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Björn Ekelund, SWECO 

Lars Johansson, Tekniska Verken i Kiruna AB 
Sofia Fjällborg, Tekniska Verken i Kiruna AB 
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Godecke Blecken, LTU 
Charlotta Johansson, LTU 
 

Verkstaden anordnas inom Attracts WP3 där vi arbetar med utemiljö i tätorten.  Med snöhantering avses olika aspekter av snö, t .ex. 
hur vi hanterar, lagrar och transporterar snö i tätorten. Även snöns positiva egenskaper ska användas. Snön smälter dessutom på 
våren.  
Exempel på frågor som behandlas: 
•       Vad är det vi (barn, ungdomar, vuxna, äldre, funktionshindrade, lediga, turister, yrkesverksamma osv) uppskattar med snö 
•       Hur ska vi hantera snöupplag så att snön inte blir ett problem? 
•       Hur ska snö hanteras och förvaras - redan vid projektering av stadsmiljön? 
•       hur stor infiltrationsyta behövs för snöupplag 
•       hur brett går det att snöröja maskinellt, hur smalt går det att snöröja maskinellt 
•       hur bred behöver GC-ytor och en gata vara i relation till snöförvaring 
•       Var, och hur, är det lämpligt att snö används som ett aktivt gestaltningselement i staden, ex som landskap, torg, lek, byggnader, 
scen, bänkar, trappor, konst och skulptur? 
  
Syftet var att ta fram nya användbara handfasta principer, råd och riktlinjer som går att använda i den framtida planeringen av  Kiruna. 
Syftet var också att få ihop olika ämnesområden till gemensamma svar på en specifik frågeställning.  
Första halvan av dagen presenterades olika aspekter att beakta vid stadsplanering och snö. Andra halvan av dagen fokuserade vi på 
torgbildningen och gator kring nya stadshuset och förde diskussioner på temat snö.  Bifogade bilder utgör resultatet av diskussionen 
i gruppen. 
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Torget beskrivs som viktig av 
den samlade gruppen, det finns 
goda möjligheter att torget 
besöks aktivt både sommar och 
vinter, under veckan och på 
lediga dagar.  Helst icke 
bilburen angöring. 
Användningen av torget och 
angöringen bör planeras 
därefter. Parkering anses vara 
viktig men behöver inte vara i 
direkt anslutning till torget. 
 
De illustrationer av möblering 
m.m. som finns i förslag på plan 
bedöms vara  ”bara 
illustrationer”. 
 
Snö från torget kan läggas i två 
upplag som används till att leka 
och åka skidor mm. Det övre, 
mindre, kan vara till för mindre 
barn, och det södra, större för 
lite äldre barn med t.ex. skidor. 
Det större går även att använda 
till snöscen m.m. Båda behöver 
underhållas med ny snö, ev. 
pistas,  samt inspekteras 
regelbundet med avseende på 
säkerhet m.m. 

Bild hämtade från Kiruna Etapp1 (20131007) Spacescape och white. 



Bild hämtade från Kiruna Etapp1 (20131007) Spacescape och white. 

Yta för snö, att 
leka i, och färdas 
på skidor eller 
kälke 

Snö från torget kan läggas i två upplag 
som används till att leka och åka 
skidor mm. Det övre, mindre kan vara 
till för mindre barn, och det södra, 
större för lite äldre barn med t.ex. 
skidor. Det större går även att 
använda till snöscen mm. Båda 
upplagen behöver underhållas med ny 
snö, ev. pistas, samt behöver  
inspekteras regelbundet med 
avseende på säkerhet m.m. 
 
Dessa två upplag kan bindas samman 
med parken norr om torget med en 
snöyta så det går att färdas på skidor 
eller med kälke till torget. 
 
Den östra passagen vid ”familjens 
hus” underhålls; snöröjs och 
halkbekämpas, liksom resten av torget 
som inte är snöyta. Dessa två olika 
typer av passager  gör det möjligt att 
angöra norrifrån per G, C och skidor. 
 
Ytan på torget under eller i närheten 
av snöupplagen behöver därmed vara 
permeabel, dvs det bör vara  möjligt 
att smältvattnet infiltreras. (det är 
maxregn som avgör hur stor permeabel 
yta som behövs, inte snösmältningen för 
den är långsammare). Viktigt att rätt 
material används som möjliggör 
infiltration. 
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Sektion Huvudgata och gatustruktur 
 
Det behövs kanstensparkering; när det kommer 
gäster till staden vill de parkera på gatan, i alla fall 
bör möjligheten finnas. 
 
Snölagring föreslås ske på ena sidan av gatan, den 
ytan är därmed också vikt för grönska m.m. 
 
Ena sidan av sektionen (den vänstra i bild) föreslås 
grusas/sandas under vintern, men den högra lämnas 
röjd men snöig för att möjliggöra att man kan fördas 
med spark, skidor eller kälke (dock måste angöring till 
fastighetet lösas på ett bra sätt även på högra sidan) 
 
Vilken typ av gatusektion är Kirunas identitet?  
Förslaget ovan till vänster (enlig skisserna) bedöms 
inte spegla Kirunas identitet.  
 
