Tomtutredning
Murman Arkitekter AB vann under våren 2006 arkitekttävlingen om ny
byggnad för sametinget i Kiruna med förslaget Badjáneapmi.
Tävlingstomten, Kv. Sågarbetaren, kommer enligt LKAB:s prognoser
att påverkas av gruvans markdeformationer inom 30-40 år. LKAB,
Kiruna kommun, Sametinget och Murman Arkitekter AB har därför
i samråd föreslagit tre alternativa tomter i Kiruna där Sametingets
parlamentsbyggnad inte beräknas påverkas av deformationen i samma
utsträckning.
Tomtutredningen har som syfte att analysera hur lämpliga de tre tomterna
är för Badjáneapmi, dels på egna meriter och dels i jämförelse Kv
Sågarbetaren, för att utgöra ett beslutsunderlag rörande Sameparlamentets
framtid i Kiruna.
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1

SAMMANFATTNING

Samtidigt som Kiruna på grund av gruvdriften ställs inför en storskalig och komplicerad fysisk
omvandlingsprocess, där stora ekonomiska och kulturhistoriska värden står på spel, kämpar
staden för att skapa en mer diversifierad försörjningsbas.
Ett framtidshopp är upplevelseindustrin med Jukkasjärvi ishotell som kronjuvel, ett annat är
Esrange och rymdverksamheten. Ett tredje är de traditionella samiska verksamheterna, med
rennäringen i centrum, inte minst på grund av dess betydels för besöksindustrin.
Sameparlamentets roll är alltså tudelad - det tillmötesgår dels samernas demokratiska behov,
dels Kirunas marknadsförings- och diversifieringsbehov. Problemet som uppstår är var i Kiruna
Sameparlamentet bäst kan spela denna roll. Var är byggnaden fredad från markdeformationerna
- som i relation till ett Sameparlament blir extra starkt symbolladdade, oavsett deras faktiska
fysiska påverkan? Var kan Sametinget agera i samklang med övriga samhällsinstitutioner men
samtidigt ha en omgivning som accentuerar en samisk identitet?
Kv. Sågarbetaren, tomten som anvisades i arkitekttävlingen, kommer enligt LKAB att påverkas så
pass snart av deformation att man avråder från att bygga Sameparlamentet där. Kiruna kommun,
LKAB och Sametinget har föreslagit tre alternativa tomter som bedöms vara bättre val i just
markdeformationsperspektivet. Tomterna skiljer sig dock åt när det gäller faktorer som angöring,
utbyggbarhet, mikroklimat och vilken relation de får till ett framtida Kiruna.
Vår slutsats är i korthet att alternativ Matojärvi är det bästa valet, dels på grund av tomten idag
är både centrumnära och naturskön, men främst på grund av att det med störst sannolikhet
kommer att vara en väl fungerande tomt oavsett framtidsscenario.
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2.

BAKGRUND

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk
att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993. Sametingets folkvalda organ kallas
plenum och har 31 ledamöter. Ledamöterna i plenum utses genom allmänna val av röstberättigade
samer.

2.1

PROBLEM

Regeringen gav 2004 Statens Fastighetsverk (SFV) i uppdrag att utreda förutsättningar för en
ny byggnad för Sametinget i Kiruna. Därefter valde SFV tomt, i samråd med Kiruna Kommun, och
Sametinget och bjöd in till en allmän europeisk arkitekttävling. 2006 vann Murman Arkitekter AB
tävlingen med sitt förslag Badjáneapmi, ”uppvaknande” på nordsamiska.
Deformationen i berggrunden, orsakad av gruvbrytningen i Kiirunavaara, kommer att påverka
Kiruna centralort inom en snar framtid. Tävlingstomten kommer enligt LKAB:s nuvarande
prognoser att påverkas av gruvans deformationssprickor inom 30-40 år. En ny tomt behövs
som dels tillgodoser Sametingets behov, dels är lämpad för det vinnande tävlingsförslaget och
dels är ”framtidssäkrad”, både direkt i förhållande till markdeformationerna och indirekt till de
förändringar i Kiruna centralort de förorsakar.

