniora. Kritik mot den kompakta staden handlar framför allt om de
ekologiska och rekreativa värden som anses gå förlorade i en stad vid förtätning,
samt att inte potentialer i noder (t ex vid trafikmot) i städernas periferier tas tillvara.

Maat, K., Timmermans,
H.,  (2006). Influence of
lnd use on tour complexity,
a Dutch case. Journal of
transpirtation research
Board, 1977. sida 234-241

Lindgren (2007) redovisar resultatet av fem flervetenskapliga forskningsmiljöers
arbete med hållbar stadsutveckling. I de slutsatser som dras från arbetet sägs
exempelvis att det inte räcker att behandla det miljömässiga, det ekonomiska
och det sociala i städernas utveckling var för sig. Det är samspelet mellan dessa
dimensioner, i bredare perspektiv på en stads eller en orts utveckling, som är
centralt. Även andra faktorer – såsom de globala och lokala - måste vägas in och
föras samman till en helhet.
Det beskrivs vidare att det är väl känt att den fysiska strukturen har stor betydelse
för bland annat energianvändning och miljöbelastning i en uthållig stad. Det
gäller exempelvis lokalisering och utformning av bebyggelse, verksamheter och
sammanbindande försörjnings- och trafiksystem. Viktigt är hur transportapparaten
är uppbyggd, i vilken utsträckning som olika funktioner som behöver eller stöder
varandra är samlokaliserade och hur tät bebyggelsen är.
I en fallstudie från Nederländerna (Maat & Timmermans) har analyser av hur
människors resande påverkas av en mer kompakt stadsform genomförts. Högre
densitet visade sig medföra ökat antal besökta aktiviteter och fler stopp per tur,
sammantaget ett ökat resande. Studien redovisar inte om val av transportsätt för
resorna förändras med högre densitet.
En studie från Storbritannien har undersökt stadsformer, täthet och
bebyggelsestrukturer i relation till social hållbarhet. Det vetenskapliga resonemanget
kommer fram till att tillgänglighet till olika typer av service förväntas vara bättre i
tätbebyggda stadsområden, medan miljökvalitet och social samverkan kan vara
sämre. Hur det är i enskilda fall varierar utifrån de lokala förutsättningarna. Med
en studie omfattande 20 000 hushåll i England som underlag menar man att
kompakta former förvärrar grannproblem och irritation, men förbättrar tillgänglighet
till service. Det betyder att olika aspekter av social hållbarhet påverkas olika av
kompakta stadsformer.
Generellt kan sägas att korta avstånd ger goda förutsättningar för gång- och
cykeltrafik, och kollektivtrafiken gynnas av en koncentration av målpunkter, samt
snabba och gena linjesträckningar. För att en stad ska fungera i ett långsiktigt
hållbart perspektiv är det många olika faktorer som spelar in. Fysiskt strukturella
faktorer, t ex. stadens storlek, omvärldens förändring och påverkan, och inte minst
människors attityder och beteende. En kompakt stadsform stödjer närheten till
olika former av service, men det verkliga resmönstret är svårt att förutse, liksom
de sammantagna effekterna. De lokala förutsättningarna är mycket viktiga att ta
hänsyn till i varje enskilt fall.
Dagens strävan mot långsiktig hållbarhet, också i stadsplanering, talar för
en koncentrerad bebyggelsestruktur i motsats till en utglesad struktur. En
koncentrerad stad skapar bättre förutsättningar för korta avstånd inom staden,
vilket främjar gående och cyklande, samt ger större möjligheter till attraktiva
kollektiva transportsystem.
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3. Bebyggelsestruktur – Tre tänkbara karaktärer för Kiruna
Bebyggelsetätheten antas vara störst i centrum och längs huvudstråken för transporter. I en stad måste det finnas utrymme för olika tätheter och strukturer beroende på hur och var människor vill bo, samtidigt som samhället ska uppmuntra
ett energisnålt och klimatanpassat boende. Tre olika typkaraktärer visas nedan för
att skapa en bild av hur bebyggelsestrukturer kan se ut.
3.1 Gles struktur
Bebyggelsen utgörs i huvudsak av enbostadshus(villor). Låg täthet.

Bild 2. Illustration för gles bebyggelse

3.2 Blandad struktur
Bebyggelsen är en blandning av enbostadshus(villor), flerbostadshus, radhus m
m. Medelhög täthet.

Bild 3. Illustration för blandad bebyggelse
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3.3 Tät struktur
Bebyggelsen har en tydlig stadskaraktär och utgörs av flerbostadshus med lägenheter, affärslokaler, kontor och annan service. Hög täthet.

Bild 4. Illustration för tät bebyggelse

4. Koncentration längs stråk – Tre scenarier för Kiruna
Tre olika scenarier för huvudsakliga utvecklingsstråk i Kiruna har studerats
översiktligt. Det kollektiva trafiksystemet kan utgöra stommen i stråken.
Huvudstråken karaktäriseras av hög aktivitet av människor och händelser. Här finns
centrum, en stadskärna med tät bebyggelse av stadskaraktär, bostadsområden,
industriområden, större arbetsplatser och andra viktiga målpunkter. Det absoluta
centrumområdet i staden antas placeras längs Malmvägen, med ny anslutning mot
Lombololeden, i riktning ut mot Tuolluvaara, i enlighet med kommunens nuvarande
planeringsinriktning. Läge för E10 och järnvägsstation för persontransporter är
ännu inte bestämt.
4.1 Scenario 1: Bandstruktur
Ett genomgående stråk genom staden, som sammanbinder de norra delarna av
”gamla” Kiruna, ett nytt centrumläge, ett tänkbart läge för järnvägsstation och
flygplatsen.
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Bild 6. Scenario 2, fingerstruktur
Bild 5. Scenario 1, bandstruktur

4.2 Scenario 2: Fingerstruktur
Från ett nytt centrumläge leder ”fingrar” ut mot Tuolluvaara, norrut för en ny
anslutning för E10, västerut mot tidigare centrum/”gamla” Kiruna och söderut mot
ett tänkbart läge för järnvägsstation och flygplatsen.

Bild 6. Scenario 2, fingerstruktur
14

4.3 Scenario 3: Slingstruktur
En slinga som sammanbinder ”gamla” Kirunas norra och södra delar med ett nytt
centrumläge och ett tänkbart läge för järnvägsstation och flygplatsen.

Bild 7: Scenario 3, slingstruktur
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5. Beskrivning av valda faktorer som påverkar en långsiktigt
hållbar stadsutveckling i Kiruna
Mineralfyndigheten Kirunagruvan utgör riksintresse avseende ämnen och material
för landets materialförsörjning. Det finns därutöver ett flertal områden i närheten
av Kiruna stad som är av intresse för gruvnäringen och kan bli aktuella för en
framtida malmutvinning. Större delen av Kiruna kommun är dessutom klassat som
riksintresse för friluftsliv och naturvård.Rennäring bedrivs i hela kommunen och
vissa områden är klassade som riksintresse.Turistnäringen är också en näring
som behöver både tillgång till naturen och en orörd natur.
Dessa markanvändningsfrågor har inte belysts närmare i föreliggande rapport,
som till stor del fokuserat på stadsstrukturer, men frågorna är naturligtvis av största
vikt för utvecklingen av Kiruna.
5.1 Bebyggelse samt bebyggelse i relation till säsongsklimat
Hydén, C., red. (2008).
Trafiken i den hållbara
staden. Malmö:
Studentlitteratur.

Utblickarna och möjligheten till utsikter i landskapet är viktiga för attraktiviteten,
särskilt för en natur- och fjällnära ort som Kiruna. I dagsläget finns goda möjligheter
till vackra vyer över landskapet med fjällen i bakgrunden.

Kiruna kommun (2006),
Fördjupad översiktsplan för
Kiruna centralort.

