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FÖRORD • s. 3

Denna rapport beskriver förstudien
avseende nya lokaler för gymnasieskola,
Lärcentra och Kulturskola. Verksamheterna ska samlas i en och samma byggnad i den nya staden och har genomförts
på uppdrag av Kiruna kommun i samråd
med Lapplands kommunalförbund.
Förstudien bygger på resultatet från
den behovsanalys som antogs av
kommunstyrelsen augusti 2016. Arbetet
har bedrivits under perioden september
2016 till januari 2018.
Syftet med förstudien har varit att
genom en tydlig, öppen och bred process
ta fram ett underlag för beslut om den
vidare planeringen. Förankringen av
resultatet har skett kontinuerligt under
hela perioden genom nära samarbete
med skolledningen och samtliga personal-

grupper med stöd av processledarna för
skolmåltiderna och grundskolan,
styrgrupp, arkitekter, stadsbyggnadsgrupp och kommunledning. Förstudien
redovisar placering i staden, samverkan,
lokalprogram, logistikscheman utifrån
pedagogiska och organisatoriska aspekter
samt utformningsskisser.
Resultatet av förstudien avses ligga till
grund för kommande arbete med planeringen av den nya byggnaden. Målsättningen är att ha nya lokaler för de involverande verksamheterna inflyttningsklara
senast till höstterminen 2024.
Kiruna januari 2018

Peter Fredriksson
Ordförande i
styrgruppen

Jeanette Björkenvall
Processledare
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INLEDNING • s. 4

Projektmål

1. Kunskapsstaden (nya gymnasieskolan, Kulturskolan och Lärcentra för vuxna) ska ha välplanerade yteffektiva lokaler som motsvarar
dagens och morgondagens behov för en attraktiv
pedagogisk verksamhet.
2. Den fysiska miljön ska planeras och utformas
för att stödja en utbildning av god kvalitet.
3. Utgångspunkt för planeringen är dagens
utbildning samt flexibla lösningar för de förändringar som en framtida verksamhet kräver.

4. Gymnasieskolan, Kulturskolan och Lärcentra
ska ha samverkande lokaler med balans mellan
samnyttjande, samverkan, yteffektivitet och
olika avdelningars egna behov.
5. Planeringen ska samordnas med ny grundskola
och ett nytt kulturhus i kvarter K5 för att effektivisera lokalytor och samverkan.
6. Kunskapsstaden ska planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och
blandad småstad i kvartersstrukturer med en
blandning av funktioner och typologier.

7. Funktion och gestaltning ska reflektera såväl
lokal identitet och historia som det subarktiska
klimatets begräsningar och möjligheter.

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

8. Trafiklösningar inklusive parkeringsplatser i
anslutning till Kunskapsstaden som underlag för
väl avvägda bedömningar och beslut integrerade
i den översiktliga stadsplaneringen.

• Förstudien omfattar inte utredning av elevbostäder,
bostäder samt förskolelokaler som finns i nuvarande
gymnasieskolas lokaler.

9. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta. Byggnaderna ska utformas med målen
Miljöbyggnad silver och Energimål guld.

• Förstudien omfattar utredning av ny gymnasieskola,
kulturskola och lärcentra för vuxna inklusive idrottshallar.

• Förstudien omfattar inte utredning av grundskola förutom
att ett grovt lokalprogram har studerats för att kunna
identifiera samverkanstankar.
• Förstudien omfattar inte simhall förutom att placering av
en sådan byggnaden har påverkats.
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VISIONER • s. 5

Vision och verksamhetsidé för skolorna
GYMNASIESKOLAN

KULTURSKOLAN

• Erbjuder ett unikt, attraktivt och varierat
programutbud.

• Ger estetisk utbildning och ett rikt fritidsliv för
barn och unga.

• Anlitar och utvecklar kompetenta pedagoger
och ett modernt lärande med fokus på nöjda
elever.

• Bidrar till ett levande kulturliv, vilket skapar
attraktionskraft och tillväxt för hela kommunen.
• Kulturskolan möter varje elev och utvecklar
individens uttryckssätt.

• Skapar tydlig kommunikation, öppenhet, goda
relationer och en verksamhet som vägleds av
aktuell skolforskning.

• Verkar för ett öppet samhälle genom delaktighet,
gemenskap och integration mellan olika generationer och kulturer.

• Samverkar med ledande företag för våra elevers
framtida anställning eller vidare studier.

• Kulturskolan bidrar till att förverkliga barnens
sociala och kulturella rättigheter i enlighet med
Barnkonventionen.

Detta möjliggörs bland annat genom att:
• varje program har ett eget, eller del i ett,
karaktärsområde inklusive lärosalar, grupprum,
studietorg och specialsalar

• Erbjuder kurser inom bild, dans och musik på
olika nivåer.
• Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och
unga upp till 25 år – vuxna i mån plats.

• det i anslutning till programmens lokaler
också finns arbetsrum för pedagoger samt flexibla lokaler (mötesrum, konferensrum, samtalsrum, lärosalar och grupprum)
• ledning och administration har lokaler centralt
placerade i skolan i anslutning till receptionen

• All undervisning sker i grupp och/eller med
individuell handledning.

LÄRCENTRA

• programmens lokaler enkelt ska kunna ändras
då nya behov uppstår

• Stimulerar till utveckling och tillväxt i våra
kommuner genom att erbjuda efterfrågestyrda
utbildningar.

• skolan utformas utifrån ett entreprenöriellt
lärande enligt den aktuella skolforskningen

• Organisationen genomsyras av flexibilitet,
samverkan och kvalitet.

• skolan har ett eget bibliotek som säkerställer den
vetenskapliga grunden

• Utbildningarna ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande.
Detta möjliggörs bl a genom att lokalerna stöttar:
• ett flexibelt utbud av utbildningar som ska
kunna förändras utifrån enskildas och arbetslivets behov och efterfrågan.

• flexibilitet och individanpassad undervisning där
det finns beredskap för att nyttja olika former av
pedagogik, metodik och teknik.

• Kulturskolan samordnar även (genom uppdragsutbildning och projekt) sina resurser med grundskolan, gymnasiet och det lokala föreningslivet.

• nära samverkan med arbetslivet före, under och
efter en utbildning.