2.2

PROJEKTMÅL

För samerna och för deras gäster är det viktigt att sametingets parlamentsbyggnad förknippas
med den samiska kulturen och förhoppningen är att byggnaden ska fungera som ett nytt
landmärke i Kiruna. Det vinnande förslaget för det nya Sametinget, Badjáneapmi, uppfyller enligt
juryn dessa ovannämnda kriterier.
Målet med denna tomtutredning är att studera de alternativa platser som föreslagits för
Badjáneapmi, på mark som inte berörs av deformationssprickorna och som därför kan vara
värdiga platser både nu och under en överblickbar framtid.
Tomtutredningen avses att fungera som ett beslutsunderlag inför uppförandet av byggnaden i
Kiruna.
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2.3

SYFTE MED TOMTUTREDNINGEN

Syftet med tomtutredningen är att utreda och analysera de tre tomtalternativ som valdes i
samråd med representant från LKAB, företrädare för Sametinget, Kiruna kommun, Länsstyrelsen
och Murman Arkitekter. Fastighetsverket var inte representerade vid detta möte, men SFV:s
projektledare för sametinget har varit informerade om utredningen. De tre tomterna är alternativ
till Kv. Sågarbetaren, som anvisades till den allmäna arkitekttävlingen.
Dessa tomter (utöver det befintliga tomtalternativet Kv. Sågarbetaren), är:
Matojärvi, belägen på kullen intill Malmfältens folkhögskola, mellan Camp
Ripan och ovanför Matojärvi idrottsplats.
Petsamo, belägen nordväst om Kiruna centrum, i slutet av Hjalmar
Lundbomsvägen.
Före detta Truckverkstaden, för LKAB i nordväst på Luossavaara.

2.5

TIDIGARE UTREDNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

2.5.1 Tävlingen om Sameparlamentet
Sametinget i Sverige etablerades som ett folkvalt parlament 1993, frågan om att bygga
en parlamentsbyggnad diskuterades redan då. Lokalen som Sametinget nyttjar idag, f d
Södermalmsskolan i Kiruna, anses inte tillräcklig för myndighetens behov. Regeringen lovade i
juni 1996 att bidra med 150 miljoner kronor för ett nytt Sameting. Den nya regeringen har ännu
inte uttalat sig angående finansieringen av Sametingets eventuella nya byggnad. Däremot har
man anslagit medel i budgeten 2009 för att gå vidare med frågan med bakgrund av de nya
förutsättningarna med tomtplaceringen. Regeringen måste då komma med nya direktiv till
fastighetsverket.
År 2005 arrangerade Statens Fastighetsverk (SFV), i samråd med Sametinget och Sveriges
Arkitekters tävlingsnämnd, på uppdrag av regeringen en allmän europeisk arkitekttävling om en
ny byggnad för Sametinget i Kiruna. Tävlingen genomfördes i två steg, med fem finalister i andra
omgången. Murman Arkitekter AB vann arkitekttävlingen under våren 2006 med sitt förslag
Badjáneapmi.
Ett av juryns omdömen löd: ”förslaget är en mycket vacker och uttrycksfull byggnad med
stora arkitektoniska kvaliteter, den skall kunna bli ett nytt landmärke och ett internationellt
känt besöksmål i Kiruna. Byggnadens skyddande och omfamnande uttryck stämmer väl med
programmets önskemål om att byggnaden skall uttrycka samisk identitet och ge en värdig
inramning till det Samiska parlamentet.”
De kriterier som fanns i det ursprungliga programmet, och även de punkter som lades fram efter
avslutad tävling, skall tillgodoses även på den nya tomten. Vi har sammanfattat detta i 10 punkter,
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som redovisas till höger.
1. Byggnadens möjligheter att på tomten vara det landmärke i såväl nya som gamla Kiruna
som tävlingsprogrammet avser.
2. Tomtens möjlighet till utblickar.
3. Tomten förutsättningar för att skapa en representativ och värdig plats både nu och
under en överblickbar framtid.
4. Tomtens relation till befintlig och framtida service i Kiruna.
5. Möjligheten att ordna teknisk försörjning som el, tele, media, fjärrvärme och VA.
6. Tomtens storlek och möjlighet till parkering och tillbyggnader jämfört med Kv.
Sågarbetaren.
7. Tomtens trafikangöring, nu och i en framtid.
8. Tomtens topografi, möjligheten att orientera byggnaden på ett sätt likvärdigt med Kv.
Sågarbetaren.
9. Tomtens mikroklimat som solförhållanden, vindförhållanden och vegetation, i jämförelse
med Kv. Sågarbetaren.
10. Grundläggningsförhållandena inklusive prognos för deformation och därmed
sättningsrisken jämfört med Kv. Sågarbetaren.
Dessa punkter avhandlas i kap. 5, ”ANALYS AV TOMTALTERNATIV”

