
Kristallen



På grund av gruvans utbredning måste Kirunas 
gamla stadshus Igloo rivas och ersättas med en 
ny byggnad i den nya stadskärnan.

Kirunas gamla stadshus var mer än bara en 
förvaltningsbyggnad. Begreppet ”Kirunabornas 
vardagsrum” beskriver hur byggnaden använd-
es och det är något som ska leva vidare i det 
nya stadshuset Kristallen. Namnet Kristallen är 
arkitektbenämningen på nya stadshuset 
inklusive Norrbottens länskonstmuseum. 

Kiruna kommun valde samma tillvägagångssätt 
i valet av nytt stadshus som man gjorde för det 
gamla och utlyste en arkitekttävling i oktober 
2012. Tävlingen arrangerades av Kiruna 

kommun i samråd med LKAB och Sveriges 
arkitekter. Juryn bestående av nio personer, 
en konstnär samt representanter från Kiruna 
kommun, Kirunabostäder, LKAB och Sveriges 
arkitekter bedömde att Henning Larsen 
Architects bidrag Kristallen var vinnande.

Ur juryns motivering:
Kristallen bygger på idén om kontraster och 
spännande möten. En rund snövit form 
omsluter en lysande kristall som syns från långt 
håll. Besökare, politiker och tjänstemän kan 
röra sig och mötas i hela huset och uppleva 
spännande och vackra rum med utsikt över 
staden och landskapet. Den stora konst-
samlingen och andra utställningar är när-

varande i hela huset. Kiruna kommer att be-
hålla flera uppskattade egenskaper från det 
befintliga stadshuset som vardagsrummet och 
den välkomnande öppenheten, i en helt ny och 
modern gestalt. Kristallen är ett nytt stadshus 
att vara stolt över.

Av tävlingsbidraget från Henning Larsen 
Architects framgår det att byggnadens kärna 
är den offentliga Kristallen, där utställnings-
rum, politiska rum och offentliga rum sträcker 
sig upp genom byggnaden från entréplan till 
våning fem. Kristallen omges av en vit ring 
som är en volym i tre våningar innehållande 
stadshusets förvaltningar. Tillsammans kopplar 
Kristallen och ringen samman konst, kultur 

och politik på ett öppet, demokratiskt och 
engagerande sätt.

Entréplanet i Kristallen är kirunabornas var-
dagsrum och samlingsplats som löper upp 
genom byggnadsvolymen bestående av 
offentliga balkonger och broar. 

Kiruna kommuns målbild är att Kristallen ska 
upplevas som en symbolbyggnad och att bygg-
naden ska vara välkomnande, flexibel, tillgäng-
lig och öppen samt fylla en viktig funktion för 
kommunen och dess invånare. 

 

Kristallen – stadshus och länskonstmuseum
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Konstmuseet i Norr är det nordligast belägna 
konstmuseet i Sverige och ett av de nordligaste 
i världen. Genom stadens starka konsttradition
är Kiruna en bra plats för Norrbottens läns-
konstmuseum. De nya museilokalerna i 
Kristallen skapar goda förutsättningar för att 
göra samtidskonst ännu mer tillgänglig i
Kiruna och i Norrbottens län.

Konstmuseet i Norrs museilokaler finns i 
Kristallens gyllene kärna. De kubformade och 
exteriört guldbeklädda lokalerna sträcker sig 
från entréplanet upp till våning fem. 

Konstmuseets uppdrag är att stimulera kreativ-
itet och fritt tänkande, skapa debatt och göra 
konsten till en angelägen röst i det offentliga 
samtalet. Med Barentsområdet som geografisk 
utgångspunkt för det konstnärliga innehåll-
et visar konstmuseet samhällsengagerad och 
kritiskt orienterad samtidskonst genom en 
mångfald av konstnärliga uttryck, medier och 
praktiker.

Utöver samtida konstutställningar erbjuder 
konstmuseet en varierad programverksamhet 
och kreativa aktiviteter i lokalen ”Plats för 
skapande”. 

Konstmuseet i Norr bedriver förutom verksam-
heten i Kiruna även en länsövergripande ut-
ställnings- och projektverksamhet med syfte att 
tillgängliggöra och samtala om konst i Norr-
bottens 14 kommuner.