• Lärarna är organiserade i arbetslag i en samverkansmodell för att skapa kvalitativ undervisning och ökad måluppfyllelse.

• tillgänglighet efter kontorstid för elever och
studerande.
• teknik för fjärröverbryggande kommunikation
• vuxenstuderande, eftersom många har misslyckade studier bakom sig

• På konserter, föreställningar, vernissage och
projekt visar eleverna sina färdigheter vilket
synliggör verksamheten och skapar intresse
för kultur.
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PROCESSEN • s. 6

Projektets processmöten och workshops
ARBETSPROCESS
Arbetet har bedrivits i en kontinuerlig dialog med representanter för gymnasieskolan,
Lärcentra, Kulturskolan, Kiruna kommun, Lapplands kommunalförbund och
Kirunabostäder AB. Vi har genomfört möten, workshops, en studieresa och föreläsningar i
olika grupper; styrgrupp, skolledningsgrupp, arbetsgrupper med pedagoger/verksamhetsansvariga, stadsbyggnadsgrupp, storgrupp, kommunledning och samverkans-/samnyttjandeaktörer.
STYRGRUPPSMÖTEN
• 7 möten i behovsanalysen
• 10 möten i förstudien
Styrgruppen styr och kontrollerar projektstatus i förhållande till godkänd plan avseende tid, funktion och ekonomi. Styrgruppen styr projektets inriktning, godkänner arbetsprocesser och väljer
utifrån föreslagna lösningar avseende exempelvis logistikscheman, lokalprogram, flexibilitet,
samverkan samt stadsbyggnads-, byggnads- och gestaltningsprinciper.
Deltagare: Styrgrupp inkl processledare, arkitekter (föredragande).

MAJ 2016
Föreläsning: arkitekterna
sammanfattade intryck från
studiebesök samt visade
exempel på internationella
pedagogiska miljöer:
NUS High school/ Singapore,
Trias Vmbo/ Holland,
Matanuska/ Alaska,
Moso gymnasium/ Reykjavik
Föreläsare: Lars Lindstaf,
Cedervall Arkitekter och
Bengt Aili, Tirsén & Aili
Arkitekter.
Deltagare: samtlig personal
från gymnasieskolan, lärcentra och kulturskolan, processledare.

NOVEMBER 2014
Möte: arbetsprocessen i
projektet. Deltagare: skolledningsgrupp, fackliga representanter, processledare.
Möte: information om uppdraget och arbetsprocessen i
projektet.
Deltagare: samtlig personal
inom gymnasieskolan, lärcentra och kulturskola.

JUNI 2016
Workshop 1: hur ska den
framtida pedagogiska miljön
se ut när det gäller arbetsorganisation, arbetsmiljö och
samverkan. Ledare: Lars
Lindstaf och Bengt Aili
Deltagare: skolledningsgrupp,
program-/utbildnings-/
ämnesansvariga från
gymnasieskolan, lärcentra
och kulturskolan, processledare.

Möten: att diskutera,
identifiera och bedöma
möjligheter till samverkan/
samnyttjande av verksamheter och lokaler
Deltagare: bibliotekschef,
kulturskolans chef, lärcentras
rektor, chef skolmåltider,
idrottsansvariga, elevhälsan,
chef lokalvård/fastighetsskötsel, processledare

DECEMBER 2014
December 2014 - mars 2015.
Möten: ta fram ett underlag
utifrån nuvarande verksamhet och de behov man ser
inför framtiden inom sina
respektive områden.
Deltagare: arbetsgrupper
från samtliga verksamheter
inom gymnasieskolan och
lärcentra.

AUGUSTI 2016
Utformning av areasammanställning utifrån verksamheternas egen behovsinventering samt
kommentarer till denna.
Arkitekterna Bengt Aili och
Lars Lindstaf.

Möte med Kommunstyrelsen: presentation av
rapport Behovsanalys.

APRIL 2015
April-maj 2015.
Möten: ta fram ett underlag
utifrån elevers/studerandes
synpunkter på skolans lokaler
och verksamheter.
Deltagare: elever åk 2 på
gymnasiets samtliga program
och studerande på lärcentras
utbildningar, processledare.

SEPTEMBER 2016
Möte: Processledare
presenterar planerat
kvarvarande processbehov
i Behovsanalysen för skolledningsgrupp
Deltagare: skolledningsgrupp,
processledare.

APRIL 2016
Studiebesök inklusive
workshoparbete: Nya Väsby
Gymnasium-Messingen,
M7-Kunskapsgallerian,
Fredrika Bremergymnasiet
och Fredrik yrkesgymnasium
Deltagare: skolledningsgrupp,
styrgruppsrepresentant,
arkitekter, processledare.

MAJ 2016
Möte: att utforma ett
underlag utifrån nuvarande
verksamhet och de behov
man ser inför framtiden inom
sina respektive områden.
Deltagare: kulturskolans chef,
processledare.

OKTOBER 2016
Möte: information till om
projektet. Processledare
informerade personalorganisationerna övergripande
om projektet samt mer
specifikt om det som återstår
att göra i behovsanalysen.
Deltagare: skolornas personalorganisationer, processledare.

Workshop 2:
framtidsspaning, samverkan,
personliga arbetsplatser och
pedagogiska grundprinciper.
Deltagare: skolledningsgrupp,
processledare, arkitekter

fortsättning nästa sida.
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NOVEMBER 2016
Möte: aulans placering i K5,
Kulturhuset. Biträdande
kommunchef och kommunstrateg informerade om att
aula för Kunskapsstaden
Kiruna kommer att finnas i
och samordnas med det nya
Kulturhuset i K5.
Deltagare: Skolledningsgrupp, biträdande
kommunchef, kommunstrateg, processledare

DECEMBER 2016
Workshop 3: utvärdering av
lokalprogram, samverkan och
flexibilitet.
Deltagare: skolledningsgrupp,
processledare, arkitekter

MAJ 2017
Möte: presentera projektet
Kunskapsstaden Kiruna.
Deltagare: medlemmar i
Kiruna handikappråd.