Kirunas nuvarande identitet är inte heller rutnät 
(som förslaget bygger på). Kirunas nuvarande 
struktur är mer varierad vilket leder till små ytor som 
kan utgöra små grönområden och snöupplag. 
Rutnätet i förlaget behöver brytas upp lite för att 
bättre spegla nuvarande Kiruna. 
 
Angöringen Malmvägen till E10 är viktig i staden,  en 
viktig plats att visa upp stadens identitet, förutom på 
och kring torget. 



Kommentarer: 
Angöring till torget norrifrån från parken m.m . för G och C och skidor är viktig både vinter och 
sommar. Behöver gatan mellan parken och kvarteret norr om torget  vara öppen för 
motorfordonstrafik?  Nej. 
 
Snöröjning  bör ske maskinellt. Viktigt att planera för detta, men också att välja rätt maskiner 
som kan snöröja detaljer.  Tillgängligheten för alla året runt är mycket viktig. Snöröjning  med 
skopa/blad  bör generellt ske med skopa/blad som är räfflad; släta blad ska inte användas, det 
kan leda till förhöjd halkrisk. 
 
Alternativt kan markvärme användas på hela ytan/torget , samt omgivande gator; för att 
kunna angöra Kiruna C utan halkrisk vintertid. 
 
Belysning av torget kan ske med allmänbelysning på fasaderna i stället för på stolpar på 
torget. Belysning på fasaderna anses vara identitetsskapande. Stolpar minskar 
användningsmöjligheterna, och kan minska möjligheterna för snöanvändning eller snöröjning. 
Dessutom vill vi kunna se stjärnhimlen, även om vi vet att det är svårt då vi samtidigt värderar 
betydelsen av bra belysning. 
 
Hur ska Kirunas nuvarande identitet tillvaratas i stadsstrukturen?  
 
Större träd bedöms inte vara realistiska i nya Kiruna C; de aktuella ytorna är nära trädgränsen 
och träd antas växa för långsamt. 
 
Är stora träd en del av Kirunas identitet? Svaret bedöms vara nej. Gäller även torgytan. 
 
Rönnar är vackra träd som växer bra i Kiruna. 



Fortsättning kommentarer: 
 
Grönskan ÄR viktig på sommaren och uppskattas av många, och förslaget är att den kan utgöras 
av större planteringar i kruka/lådor. På vinterhalvåret kan dessa plockas in.  Gäller både torgyta 
och gatumiljö. Detta leder till bra kontroll av grönskan och val av växtmaterial. Grönskan blir 
heller inte skadad på vintern, och snöröjningen blir lättare. 
 
Detsamma gäller bänkar, cykelställ och andra typer av gatumöblering: De är viktiga, och det är 
ett aktivt val som kan göras gällande vilka saker som kan/ska plockas in på vintern, och vilka som 
ska finnas året runt. All typ av möblering som finns på vintern ska snöröjas så att de är 
åtkomliga. 
 
De gator som har öst-västlig sträckning behöver beaktas särskilt, dvs har en tydlig solig sida och 
en skuggig sida. Det är ett aktivt val om grönskan eller snölagringen är på den soliga eller 
skuggiga sidan. 
 
Den samlade gruppen tror att det inte kommer finnas mycket grönska inom det aktuella 
området när det är färdigbyggt. Därför extra viktigt nu att vara medveten om hur grönskan ska 
komma in i planeringen. 
 
Det planeras för höga hus runt torget och angörande gator. Hur ska snö och is på dessa tak 
kontrolleras och skötas? Man kan planera för och montera duk/nät på takkanten som fälls ner 
när taken ska skottas så att snön/isen inte faller ner på gator och torget. 
 
I FÖP Kiruna C kommer området söder om Malmvägen att ha användningen 
”Verksamhetsområde industri och handel”. 



Det antas att det finns inte 
anledning att tillåta 
motorfordonstrafik på torget, 
förutom angöring av färdtjänst 
eller liknande till entréerna till 
familjens hus, stadshuset, 
biblioteket och folkets hus. 
Den motorfordonstrafiken antas 
kunna angöra på gatorna längs 
biblioteket.  
 
Gods kan angöra via gator 
utanför torget, förutom till 
stadshuset, och då sker den 
angöringen bara från NV. 

Det vore bra att kunna angöra 
torget från resecentrum till fots, 
under Malmvägen, och komma 
upp på torget, om fjärrtrafiken 
angör staden en våning ner. Det 
är dock viktigt att lutningen blir 
lagom flack. 

Kollektivtrafik med 
buss, lokaltrafik och 
fjärrtrafik, hur ska den 
angöra Kiruna station 
och vara i närheten av 
torget?  På 
Malmvägen? Viktigt att 
planera för närhet till 
kollektivtrafiken. 

Bild hämtade från Kiruna Etapp1 (20131007) Spacescape och white. 



Gymnasie-
skola 

Gymnasieskolan planeras att ligga 
någonstans norr om 
parken/grönstråket. Passagen för 
gymnasieungdomar ner till torget och 
resecentrum är viktig, kan vara en vit 
passage och en snöröjd/halkbekämpad 
passage. 
 
Behöver gatan mellan parken och 
kvarteret norr om torget  vara öppen 
för motorfordonstrafik?  Nej. 
 

Bild hämtade från Kiruna Etapp1 (20131007) Spacescape och white. 
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