I nya områden för bebyggelse kan befintlig vegetation med fördel planeras in
som en del av grönområden. Befintlig vegetation är anpassad till rådande klimat.
Bebyggelsens utformning i kombination med vegetation kan skapa vindskydd
lokalt. Med den dominerande vindriktningen från sydväst bör raka gator i sydväst
– nordväst undvikas då det ger vinden ”fritt spelrum”, alternativt att särskilda
vindskydd eller vegetation planeras. En viss ventilation är önskvärd då gator med
god ventilation får lägre avgashalter än trånga gaturum.
Ett slingrande gatunät med vägar i höjdkurvornas längdriktning undviker branta
lutningar och vindproblematik. Högre byggnader kan ge vindturbulens i närområdet
omkring byggnaden vilket kan försämra lokalklimatet. En hög byggnad kan också
skugga omkringliggande byggnader. Utformningen av högre byggnader är därför
viktig för att nå ett tillfredsställande lokalklimat, särkskilt i närhet av torg och
liknande.
Belysning är viktigt för uppfattningen av gaturum och omgivning såväl avseende
orienterbarhet som trygghet under hela året. Användande av miljövänlig armatur
och möjlighet till sensorer för att styra belysningen ger mer energieffektiva
lösningar, vilket allt mer finns att tillgå på marknaden. Med ett belysningsprogram
kan attraktiviteten i stadsmiljön ökas avsevärt.
Med en blandad stadsdelsbebyggelse med flerbostadshus med både hyresrätter
och bostadsrätter, radhus/kedjehus samt friliggande enbostadhus (villor) skapas
förutsättningar för en blandning av invånare i olika åldrar, inkomstkategorier mm.
vilket minskar risken för segregation.
5.2 Lokalklimat

Kiruna kommun (2008),
Miljöplan.
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Kirunas nordliga läge ger mycket ljus, sol och värmeinstrålning under sommaren
medan vintern är mörk och solfattig. Fjällkedjan hindrar den varmare luften från
Atlanten att nå Kiruna. Topografin är mycket varierande inom både kommunen och
inom centralorten Kiruna, och temperaturskillnader under vintern är stora mellan
lågt liggande områden och högre belägna sluttningar. För ny bebyggelse är höjder
och sluttningar att föredra framför sänkor och dalar där kalluft samlas vintertid.
Syd-sydvästsluttningar är gynnsamma lägen för att få så mycket solinstrålning

som möjligt. Stadens (nuvarande) placering med stora delar i sydvästsluttning
skapar bra lokalklimat.
För en stad med vinterklimat och stora mängder nederbörd i form av snö, finns
det behov av plats för snövallar och både tillfälliga och längre uppläggningsytor för
snö. Utformning av gaturum måste göras med tanke på funktion och trivsel året
runt.
5.3 Kulturmiljö
Efter att LKAB grundades 1890 började prospekteringar och försvarsarbeten
att genomföras vid gruvbergen Luossavaara och Kiirunavaara. Även järnvägen
började byggas. Detta ledde till en tillfällig etablering av kåkbebyggelse. Ett
välplanerat och socialt fungerande samhälle eftersträvades, och kåkarna revs bort
så snart en stadsplan för Kiruna fastslagits år 1900.

Kiruna kommun (2008),
Kulturmiljöanalys Kiruna
etapp 1.

Den så kallade Stadsplanen, som 1909 blev municipalsamhälle, planlades av
Per Olof Hallman och Gustaf Wickman. Stadsplanen är decentraliserad och
terränganpassad, planlagd enligt tidens kontinentala stadsbyggnadsidéer.
Här kunde privatpersoner köpa tomter och uppföra sina egna hus. En stor av
Stadsplanen rymmer bostadsbebyggelse, där merparten utgörs av egnahemshus.
Inom Stadsplanen förlades också centrum. Centrum är den del av Kiruna som
mest förändrat karaktär, framför allt under 1950-1970-talen.
Bolagsområdet planlades och bebyggdes av LKAB. Bolagsområdets präglas idag av
bebyggelse av skiftande karaktär, funktion och ålder. Det finns bostadsbebyggelse
från olika decennier, men även institutioner som sjukhus, gymnasieskola och kyrka
har uppförts i norra delen, som ansluter till Stadsplanen.
Ett tredje område som etablerades i samband med att Kiruna grundades var SJ-

Bild 8: Etappvis utbyggnad av Kiruna
Områden:
1-Stadsplanen
2-Bolagsområdet
3-SJ-området
4-Lokstallsområdet
5-Begravningsplatsen
6-Tuolluvaara

7-Jägarskolan
8-Luossavaaraområdet
9- Terrassen
10-Sandstensberget
12-”Öster om Nollan”
13-Lombolo
14-Lombia
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området. Järnvägen var en förutsättning för gruvnäringen, och SJ behövde liksom
LKAB uppföra såväl bostäder som verkstäder för att kunna bedriva verksamhet.
SJ-området sträcker ut sig längs med järnvägen, där lokstallsområdet ligger
nordväst om den övriga stadsbebyggelsen.
Parallellt med att Kiruna byggdes upp, etablerades även Tuolluvaara. Detta
växte upp som ett eget samhälle kring TGA-gruvan. På 1960-talet införlivades
Tuolluvaara i Kirunas översiktsplanering, och utgörs idag av villabebyggelse från
olika decennier.
Under 1940-talet etablerades Jägarskolan i Kiruna, som var militärt område fram
till år 2000 när regementet lades ner. Idag utgör området en företagsby.
Kiruna expanderade kraftigt efter andra världskriget. LKAB växte, befolkningen
ökade och 1948 fick Kiruna stadsrättigheter. Stadsplanen var fullbyggd, och nya
markområden fick tas i anspråk framför allt för bostadsbebyggelse. På 1950-talet
planerades Luossavaaraområdet och Triangeln på initiativ av LKAB. Nya områden
nordöst (kring Matojärvi, Terrassen och Sandstensberget) och öster om Stadsplanen
etablerades också. På 1960-talet planlades Lombolo, och på 1970-talet började
Lombia byggas ut för sport och rekreation.
Kirunas småindustriområden är belägna i östra delen av samhället, mellan E10:an
och Malmvägen. De utgörs av Västra industriområdet, Ställverkets industriområde
samt Tuolluvaara industriområde. Här finns småindustri och verkstäder blandat
med viss handel. Det finns även till viss del villabebyggelse längs med Malmvägen.
I anslutning till Västra industriområdet finns ett halvexternt köpcentra.
Kiruna utgör sedan länge en etablerad kulturmiljö. Hela tätorten, inklusive
industriområden, är kulturmiljö av riksintresse. Hallmans stadsplan är en av de
bärande delarna av riksintresset. Kommunfullmäktige har antagit en bevarandeplan,
som omfattar stora delar Bolagsområdet, Stadsplanen och SJ-området. Många
enskilda byggnader skyddas i detaljplaner. Kiruna kyrka samt fyra byggnadsminnen
skyddas enligt Kulturminneslagen.
Beroende på hur den befintliga bebyggelsen hanteras i stadsomvandlingen,
påverkas kulturmiljön på olika sätt. Hur bebyggelse omlokaliseras i förhållande
till stråk och målpunkter kommer bland annat att påverka såväl upplevelsen
som förståelsen av den, liksom ha betydelse för möjliga, framtida funktioner.
För att bibehålla Kirunas karaktär och tillvarata riksintresset, är bedömningen att
bebyggelse måste flyttas. Konsekvenserna för stadsmiljön kommer att bli väldigt
olika till exempel om flyttad bebyggelse integreras med övrig stadsbebyggelse,
jämfört med om flyttade byggnader förläggs till ett ”kulturområde”.
Hydén, C., red. (2008).
Trafiken i den hållbara
staden. Malmö:
Studentlitteratur.
Banverket, Boverket,
SKL, Vägverket (2007).
Trafik för en attraktiv stad
(TRAST).
SIKA (2007). Infrastruktur
planering som en del av
transportpolitiken.
Vägverket (2006).
Vägutredning
Kiruna projektet,
samrådshandling.
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5.4 Tillgänglighet
Ett centralt beläget centrum ger förutsättningar för närhet till olika centrumfunktioner
och olika målpunkter i samhället för service, handel m m., vilket gynnar gång- och
cykeltrafik. Den totala mängden trafik minskar om verksamheter i hög grad kan
lokaliseras centralt eller i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik.
Kollektivtrafik är viktigt för att erbjuda tillgänglighet till olika målpunkter oberoende
av tillgång till bil. Kollektivtrafik är mer energieffektiv, mindre förorenande och mer
trafiksäker än biltrafik (ca dubbelt så säker som bilresor om gång till/från hållplats
räknas som vanlig olycksrisk för gående), påverkar jämställdheten positivt och
utjämnar skillnader i mobilitet mellan inkomstgrupper. Den tar dessutom mindre
utrymme i gaturummet och ger en stadsbild med mindre antal parkerade bilar.