PROCESSEN • s. 7

Möten: Gruppvis avstämning,
steg 1, av lokalbehov med
personal från samtliga verksamheter.
Deltagare: skolledningsgrupp,
pedagoger från samtliga
programutbildningar och
ämnen. Personal från verksamheterna administration,
lokalvård, fastighetsskötsel,
skolkafeteria, skolmåltider,
elevhälsa, bibliotek,
vaktmästare/tekniker.
Processledare och arkitekter.

JUNI 2017
Workshop 4: stadsbyggnadsfrågor; samordning, placering
och gestaltning.
Deltagare: stadsbyggnadsgrupp, biträdande kommunchef, trafikingenjör, processledare Kunskapsstaden
Kiruna, grundskolan, skolmåltiderna och arkitekter.

Möte: planskisser inklusive
reviderade lokalprogram.
Två planskisser presenterades.
SKISS 1: En sammanhållen
större byggnad, öppen och
samlande med närhet till
alla verksamheter, öppen
gård i mitten, tillagningskök
grundskola – Kunskapsstaden
Kiruna.
SKISS 2: Verksamheterna
fördelade på 3 olika kvarter
med en sammanhållande
tvärgående inomhusgata i ett
övre plan. Skolledningsgruppen förordade planskiss 1.
Deltagare: skolledningsgrupp,
processledare, arkitekter

December 2016-Januari 2017
Möten: gruppvis avstämning,
steg 2, av lokalbehov med
personal från samtliga
verksamheter
Deltagare: skolledningsgrupp,
pedagoger från samtliga
programutbildningar och
ämnen. Personal från verksamheterna administration,
lokalvård, fastighetsskötsel,
skolkafeteria, skolmåltider,
elevhälsa, bibliotek,
vaktmästare/tekniker.
Processledare och arkitekter.

AUGUSTI 2017
Workshop 5: programskisser – utvärdera och bearbeta
programskisser. Styrgruppen
tog beslut om att bearbetad
Skiss 1 ligger till grund för
fortsatt arbete.
Deltagare: stadsbyggnadsgrupp, styrgrupp, skolledningsgrupp, processledare,
arkitekter.

FEBRUARI 2017
Möte: arkitekt presenterar
utredningsskisser och stadsbyggnadstankar för stadsbyggnadsgrupp.
Deltagare: stadsbyggnadsgrupp, processledare, arkitekt.

Kiruna Vintermarknad:
presentation om projektet för
kommunmedborgare.

OKTOBER 2017
Möte: stadsbyggnadsfrågor
och Kunskapsstaden Kirunas
placering i nya staden. Beslut
togs om att nya badhusets
placering revideras med
anledning av Kunskapsstadens behov av fysisk
koppling till fristående Idrott
& Hälsa-byggnad samt ny
grundskola.
Deltagare: kommunledning,
stadsbyggnadsförvaltning,
processledare, arkitekter.

Workshop 6: programskisser
– utvärdering/resultat av de
bearbetade skisserna.
Deltagare: stadsbyggnadsgrupp, styrgrupp, skolledningsgrupp och processledare Kunskapsstaden
Kiruna, grundskolan och skolmåltiderna. Processledare,
arkitekter.

VÅREN 2017
Möte: schemaläggningsfrågor,
kontroll schemaläggning för
olika lektionssalar.
Deltagare: administrativ
planerare gymnasieskolan
och arkitekt.

MAJ 2017
Möte: presentation av
typarbetsrum, samtalsrum,
inredningskoncept och
laborationssalar (3D-bilder).
Deltagare: pedagoger från
samtliga skolformer, processledare.
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SAMVERKAN • s. 8

Samverkan, yteffektivitet och långsiktig hållbarhet
Ett grundläggande uppdrag för förstudiearbetet
har varit att skapa en anläggning som är så framtidssäker och yteffektiv som möjligt. Skälen till
detta är flera:
• De lokaler som planeras för den nya Kunskapsstaden kommer att ha en kvalitet som gör att
de har livslängd av många decennier, kanske
flera sekel. Under den tiden kommer det att ske
många förändringar i behoven av och utbudet av
utbildning av Kirunas befolkning.
• Tillgängliga prognoser visar på att elevunderlaget
kommer att vara stabilt omkring nuvarande nivå
under överskådlig tid. Samtidigt är det svårt att
veta hur elevströmmarna mellan olika program
och utbildningar kommer att se ut. Därför är det
viktigt att den nya anläggningen är förberedd för
att kunna möta framtida förändringar som till
exempel utbud av utbildningar och elevers val av
utbildningsvägar.
• Lokaler är dyra både att bygga och hålla i drift.
Det betyder att varje kvadratmeter som byggs i
onödan under många år framöver kommer att
låsa samhället vid lokalkostnader i konkurrens
om medel som alternativt kan utnyttjas för att
öka kvaliteten hos andra delar av verksamheten.
Varje verksamhet ska därför ha tillgång till bara de
ytor och lokaler som man verkligen behöver även
om detta ibland innebär att man samnyttjar lokaler med andra verksamheter. På det sättet kommer
inga lokaler att i onödan stå outnyttjade och den
nya anläggningen kommer att upplevas som befolkad och levande.
I Kunskapsstaden kommer verksamheter att
finnas sida vid sida som idag, var och en för sig,
har både organisation och lokaler för många
funktioner som är både möjliga och lämpliga att

samarbeta kring. De olika kompetenser som kommer att finnas samlade här kommer sannolikt att
kunna ge upphov till nya erbjudanden i form av
gränsöverskridande utbildningar, samverkan kring
fjärrutbildningar, konferenser, samverkan med
näringslivet, forskningsvärlden och övriga utbildningssverige. Detta bör bejakas.
Under förstudiearbetet har följande krav och
möjligheter till samverkan, samnyttjande och
flexibilitet identifierats. Många är inarbetade i förstudiehandlingen och andra måste man ta hänsyn
till i kommande verksamhetsplanering och i det
fortsatta planerings- och projekteringsarbetet.

