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KIRUNAS NYA ALLRUM
Vi föreslår ett rationellt, tydligt organiserat, lätt- 
arbetat och flexibelt kulturhus där verksamheten 
står i fokus. Välbekanta material som trä och sten 
gör att huset inte upplevs så högtidligt - alla ska 
känna sig välkomna till ett hus utan ”trösklar”.

Från det gamla Kiruna tar vi med oss en fasad-
panel av träspån, som liknar den som finns på  
Kiruna kyrka och brandstation och även på det 
nyare hotell Ferrums nedre våningar. En slags   
nationalromantisk funktionalism. Spånpanelen 
målas Falusvart som järnmalm och ramar in ljusa-
re partier i trä och glas.

I kontrast till det runda stadshuset har Kultur-
huset en strikt rektangulär form som följer kvar-
tersgränserna. Huset har en uppglasad, publik sida 
mot Handelsgatan i söder och torget i väster och en 
mera sluten kontors- och servicesida mot norr och 
öster. Biblioteket ligger i bottenvåningen med gla-
sad fasad mot Handelsgatan. Det gör att huset upp-
levs som levande och befolkat hela dagen. Ungdo-
mens hus placeras i nordvästra hörnet närmast den 
planerade gymnasieskolan och grundskolan.

Huvudentrén är väl synlig från resecentrat vid 
Malmgatan. Besökaren möts av en trevlig brasa och 
en gemensam reception för husets verksamheter. 
Konsthallen intill lockar till besök. En trappa upp 
ligger de större salarna, omgivna av foajé- och res-
taurangytor som annonserar verksamheterna mot 
torget och Handelsgatan. Foajén har en stor bal-
kong mot torget. 

 
KIRUNA TORG
Det nya torget är ett slags Kiruna i koncentrat och 
blir en självklar och aktiv centralpunkt. Kultur- 
huset samspelar med torget. Vi lägger en solig ute-
servering i gatuplanet under en stor balkong. Från 
balkongen upplever man torglivet och torgkonser-
ten på nära håll. Från torget ser man det som hän-
der på balkongen – kanske ett eldande majtal eller 
en festlig bankett för OS-medaljören. 

Ljusspelet på den höga foajéväggen ger torget en 
vacker fond.

TRAFIK 
Vi följer trafikledsplanen som anger bilfria sidor 
mot torget och Handelsgatan och inlastning från 
gatan mot kvarter 6. Vid huvudentrén ligger en  
cykelparkering under tak med laddmöjlighet för el-
cykel. Den gemensamma inlastningen är indragen 
under tak och har möjlighet till samtidig uppställ-
ning av flera fordon. Eventuella backningsrörelser 
sker på tomtmark. Ett kallgarage vid sceninlast-
ningen ger möjlighet till längre uppställning av 
buss eller trailer. 

Mot kvarteren 5 och 10 redovisas läge för 
skywalks, som förbinder hotellen med foajen och 
restaurangen i våning 1 tr.

Stadshuset

KV. 5 kulturhus

Husets bruttoarea (BTA) är 10.386 m2 
och bruksarea (BRA) är 9620 m2
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