Besök på Konstmuseet i Norr är kostnadsfritt 
och aktuella öppettider finns på:
www.konstmuseetinorr.se 

Konstmuseet i Norr, Norrbottens 
länskonstmuseum
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Klocktornet byggdes mellan 1959-1963 och är 
i gjutjärn. Klocktornet som tidigare var lokal-
iserad på gamla stadshusets tak utform-
ades av arkitekten för gamla stadshuset Artur 
von Schamlensee i samråd med konstruktören 
Konrad Hernelind. Kvällen den 31 juli 2017 
lyftes första delen av klocktornet av från taket. 
Följande dagar monterades klocktornet ned 
och transporterades sedan till verkstad för att 
bland annat byta ut visarna och styrsystemet. 
Därefter flyttade klocktornet till sin nya plats 
bredvid Kristallen. Placeringen av klocktornet 
ingick i det vinnande förslaget från Henning 
Larsen Architects. Konstnär och professor Bror 
Marklund gjorde en konstnärlig gestaltning i 
klocktornet med figurer med lokal förankring 
så som örnar och renar som en symbol för 
samspelet mellan natur och kultur.  Figurerna 
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är bland annat två gruvarbetare med pann-
lampa varav den ena sträcker upp armarna för 
att hälsa ljuset. Under sig har de ett grinande 
varghuvud och en utmärglad ren. Åt andra 
hållet flyger en skräckslagen rovfågel. 

Klocktornet är 26 meter högt men har förhöjts 
med en sju meter hög sockel täckt med guld-
kasetter. Totalt höjer sig klocktornet 33 meter 
över markytan. Tornet har 23 klockor som till-
sammans väger 8.2 ton och de kan spela olika 
melodier. Några av klockorna har namn som 
Kvartett, Kommunal, Skolan och Musikant-
en. Till alla klockorna finns dikter skrivna av 
Malmbergsfödde författaren Björn Erik Höijer. 
I de sju största klockorna är dikterna ingjutna i 
klockorna. 

På en av klockorna finns nedanstående dikt ingjuten i klockan.

”Lappland. Fjäll och myr.
Här tillblev staden
på gruvans skuldra
Långt i norr där hjortronblomman yr
och skvattram doftar,
sångsvanen ropar i sin lur,
steg upp storståtlig
mot sidenklädda björkars glesa mur
gruvstaden Kiruna.
Ripstaden. Rikstaden. Storstaden.”

Klocktornet



Henning Larsen Architects valde material 
som är inspirerade av elementen järn, snö, ljus 
och eld. Kristallens tak är täckt av skimrande 
guldkasetter, inspirerade av järnmalmen och 
landskapet kring Kiruna. Genom att studera 
Kiruna från ovan hämtade Henning Larsen 
Architects inspiration till Kristallens yttre och 
åkte ner till ett stenbrott i Italien och valde ut 
vilka stenpartier som skulle pryda Kristallens 
fasad. Den vita fasaden utgörs av en italiensk 
granit, som samspelar med omgivningens geo-
metri och materialupplevelser. Den italienska 
graniten är robust och fasadsystemet är be-
prövad i arktiska klimat då stenen återfinns på 
två ställen, i Alaska och i Canada. Henning 
Larsen Architects vill att fasaden ska vara lika 
levande som snön och skifta i olika färger och 
uttryck med årstiderna och ljuset. 
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När man går in i huset måste man först fatta 
om dörrhandtagen, utformade av sameslöjd-
aren Esaias Poggats, Kaitum. Det är nåjdens 
ceremonitrumma som besökaren möter vid 
dörren och som är en påminnelse om ur-
sprungsfolket.

Kristallen och det yttre
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ning. Det har förutsatt en viss ordning för 
montering, men också arbete på höga och 
svåråtkomliga höjder. Först har ytterringen 
byggts, nerifrån och upp och därefter har ett 
46 meter långt och 9 meter högt fackverk 
hängts som vilar på de gjutna trapphusen och 
stöttas upp i mitten av en helsvetsad stålpelare 
gjuten med betong. Det är den pelare i svart 
till höger om den stora trappen i mitten av 
Kristallen. Den hängande kristalldelen är sedan 
byggd utifrån det stora fackverket, uppifrån 
och ner. För att lyfta fackverket på plats kräv-
des en 500 tons mobilkran.