MÖJLIGHETER TILL SAMVERKAN

• MÖJLIGHET TILL SFI – inskolning och personalförstärkning genom att låta invandrare med
specialkunskaper finnas med i undervisningen.
• MÖJLIGHET FÖR DE ESTETISKA gymnasieutbildningarna, kulturskolan, olika kursverksamheter och
”kulturlivet” att tillsammans tillföra ökade resurser och kvalitet till utbildningarna.
2. Samnyttjande mellan olika aktörer
Under den här punkten har bland annat följande
möjligheter diskuterats:
• BIBLIOTEKET kan samnyttjas mellan gymnasieskola, högskola och Lärcentra.
• SAMLINGSPLATSER OCH UTEMILJÖER, till exempel
solaltaner, kan samnyttjas av alla i huset.

1. Samverkan mellan olika aktörer samt inom och
mellan verksamheter
Under den här punkten har bland annat följande
möjligheter diskuterats:
• ADMINISTRATION. Till exempel upphandling av
material och tjänster, HR-frågor (till exempel
rekrytering), elevhälsovård, fastighetsförvaltning, vaktmästeri, IT-tjänster, lokalbokning,
posthantering.

• HUVUDENTRÉ och kommunikationsytor kan
samnyttjas av alla i huset.

• SKOLKÖK OCH RESTAURANGVERKSAMHET. Möjlighet
till flera olika restaurangkoncept. Kan involvera
bland andra kostenheten, restaurangprogrammet, turismprogrammet, gymnasiesärskolan,
SFI. Kan också vända sig mot allmänheten med
föreningsaktiviteter, kursverksamhet med mera.

• PARKERING kan samnyttjas av gymnasieskolan,
grundskolan, idrott, Lärcentra, Kulturskolan,
övrig kultur, allmänhet, konferensverksamhet,
centrum.

• UTSTÄLLNINGAR OCH MÄSSOR. Internt och externt,
skyltfönster för näringslivet. Kan vara ett ansvar
för ekonomiprogrammet.
• MÖJLIGHET TILL YRKESUTBILDNINGAR styrda och
delvis ledda av näringslivet.

• MINIMÄSSHALL och utställningsmöjligheter kan
samnyttjas av gymnasieskolan, grundskolan,
Lärcentra, Kulturskolan, konferensverksamhet,
näringsliv och allmänheten.
• LOKALER FÖR IDROTT & HÄLSA kan samnyttjas av
gymnasieskolan, grundskolan, fritid, idrottsrörelsen och allmänheten.

• ALLMÄNNA STUDIELOKALER kan samnyttjas av
gymnasieskolan (även mellan programmen),
Lärcentra, högskolor och konferensverksamhet.
• RESTAURANG OCH CAFÉ kan samnyttjas av gymnasieskolan, grundskolan, idrott, Kulturskolan,
Lärcentra, högskolor, centrum/allmänhet.

• UTSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER och föreläsningssalar/
black box kan samnyttjas av gymnasieskolan,
grundskolan, Lärcentra, högskolor, kultur
(teater), mässor, allmänhet och konferensverksamhet.
• SPECIALLOKALER till exempel labsalar och lokaler
för estetisk verksamhet kan samnyttjas av gymnasieskolan (även mellan programmen), grundskolan, Lärcentra, särskolan, kursverksamheter
och yrkeskurser.
• PERSONALLOKALER kan samnyttjas av samtliga
verksamheter.
• VAKTMÄSTERI OCH STÄD
3. Flexibilitet och generalitet
Under den här punkten har bland annat följande
ledord diskuterats:
• Ombyggbarhet genom generellt utformade
lokaler.
• Inte bygga för detaljanpassat.
• Lokaler som kan antas bli nyttjade av flera verksamheter görs neutralt tillgängliga, exempelvis
labsalar, estetlokaler och föreläsningssalar.
• Flexibilitet för anpassning till förändringar
i programutbud.
• Flexibilitet för anpassning till förändringar i sätt
att förmedla kunskap (mer fjärrundervisning,
webbaserat lärande etcetera) .
• Flexibla personliga arbetsplatser för pedagogisk
personal.
• Byggnadens tekniska uppbyggnad och struktur
ger förutsättningar för eventuella framtida behov
av ombyggbarhet.
Dessa frågor behandlas mer utförligt i avsnittet
”Byggnadernas struktur”.
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Lokalprogramarbetet
Den nya anläggningen kommer att hysa många
verksamheter och bestå av många olika lokaler –
så många att de inte går att överblicka på en gång.
Därför har vi under arbetet delat upp lokalerna i
grupper som hänger samman verksamhetsmässigt
och rumsligt, till exempel lokaler för olika gymnasieprogram eller stödfunktioner.
Indelningen/lokalgrupperna har också varit
underlag för att diskutera storlek och samband
mellan lokaler i olika verksamhetsgrupper.
Ett detaljerat lokalprogram – lokalgrupp för lokalgrupp – finns redovisat i Bilaga 1 tillsammans med
enkla organisationsskisser som på ett schematiskt
sätt beskriver kraven på samband mellan de olika
lokalerna.

LOKALSAMMANSTÄLLNING
Lokalprogrammet intill är en sammanställning av
summan av totala arean hos samtliga lokalgrupper
i projektet och av det antal personer som de under
programarbetet varit tänkta för.
Eftersom alla program aldrig kommer att vara
fullbelagda samtidigt blir en konsekvens att det
totala elevantalet som programmen är dimensionerade för (1079 st) är större än uppdragets ca 900
elever och dagslägets (HT 2107) 812 elever.
Det beror på att de lokaler som är speciella för
varje enskilt program måste ha möjlighet att fungera för det maximala antal elever som programmet
ska ta emot om alla platser är fyllda. I motsats till
detta är gymnasieskolans gemensamma lokaler
(personalrum, admin, restaurang med mera) och
lokaler för allmänna ämnen dimensionerade med
sikte på uppdragets 900 elever.
Beträffande Kulturskolans verksamhet kan
noteras att ca 130 av de 512 eleverna är sysselsatta
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inom den uppdragsverksamhet som Kulturskolan
bedriver åt bland annat grundskolor som inte har
egna lokaler för till exempel bild och musik.

