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Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 

Förord 
Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder i Kiruna baseras på en politisk vilja 
och vision om att ha en väl fungerande bostadsmarknad och en god livsmiljö för alla 
som bor i Kiruna kommun. 
 
Kiruna genomgår en stadsomvandling på grund av gruvbrytningens påverkan på 
marken i Kiruna C. I stadsomvandlingen kommer bostäder att rivas och ett behov av 
bostadsproduktion uppstår. Samtidigt pågår en utveckling av gruvverksamheten i 
Svappavaara. Både turismen och gruvnäringen avser att anställa fler. Kiruna har 
både en ambition och möjlighet att växa. Detta dokument redogör för kommunens 
ställningstagande i frågor som rör bostadsförsörjning inför den situationen. 
Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att revideras löpande. 

Åtgärderna är fastlagda i kommunfullmäktige 2012-11-13. 
 
 
 
Kristina Zakrisson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bakgrund 

Den 1 januari 2001 kom en ny Bostadsförsörjningslag (2000:1383). Lagen innebär att 
varje kommun är skyldig att planera för och att skapa goda förutsättningar för 
kommuninvånarnas boende. I regeringsformens andra paragraf står ” Den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den 
offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till 
hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet”. 

Kommunen har flera verktyg till sitt förfogande när det gäller att främja 
bostadsförsörjningen.  
 

Det kommunala planmonopolet, enligt Plan- och bygglagen, PBL med 
vilken kommunen har ansvaret för översikts- och detaljplanearbetet och 
styr användningen av mark, vatten och bebyggelseutveckling.  
 
I mark- och exploateringsavtal kan kommunen ställa villkor på 
byggandet, storlekar och formerna för upplåtelse.  
 
Genom en god plan- och markberedskap kan man dessutom säkerställa 
att det finns byggbar mark när detta efterfrågas. 

 

En väl fungerande bostadsmarknad 
För tillväxten i Kiruna är det avgörande att det finns en fungerande bostadsmarknad. 
Det måste finnas attraktiva bostäder att erbjuda både för dem som flyttar till Kiruna 
och de som redan bor här. Kiruna är och ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo 
och leva i. 
 
Kiruna kommuns strategi för en god bostadsmarknad: 
  
 

• En grundläggande strävan är att främja mångfald i boendet. Detta betyder att 
det ska finnas en variation av olika lägenhetsstorlekar, hustyper, prisbilder och 
upplåtelseformer i olika stadsdelar och områden. Detta är en förutsättning för 
att människor med olika behov ska ha möjlighet att bo i alla delar av 
kommunen och staden. Behovet och efterfrågan från olika grupper ska 
beaktas i bostadsplaneringen.  

 
• Det är viktigt att kommunen, vid ny- och ombyggnad av bostäder samt övriga 

anläggningar, ställer höga krav på materialval, uppvärmning och utformning 
för att sträva mot ett långsiktigt hållbart byggande.  

 
• Både vid förvaltande av byggnader och vid ny- och ombyggnad ska 

kommunen, på olika sätt, stimulera till miljövänliga och energieffektiva 
lösningar särskilt anpassat till Kirunas kalla klimat. Detta kan t ex ske genom 
utbildning, seminarier och krav på byggande. 
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• Kommunen ska, genom allmännyttan, sträva efter att det finns ett bestånd av 
bostäder med rimliga hyror/boendekostnader i attraktiva lägen. 

 
• Kommunen ska genom direktiv till allmännyttan verka för att allmännyttans 

bestånd hålls i ett bra skick. Kommunen vill att alla ska kunna bo i en trygg 
och stimulerande miljö till en rimlig kostnad.  

 
• De äldres behov ska särskilt beaktas i planering och byggande. 

Förutsättningar ska ges för ett bostadsutbud som passar äldre med avseende 
på lokalisering och tillgänglighet till vård och service. 