År 1964 fick Kirunas gamla stadshus Sveriges 
arkitekters pris, Kasper Salin priset för 
”Sveriges vackraste offentliga byggnad”. Under 
byggnadstiden har Kristallen vunnit ”LEAF 
AWARDS 2016” ”Best future building of the 
year under construction” 

I tävlingshandlingen har Kiruna kommun 
fastställt en målbild för det nya stadshuset som 
innefattar ett hållbarhetsperspektiv där viktiga 
parametrar bland annat är energi, inomhus-
miljö och material. 

Enligt LKAB har byggnadens utmaningar 
främst varit husets konstruktion och utform-
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Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S
Byggtid: 2015-2018
Byggherre: LKAB
Byggentreprenad: Generalentreprenör PEAB
Installationer: Bravida
Byggnadshöjd: 34 meter
Klocktornets höjd: 33 meter
Entréplanets diameter: 53 meter
Kallaste byggdagen: -38 grader
Antal byggarbetare i projektet: 1237 stycken
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Så här byggdes Kristallen



Entréplan

På entréplan finns receptionen och växel,
servicecenter, arkivfunktion, vaktmästeri, 
IT-service och dokumenthantering. 

Henning Larsen Architects menar att Kristall-
ens runda form gör att den inte upplevs ha 
någon fram eller baksida. Kristallen vänder sig 
mot hela staden och ringen symboliserar allas 
lika värde och associeras med demokrati, 
gemenskap och sammanhållning. Arkitekt-
namnet för gamla stadshuset var Igloo som 
hänsyftade till den smala entrén som öppnade 
upp i en stor rymd (stadshushallen). Trots att 
Igloo och Kristallen har två olika arkitekter 
samt att Igloo var kvadratisk och Kristallen är 
rund så följer Kristallen i Igloos fotspår med 
den smala entrén som öppnar upp i en stor 
rymd. 

Henning Larsen Architects tänkte också på 
dagsljus i val av en rund byggnad då alla som 
arbetar i byggnaden har lika tillgång till dags-
ljus och utsikt, där den cirkulära formen ger 
17 % mer dagsljus än i en kvadratisk byggnad. 
Formen är också energieffektiv samt byggnad-
ens runda form minskar drivbildningen av snö 
eftersom det inte finns några hörn med lä där 
snödrivor kan lägga sig.

Kontor, mötesrum och pentryn i ytterringen 
har glasväggar så att ljuset kan strömma in 
utifrån och lysa upp den guldbeklädda Kristall-
en i mitten. Ytterringen domineras av vita och 
svarta detaljer samt en orange (hjortronfärgad) 
linoleummatta. Kristalldelen däremot 
domineras av guld och svarta detaljer samt 
ekparkett på golven där räckena är av oljad ek. 
Det som få känner till är att inspirationen till 
Kristallen kommer från kattguld, vars form är 
som en kristall. 
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I ytterringen så är namnen på mötesrum satta 
efter teman på varje våningsplan. Namnen har 
anknytning till Kiruna kommun och berättar 
om Kirunas natur. 
Entréplan: Djur
Våning 1: Växter
Våning 2: Träd
Våning 3: Fjälltoppar

Mötesrum entréplan: namn efter djur
Järven, Fjällräven, Fjällripan och Fjällrödingen
Järven är förutom ett mötesrum även ett kris-
ledningsrum som ska fungera som ett rum för 
kommunledning i händelse av kris. 

Kristallens publika restaurang är döpt efter 
ett djur, Lämmeln. Förutom restaurang så 
innehåller Lämmeln även en lounge med en 
eldstad. 



Lar Levi Sunnas konstverk heter ”Samisk 
kultur tradition och vardag” och är gjort av 
masurbjörk, björkvril och renhorn. I ceremoni-
trumman, som är mellan fjälltopparna, finns 
samiska gudar och symboler. Solromboiden 
med den vita renen finns i mitten av ceremoni-
trumman. Solen ska skydda renen och se till att 
den är fruktsam enligt mytologin. Till vänster 
står vindarnas gud och till höger växtlighetens 
gud. I ceremonitrummans nedre högra del 
finns jaktguden med sitt jaktbyte vildrenen. 
Till vänster finns också rimfrostmannen i kamp 
med solen för att binda dagsmejan till skare så 
att vårflyttningen av renarna kan fortsätta från 
skogslandet till fjällen. 