Ett stort koncentrerat resandeunderlag ger förutsättning för högre turtäthet vilket
ökar attraktiviteten. Det är en fördel om kollektivtrafiken kan gå gent mellan
olika målpunkter gärna med olika former av prioritering, t ex. särskilda körfält för
kollektivtrafik.

Kiruna kommun (2010).
Planeringsunderlag.
Kiruna kommun (2004).
Vision 2099.

En god nåbarhet till hållplatser uppnås inom en radie på cirka 300 meter fågelvägen,
vilket i verkligheten brukar motsvara ett gångavstånd på cirka 400 meter. I kallt
klimat eller kuperade områden kan det vara motiverat med kortare gångavstånd.
Viktiga faktorer för en attraktiv kollektivtrafik är restid, turtäthet, pålitlighet, komfort,
trygghet, pris och information.
Vid korta avstånd 1,5-2 km dominerar ofta gångtrafiken. Upp till 2 km betraktas ofta
som ett acceptabelt gångavstånd. Ett bekvämt cykelavstånd anses vara upp till 5
km, respektive 3 km vintertid i södra Sverige. Ett nordligt klimat förväntas minska
avståndet ytterligare.
För att skapa goda förutsättningar för cykeltrafik behövs snabba gena sträckningar
genom staden i ett huvudnät. Angränsande nät för koppling mellan bostadsområden,
och till lokala målpunkter behövs också och kallas lokalnät.
Biltrafiken behöver ett övergripande huvudnät med god framkomlighet och
orienterbarhet, som ger närhet till olika målpunkter. Angränsande lokalnät har sin
utbredning främst inom olika stadsdelar. Huvudnätet ska vara anpassat för högre
trafikflöden än lokalnätet och bör kunna användas för tung trafik. Om huvudnätet
ges en stark stadskaraktär kan framkomligheten för biltrafiken begränsas.
Tillgång till parkering är en faktor som har stor betydelse för resmönster. Det
finns nyckeltal för antal parkeringsplatser som bör anläggas i anslutning till olika
typer av verksamheter, men lokala hänsyn måste alltid tas. En begränsning av
parkeringstillgången kan användas för att påverka mängden biltrafik till ett område.
Skoter används både för nytto- och nöjestransporter, framför allt i de norra delarna
av Sverige, inte minst i Kiruna, där snösäsongen är stabil. Enligt Trafikförordningen
är det förbjudet att köra skoter på kommunens gator och vägar. Kommunen har
dock möjlighet att genom särskilt beslut medge viss avvikelse från detta och tillåta
skoterkörning på enstaka gator och vägar. Särskilda skoterleder kan även anläggas
i eller i anslutning till staden om säkra korsningar med bil, gång- och cykelvägar
anordnas. På edt sättet kan biltransporter för skoterturer i närområdet minskas.
Det finns många faktorer som inverkar på valet av färdmedel, några är tillgång
till bil respektive kollektivtrafik, tillgång till bilparkering, närhet till målpunkt t ex
från bostad, genhet (t.ex. med cykel i förhållande till bil), klimat och barriäreffekter.
Barriärer för gående är framför allt trafikerade gator och järnvägar. Om det
finns möjlighet att använda lånecyklar och/eller bilpooler kan det initiera ett mer
miljövänligt resande. I en vinterstad som Kiruna är prioriterad snöröjning av gångoch cykelvägar ett sätt att möjliggöra och höja intresset av att cykla och gå året
runt. Prioritering av olika trafikslag kan också ske genom signalprioritering eller
särskilda körfält, vilket är relativt vanligt för kollektivtrafik i Sverige.
Det finns betydande regionala skillnader i fördelningen mellan färdsätt. Bilens
dominans är tydligare i norra Sverige där ungefär 60 % av resorna år 2001 företogs
med bil, vilket kan jämföras med 45 % för Stockholms län. En förklaring till den
lägre andelen bilresor i Stockholms län är att kollektivtrafiken är förhållandevis
väl utbyggd där. Ungefär 25 % av resandet i Stockholms län sker med kollektiva
färdmedel, medan motsvarande siffra för norra Sverige (Norrbottens, Västerbottens,
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Västernorrlands och Jämtlands län) uppgår till knappt 5 %.
Genomfartstrafiken genom Kiruna längs E10 har i undersökningar från 2006 visat
sig vara liten, ca 400 fordon per dygn varav ca 60 tunga fordon. Fordonsflödet
uppgick då till ca 1 500 fordon/dygn väster om Kiruna och ca 6 200 fordon/dygn
öster om Kiruna.
År 2003 hade Kiruna centrum ca 5500 -8500 fordon/dygn längs Hjalmar
Lundbohmsvägen och Malmvägen. Med en väg genom det nya planerade centrum
kommer lokaltrafik tillsammans med genomfartstrafik att skapa ett högt trafikflöde
genom centrum, och vägen blir en barriär för gångtrafikanter och cyklister.
Barriäreffekter anses uppstå vid ett flöde på ca 600 fordon/dygn. Åtgärder som kan
underlätta passage för främst fotgängare är till exempel mittrefuger, trafiksignaler
eller upphöjda övergångsställen i kombination med hastighetsdämpning. Med en
lägre hastighet och utformning som en stadsgata genom centrum minskar känslan
av barriär.
Med dagens resande passerar ca 109 000 resenärer, av och på, Kiruna
järnvägsstation per år. Det innebär ca 300 personer som kliver av och på vid fyra
tillfällen per dygn.
Det finns diskussion om ett nytt resecentrum sydost om Kiruna, i närheten av
flygplatsen. Kiruna flygplats är statlig och hade 186 000 passagerare år 2009.
För att stärka det kollektiva resandet bör ett resecentrum (station med
samlokalisering av flera transportslag) placeras centralt med god tillgänglighet
och närhet för många. Det är positivt att knyta ihop järnväg och flyg, men för
persontrafiken är det viktigare med en god koppling till staden, då man för längre
transporter oftast använder antingen flyg eller tåg.  
Tillgänglighet för alla är en ledstjärna i dagens samhällsplanering. Genom att
utforma den fysiska miljön så att funktionshindrade, barn, äldre och andra med
särskilda behov lätt kan ta sig fram, underlättar det också för andra. Möjlighet att
vila under resan kan också vara betydelsefullt, t ex att det finns bänkar att sitta på
längs gångstråk.
I kommunens vision 2099 beskrivs att pendling underlättas och en framtida
regionförstoring sker i Malmfälten med gemensam arbetsmarknad innefattande ett
genomtänkt lokaliserat resecentrum och snabba tågförbindelser. Idag tar det ca en
timme mellan Gällivare och Kiruna med tåg och turtätheten är gles.
För att vidga arbetsmarknaden och öka förutsättningarna för att kunna bo i Kiruna
är regionförstoringen oerhört viktig. Om ett nytt resecentrum placeras utanför
staden kommer det inte att stödja den utvecklingen lika starkt som ett centralt
beläget resecentrum.
I ett framtida perspektiv med anledning av den pågående utvecklingen av gruvbrytning
i östra Norrbotten finns det också anledning att stärka kommunikationerna i östvästlig riktning mot Svappavaara, med dagens 450 invånare, Vittangi med dagens
800 invånare, och vidare mot Pajalaområdet.
5.5 Godstransporter
www. lkab.com
Trafikverket (2010).
Pajala projektet,
järnvägsutredning,
samrådshandling.
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Från Kiruna och Malmberget fraktas ca 25 miljoner ton malmprodukter årligen på
järnväg längs Malmbanan, ungefär två tredjedelar mot Narvik och ca en tredjedel
mot Luleå. LKAB transporterar också tåg med tillsatsmedel och bränsle till
produktionsorterna. I returvagnar transporteras olivin och kvartsit från Narvik samt