FRAMTIDSSPANING
Beträffande gymnasieskolan kommer man eventuellt att fatta beslut om utökning av vissa teoretiska
ämnen för högskolebehörighet samt om utökning
av estetiska ämnen i gymnasieprogrammen.
Det planeras ett fjärde år på teknikprogrammet,
vilket innebär större lokalbehov. I Kiruna är tillströmningen till de olika programmen tydligt konjunkturstyrd. Gymnasiet behöver flexibla lösningar
i samtliga undervisningslokaler.
Vuxenutbildningen och SFI genomgår ständiga
förändringar beroende på bland annat lagstiftning,
arbetsförmedlingsåtgärder och flyktingmottagning
vilket gör verksamheten svårplanerad. Grundförutsättningen är att skapa lokaler som medger ett
flexibelt nyttjande och som håller över tid. Fjärrutbildningar kommer att bli vanliga, miniklassrum
är mycket viktiga.
Kulturskolan behöver till stor del egna lokaler
för att få en effektiv verksamhet. Samverkan bör
ske med Estetiska programmets lokaler i de fall de
fysiska avstånden är korta. Vissa mer tillfälligt
koncentrerade aktiviteter kan ske i lokaler med
längre fysiskt avstånd, till exempel det nya Kulturhuset i kvarter K5.
Behoven av personliga arbetsplatser är olika för
de olika skolorna och programmen. Lärcentra och
Kulturskolan bedriver undervisning i lokaler som
både är lärararbetsplats och undervisningsrum.
Samtliga tre skolformer behöver bra teknik i
lokalerna.

Lokalprogram,
Sammanställning

Brukarantal

Gymnasieprogram:

Elever
(nuläge Elever
HT17): (dim.):

Ekonomi (EK)
Samhällsvetenskap (SA)
/Språk (SPR)
Estetiskt (ES)
Naturvetenskap (NA)
Teknik (TE)
Barn & Fritid (BF)
Vård & Omsorg (VO)
Bygg & Anläggning (BA)
Fordonsteknik (FT)
Industriteknik (IN)
El & Energi (EE)
Hotell & Turism (HT)
Restaurang & Livsmedel (RL)
Hantverk/Frisör (HV)
IMIND
IMPRE, IMPRIN & IMYRK
IMSPR
GymnasieSÄR (SÄR)
Gemens lokaler Gymnasiet
Delsumma Gymnasium

Förslag (m²)

Persona
l (nuläge Persona
HT17): l (dim.): NTA

LOA

90

4

4

83
30
77
26
26
21
54
42
69
94
35
12
16
12
24
99
12
0
812

96
90
90
90
36
36
60
54
96
96
45
48
18
14
22
90
8
0
1 079

21
7
14
2
1
6
4
6
6
2
2
1
2
6
17
7
0
108

21
7
14
2
1
6
4
6
6
2
2
1
2
6
17
7
0
108

1004
1204
688
825
922
1106
274
328
140
168
196
235
1725
2070
2014
2417
1390
1667
1057
1269
194
233
505
606
187
225
167
200
420
503
380
457
398
477
1224
1468 Inkl gemens personallokaler
13 166 15 799

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
6
3
8
6
10
3
4
3
9
2
56

2
10
3
11
6
11
4
4
3
10
2
66

539
3347
62
732
162
219
117
110
256
91
60
5 693

646
4016 Inkl lokaler för grundskola
74
878 Inkl tillagning för grundskola
194
263
140
131
307
109
72
6 832

SFI
Komvux
SUV
YH + LTU
Övriga aktörer Adm Gem
Delsumma Lärcenter

172
251
10
45
0
478

150
350
12
45
0
557

10
9
1
2
16
38

10
9
1
2
17
39

473
524
97
764
447
2 305

567
629
117
917
536
2 766

Kulturskolan
Delsumma Kulturskolan

512
512

512
512

17
17

18
18

1015
1 015

1218
1 218

219

231

Bibliotek
Idrott & Hälsa
Specialpedagogik
Skolrestaurang
Skolfik
Administration & Ledning
Elevhälsovård
SYV
Vaktmästare, IT
Lokalvård
Fastighetsskötsel
Delsumma Admin/gemensam

Summa 1 802 2 148

Uppskattn BRA
Uppskattn BTA

284

Anmärkning:

80

340

22 179 26 614

28850 - 29950
32150 - 33250

Uppskattning. NTA + 30-35 %
Uppskattning. NTA + 45-50 %

Några förklaringar:
I kolumnen NTA (nettoarea)
redovisas summan av alla
rummens area i en lokalgrupp. I kolumnen LOA
(lokalarea)redovisas NTA
+ ett påslag av 20% som
ungefär motsvarar den area
som behövs för innerväggar
och korridorer/kommunikationsytor i lokalgruppen.
En tumregel som ofta
används för att uppskatta
ytan av undervisningsbyggnader är att totala NTA
30-35% motsvarar totala
BRA (bruksarean, dvs totala
ytan innanför ytterväggarna). Den totala nettoarean
45-50% motsvarar byggnadens BTA (bruttoarea).
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Lokalareor
De följande areasammanställningarna illustrerar
på ett skalriktigt sätt de ”pusselbitar” som i den
fortsatta skissningen och projekteringen ska planeras in i Kunskapsstaden. Varje pusselbit motsvarar
en specifik yta i lokalprogrammet i Bilaga 1.

DELBAR

HOTELL & TURISM

EKONOMI
BYGG & ANLÄGGNING

DELBAR

DELBAR

DELBAR

SAMHÄLLSVETENSKAP
/SPRÅK

RESTAURANG & LIVSMEDEL
SAMORDNAS MED
EKONOMI

FORDON OCH TRANSPORT
ESTETISKT

HANTVERK FRISÖR

(SAMORDNAS MED KULTURSKOLAN)

TEKNIK

INDUSTRITEKNIK

NATURVETENSKAP
SAMORDNAS MED
TEKNIK

TYP AV YTOR:
EL & ENERGI
BARN & FRITID

SAMORDNAS MED
VO & HVDRI

VERKSTAD
UNDERVISNING
STUDIETORG
GRUPPRUM
FÖRVARING ELEVER
FÖRRÅD / STÄD
WC / RWC
OMKLÄDNING

VÅRD & OMSORG

PERSONAL/ARBETSRUM
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Lokalareor
DELBAR