Under ceremonitrumman i skulpturens 
nedre del finns det vardagliga med människan i 
centrum. Här är renrajden på väg till sommar-

Materialval i Kristallen

• Skinnmöblerna längs väggarna på höger och vänster sida på entréplan är tillverkade efter 
Henning Larsen Architects detaljritningar. Lädret heter ”Savanne” och träfaneren är ”Euro- 
peisk lönn”. 

• Väggarna i ytterringen pryds av en dansk ullfilt som enligt Henning Larsen Architects både är 
design, funktion och ljuddämpande.  

• Stengolvet är svart kinesisk granit. Graniten på entréplan är lagd i ett mönster som innehåller 
125 stycken plattor och mönstret upprepar sig 68 gånger.  

• De guldiga markörerna som följer besökaren från entrén vidare runt hela bottenplan är taktila 
ledstråk.  

• Räckena i Kristallendelen är i oljad ek. 

• Guldkasetterna som klär Kristallen både in- och utvändigt finns i två olika utföranden. Den 
borstade släta guldkasetten och den med små kvadratiska hål som har en ljuddämpande funk-
tion. Totalt sett i Kristallen finns cirka 5000 guldkasetter både inne och ute. 
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vistet, kampen med den hungriga björnen som 
just kommit upp ur idet och renvaktaren som 
beskyddar den nyfödda renkalven. I fjällslutt-
ningen ovanför människorna finns två fjällripor 
(giron). Nåjden, allvetaren till vänster i mitten 
av konstverket står lite ovanför det vardagliga. 
Alla ser upp till honom för att han är den enda 
som har direkt kontakt med de olika gudarna. 

En Bechsteinflygel, daterad från när gamla 
stadshuset stod färdigt 1962. Flygeln har 
använts flitigt under tillställningar i förra stads-
huset och kommer fortsätta användas på 
samma sätt i Kristallen. 

Konstverk på entréplan



På våning ett finns kommunledningen, 
kommunkansliet, ekonomiavdelningen, plan- 
och exploateringsavdelningen, mötesrum 
Jokken som är det enda mötesrum i kristall-
delen samt Konstmuseet i Norrs kreativa lokal 
”Plats för skapade”.  

Konstmuseet i Norrs kreativa lokal 
”Plats för skapande”
I länskonstmuseets lokal ”Plats för skapande” 
arrangeras en varierad programverksamhet 
och kreativa aktiviteter med samtidskonst som 
utgångspunkt. Här kan barn, unga och vuxna 
få nya kunskaper, upplevelser och perspektiv på 
tillvaron
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Mötesrum våning 1: namnen efter väx-
ter
Rallarrosen, Hjortronet, Fjällsippan, Ullvidet, 
Fjällglimmen, Polarullen, Jokken och Isran-
unkeln. Den senaste Isranunkeln är en alpin 
växt som klättrar högst upp på fjällen och i 
Sverige har den hittats högst på Kebnekaise på 
2055 meter. 

Konstverk på våning 1
Skulpturen ”Per Kuhmunen” på våning ett är 
gjord av konstnären Christian Eriksson. 
Till höger ser man Christian Eriksson i arbete 
med en förlaga till skulpturen i trä 1903.

Kristallen våning 1
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På våning två finns personalavdelningen, miljö
- och byggnadsförvaltningen, stadsbyggnads-
förvaltningen, tillväxtavdelningen och över-
förmyndarnämnden samt Konstmuseet i Norrs 
utställningsrum. 

Konstverk på våning 2
Hjalmar Lundbohmsbysten står på en piedestal 
av marmor. Bystens konstnär Christian Eriks-
son, gjorde skulpturen i brons och gavs som 
gåva av Sixten Lundbohm till Kiruna kom-
mun. 