3.6.2

Vägverket

De allmänna vägarna E10 och Nikkaluoktavägen, (väg 870) kommer att påverkas av
deformationssprickorna under den närmaste framtiden. För E10 har två huvudalternativ studerats;
en västlig respektive en östlig sträckning. Vägverket har förslag på att utnyttja befintliga Hjalmar
Lundbomsvägen för genomfartstrafik fram till år 2025. Därefter framhåller Vägverket alternativet
Luossavaara Syd som det bästa utbyggnadsalternativet för E10. Planeringen har fortsatt under
hösten 2007 och man har nu prioriterat vägdragningen Luossavaara syd, dock har inga beslut
tagits om vägkorridorer än och det finns heller inga beslut på när vägen kommer att byggas.

Från vägutredning maj 2007, ”Kirunaprojektet, Allmänna vägar i Kiruna”
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5.

ANALYS AV TOMTALTERNATIV

Analysen av de tre olika tomtalternativen (Matojärvi, Petsamotomten och Truckverkstaden) sker
utifrån beaktande av nuvarande samt kommande markanvändning.
Analysen av tomtalternativen presenteras per bedömningskriterie. I kapitel 5 (detta kapitel)
redovisas följande 10:

5.1

Bedömningskriterier

1 - Landmärke

6 - Tomtstorlek, möjlighet till utbyggnad och parkering

Ett landmärke är något som invånare och besökare kan orientera sig efter men som också
kan fungerar som mötesplats. Exempel på landmärken som finns i Kiruna idag är Kyrkan och
Stadshuset

Tävlingsprogrammet stipulerade ett 60-tal parkeringsplatser samt utbyggnadsmöjligheter, och
dessa krav bör tillgodoses även på en alternativ tomt.

2 - Utsikt

7 - Topografi

Kiruna är mycket medvetet planerat med hänsyn till dess storslagna omgivning, och en byggnad
av sametingets dignitet behöver ha en visuell relation till denna omgivning.

Ett syfte med denna utredning är att avgöra hur väl tävlingsförslaget, Badjáneapmi, passar på
de alternativa tomterna och de bör därför ha lutningsförhållanden så lika Kv. Sågarbetaren som
möjligt.

3 - Representativt / värdigt

8 - Trafikangöring

En samisk parlamentsbyggnad ställer krav på sin omgivning såtillvida att den bör uppfattas som
auktoritativ och respektingivande, men samtidigt inbjudande, inkluderande och sprungen ur och
i samklang med naturen.

Byggnaden behöver en trafikangöring som dels är cirkulatoriskt ändamålsenlig, dels lättorienterad
och väl integrerad med Kirunas stadsstruktur.