DELBAR

DELBAR

TYP AV YTOR:
VERKSTAD
UNDERVISNING

SFI

SKOLRESTAURANG
&
MATSAL

STUDIETORG /VILORUM
GRUPPRUM
FÖRVARING ELEVER
FÖRRÅD / STÄD
WC / RWC
OMKLÄDNING

KOMVUX

SKOLFIK

PERSONAL/ARBETSRUM
ALLMÄNNA YTOR
EJ
PERSONLIGA

ARBETSYTA PERSONAL
IDROTT
PERSONALRUM

ADMINISTRATION
&
LEDNING

KAPPRUM

SUV

DELBAR

VAKTMÄSTARE/IT
YH + LTU

VISSA
PERSONLIGA

LOKALVÅRD
ÖVRIGA AKTÖRER

FASTIGHETSSKÖTSEL
KULTURSKOLAN

(SAMORDNAS MED ESTETISKA
GYMNASIEPROGRAM)

KAPPRUM
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Lokalareor
ENTRÉ

BIBLIOTEK

IMIND

DELBAR

DELBAR

IMPRE / IMPRIN / IMYRK

DELBAR

IDROTT & HÄLSA

DELBAR

IMSPR

ENTRÉ/KAPPRUM

GYMNASIESÄR

SPECIALPEDAGOGIK
TYP AV YTOR:
VERKSTAD
UNDERVISNING
STUDIETORG / VILORUM

GYMNASIEGEMENSAMMA
LOKALER

SKOLHÄLSOVÅRD

GRUPPRUM
FÖRVARING ELEVER
FÖRRÅD / STÄD
WC / RWC
OMKLÄDNING
PERSONAL/ARBETSRUM

SYV

ALLMÄNNA YTOR
ARBETSYTA PERSONAL
IDROTT
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Översiktligt organisationsschema
Organisationsschemat intill visar på ett övergripande sätt kraven på samband mellan olika
lokalgrupper och verksamheter i Kunskapsstaden.
Siffrorna i gymnasieprogrammens ”ringar” visar
de nuvarande (Lå 2017-2018) elevantalen (svarta)
och det antal elever de framtida lokalerna planeras
för (röda).
I den yttre ringen ligger de verksamhetslokaler/
lokalgrupper som är knutna till den pedagogiska
verksamheten. Den inbördes placeringen visar den
prioritering som diskuterats fram under programarbetet baserat på behov av närhet, samarbete
med mera. I den inre cirkeln ligger de verksamheter/lokalgrupper som behövs som stödfunktioner
för de övriga. Undantaget är lokalerna för skolrestaurangen och för idrotten som ska vara placerade
så att de också får en bra koppling till den framtida
grundskola som planeras intill Kunskapsstaden.
Mellan den yttre och den inre ringen finns plats
för gemensamma övriga lokaler som ska vara lätt
tillgängliga för alla, till exempel föreläsningssalar,
klädförvaring, wc och omklädningsrum.

SIFFRA = Nuvarande antal elever/program
SIFFRA = Antalet elevplatser/program
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Stadsbyggnad
UTVECKLINGSPLANEN
Principplacering av skolverksamhet och
simhall i utvecklingsplanen.
Under diskussionerna har det framkommit
önskemål, utifrån stadsbyggnadstankar,
om att flytta fram den samlade verksamheten för gymnasieskolan, Lärcentra och
Kulturskolan/Kunskapsstaden mot Stadsparken. Såväl Kunskapsstaden som simhallen bör få ett välannonserat läge mot
stadsparken inklusive tydliga entréfunktioner.

1

NATURPARK
Frilufts- och naturområde.
”Grönt finger”

Huvudtrafikmatning

Ev. P

2

Ev. P
NATURPARK
Gata för
huvudtrafik

Utvecklingsplanens
markerade platser
för skolor.

• Tomten ger en lång fasadsida mot
Stadsparken.
• Förutsättningar finns för smidiga trafiklösningar kopplade till huvudtrafikgatan.

k
rå

t
rs
tu
l
Ku

NATURPARK

• Minimerar avstånd till kulturhuset med
samnyttjande av lokaler.

Stadsparken

Centrumtorget

3

• Bra koppling mot eventuellt
parkeringskvarter i nordost.

Simhall

Simhall

Stadsparken

SAMVERKAN
• Friliggande lokaler för Idrott & hälsa gör
att dessa lättare kan ges karaktär av allmänna lokaler vilket gynnar samverkan
med grundskolan och övriga samhället.

Gata för
huvudtrafik

Kulturhus

Ev. P

• Koppling mot Naturparken.

Centrumtorget

4

NATURPARK

Gata för
huvudtrafik

Kulturhus

Ev. P

Grundskola

Grundskola alt.1

• Fysisk koppling mellan Idrott & hälsa,
Kunskapsstaden och grundskolan är ett
krav för optimal schemaläggning och
tidseffektivitet.
• Koppling till grundskolan är naturlig.
Fysisk koppling ökar och är en förutsättning för optimal samverkan och samnyttjande av lokaler och verksamheter.

n.
ast
Inl

Entrétorg,
aktivitetstorg

• En tydlig huvudentré och naturliga,
separata entréer för olika behov
avseende verksamheter och tider.

Huvudentré

Simhall
Stadsparken

• Den planerade samverkan med kulturhuset blir smidigare med minimerat
avstånd mellan lokalerna samt naturliga
gång- och cykelstråk.

200 m

• Enkla trafiklösningar med tydlig verkstadsoch byggård samt separat inlastningszon. Tydliga gång- och cykelsidor mot
söder-väster samt bil- och kollektivtrafik,
inlastning och parkering mot norr-öster.

Stadsparken

Centrumtorget

100 m

• Lång fasadsida mot stadspark och entrétorg.

Exp.

Grundskola alt.2

Kulturhus

• Utveckling av Stadsparken med ett entréoch aktivitetstorg mot Kunskapsstadens
huvudentré, Idrott & hälsa samt simhall
som tydligt annonserar verksamheterna.
• Minimalt avstånd till Kulturhuset.

Exp.

Simhall

0

rd
sgå
d
a
t
rk s P
Ve
ård
gg
By

PL
.H
FV

Idrott
& hälsa

FÖRSLAGETS LÖSNING GER:
• Anpassad tomt för lokalprogram.
• Fysisk koppling till Idrott & hälsa samt
grundskola och närhet till simhall.