”Kirunas grundare” och gruvbolaget LKAB:s 
förste disponent Hjalmar Lundbohm kom till 
platsen som senare kom att bli Kiruna i slutet 
av 1800-talet och blev kvar i staden fram till 
6 oktober 1920. Han hade stora planer och 
visioner för Kiruna och ville göra Kiruna till en 
bra plats att bo och verka i. Han var intresserad 
av konst och hans insatser för konstnärer och 
konstutställningar är en anledning att det idag 
finns ett stort konstintresse i Kiruna.

Hjalmar Lundbohm dog 1926, 70 år gammal. 
Begravningsceremonin hölls i Stockholm. 
Kistan med hans stoft transporterades därefter 
till Kiruna. I Kiruna kyrka hölls en till begrav-
ningsceremoni och därefter jordfästes han på 
Kirunas kyrkogård. Senare anlade man en ny 
grav åt honom i kyrkoparken intill Kiruna 
kyrka.  
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Mötesrum våning 2: namnen efter träd
Rönnen, Aspen, Tallen, Granen, Fjällbjörken 
och Dvärgbjörken 

Kontoren
Vid promenad i ringen så kan man passa på 
att känna på den danska ullfilten på väggarna, 
se den hjortronfärgade mattan på golvet samt 
kika ner på entréplanets granitgolv och även få 
sig en utsikt över Kristallen. Runt i ringen kan 
man se pentryn och mötesrum som är inglas-
ade och är till för tjänstepersonerna i stads-
huset. Från andra sidan av pentry/mötesrum-
men sett så finns en innerring med samma 
ullfilt på väggarna samt mattan på golvet. Det 
är innanför denna innerring som tjänste-
kontoren är. Kontorsringen är byggd på stål-
stomme med samverkande betongbjälklag. 
Det finns både mindre och större kontor där 
alla kontor har fönster som är inramade i ekträ 
och möblemanget är också i ek. Varje kontor 
är försedd med en besöksstol i ullfilt. Förutom 
samma standardmöblemang som de mindre 
kontoren har så innehåller de större även ett 
bord med stolar och AV utrustning.

Kristallen våning 2



På våning tre finns socialförvaltningen, IT-
avdelningen, inköpsenheten, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen, utbildningsrummet 
Rautas, kommunfullmäktiges sessionssal samt 
Konstmuseet i Norrs utställningsrum.

Kommunfullmäktiges sessionssal 
I kommunfullmäktige hänger ryan 
”Soltrumman från Rautas” komponerad av 
Sven X:et Erixon och vävd av Svensk Hemslöjd 
i Stockholm. Ryan tillkom i nära samarbete 
med gamla stadshusets arkitekt Artur von Sch-
malensee. 

I ryan visar Sven X:et Erixon den samiska 
ceremonitrummans magiska symboler och det 
visionära fjällandskapets gnistrande färgskala.

Vid ryan har dokumentskåpet komponerat 
av Kirunafödde konstnären Allan Wallberg 
tillsammans med elever på Kirunas praktiska 
ungdomsskola under ledning av läraren 
Gunnar Sjölund följt med från förra stadshus-
ets fullmäktigesal till Kristallens. 

Panelen i fullmäktigesalen går i tre höjder och 
går omlott varandra. Det var Henning Larsens 
Architects mening att skapa liv i väggarna då 
salen präglas av högt i tak och domineras av 
trä. Tittar man extra noga så ser man att panel-
en i första höjden har svart filt bakom för både 
design och ljuddämpande funktion. 

Kommunfullmäktige är kommunens högst 
beslutande församling och kan liknas med 
kommunens riksdag. Fullmäktige har bland 
annat som sin uppgift att tillsätta kommun-
styrelsen. Bland fullmäktiges andra uppgifter 
finns även att dra upp mål och riktlinjer, fatta 

beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra 
nämndernas organisation och verksamhets-
former samt att välja ledamöter och ersättare 
till dessa nämnder.

Mötesrum våning 3: namn efter 
fjälltoppar
Drakryggen, Kuormakka, Noulja, Pältsa, Tynn-
yrilaki och Kebnekaise.

Kristallen våning 3
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På våning fyra finns personalmatsalen Troll-
sjön, kommunstyrelsens sessionssal, länskonst-
museets lokaler samt Konstmuseet i Norrs 
utställningsrum och kontorslokaler. 