4 - Service
Sameparlamentet bör ha god tillgång till både offentlig och kommersiell service, nu och i
framtiden.
5 - Teknisk försörjning
En byggnad av Sametingets parlamentsbyggnads storlek kräver en väl dimensionerad och pålitlig
VA- el- och värmeförsörjning.
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9 - Mikroklimat
Tomten bör ha ett så gynnsamt mikroklimat som möjligt, med hänsyn till de bistra förhållanden
som råder generellt på dessa breddgrader.
10 - Grundläggningsförhållanden
Själva orsaken till denna utredning är de potentiellt ohållbara grundläggningsförhållandena i Kv.
Sågarbetaren, vilket gör detta till ett viktigt kriterium för hur lämplig en alternativ tomt är.

5.2.1

Landmärke

Kv. Sågarbetaren: Den ursprungliga tävlingstomten placerade Sameparlamentet lättillgängligt och
väl synligt längs Adolf Hedinsvägen. Tomten gav förutsättningar att komplettera den centrumnära
”landmärkesringen” bestående av Kiruna Kyrka, Stadshuset, Kv Ortdrivaren och Hotell Ferrum.
Avstånd till fots från Vänortstorget (Kirunas centrala samlingspunkt; mellan Folkets Hus och Kv.
Ortdrivaren): ca 450 m.
Matojärvi: Höjden vid Matojärvi medger tillsammans med idrottsplatsens öppenhet en väl synlig
byggnad, från omgivande bostads- och friluftsområden, men även från nya E 10. Byggnaden
läses som del av publika byggnader och anläggningar som HotellRipan/Isladan/Folkhögskole/
Högalidsskoleområdet. Det är viktigt att bevara fjällbjörkskogen nära byggnaden annars finns
en risk för en onödigt stark association till idrottsanläggningen, form- och orienteringsmässigt.
Tomten saknar idag direkt visuell kontakt med - och självklart gångstråk till - befintligt centrum. I
relation till ett framtida centrum i nordväst är läget mera framträdande, liksom i relation till en ny
väg E10. Avstånd till fots från Vänortstorget: ca 1000 m.

Matojärvi, montage
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5.2.2

Utsikt

Kv. Sågarbetaren: I tävlingsförslaget hade man utsikt över Kirunas märkesbyggnader - Kyrkan,
Stadshuset och Kv Ortdrivaren - och över Kiirunavaara och vidderna i söder. Detta gällde dock
främst de övre våningarna av byggnaden; från marken skyms mycket av utsikten av grannhusen
omedelbart sydväst om tomten.
Matojärvi: Från Matojärvi har man utsikt över Kebnekaisemassivet i väster (även över Luossajärvi
från de övre våningarna), Luossavaara i norr, friluftsområdet i öster och Ripans camping och
höghusen på Haukivaara i sydost. Man får en förträfflig utsikt över en framtida bebyggelse på
Luossavaaras sluttning. Förgrunden kan domineras av vyn mot Isladan om inte husets entré
öppnas mer mot väster, idrottsplatsen och de närmaste villaområdena kan delvis döljas av
befintlig vegetation.

Matojärvi vid skidspåren vy mot Luossavaara
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5.2.3

En representativ och värdig plats.

Kv. Sågarbetaren: Kv. Sågarbetarens främsta företräde är dess prominenta plats i nuvarande
centrum, vilket bidrar till att i det närmaste likställa ett Sameting på platsen med byggnader som
Kyrkan och Stadshuset. Däremot är tomten lite för trång och stadsmässig för att på ett trovärdigt
sätt representera traditionella samiska värden, förutsatt att det är ett mål.
Matojärvi: Det är framförallt det öppna, fria läget som talar för Matojärvi. Man befinner sig precis i
gränslandet mellan bebyggelsen och landskapet vilket är tilltalande. Byggnaden skulle dessutom
ingå i ett befintligt ”campus” av offentliga byggnader, som skulle kunna utökas med andra
kulturbyggnader i anslutning till Sameparlamentet. Det största problemet är idrottsplatsen – trots
att den är en garant för öppenheten runt byggnaden – som försvårar en självklar och värdig
angöring från Hjalmar Lundbohmsvägen. Ett bevarat vegetationsavsnitt mellan idrottsplatsen
och Sametingsbyggnaden är viktigt för att skapa en representativ och värdig plats framför
byggnaden. Vi gör också bedömningen att skidspåren med viss omläggning skulle kunna finas
kvar runt sameparlamemntsbyggnaden utan att det skulle upplevas konstigt. En ny infart från nya
E10 erbjuder en tydlig och fin angöring till ett ny Sameparlamentsbyggnad här
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Matojärvi