Skolgård

• Närhet mellan Kunskapsstaden med
Idrott& hälsa och en simhall ses som en
stor fördel.

VAL AV TOMT
De tre sammanhängande kvarteren på östra
sidan av Naturparken stämmer storleksmässigt väl med det framräknade lokalprogrammets areakrav avseende lokaler,
gårdar, inlastning och parkering.

Centrumtorget

Kulturhus

• Goda kopplingar till Naturparken, Stadsparken,
Kulturhuset, resecentrum och övriga centrum.

KUNSKAPSSTADEN KIRUNA • FÖRSTUDIE 9 FEBRUARI 2018

PLACERING • s. 15

Ömsesidig påverkan
HUR KAN NYA KIRUNA KOMMA ATT
PÅVERKA KUNSKAPSSTADEN?

HUR KAN KUNSKAPSSTADEN
KOMMA ATT PÅVERKA NYA KIRUNA?

Cirkulation befolkning. Hur cirkulerar människor
på gatorna kring den nya skolan? Vilka punkter
trafikeras mer under vissa tider? Och var kan en
möjlig huvudentré i kombination med flera små
entréer placeras ut i relation till naturliga flöden?
Trafikflöde & samhällsfunktioner. Hur rör sig
fordon i området och hur kan tillgängligheten till
kollektivtrafik vara närvarande samtidigt som
trafikstörningar kring skolan avtar? Och hur löser
man frågor kring parkeringar, varutransporter
och färdtjänster?
Mörker och belysning. Belysning på stadens gator
är viktigt. Invånare ska inte behöva avstå från att
besöka vissa platser under mörka timmar. Belysning skapar trygghet och orienterbarhet. Vad är en
bra ljusmiljö och hur skapar vi den?
Landskap. Parker & naturområden i närhet av skolan skapar möjligheter till olika slags utomhusaktiviteter. Från små mötesplatser till torg, entréytor
och platser för lek, idrott och friluftsliv.

Kunskapsstaden kommer att bli betydligt större än stadshuset. Byggnadsvolymerna kommer att bli ett dominerande
och viktigt inslag i stadsbilden.

Samverkan. Genom en väl genomtänkt placering
och utformning av den fysiska miljön kan samverkan och effektivitet ökas.
Levande Stadskärna. En mer aktiv stadskärna
med ett koncentrerat, större flöde av människor
från olika generationer. Hur kan den fysiska miljön
förstärka detta? Kan flödet av människor skapa en
social trygghet?
Nya vägar mellan befintliga vägar. Gångtrafikanter
väljer ofta att skapa nya vägar mellan de befintliga,
så kallade ”shortcuts”. Dessa kan bidra till dolda
mötesplatser för unga. Hur kan ”shortcuts” bli en
del av stadsbilden i framtiden?
Mångfaldsmöten. En gymnasieskola, Lärcenter
och Kulturskola i kombination möjliggör för
mångfaldsmöten. Hur kan vi utveckla en öppen
atmosfär där människor kan mötas genom studier
och kreativa projekt?

Sommartid. Vad händer sommartid när skolan
är stängd? Går det att aktivera skolområdet på ett
sådant sätt så att stadskärnan är full av aktiviteter
året om?

Ökad trafik. Den yngre befolkningen går, cyklar
eller åker spark till skolan. Hur kan vi skapa vägar
som är väl anpassade för dem? Samtidigt är en stor
del av skolans personal och elever beroende av bil
vilket kräver p-platser och naturliga angöringspunkter.

Offentliga rum. Hur kan kvartersparker och torg
skapa event av olika slag? Kan den pedagogiska
verksamheten och fysiska miljön leda till ökad
delaktighet för stadsborna?

Centrumhandeln. En skola centralt belägen
bidrar till goda förutsättningar för centrumhandel
och restauranger. Hur kan detta användas som en
strategi?

Idrott & fritid. Idrott och fritidsaktiviteter spelar
en aktiv roll i skolan och samhället. Hur kan detta
vidareutvecklas? Samverkan och samordning
mellan simhall och skolidrottshallarna samt
koppling till uteaktiviteter.

Skolgård, parker och torg. Går det att skapa torg,
parker och stråk som blir en naturlig del av skolmiljön? Platser där man bjuds in till sociala aktiviteter i en trygg miljö där alla känner sig välkomna?
Byggnadsvolymer. Stor sammanhängande volym
eller uppbruten stadskaraktär?
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FRILUFTSOMRÅDE/PARK
SKOLGÅRD

SKYWALK

GRUNDSKOLA

FÖRESLAGEN BUSSHÅLLPLATS

0

50 m

EV. PARKERINGSKVARTER

HUVUDGATA FÖR TRAFIK
ENTRÉ

INLASTNING
P
P

IDROTT & HÄLSA

SKYWALK

EXPANSION

KUNSKAPSSTADEN
EXPANSION

VERKSTADSGÅRDEN

INFART

ÖPPEN GÅRD
C

C

UTEPLATS
CAFÉ

P

C

SIMHALL

C
ENTRÉ- OCH
AKTIVITETSTORG

C

GRÄNDEN

C

C

INFART
BYGGÅRDEN

C
C

C
HUVUDENTRÉ

STADSPARK

EV. SCEN

FRD BYGGÅRD
MILJÖSTATION

C

C

C

HUVUDGATA FÖR TRAFIK

P
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Under förstudien har ett antal olika planformer
med varierande logistkuppbyggnader prövats.
Organisationsschemat med samband och logistiska
kopplingar har styrt placeringen av de olika
programmen och verksamheterna såväl i horisontellt som vertikalt led.
Den föreslagna plandispositionen skapar en
serie sammanhängande innergårdar/innetorg
mellan byggnadsvolymerna som, förutom kommunikationsytor, blir komplement till övriga lokaler.
En stor öppen gård skapas mot öster för i första
hand fordons-, bygg- och industriprogrammens
behov. En öppen, men av byggnadsvolymerna
omsluten, rund gård fås i mitten. Den hjälper till att
ta hand om dagvatten och blir en skyddad uteplats
och ljusbrunn för matsalar, café och bibliotek.
Huvudentrén ligger mot sydväst. De fyra ”innetorgen” får olika karaktärer och koppling mot olika
verksamhetsområden. Entrétorget omges av receptions- och informationsfunktioner men framförallt
av estetprogrammet och kulturskolans samverkande lokaler samt administration, skolhälsa och
personalrum.
Innetorget mot nordväst domineras av matsal
och café. Mot denna yta och med fasadläge mot
”Gränden”, stråket från centrum, ligger de mot
allmänheten mest utåtriktade programmen som
Restaurang & livsmedel, frisör och hotell & turism.
Personalrummet ligger strategiskt centralt placerat.
Det nordöstra innetorget får språkkaraktär
mycket beroende av programmen på plan 2.
Det sydöstra blir ett tekniktorg kopplat mot
lokaler för el & energi, industriteknik med flera.
Gymnasiesärskolan har egen entréfunktion mot
stadsparken och ligger kopplade mot estetprogrammet och huvudentrén.
Kök och fastighetsservice är placerade mot
norra sidans inlastningszon.