Personalmatsalen Trollsjön
Matsalen har stora fönster med utsikt över 
Aptasvaara.

Kommunstyrelsens sessionssal 
I kommunstyrelsen hänger det sju meter långa 
konstverket ”Kiirunavaara” målad av Sixten 
Lundbohm, brorson till Kirunas grundare 
Hjalmar Lundbohm. Konstverket hängde i 
kommunfullmäktigesalen i gamla stadshuset 
och är en gåva från LKAB till Kiruna kommun 
i samband med invigningen 1963. 
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I denna kommunstyrelsesal är taket lägre men 
rummet domineras av panelklädda väggar. En 
av fyra väggar består av fönster ut mot klock-
tornet. Via inglasningen ser man klocktornets 
urverk på andra sidan glaset. Härifrån kan man 
också se ljusinsläpp som kallas lanterniner som 
återfinns på åtta platser runt om i byggnaden. 
Lanterninerna är där det runda möter det 
kvadratiska och ger ett dagsljusinsläpp. 

I kommunstyrelsens sessionssal sammanträder 
kommunstyrelsen som kan liknas med 
kommunens regering. Kommunstyrelsen är 
kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ med ansvar för hela kommunens utveck-
ling och ekonomiska ställning. Styrelsens över-
gripande uppgifter är att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens ansvarsområden 
samt de övriga nämnderna, kommunala bolag-
en och stiftelser. 

Kristallen våning 4



På våning fem finns Helmer Osslundsrummet 
och Konstmuseet i Norrs utställningsrum.

Helmer Osslundsrummet
I tävlingshandlingen så specificerade Kiruna 
kommun vilka funktioner som skulle följa 
med från gamla stadshuset till det nya stads-
huset. Helmer Osslundsrummet var en av 
dessa. Rummet är döpt efter Norrlandsmålaren 
Helmer Osslund vars tavla ”Höstliga färger i 
fjällen” dominerar hela rummet. Kärt barn har 
många namn, i förra stadshuset kallades
rummet förutom Helmer Osslundsrummet 
även för vigselrummet och biblioteket. Även i 
Kristallens Helmer Osslundsrum sker borg-
erliga vigslar.

I gamla stadshuset var rummet känt för den 
annorlunda inredningen. På 60-talet designade 

Henning Larsen Architects menar att Kristall-
en skapar en samlingspunkt för staden, som 
anknyter till Kirunas särskilda karaktär, kul-
tur och historia. I Kristallen sammankopplas 
välförankrat folkstyre och rika traditioner med 
en vision om en dynamisk politisk, social och 
kulturell mötesplats.   

Kristallen har dubbla funktioner. Inåt håller 
den ihop de centrala offentliga funktionerna, 
utåt är den ett landmärke för Kiruna. Byggnad-
en framträder med sin glimmande material-
itet också på långt avstånd. 
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man rummet utefter tavlan som Helmer 
Osslund målat. Man gjorde golvet, väggarna 
och taket blått. Väggarna ramades in med den 
blå skänken, de blå biblioteksskåpen och bröt 
av med de bruna danska skinnfåtöljerna av 
danska designer Paul Kjaerholm. Rummet har 
precis som tidigare designats efter tavlan men 
i ny gestaltning av Henning Larsen Architects. 
Det som följt med från det gamla rummet till 
det nya är tavlan tillsammans med fåtöljerna 
och borden samt speglarna som på 60-talet 
fanns i gamla stadshusets damrum. Bakom 
panelen finns en orange filt som också lyfter 
det orangea i tavlan. Härifrån ser man också 
klocktornet samt figurerna ur ett närmare per-
spektiv. 

Utifrån lyser Kristallen som en gyllene sol i 
natten, som en symbol för Kirunas ambitioner 
om en stark politisk gemenskap, öppen för 
framtiden. Om natten kan byggnadens inre 
volymer skina upp som en gyllene kristall. 
Kristallen utstrålar enligt arkitekten på så sätt 
hur Kiruna sätter gemenskap, kultur och 
demokrati i centrum för stadens utveckling. 
Det visar att Kiruna som stad blickar framåt, 
mot världen och framtiden, med utgångspunkt 
i en stark gemenskapsorienterad kultur. 
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