en

5.2.4

Tillgång till befintlig och framtida service.

Kv. Sågarbetaren: Kv Sågarbetaren är sammantaget, med möjligt undantag för Järnvägsparken,
den obebyggda tomt i Kiruna med närmast tillgång till, och bäst utbud av restauranger, butiker,
gästboende, vård och kultur. Hur detta kommer att förändras är svårt att sia om, men det är
sannolikt att nuvarande centrum består i någon form även om det sker en ny centrumetablering
i nordväst.
Matojärvi: Matojärvitomten befinner sig mitt i en samling av serviceinrättningar vilka till viss del
saknar direkt relevans för sametingets verksamhet här. Undantaget är Camp Ripan, som erbjuder
mat och boende, och med vilken ett samarbete är intressant. Intresse finns att samnyttja lokaler
och infrastruktur med Malmfältens Folkhögskola (som bl a bedriver undervisning i samiska) och
eventuellt Högalidsskolan. Längs Hjalmar Lundbohmsvägen finns en del livsmedelsaffärer och en
pizzeria. Avståndet till nuvarande centrum är lika långt som till ett framtida i nordväst, ungefär en
kilometer.

5.2.5

Teknisk försörjning, befintlig och framtida.

Kv. Sågarbetaren: Tävlingstomten ligger i stadskärnan och är enkelt försörjd vad gäller vatten,
el, avlopp och fjärrvärme. Det är samtidigt den tomt som sannolikt först påverkas av störningar
orsakade av markdeformationer.
Matojärvi: Trots närheten till Malmfältens Folkhögskola ligger Matojärvitomten utanför Tekniska
Verkens verksamhetsområde. En anslutning till befintligt ledningsnät kan dock utföras utan större
problem, antagligen i samband med att en infart från Campingvägen anläggs.

5.2.6

Tomtstorlek och möjlighet till utbyggnad och parkering.

Kv. Sågarbetaren: Kv Sågarbetaren är dimensionerad för Sametingets lokalprogram, doch finns ett
begränsade utrymme för eventuella ut-/tillbyggnader. Parkeringskraven kunde dock tillgodoses.
Matojärvi: Här finns gott om plats för att orientera huset som man önskar, med en generös
förplats. Beroende på vad skidspåren tillåter finns goda utbyggnadsmöjligheter. Omfattande
markparkering kan anordnas på den övergivna utomhusrinken bredvid isladan; det finns dessutom
utrymme norr om Folkhögskolan för personal- och handikapparkering.

5.2.7

Topografi, jämfört med Kv Sågarbetaren.

KvS: Matojärvi: Sluttningen i Matojärvi är jämförbar med tävlingstomten, fast rymligare och orienterad
mer åt väster.
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5.2.8

Trafikangöring.

Kv. Sågarbetaren: Vid den ursprungliga tomten fanns frågetecken kring angöringen från Adolf
Hedinsvägen, med en brant serpentininfart som kom i konflikt med gångvägen från parkeringen.
Matojärvi: Tomten saknar idag helt trafikangöring, men det finns tre potentiella infarter: från
Campingvägen söder om Folkhögskolan, från Ripan norr om Folkhögskolan och från Idrottsvägen
norr om idrottsplatsen. Campingvägen/Ripan har den fördelen att man ansluter till och förstärker
stråket mellan befintligt centrum och Camp Ripan. Nackdelen är att man inte ansluter direkt
till Hjalmar Lundbohmsvägen, som är den närmsta huvudgatan. Fördelen med Idrottsvägen är
den mer direkta kopplingen till Hjalmar Lundbohmsvägen och ett framtida centrum i nordväst,
nackdelen är att man klipper av World Cup-spårets infart till skidstadion. Det mest sannolika är att
man nyttjar två eller fler av dessa möjligheter. Dessutom kommer en ny avfart från E10 att mynna
nära denna plats.