kalk och kol från Luleå. Dessutom transporteras olja och bentonit i egna tankvagnar.
Undantaget är dolomit från Masugnsbyn som transporteras med lastbil. LKAB:s
strategiska mål är att öka leveransförmågan till 37 miljoner ton järnmalmsprodukter
per år senast år 2015.
Det australienska gruvbolaget Avalon Minerals har också planer på att åter öppna
Viscariagruvan, som då den lades ned 1996 var norra Europas största koppargruva
med underjordsbrytning. Det är oklart om transporterna då kommer att ske med
lastbil eller järnväg, men detta kommer att öka transportbehoven ytterligare.

Räddningsverket
(1998). Farligt gods på
vägnätet-underlag för
samhällsplanering.
Vägverket (2006).
Vägutredning
Kirunaprojektet,
samrådshandling.

I Pajala/Kolariområdet pågår en ny gruvetablering där bolaget Northland Resources
planerar att kunna bryta järnmalm och producera ca 8 miljoner ton koncentrat vid
full produktion ca 2015. Det pågår ett gemensamt arbete mellan företrädare för
bolaget och offentliga aktörer för att lösa logistikkedjan på bästa sätt. Det finns
planer på att transportera malm på lastbil till Svappavaara och sedan vidare på
järnväg till Narvik för utskeppning därifrån.
Europaväg 10 och Malmbanan mellan Kiruna och Narvik löper parallellt den
största delen av sträckan. Denna transportkorridor utgör en del av ett av de tunga,
dominerande transportstråken inom Barentsregionen. Långtradartrafiken på
det allmänna vägnätet inom kommunen har ökat och kommer sannolikt att öka
ytterligare. Många transporter från Norge sker längs väg E10.
Väg E10 och Malmbanan ingår i EU:s Transeuropeiska transportnätverk (TEN-T),
samt är en utpekad transnationell multimodal transportkorridor i EU som förbinder
norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland.
Godstransporter sker främst med lastbil eller olika typer av budbilar i stadsmiljöer.
Huvudvägnätet används företrädelsevis för distribution av gods.
Vid planering av huvudvägnätet är det viktigt att beakta godstransporternas
behov av t ex utrymme för lastning och lossning i centrala lägen. Det bör också
särskilt tas hänsyn till behov av transporter med farligt gods. Farligt gods är ett
samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att
de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt
under en transport. Begreppet transport innefattar såväl förflyttning av godset med
ett transportmedel som lastning och lossning samt kortare förvaring och hantering
i samband med transport. Särskilda åtgärder kan behövas på och i anslutning till
vägen, hur vägen utformas, eventuell vägvalsstyrning och särskilda skyddsåtgärder
i anslutning till vägar som passerar vattentäkter och bebyggelse.
En stor del av den vägbundna tunga trafiken i Kiruna ska till eller från LKAB.
Den tunga trafiken uppgår till ca 700 fordon per dygn via Gruvvägen och 50100 fordon per dygn via Viscariainfarten (innan den stängdes). Trafikmängderna
varierar beroende på vad som pågår inne på LKAB:s gruvområde, byggprojekt och
liknande. Ungefär 60% av trafiken till LKAB beräknas komma från Kiruna främst
från västra industriområdet och övrig trafik österifrån från E10.
5.6 Trygghet
Trygghet innebär att känna sig säker och vara fri från rädsla, osäkerhet och
obehagskänslor.Oron att utsättas för våld ökar med åldern, och är generellt
betydligt större hos kvinnor än hos män. När det gäller de som faktiskt utsatts för
våld är andelen högre bland yngre, särskilt män, och andelen sjunker med åldern.

Hydén, C., red. (2008).
Trafiken i den hållbara
staden. Malmö:
Studentlitteratur.

Genom att hålla samman staden och försöka förstärka det offentliga livet, ökar
den sociala kontrollen och tryggheten stärks. Gator och stadsrum befolkas då
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av fler människor och kontakter människor emellan främjas. Överblickbarhet
och synbarhet är viktigt, till exempel att ta bort dolda skrymslen och skymmande
buskage och göra gångtunnlar raka, breda och ljusa. Belysning är också en viktig
åtgärd. Gång- och cykelstråk bör lokaliseras till platser där människor vistas.
Klotter och nedskräpning kan upplevas som en mer otrygg miljö. Trygghet är också
att ta sig fram hela resan – orienterbarhet - överblick mellan olika uterum, tydlig
planstruktur, ”landmärken”, logisk namngivning av gator m m.
Trygghet i miljön i form av att det finns en gemensam överblick över okända
människor eller fordon som rör sig i kvarteren och att grannarna är kända, finns i
ökad utsträckning i villakvarter och gles bebyggelse jämfört med flerfamiljshus i tät
struktur.
Socioekonomiska faktorer som till exempel arbetslöshet eller medelinkomst i ett
område, som avviker negativt från genomsnittet kan påverka områdets faktiska
eller upplevda trygghet.
5.7 Trafiksäkerhet
Hydén, C., red. (2008).
Trafiken i den hållbara
staden. Malmö:
Studentlitteratur.
http://www.trafikverket.
se/Pressrum/
Pressmeddelanden
http://www.sika-institute.se/
upload/Statistik/Basfakta/
ss2009_28.pdf

Olika transportslag är olika säkra. Totalt omkommer ca 300 personer i vägtrafiken i
Sverige årligen. Under 2010 omkom preliminärt 270 personer vilket är en historiskt
låg nivå. Om vi ser till antalet dödade så drabbar de flesta olyckorna bilförare
eller bilpassagerare. En viktig förklaring är att den största delen av trafikarbetet
(personkm) sker med bil. I förhållande till utfört persontransportarbete är risken
störst för mopedister och motorcyklister. När man ser på antal dödade i förhållande
till totalt antal dödade och skadade, är fotgängare och motorcyklister mest utsatta.
Att åka buss ger mycket små risker och lindriga konsekvenser jämfört med alla de
andra färdsätten. Det är främst som gående på väg till eller från hållplatsen som
kollektivtrafikresenärer råkar ut för olyckor.
Majoriteten av de polisrapporterade gång- och cykelolyckorna i tätort sker i
korsningar. Med nyttjande av vårdstatistik visar det sig att singelolyckor utgör 7080 % av gåendes samtliga olyckor, och ca två tredjedelar av samtliga cyklisters
olyckor.
Trafikolyckor ökar dock inte linjärt med ökad trafik. Sambandet påverkas bland
annat av trafikanternas förväntningar på andra trafikanter, förmåga att hantera
information om de övriga trafikanterna och hur att trafikmiljön ser olika ut vid olika
trafikflöden. Det finns exempel där cyklandes risk i signalreglerade korsningar
minskar kraftigt när antalet cyklande stiger över en viss nivå.
För bästa möjliga säkerhet för oskyddade trafikanter i blandtrafik är det önskvärt
med bland annat låga hastigheter, liten hastighetsspridning, tydlig exponering
av oskyddade trafikanter, stor exponering av oskyddade trafikanter, ”lagom”
säkerhetskänsla och ingen företrädeskänsla.
Flest människor omkommer i vägtrafiken. År 2008   omkom 397 människor i
vägtrafiken, 97 människor i bantrafiken (varav nästan 80 % självmord), 43 personer
inom sjöfart och ingen inom luftfart. För vägtrafik kan ej självmorden separeras från
regelrätta olyckor.
5.8 Grönområden-Gruvstadspark

http://www.kommun.kiruna.
se/Stadsomvandlingen/
Gruvstadsparken/
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Grönområden integrerade i bebyggelsen skapar behagliga uterum och ytor för
rekreation med koppling till naturen. Möjlighet till vattenspegel är positivt. En väl
planerad grönområdesstruktur stärker stadens attraktivitet.