 
• Nya bostadsområden ska planeras så att de är tillgängliga och användbara för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
 

• Vid planering ska eftersträvas att skolor, service, arbetsplatser och bostäder 
finns nära varandra för att minska behovet av långa transporter. 

 

Stadsomvandling 
November 2009 tog Kirunas politiker beslut om att den fördjupade översiktsplanen 
från år 2007 avseende centrumplacering skulle revideras.  
 
Enligt gällande beslut i kommunfullmäktige ska en ny stadskärna, huvuddelen av 
framtida ny bostadsbebyggelse och offentlig service mm lokaliseras i anslutning till 
de östra delarna av Kiruna. Kommunstyrelsen avser även att skapa möjligheter för 
etableringar i nordväst, i anslutning till Luossavaara. Den fördjupade översiktsplanen 
för Kiruna C beräknas vara klar år 2013. 
 
Enligt prognoser som LKAB har presenterat kommer vissa bebyggda områden inom 
Kiruna C att påverkas av markdeformation redan inom några år. Detta gäller även 
den del av järnvägen som ligger i anslutning till LKAB:s industrimark.  
 
Ullspiran är det bostadskvarter som påverkas först. Omkring år 2013-2014 kommer 
Ullspiran att vara avvecklad på grund av markdeformationernas utbredning. Kvarteret 
omfattar ca 150 lägenheter. Omkring 2017-2018 kommer sannolikt kvarteren 
Fjällrosen, Fjällvivan, Vallmon och Fjällklockan vara avvecklade. Dessa kvarter 
omfattar totalt ca 170 bostäder. Alla dessa bostadsområden ägs av FAB (Fastighets 
AB Malmfälten, ett helägt dotterbolag i LKAB-koncernen). I detta område, liksom i 
övriga områden som berörs av markdeformationen där LKAB äger bostadsbeståndet, 
förutsätts att LKAB ersätter bostäder som rivs med nya bostäder. 
 
När LKAB brutit ut huvudnivån 1365 kommer c:a 2700-3250 bostäder att ha berörts. 
Detta antas ske inom c:a 20 år. Inom området som detta omfattar finns många 
privata fastighetsägare. 
 
 
De bostäder som avvecklas på grund av markpåverkan ersätts givetvis fortlöpande 
så att tillgången till bostäder säkras. Det är lämpligt att placera nya 
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flerbostadsområden så att de stöder en utveckling av ett nytt centrum. Med andra ord 
kommer kommunen, genom planläggning, att styra bebyggelseutvecklingen så att 
etableringen av nytt centrum, invid stadshuset, stöds av bostadsbyggande. 
 

 

 

Figur 1. Prognos av gräns för miljövillkor. Daterat 2012-10-15.(LKAB) 

 

Expanderande gruvverksamhet i Svappavaara 
LKAB har aviserat en utökning av gruvverksamheten i Svappavaara som ger ett ökat 
behov av arbetskraft.  Man avser att anställa 500 personer. Det gör att behovet av 
bostäder kommer att öka. Det kan även komma att påverka läget på 
bostadsmarknaden i Vittangi m fl byar och Kiruna C. I Svappavaara finns idag 
områden detaljplanelagda för bostäder i norra delen av byn.  
 
Det är viktigt att beakta detta utökade behov. Det ska vävas in i de behov som 
stadsomvandling och förväntan på ett expanderade näringsliv innebär. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder starten av en fördjupad översiktplan för 
Svappavaara där detta sker. Planavdelningen utreder också möjligheterna för 
bostadsbyggande i anslutning till befintlig bebyggelse där vatten och avlopp redan 
finns. 
 

Åtgärder i rätt riktning 
Kiruna kommun har en befolkningsutveckling, med antalet invånare pendlande kring  
23 000, där andelen yngre, yngre medelålders samt yngre och äldre pensionärer 
ökar. Ändringar i befolkningsstruktur leder till förändringar i hushållskvoten och 
behovet av bostäder. Ökat antal yngre och fler ”yngre pensionärer” ger ett ökat behov 
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av fler små lägenheter. Ökning av äldre pensionärer leder till större behov av 
äldreboendeplatser. Ökat antal yngre medelålders leder till större efterfrågan på 
småhus. 
 