5.2.9

Mikroklimat, jämfört med Kv Sågarbetaren.

Kv. Sågarbetaren: Matojärvi: Vid Matojärvi kan byggnaden bli omgiven av fjällbjörkskog på det sätt som avsågs
i det ursprungliga förslaget, dessutom avsevärt bättre. Byggnaden vrids p g a topografin
mera mot väster, vilket under den ljusa årstiden ger bättre kvällssolsförhållanden och mindre
direktinstrålning mitt på dagen. Matojärvi har vindförhållanden som är jämförbara med centrum,
om än en aning mer utsatt från nord/nordväst.
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Kartan visar på möjlig angöring till Matojärvi

5.2.10

Grundläggningsförhållanden, sprick- och sättningsrisk.

Kv. Sågarbetaren: Kv Sågarbetaren förväntas påverkas av gruvans markdeformationer inom 3040 år enligt LKAB:s senaste prognoser.
Matojärvi: Matojärvitomten bedöms inte påverkas av markdeformationer inom överskådlig tid,
däremot kan marken komma att påverkas långt framåt i tiden, beroende på LKAB:s brytningstakt
och –metod. Grundläggning av det planerade sameparlamentet kan göras på den naturligt lagrade
sandmorän som finns ytligt. Moränen har mycket hög relativ fasthet. Bergfritt djup bedöms till
0,9 m. Marken klassificeras som lågradonmark. Tjällyftning av kallställda konstruktioner måste
beaktas.

Kirunavaaragruvan i profil. Bilden visar malmkroppens lutning och principen för uppsprickning
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8.

SAMLAD BEDÖMNING

Matojärvitomten är en tydlig segrare när man ser till två tunga kriterier:
-Tomten är så pass ”framtidssäkrad” man kan begära i Kiruna. Man har en acceptabel
servicetillgång i dagsläget och goda utsikter om en nordvästlig centrumflytt realiseras. Det är
acceptabla avstånd till både befintligt och framtida centrum. Tomten är inte påtagligt utsatt
för vare sig negativa klimateffekter, infrastrukturprojekt eller markdeformationer. Sport- och
friluftsområdet ger byggnaden goda chanser till ett fortsatt friliggande läge.
-Naturvärdena på tomten ger goda chanser att framhäva en samisk identitet.
Vidare har tomten en vacker utsikt och den medger ett gott ”skyltläge”, åtminstone lokalt. Med
nya E10 skapas en självklar och välintegrerad trafikangöring.
Både Petsamo och f d truckverkstaden erbjuder en till synes fördelaktigare trafiksituation, men
de faller till föga dels när det gäller avståndet till Kirunas befintliga centrum (och därigenom
tidsperspektivet i vilket de är realistiska alternativ) och dels osäkerheten kring huruvida det går
att skapa och bibehålla en värdig och ändamålsenlig miljö för Sametingets parlamentsbyggnad.
Truckverkstaden kommer på andra plats, framför allt för att det är svårt att bortse från fördelarna
med att planera Sametinget tillsammans med en ny centrumbildning och dessutom på en
framträdande plats, säker från markdeformationer. Tomtens tillkortakommande är dock - utöver
isoleringen - utsattheten för damm, den fuktiga norvästvinden och den nya E10:an.
Petsamo framstår det minst intressanta alternativet eftersom topografin helt enkelt inte
passar Badjáneapmi och tomten dessutom är för trång för att tillåta dels utblickar, dels
utbyggnadsmöjligheter med bibehållna kvaliteter.
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