Gruvstadspark innebär en successiv övergång från stadsområde till gruvområde
där man avser att skapa en buffertzon mellan stad och gruva. Tanken med
Gruvstadsparken är att skapa ett område med gröna ytor, uterum och intressant
terräng, ett område för invånarna i Kiruna att använda som rekreationsområde
både sommar- och vintertid. Parken innebär en mjuk övergång och att ingen
behöver bo närmast industristängslet.
I det första området som kommer att förvandlas till Gruvstadspark ligger
bostadsområdet Ullspiran med ca 150 lägenheter, flera kulturhistoriskt värdefulla
byggnader varav flera skyddats i tidigare detaljplaner. Här finns även tre
byggnadsminnen: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmgsgården och Järnvägsstationen.
I detta område finns också väg E10 och järnvägen.  
Kiruna kommun har antagit en detaljplan för Gruvstadsparken och till denna plan
finns kopplat ett genomförandeavtal som beskriver hur Gruvstadsparken i olika
delar ska hanteras.
5.9 Jämställdhet
Fysisk planering påverkar människors dagliga liv på många olika sätt. Förflyttningar
spelar stor roll i vardagen, vilket innebär att transportsystemet har en betydande
roll i planeringen. Män och kvinnor lever sina vardagliga liv olika, vilket skapar olika
behov och värderingar av den fysiska planeringen.

Vägverket
(2009). Jämställd
samhällsplanering-förslag
på metod.

Kvinnor och män i Sverige har till exempel generellt olika förflyttningsmönster. Män
gör fler resor per person och dag än vad kvinnor gör. I genomsnitt gör män 2,9
resor per dygn jämfört med kvinnors 2,7 resor per dygn. I genomsnitt reser män
50 km med en restid på 66 minuter per dag, medan kvinnor reser 36 km med en
restid på 58 minuter per dag. Det innebär att män lägger 10-20 % mer tid på att
resa per dag, samt reser cirka 40 % längre än vad kvinnor gör. Kvinnor rör sig inom
en mindre geografisk yta än män. Mäns arbetsplatser ligger oftast på ett längre
avstånd från bostaden än vad kvinnors gör. I genomsnitt finns mäns arbetsplatser
tolv kilometer från bostaden (mätt i fågelavstånd), medan motsvarande siffra för
kvinnorna är nio kilometer.
För båda könen är bilen det mest använda färdmedlet. Män är i högre utsträckning
förare, medan kvinnor oftare åker som passagerare. Knappt 70 % av männens
resor görs med bil, motsvarande siffra för kvinnor är knappt 50 %.
Attityderna skiljer sig också, män är mer positiva till bilism än kvinnor. Både
kvinnor och män anser dock att bilkörning representerar frihet och är praktiskt,
men män menar det i större utsträckning än vad kvinnor gör. Dessutom upplever
män bilkörning som avslappnande i större utsträckning än vad kvinnor gör, medan
kvinnor oftare uppfattar bilkörning som farligt och riskfyllt. Kvinnor har en mer positiv
inställning till kollektivtrafik än män. Kvinnor värderar även miljö och trafiksäkerhet
högre än vad män gör.
Om transportsystemet blir mer jämställt till följd av att kvinnorna närmar sig männens
resmönster och transportmedelsval, kommer det att leda till ett mindre hållbart
och säkert transportsystem. Det beror på att kvinnor i större utsträckning än män
åker kollektivt, cyklar eller går. Män har även en tendens att i större utsträckning
köpa bränsleslukande bilar, medan kvinnorna istället väljer mer bränslesnåla bilar.
Männen löper dessutom mer än dubbelt så stor risk att dödas i trafikolyckor, även
när hänsyn tagits till att fler män vistas i trafikrummet samt reser längre sträckor.
Beräkningar gjorda av Vägverket visar att om männen anammade kvinnors
körbeteende skulle antalet döda i trafikolyckor minskas med 40 %. Utvecklingen
verkar dock gå åt motsatt håll, där kvinnor kör allt mer bil, samt är mer riskbenägna
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än tidigare.
Kvinnors resmönster, det vill säga i högre utsträckning kombinationsresor, försvåras
av att städer idag ofta är funktionsuppdelade. Funktionsuppdelning betyder
att olika samhällsfunktioner är separerade från varandra, till exempel bostäder,
arbetsplatser och handel. Det innebär att ju längre ifrån varandra olika mål eller
funktioner i rummet ligger, desto mer tid går åt till resor och det blir svårare att
kombinera olika resor med varandra.
5.10 Energi och Miljö
www.energimyndigheten.
se
www.ekonomifakta.se
Hydén, C., red. (2008).
Trafiken i den hållbara
staden. Malmö:
Studentlitteratur.

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala slutliga
energianvändning (inrikestransporter och utrikes sjöfart). Bebyggelsesektorn och
industrin står för ytterligare var sin fjärdedel och en fjärdedel utgörs av energiförluster
i kärnkraft, vid distribution m m.
Transportsektorns energianvändning domineras helt av oljeprodukter, främst
bensin och diesel. Sedan 1970 har sektorns totala energianvändning, exklusive
utrikes sjöfart, ökat med över 65 procent. Andelen biodrivmedel ökar, om än den
fortfarande ligger på en relativt låg nivå. År 2008 uppgick andelen biodrivmedel till
4,9 procent vilket kan jämföras med 4,0 procent år 2007.
Trafiksystemen ger upphov till en rad miljöeffekter: luftföroreningar, buller, vibrationer,
barriäreffekter, föroreningar av mark och vatten, påverkan på landskapsbild och
stadsbild samt intrång i natur- och kulturmiljöer. En väl genomtänkt planering av
bebyggelsen kan förstärka eller minimera dessa effekter.
Forskning visar att vägtrafik med jämn hastighet och få stopp reducerar
avgasutsläppen. Exempel på faktorer i gatunätet som påverkar utsläpp och
bränsleförbrukning är gatans funktion (lokalgator och gator i tätortscentrum
ger höga utsläpp/fordonskm men den största totala mängden utsläpp kommer
dock från stora infarts- och genomfartsleder där det körs flest km), korsningar
(cirkulationsplatser bättre än trafiksignaler), hastighetsbegränsande åtgärder
(gupp gynnsammare än platåer), olika hastighetsgränser (vid upprepade hinder är
det en fördel med jämn låg hastighet), en hastighetsbegränsning över 70 km/h ökar
utsläppen och energiförbrukningen. Körstil är en annan viktig faktor för att minska
utsläppen, där jämnt körmönster är eftersträvansvärt. För att minska mängden
föroreningar i centrum kan centrum göras bilfritt med gågator, torgplatser och mer
grönområden.
Genom sänkta hastigheter kan den ekvivalenta ljudnivån utomhus sänkas med
2-4 dBA. 70 km/h till 50 km/h kan minska ljudnivån vid fasad med ca 4 dBA. 90
km/h till 70 km/h eller 50 km/h till 30 km/h kan sänka ljudnivån med ca 2 dBA. Med
dräneringsasfalt kan ljudnivån sänkas med ca 5 dBA. Förbjuds all tung trafik på en
gata kan de maximala ljudnivåerna minska med ca 10 dBA. Den maximala ljudnivån
påverkas inte av antal fordon utan enstaka fordon. En fördubbling/halvering av
avståndet mellan ljudkällan och mottagaren ger ca 3 dBA höjning/minskning av
den ekvivalenta ljudnivån. Med bullerplank eller bullervall kan ljudnivån enkelt
sänkas med 10-15 dBA.
Fasaddämpningen påverkar ljudnivån inomhus. Ofta är fönstren avgörande. En
fasad på ett nybyggt hus kan vanligen dämpa vägtrafikbuller med ca 30 dBA. Med
byggnaden nära vägen fungerar den som en bullerskärm och en tyst sida kan
erhållas på baksidan. Om husen läggs parallellt med vägen/gatan, skärmar huset
av bullret så att baksidan blir mer bullerskyddad. Sovrum bör alltid placeras bort
från vägen.
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En gles bebyggelsestruktur tar betydligt mer mark i anspråk eftersom bilberoendet
ökar och behov av t. ex. trafikleder och parkering ökar. Ny transportinfrastruktur
och bebyggelse ger dessutom intrång i naturmiljön.
5.11 Hälsa
Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på
folkhälsan i stort. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa
och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva
ett oberoende liv långt upp i åldern.
Den totala andelen personer som kan tolkas vara fysiskt aktiv minst 30 minuter
per dag i Sverige har inte ändrats sedan 2004 och är i dag ca 65 procent. Med
regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs
dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger
per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk
aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