Det är viktigt att de bostäder som avvecklas på grund av markpåverkan ersätts. 
Det vill säga att det antal bostäder som rivs måste ersättas med motsvarande 
mängd. Mot bakgrund av det antal bostäder som avvecklas bör: 
 
- fram till år 2018 ca 250 bostäder tillföras med hänsyn till 
markdeformationerna. 
 
- under åren 2018 - 2023 ytterligare 200 bostäder tillföras med hänsyn till 
markdeformationerna. 
 
På 20 års sikt kommer, mellan 2500 och 3300, bostäder att behöva tillföras 
Kiruna. 
 
I verkligheten kommer planeringen av avvecklingen och tillförseln av 
bostadsområden behöva ligga före utbredningen av markdeformationerna. Det 
som bestämmer hastigheten på omvandlingen är i hur stora delar man 
avvecklar det gamla för att få med sig sammanhållande strukturer och 
funktioner samt att tillskapa buffertzoner mellan gruvindustri och bostäder. 
 
Se figur 1 på sidan 5. 
 
Idag råder en bostadsbrist i Kiruna. Därför bör det redan nu tillföras bostäder 
som kan kompensera det underskott som råder idag. Det bör alltid finnas ca 50 
- 75 bostäder ledigt för reparation i en stad av Kirunas storlek. Tillförseln av 
bostäder måste göras med hänsyn taget till åldersstrukturens förändring.  
 
I tillägg till att kompensera för de bostäder som avvecklas på grund av 
gruvbrytning siktar Kiruna på en befolkningstillväxt. Detta ska man ta höjd för i 
planarbetet. 
 
Plan och exploateringsarbete pågår hela tiden i kommunen med sikte på 
bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att uppdateras 
med avseende på påbörjade och antagna detaljplaner. 
 
Det viktiga för kommunen är att ligga före i plan- och exploateringsberedskap 
så att möjligheterna finns att bygga. 
 
 
 
Planberedskap 
Kommunen ska på ett långsiktigt hållbart sätt säkerställa tillgången på mark för 
bostadsbyggnation och verksamheter. Kiruna kommun strävar efter att tillhandahålla 
villatomter, mark för flerbostadshus, äldreboende och studentbostäder i så attraktiva 
lägen som möjligt. Det sker genom detaljplaneläggning, genom god planberedskap 
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och framförhållning i den översiktliga planeringen. Kommunen strävar efter att skapa 
en bostadsmarknad som ger många möjlighet att få en bra bostad. 
 
Idag finns pågående planarbete för ett antal områden avsedda för bostäder.  
 
I LKABs regi sker en planläggning av Jägarskolan som, i etapper, kan rymma 250 
bostäder. De arbetar även med ett område invid Luossavaara som kan rymma 150 
bostäder. LKAB genomför även en planändring på Jägarskoleområdet och tillför 
under 2014 c:a 25 bostäder. Man renoverar dessutom de byggnader som står i 
kvarteret Gullriset till små lägenheter. Ambitionen är att Luossavaaraområdet och 
Jägarskoleområdet ska kunna bebyggas samtidigt och etappvis tillföra bostäder till 
Kiruna. 
 
HSB arbetar med två detaljplaner för bostäder. Totalt kan det rymma c:a 60 -70 
bostäder. 
 

Kiruna kommun arbetar med ett planprogram i området invid skutbanan(C i figur 3). 
Där planeras c:a 50 småhus och 50 lägenheter klara för byggstart 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur3 Luossajärvi A och Jägarskolan B 

 
 
 

 
Figur3 HSB i Ahos park och söder om Jägarskolan 

 
Den arkitekttävling som görs under 2012 för ett nytt centrum kommer att omfatta 
stadshus, centrumfunktioner, offentliga byggnader och bostäder. Efter 
arkitekttävlingen följer detaljplaneläggning för att genomföra tankarna från det 
vinnande bidraget i tävlingen. Stadshuset ska vara inflyttningsklart 2016. Vid den 

A 
B 

C 
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tidpunkten är ambitionen att det finns 150 - 300  bostäder färdiga eller påbörjade i det 
området.  
 

