
Mitt i Kirunas nya stadskärna byggs ett kulturhus, en 
mötesplats där många olika funktioner samlas. 

Det är Tirsén & Aili Arkitekter som tillsammans med Peab 
bygger det nya kulturhuset. Byggnaden, som blir 10 300 
kvadratmeter stor, påbörjades sommaren 2018 och planeras 
stå färdigt år 2020.

Kirunas nya kulturhus ska innehålla stadsbibliotek, konsthall, 
ungdomens hus, bio, kongressal, mindre biograf med lite 
lyxigare stolar, restaurang samt mindre konferensrum som 
även kan användas som loger.

Runt omkring byggnaden växer den nya staden fram. Den 
framtida stadskärnan ska vara tät med en ombonad gågata 
och innehålla olika verksamheter som handel, arbetsplatser, 
kultur, hotell, restauranger och caféer. 

Kirunas nya kulturhus

Boka din konferens i  

Kiruna nya kulturhus 

Kontakt: 

Ellen Marit Labba, Processtödjare,  

Kulturhuset

Telefon: +46 980 70834 

E-post: Ellen-Marit.Labba@kiruna.se

Hemsida: www.kiruna.se

www.kiruna.se

Konferenslokaler i 
Kirunas nya kulturhus

Kulturhuset sett från torget 
Illustration Tirsén & Aili Arkitekter



Sal 1, kongressalen
Stor och ljus kongressal som 
enkelt kommer kunna förändras 
för olika aktiviteter. Goda akustiska 
egenskaper och stora glaspartier 
för möjlighet till dagsljus. Under 
konferenser och prov ska lokalen 
kännas lugn, behaglig och luftigt 
att sitta i en längre tid. Under en 
bankett ska lokalen trots storleken 
kännas välkomnande, intim, festlig 
och ge möjlighet till mat, dans och 
uppträdanden. Salen ska också 
kunna bli en mer sluten mörk 
konsertlokal. 

Sal 2, Nya Nåjden
Ersätter Nåjden i dagens Folkets 
Hus och kommer kunna användas 
av många typer av verksamheter 
som ställer stora krav på scen- 
och akustiklösningar. En varm och 
ombonad atmosfär, präglat av den 
lappländska kulturtraditionen.

Sal 3, Nya Prisma
Ska kunna växla från en ljus 
och mysig konferens- och 
utställningslokal till en mörk 
inneslutande teaterbox eller 
biosalong. 

Sal 4, Nya Lapplandsrummet
Det lilla ”vardagsrummet”. En mysig 
och intim lokal med lugna material 
och färger i en naturinspirerad skala.

Sal 5, Hjalmars rum
Ett modernt, högklassigt och 
inbjudande sammanträdesrum med 
ett stänk av Kirunas historia. Mjuk 
färgsättning, naturinslag, konst på 
väggar, noggranna val av inredning 
och miljöarmaturer.

I receptionen kommer besökarna 
att mötas av en brasa. En 
trappa upp ligger de större 
salarna, omgivna av foajé- och 
restaurangytor med vy mot torget 
och handelsgatan. 

Foajén har en stor balkong mot 
torget där Kirunas nya stadshus 
och länskonstmuseum Kristallen 
redan står färdigt.

Taxa för uthyrning av konferenslokaler i 
Kirunas nya kulturhus 

Lokaler för möten, konferens, kongress, bankett och event

Lokal Personer Heldag
(kronor)

Halvdag
(kronor)

Sal 1

”Konsert” 
”Kongress” 
”Halva” 
”2 lokaler”
”Bankett”

(våning 3)

Konferens hela
Konferens halva
50 %
25 %

1400
810
400

150-200
600

35 000
35 000
20 000
10 000
35 000

20 000
20 000
12 500
7 500

20 000

Sal 2

”Nåjden”

(våning 2-3)

Biosittning hela 410 10 000 6 000

Sal 3

”Prisma”

(våning 3)

Teleskop 130 7 500 5 000

Sal 4

”Ny bio”

(våning 4)

Exklusivare lokal med 
egen lounge, egen 
entré, serverings-
möjlighet

40 5 000 3 000

Sal 5

”Hjalmars”

(våning 4) 20 3 000 2 000

Mötesrum

Möterum (loger)
Mötesrum flex 1
Mötesrum flex 2

(våning 3)

4 stycken
(Musikloger)
(Artistfoajé)

10
20
20

2 000
2 500
2 500

1 250
1 500
1 500
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Kristallen 
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Kongressalen 
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