www.fhi.se
Statens folkhälsoinstitut
(2010). Levnadsvanor
2010
Statens folkhälsoinstitut
(2010). Aktivt liv i byggda
miljöer.
Statens folkhälsoinstitut
(2010). Bostadsområdeten hälsofrämjande arena.

Fysisk aktivitet som icke-motordriven transport till en viss plats, som t ex arbete,
skola och affärer kan ske på många sätt. Gång och cykel är kanske vanligast, men
även stavgång, spark, rullskridskoåkning, joggning, rullskidåkning, rullstolsåkning
och skateboard är alternativ.
För att uppmuntra fysisk aktivitet ska det vara nära, tillgängligt och användbart.
Närhet handlar om det faktiska geografiska avståndet från adresspunkter till viktiga
målpunkter för ett aktivt liv, som motionsanläggningar, parker, lekplatser och
busshållsplatser. Forskning visar att människor tenderar att använda anläggningar
och platser mer regelbundet om de finns nära bostaden eller arbetsplatsen.
Tillgänglighet handlar om hur pass lätt och tryggt det är att nå en viss målpunkt.
Användbarhet, handlar om funktionaliteten, kvaliteten, skicket och skötseln.
Två parallella utvecklingar kännetecknar dagens stadstillväxt, förtätning genom att
städer och tätorter ”växer inåt” genom förtätning, och utbredning genom att de
”växer utåt” på tidigare obebyggd mark. Båda utvecklingarna får konsekvenser
för förutsättningarna för ett aktivt liv. Den kanske största utmaningen är hur vi
kan förtäta våra orter utan att tumma på närheten och tillgängligheten till, och
användbarheten av, parker, grönområden, vattendrag och andra platser som är
viktiga för att underlätta ett aktivt liv. Tillgängligheten ökar oftast med en tätare
bebyggelse, vilket främjar fysisk aktivitet. Till detta ska läggas att en högre täthet
i allmänhet betyder ökat underlag för service, handel och kultur och därmed ökad
närhet till detta samt ökade resurser för investeringar i den offentliga miljön.
5.12 IT-teknik
Den svenska regeringen har beslutat att implementera en strategi för bredband
med målsättningen att Sverige ska ha ett bredband i världsklass, dvs:
•

år 2015 ska 40 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en
kapacitet på minst 100 Mbit/s.

•

år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en
kapacitet på minst 100 Mbit/s.

Regeringskansliet,
Näringsdepartementet
(2010). IT och
energieffektivisering i
Sverige.
Kiruna kommun (2010).
Planeringsunderlag.
Kiruna kommun, IT
avdelningen.

Norrbotten har ett mycket väl utbyggt bredband. ITNorrbotten erbjuder Europas
största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service.
ITNorrbotten startade 1996 som ett samverkansprojekt. Idag drivs det som ett
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bolag ägt av alla kommuner i Norrbotten och Norrbottens läns landsting.
I Kiruna har en utbyggnad av fibernätet resulterat i att kommunen har ortssammanbindande nät som når
ut till samtliga byar med fler än 15 invånare så när som på en by. Det innebär att det är möjligt för ca 98
procent av kommunens invånare att få tillgång till dataförbindelser med kapacitet på 0.5 Mbit/s eller högre.
För att nå den del av befolkningen i kommunen som inte får tillgång till dataförbindelser över optofiber eller
över kopparnätet måste andra tekniska lösningar i form av trådlösa förbindelser (radiolänk, 3G, NMT 450
etc.) nyttjas.
Befintligt fibernät i Kiruna stad kommer att klara regeringens målsättning på 100 Mbit/s. Det kan bli
problem med höga kostnader om enstaka bostadshus på ett relativt långt avstånd från nätet vill ansluta
sig. I sådana fall är det mer förmånligt om flera hus kan ansluta samtidigt.  I samband med att Kiruna
centralort förändras, till följd av gruvbrytningen, kommer stadsnätet att behöva flyttas till nya sträckningar
för att kunna bibehålla en hög standard. Utbyggnaden av de trådlösa näten förväntas de kommersiella
operatörerna genomföra.
5.13 Flexibilitet
Eftersom det fortfarande kvarstår en hel del osäkerhetsfaktorer om var olika målpunkter ska lokaliseras,
vem som ska ansvara för olika delar av förändringen av Kiruna stad, hur stor deformationszonen kommer
att bli m m., är flexibilitet en viktig grund för planeringen. Flexibilitet innebär bland annat att vara förberedd
med alternativa lösningar på olika utvecklingar och deras konsekvenser.
Vid uppbyggnad av trafik- och bebyggelsestrukturer måste tidsaspekten hanteras. Omvandlingen av
staden kommer att ske i olika etapper över flera decennier. Därför måste det finnas en långsiktig inriktning,
med möjlighet till justering av framför allt trafiksystemen allteftersom omvandlingen sker. Detta kräver
också en flexibilitet.
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6. Diskussion - olika faktorers inverkan på bebyggelsetäthet och koncentration
längs stråk
Varje stråkscenario och bebyggelsestruktur har analyserats utifrån valda aspekter, med tanke på befintlig
struktur, och med särskild tyngdpunkt på transporternas koppling till bebyggelsen. Förutsättningar
för användning av icke-motoriserade färdmedel har särskilt analyserats. Resultatet presenteras för
stråkscenarierna i tabell 1, samt för bebyggelsestrukturerna i tabell 2.
Tabell 1. Faktorers betydelse för stråkscenarier
Stråkscenarier

Bandstruktur

Fingerstruktur

Slingstruktur

Bebyggelse

• Hög integration av
befintlig bebyggelse.
• Indikerar målpunkter
längs ett stråk.

• Hög integration av
• God sammanhållning
ny bebyggelse,
av ny och gammal
tillgodoser behov av
bebyggelse.
utveckling österut.
• Behov av att ny mark
• Behov av att ny mark
tas i anspråk för
tas i anspråk för
transportinfrastruktur.
transportinfrastruktur • Indikerar stor sprid• indikerar centrumnära
ning av målpunkter.
målpunkter.

Lokalklimat

• Beror av detaljutformning

• Med en utveckling
norrut och österut
till mer lågt belägen
terräng finns risk för
kallt lokalklimat.

• Beror av detaljutformning.