Allmännyttan 
Genom att flerbostadshus, med olika standard, tillförs på marknaden skapas ett 
varierat utbud för t ex de som avser att sälja sin villa och flytta in i lägenhet och för de 
som behöver en ny lägenhet. Det främjar rörligheten på bostadsmarknaden i alla 
kostnadssegment.  
 
Entreprenörer upptar en del lägenheter från den ordinarie bostadsmarknaden och 
även ett antal villor har sålts för uthyrning till entreprenörer. Det är viktigt att det finns 
lämpliga entreprenörsboenden så att villor och lägenheter inte ska tas i anspråk av 
tillfällig arbetskraft. 
 
Kirunabostäder bidrar till en fungerande bostadsmarknad genom att iordningställa 
tidigare avställda bostäder. Det ger hög standard och god tillgänglighet, men med 
lägre boendekostnad i förhållande till nybyggnation. På så sätt tillförs marknaden ett 
kostnadsmässigt komplement till nybyggnation. Under 2012 tillförs drygt 80 bostäder 
på i Glaciärenområdet på Lombolo. 
 

 
Figur 4 Kirunabostäders områdee på Glaciären  
 

De bostäder på Lombolo som upplåtits till sk entreprenörsboende renoveras och förs 
ut som ett tillskott till den ordinarie bostadsmarknaden under 2013. Det är ett tillskott 
på c:a 55 bostäder. 
 
 
 
 
 
Summering 
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En summering av gjord i tabell 1. Den visar att, om samtliga detaljplaner förverkligas 
fullt ut, finns ett planmässigt överskott av 190 bostäder utöver ersättningen för de 
som avvecklas. Om detaljplanerna försenas eller minskar i omfattning kan detta 
överskott ändras. Det planmässiga överskottet är sannolikt ingen nackdel att ta med 
in i den period, med ökat behov av bostäder, som kommer efter 2018. 
 
Tabell 1. Bostäder som avvecklas, byggs, planeras och detaljplaner som är under framtagande 

Rivs

År FAB/LKAB KBAB Småhus HSB FAB/LKAB Nya Kiruna C

Överskott 
utöver det 
som rivs

Glaciären/L
ombolo

Kapellet/Alp-
toppen/Skjut-
banan/Sandste
nsberget

Ahoparken/Jä
garen

J-skolan/ 
Gullriset/Luos
saområdet

2012 50 90 5 50 25 120
2013 50 20 10 25 5
2014 50 50 10 50 60

2015 - 2018 170 55 20 100

150-300 
etappvis (ej 

med i 
kalkylen) 5

Tillförs

 

Äldres boende 
Äldreboenden har tillförts under de senaste åren för att motsvara behovet. Dessa 
åtgärder har periodvis inte räckt till. I dagsläget är behovet täckt men det krävs 
fortsatta åtgärder för att täcka kommande behov. 
 
Med nuvarande utbud av boendealternativ för våra äldsta måste socialförvaltningen 
uppföra ca 40 nya lägenheter i vård- och omsorgsboenden redan fram till 2014. Detta 
behov fortsätter att öka med motsvarande 40 lägenheter, i alla fall fram till 2020 av 
det som kan förutspås idag. Detta som en följd av att andelen personer över 80 år 
ökar starkt. Utöver detta är ett par äldreboenden otidsenliga vad avser de äldres 
säkerhet och personalens arbetsmiljö. Det kräver ca 60 nya lägenheter i vård- och 
omsorgsboenden, i närtid. 
 