Kulturmiljö

• Beror av detaljutformning

• Beror av detaljutformning

• Beror av detaljutformning

Tillgänglighet

• Strukturen ger goda
• Strukturen ger goda
• Strukturen ger goda
förutsättningar för
förutsättningar för
förutsättningar för
effektiv kollektivtrafik.  
effektiv kollektivtrafik.
effektiv kollektivtrafik.
• Relativt goda förutsät- • Utveckling med cenEtt längre huvudnät
tningar för gång- och
tralt centrum, skapar
kan dock ge ökade
cykeltrafik
närhet till målpunkkostnader.
ter.
• Mindre goda förutsät• Goda förutsättningar
tningar för gång- och
för gång- och cykelcykeltrafik med
trafik med närhet och
spridda målpunkter.
koncentration.
• Mindre goda förutsättningar för biltrafik,
med huvudstråket
genom befintliga
bostadsområden.

Godstransporter

• Goda förutsättningar
för godstrafik utifrån
måttlig spridning
av målpunkter, och
möjlighet till god
orienterbarhet

• Goda förutsättningar
för godstrafik utifrån
en koncentration
av målpunkter, och
möjlighet till god
orienterbarhet.

Trygghet

• Relativt goda förutsättningar att skapa
sammanhängande
stråk av målpunkter,
med aktivitet och
ökad trygghet.

• Centrumnära, koncen- • Mindre goda förutsättrerade målpunkter
tningar att skapa
främjar trygghet och
trygga utemiljöer
ett aktivt gatuliv
med stor spridning
av målpunkter.

• Mindre goda förutsättningar med
en spridning av
målpunkter, och
huvudvägnät genom
befintliga bostadsområden
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Stråkscenarier

Bandstruktur

Fingerstruktur

Slingstruktur

Trafiksäkerhet

• Beror av
detaljutformning

• Beror av
detaljutformning.

• Beror av
detaljutformning

Grönområden

• Nära ut till omgivande
naturmark för
många.

• En utvecklad
fingerplan ger
möjlighet till
naturmarksflikar in
mellan bebyggelse”fingrarna”

• Kan ge en god
koppling till
gruvstadsparken som
rekreationsområde
som kopplar
samman bebyggelse
med gruvområde
(med tanke på
huvudstråkets
lokalisering).

Jämställdhet

• Indikation på måttlig
• Indikation på god
• Indikation på
spridning av
koncentration av
spridda målpunkter
målpunkter ger ett
målpunkter stärker
försämrar för
relativt gott stöd till
kvinnliga resmönster,
kvinnliga resmönster.
kvinnliga resmönster,
som är positivt för
Kvinnliga resmönster
som är positivt för
andra samhällsmål.
är positiva för andra
andra samhällsmål
samhällsmål.

Miljö och Energi

• Relativt goda
• Goda förutsättningar
• Goda förutsättningar
förutsättningar
för gång- och
för kollektivtrafik,
för gång- och
cykeltrafik och
och mindre goda
cykeltrafik och goda
kollektivtrafik, som
förutsättningar för
förutsättningar för
tillsammans minskar
gång- och cykeltrafik
kollektivtrafik, som
resande med
(med tanke på
tillsammans minskar
motoriserade fordon.
större spridning av
resande med
• Goda förutsättningar
målpunkter) som
motoriserade fordon.
för minskad
tillsammans minskar
• Relativt goda
energiåtgång med
resande med
förutsättningar
minskat resande
motoriserade fordon.
för minskad
med motoriserade
• Mindre goda
energiåtgång med
fordon.
förutsättningar
minskat resande
för minskad
med motoriserade
energiåtgång utifrån
fordon.
aspekten resande
med motoriserade
fordon.

Hälsa

• Relativt goda
förutsättningar för
fysisk aktivitet i
form av gång- och
cykeltrafik och till/
från kollektivtrafik,
med tanke på
måttlig spridning av
målpunkter.

• Goda förutsättningar
för fysisk aktivitet i
form av gång- och
cykeltrafik och till/
från kollektivtrafik,
med närhet och
koncentration av
målpunkter.

• Mindre goda
förutsättningar för
fysisk aktivitet i
form av gång- och
cykeltrafik och till/från
kollektivtrafik, med
tanke på spridning av
målpunkter

IT-teknik

• Oklar påverkan

• Oklar påverkan

• Oklar påverkan

Flexibilitet

• Kan relativt enkelt vid
behov utvecklas till
en annan stadsform.

• Möjlighet till justering
av respektive
”finger”, utan att
förändra hela
strukturen, medför
en viss flexibilitet.
• Lätt att integrera
nya fysiska
utvecklingsriktningar

• Risk för uppbyggnad
av en rigid struktur
med stor spridning
av målpunkter.
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Tabell 2. Faktorers betydelse för bebyggelsestrukturer
Bebyggelsestruktur

Tät Bebyggelsestruktur

Blandad bebyggelsestruktur

Gles bebyggelsestruktur

Bebyggelse

• Bättre underlag för
• Varierad upplevelse
service i centrum.
av staden.
• Kortare
trans• Blandning av invånarportavstånd i staden.
na som minskar
segregation

• Frihetskänsla med
eget hus och
trädgård
• Mer utrymmen för
tillhörigheter, t ex
skoter, släpvagn.
• Större utbredning av
staden

Lokalklimat

• Mindre utrymme för
snövallar och upplägg av snö.
• Höga hus kan ge mer
blåsiga förhållanden
på gatunivå.

• Ett mellanting mellan tät och gles bebyggelse.

• Mer utrymme för upplägg av snö

Kulturmiljö

• Beror av detaljutformning, hur ny och
gammal bebyggelse
integreras med
varandra, att flyttade
byggnader hamnar i
rätt sammanhang.

• Beror av detaljutformning, hur ny och
gammal bebyggelse
integreras med
varandra, att flyttade
byggnader hamnar i
rätt sammanhang.

• Beror av detaljutformning, hur ny och
gammal bebyggelse
integreras med
varandra, att flyttade
byggnader hamnar i
rätt sammanhang.

Tillgänglighet

• Ett samlat resandeun- • Ett mellanting mellan
derlag underlättar för
tät och gles bebykollektivtrafiken.
ggelse.
• En koncentration av
målpunkter underlättar gång- och
cykeltrafik

• Ett mer utspritt resande underlag ger
sämre underlag för
en effektiv kollektivtrafik.
• Mindre god tillgänglighet för gång- och
cykeltrafik med
längre avstånd till
målpunkter.

Godstransporter

• En koncentration av
målpunkter främjar
effektiva godstransporter i staden.
• Risk för att trängsel
och trånga gaturum
minskar framkomligheten.

• Ett mellanting mellan
tät och gles bebyggelse.

• Spridning av målpunkter missgynnar effektiva godstransporter i
staden.
• Risk för behov av
godstransporter i
gaturum vars funktion inte främjar en
effektiv godstransport. (t ex gata i
villakvarter)

Trygghet

• Ett aktivt gatuliv
med människor i
rörelse främjas av
en koncentration av
målpunkter.
• Stadsmiljö kan ge upphov till uteliv (t.ex.
nattklubbar) som
skapar otrygghet.

• Goda förutsättningar
för en blandning av
invånare med olika
socioekonomiska
förutsättningar.

• God grannsamverkan kan ge en trygg
miljö.
• Färre människor som
rör sig på gator och
offentliga platser.
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Bebyggelsestruktur

Tät Bebyggelsestruktur

Blandad bebyggelsestruktur

Gles bebyggelsestruktur

Trafiksäkerhet

• Beror av detaljutformning

• Beror av detaljutformning

• Beror av detaljutformning

Grönområden

• Mindre utrymme för
större grönområden.
• Större behov av parkanläggningar.
• Gröna stråk positivt
för att skapa koppling mellan tät
bebyggelsestruktur
och naturområden.

• Ett mellanting mellan
tät och gles bebyggelse.

• Mer tillgängliga ytor
för grönområden och
friluftsliv i närområdet.

Jämställdhet

• Goda möjligheter till
gång- och cykeltrafik
samt kollektivtrafik
stödjer kvinnliga
resmönster, som är
positivt för andra
samhällsmål.

• Ett mellanting mellan
tät och gles bebyggelse.