Vissa äldreboenden kan på sikt komma att ändras till vanliga lägenheter vilket gör att 
de, på grund av lägre hyror, passar som bostäder åt unga eller studenter. Detta ger 
attraktiva bostäder i varierade bestånd, kortare väntetider för de som väntar på 
äldreboende och en omsättning på bostadsmarknaden. Seniorbostäder och 
trygghetsboende kan utgöra ett attraktivt alternativt inslag på bostadsmarknaden, 
som stimulerar till rörlighet på bostadsmarknaden och frigör småhus. 
 
Utformning och lokalisering av bostäder påverkar påtagligt behovet av särskilda 
boenden inom ramen för socialförvaltningens verksamhet. Tidsenliga bostäder, som 
erbjuder den trygghet och goda tillgänglighet till service som många äldre utvecklar 
behov av, minskar behovet av bistånd i form av vård- och omsorgsboenden.  
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Rimliga kostnader 
Vid ett tillskott av bostäder på marknaden är det viktigt att boendekostnader hålls på 
en rimlig nivå. Om nya bostäder skapas via renovering av befintligt bostadsbestånd, 
ökar inte hyresnivån lika mycket som vid nyproduktion av bostäder. Ett rent 
nybyggande av flerbostadshus ger alltså högre kostnader för att skapa bostäder, och 
rimligen högre hyror, jämfört renoverade bostäder.  
 
Nya bostäder kan produceras snabbt genom byggande i och förtätning av befintliga 
bostadsområden där infrastrukturen endast kräver komplettering. Dessa blir sannolikt 
något billigare att producera jämfört med att bygga i ett orört område där ingen 
infrastruktur finns färdig. 
 
När avställda hus inte längre finns att tillgå, måste bostäder tillföras enbart genom 
nybyggnation – detta kommer att ge upphov till en hyresklyfta mellan det som 
avvecklas och det som tillförs. Detta är en utmaning som kommunen inte kan hantera 
ensam. För att i god tid kunna hantera den utmaningen har Kiruna kommun ett 
forskningsprojekt tillsammans med Gällivare kommun och Kungliga Tekniska 
Högskolan. Projektets syfte är att belysa frågor kring fastighets- och 
bostadsmarknaden. 
 

Entreprenörsboenden 
Kommunen planerar för tillfälliga boenden inom Kiruna C. Kriterierna är att ett sådant 
område ska vara attraktivt och tryggt för de som bor där samt ha god estetik. 
 
I kvarteret Sågarbetaren invid sporthallen är avsikten att arrendera ut mark till 
lättflyttade boenden. 
 

Kommunens krav och miljöanpassat byggande 
I Kiruna kommer stora investeringar göras och stora volymer att byggas i form av 
både bostäder och lokaler. Kommunen strävar efter att vid ny- och ombyggnation 
uppnå långsiktigt hållbart byggande och förvaltning av byggnader samt på olika sätt 
stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad särskilt anpassat till Kirunas kalla 
klimat. 
 

• Ett program för miljöanpassat byggande och även riktlinjer för 
markanvisning ska tas fram under 2012-2014.  

 
De kan användas som genomförandemedel och dokumenten ska vara vägledande 
vid detaljplanearbete. I det miljöanpassade byggandet finns möjligheter att välja olika 
certifieringssystem beroende på byggnad, syfte och kundgrupp. 
 

• Inriktningen är att i centralorten bör anslutning till fjärrvärmenätet möjliggöras 
genom att fjärrvärmeledningar tillförs samtidigt som va-ledningar. 

• För Kirunas nya centrum är inriktningen att centrum är tätt och anpassat för 
gång och cykel. 
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• Godstransporter ska ges förutsättning att ske samordnat med minimering av 
tung trafik i centrum. 

 

Underlag till strategin 
Den som vill få en utförligare beskrivning av förhållanden som påverkar 
bostadsmarknaden i Kiruna kan läsa det i en bilaga som finns att ladda ned på 
kommunens hemsida under ”Bygga och bo”. 
 
 