• Goda möjligheter för
biltrafik stödjer manliga resmönster, som
är negativt för andra
samhällsmål.

Miljö och Energi

• Goda förutsättningar
• Ett mellanting mellan
för minskad energiåttät och gles bebygång med minskat
ggelse.
resande med motoriserade fordon.
• Låg exploatering av
markresurser.
• Goda förutsättningar för gång- och
cykeltrafik och
kollektivtrafik, som
tillsammans minskar
resande med motoriserade fordon.

• Mindre goda förutsättningar för minskad
energiåtgång utifrån
aspekten resande
med motoriserade
fordon.
• Hög exploatering av
markresurser.
• Goda förutsättningar
för att slippa störningar i form av buller
och emissioner.

Hälsa

• Goda förutsättningar
• Ett mellanting mellan
för fysisk aktivitet,
tät och gles bebymed tanke på gångggelse.
och cykeltrafik och
kollektivtrafik, med
närhet till målpunkter.
• Mindre goda förutsättningar för störningar
i form av buller och
emissioner

• Goda förutsättningar
för fysisk aktivitet
i anslutning till
naturområden.
• Goda förutsättningar
för att slippa störningar i form av buller
och emissioner.

IT-teknik

• Möjligheter till låg
anslutningskostnad
till bredband.

• Ett mellanting mellan
tät och gles bebyggelse

• Risk för högre anslutningskostnad till
bredband för hushållen.

Flexibilitet

• Beror av utformning,
privata/offentliga
intressen m m.

• Beror av utformning,
privata/offentliga
intressen m m.

• Beror av utformning,
privata/offentliga
intressen m m.
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6.1 Centrum
Det förslagna nya centrumområdet är placerat längre ned på den sydvästliga
sluttningen än nuvarande stad. Nuvarande centrum är beläget ca 550 meter över
havet och det planerade centrumet är beläget ca 450 meter över havet. Särskild
hänsyn bör tas till hur lokalklimat och möjlighet till utblickar över landskapet
inverkar på den nya placeringen. En genomtänkt planering av gaturummet är
viktigt för att skapa ett attraktivt stadsmässigt centrum tillsammans med attraktiva
bostadsområden med goda lokala klimatförhållanden.
Möjlighet till större handelsetableringar i närheten av centrum kan ge ett annat
resmönster jämfört med traditionell lokalisering av större köpcentrum i utkanten av
en stad. Eventuellt kan det leda till samnyttjande av parkeringar för centrumhandel
och större handelsetableringar.
6.2 Resecentrum
Resecentrum innebär att olika transportsätt samordnas på samma plats t ex
järnväg, spårvagn, bussar och taxi. Centrumet kan även kompletteras med viss
service t ex kiosk eller kafé. Att resecentrum ligger i eller nära centrumområdet
är viktigt, framför allt för att ge goda förutsättningar till en breddad gemensam
arbetsmarknad tillsammans med Gällivare. Ett framtida perspektiv är också
möjlighet till närmare samverkan med östra Norrbotten och den pågående
utvecklingen av gruvbrytning. Om resecentrum inte kan placeras i centrala Kiruna
är det önskvärt att kommunikationsstråket centrum – resecentrum blir starkt och
tydligt.

7. Slutsatser
7.1 Stråkscenarier
Med tanke på att de olika stråkstrukturerna samtliga är generellt bra som
trafikstrukturer, men tar olika stor hänsyn till den befintliga bebyggelsen, kan man
tänka sig att de är mer eller mindre användbara på kort eller lång sikt. Fingerstrukturen
kan vara en tänkbar lösning på längre sikt, medan slingstruktur kan vara lämplig
i närtid, och bandstruktur i en övergångsperiod alternativt på längre sikt. Det är
viktigt att planera långsiktigt under hela stadsomvandlingsprocessen eftersom
lokalisering av viktiga målpunkter och val av trafikstråk är beroende av varandra.
7.2 Bebyggelsestrukturer
Det finns för- och nackdelar med olika bebyggelsestrukturer. En koncentrerad
bebyggelse underlättar för attraktiva kollektivtrafiklösningar och ger närhet till
service och nöjen och korta avstånd för gång- och cykeltrafikanter. Detta stödjer
också jämställdheten. Gles bebyggelse ger å andra sidan generellt sett en hög
tillgänglighet till grönområden. Med en koncentrerad bebyggelse minskar ytor för
uppställning av fordon, släpvagnar och dylikt samt ytor för offentligt bruk för till
exempel snöupplag.
Trygghet i form av ett aktivt stadsliv med människor i rörelse stöder koncentration
av bebyggelse. Trygghet i form av att vara känd i kvarteret, och att nya människor
som rör sig i kvarteret noteras, är en fördel med gles bebyggelse.
Gles bebyggelse kräver en högre markexploatering och leder till en högre
energianvändning och emissioner totalt sett med längre transportsträckor. Gles
bebyggelse skapar däremot förutsättningar för miljöer med låga lokala emissions31

och bullerstörningar.
Blandad bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för en ökad integration i
samhället avseende socioekonomiska faktorer, och skapar en flexibel miljö för omoch tillbyggnad.
Olika bebyggelsestrukturer har alla sin plats i en stad för att möta olika önskemål
hos invånarna. Hur mycket som ska finnas av olika strukturer formas i en process
mellan önskvärd samhällsutveckling och efterfrågan på olika strukturer, där
kommunen har en aktiv roll.
8. Förslag till fördjupade analyser
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•

Hur kan den fysiska planeringen stärka utvecklingen av en gång- och
cykelstad i Kiruna?

•

Hur kan den fysiska planeringen stärka utvecklingen av kollektivtrafiken i
Kiruna?

•

Hur påverkar ett kallt klimat cykel- och gångtrafik?

•

Hur påverkar ett kallt klimat kollektivtrafik?

•

E10 i ett funktionellt sammanhang - hur påverkas staden av en genomfart,
förbifart eller tangentiell förbifart?

•

Hur kan ett småskaligt detaljhandelscentrum samordnas med
storhandelscentrum?

•

Hur ser lastbilstrafiken, med särskilt fokus på farligt gods, ut i ett framtida
Kiruna? Samverkansprojekt mellan olika berörda aktörer?

•

Hur vinterförhållanden påverkar driften (t.ex. bortforsling av snö eller upplag
av snö på sidan av vägen, minimera skador efter plogning, medvetet nyttja
snön i staden)

•

Stadens funktionalitet och kvartersstruktur: målpunkter, handel och service i
förhållande till bebeyggelse kopplat till vinterförhållanden.

•

Kan impediment utgöra viktiga sociala kontaktytor?

•

En trafikstrategi i Kiruna, litteraturstudie över goda exempel på trafikstrategier.

•

En trafikstrategi för målpunkter - hur de ska kopplas samman.

•

Resecentrum – placering och närhet till andra målpunkter

•

Hur ska ett attraktivt bostadsområde se ut som är koncentrerat och
energisnålt, men samtidigt uppfyller de kvaliteter som gles bebyggelse kan
erbjuda?   

•

Utvärdering av Hallmans stadsplan avseende lokalklimat, utblickar, kulturmiljö
men även trivsel och ”igenkänningsfaktor”.

•

Hur kan IT-lösningar stödja ett miljöanpassat trafikval för persontransporter?

•

IT-lösningar för att minimera energianvändningen i ny bebyggelse

•

En studie av skotertrafik i tätbebyggda områden

•

Hur kan Kirunas och Gällivare/Malmbergets utveckling komma att påverkas
av framtida möjlig brytning av ytterligare malmfyndigheter?

•

Hur påverkar rennäringen och stadsutveckling varandra, utifrån olika aktörers
perspektiv?

•

Parkanalys- lokalisering av parker i samband med bebyggelseutveckling

•

Vad gör Kiruna attraktiv som stad? Hur kan dessa faktorer förstärkas och hur
viktiga är klimatförutsättningarna för attraktiviteten?
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