LOGISTIK PLAN 1 • s. 17

 





 





 

 
 
 

  




 











0

50 m



KUNSKAPSSTADEN KIRUNA • FÖRSTUDIE 9 FEBRUARI 2018

LOGISTIK PLAN 2 • s. 18

Plan 2
Kommunikationsstråk på ledgångar och broar
längs med innetorgen samt ett diagonalt stråk ger
korta, intressanta kopplingar mellan de olika
lokalerna.
Lärcentra får ett sammanhållet läge nära
huvudentré men också med möjligheter till egen
separat entré. De ligger i direkt anslutning till
bibliotek, SH/språk, barn & fritid.
Natur- och teknikprogrammen ligger i nordvästra hörnet i anslutning mot ev koppling mot ny
grundskola så att exempelvis laborationslokaler
kan samnyttjas.
Teorilokaler för fordons-, industri- och byggprogrammen ligger delvis på plan 2 runt och/eller
i bakkant av verkstadslokalerna med hög
takhöjd. Verkstadslokalerna vänder sig mot den
stora gemensamma gården.
Uppglasade ”skywalks” ger fysiska kopplingar
till den friliggande byggnaden för idrott & hälsa
och grundskola. Detta ger stora samverkansmöjligheter.
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Principsektion

TEKNIK
SKYWALK

NV
SKOLKÖK

GRUNDSKOLA

STADSGATA

VÅNINGSHÖJDER SOM GER RUMSKVALITÉT
Verksamhetslokalerna i Kunskapsstaden är
planerade i två våningar. Till detta kommer teknikutrymmen i en tredje våning i strategiska lägen.
Olika verksamhetslokaler har skiftande krav på
rumshöjder. Att inte begränsa placeringar av olika
rumstyper ökar flexibiliteten över tid. Våningshöjderna kommer att göras relativt höga för att
möta flexibilitetskrav avseende verksamhetsförändringar. Höga våningshöjder ger generellt, på
ett naturligt sätt, stora rumskvalitéer avseende ljud,
ljus, luft och helhetsupplevelse. Det skapar också
goda förutsättningar för välplanerade, tydliga
installationsstrukturer.

TEKNIK
SAMH.

INNETORG
LJUSGÅRD

LÄRCENTRA

RESTAURANG

ESTET/KULTURSKOLA
ÖPPEN, OMSLUTEN GÅRD

De geotekniska förutsättningarna är något oklara
men indikerar relativt dåliga markförhållanden
som inte medger att bygga på höjden. För att
säkerställa tekniskt enkla och konventionella
grundläggningsmetoder har byggnadshöjderna
begränsats till maximalt tre våningar inklusive
teknikutrymmen.
Eftersom verksamheten kräver stora våningshöjder och vissa delar av ljusgårdar kan sticka upp
motsvarar de planerade 2-3 våningarna en normal
bostadsbebyggelse på 3-5 våningar. Detta ger
möjligheter till att fullfölja utvecklingsplanens
stadsbyggnadstankar avseende byggnadshöjder
med en varierad gestaltning som ska ge en tät och
blandad stadsbild.

LÄRCENTRA
INNETORG

ESTET/KULTURSKOLA

LJUSGÅRD

STADSPARK

VOLYMERNAS FUNKTIONELLA KARAKTÄRER

INNETORG

Byggnadsvolymerna vänder sig mot olika sidor med
helt olika karaktärer. En sida mot ”stadsgatan” med
delvis tung trafik (exempelvis varutransporter,
avfallshantering, ev. kollektivtrafik, angöringspunkter för privat lämning och hämtning). Denna
sida kommer även att serva grundskola, idrottsanläggning och simhall på samma sätt.
Södra sidan mot stadsparken får en begränsad
bil- och angöringstrafik med en fin kontaktyta mot
Stadsparken med dess möjligheter.
Mot väster blir det entréfunktioner mot ”torg
och gränd” och mot öster dominerar verkstads- och
byggården (se lilla sektionen på sid 17).

Innetorgen kommer att bli mycket karaktärsskapande miljöer. Dessa blir öppna genom byggnaderna med sammanbindande kommunikationsoch samlingsytor. En förutsättning för dessa ljusgårdar är generösa lanterniner för att ge tillräckligt
dagsljus till de inre miljöerna.
Den runda, klimatmässigt öppna, inre gården
kan bli en samlingspunkt med skyddade uteplatser.
En välplanerad, detaljrik egen utemiljö som speglar
årstidsförändringarna. Från snö till grön oas.
Med en dränerande damm kan gården också
hjälpa till att ta hand om dagvatten.
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VOLYMSTUDIE • s. 20
KUNSKAPSSTADEN KIRUNA • VY 1

KUNSKAPSSTADEN KIRUNA • VY 3

Byggnadsvolymer

VERKSTADSOCH BYGGÅRD

VERKSTADSOCH BYGGÅRD

VARUTRANSPORTER
INLASTNING
AVFALL

STADSPARK
ANGÖRING
GYMNASIESÄRSKOLA

SEKUNDÄR ENTRÉ

Bilderna exemplifierar på ett övergripande, strukturellt sätt hur de olika
verksamheterna kan placeras i byggnadsvolymer. Halva markarean nyttjas
för byggnadsvolymer runt de överbyggda innetorgen och den andra halvan
används till byggnadsvolymer runt den öppna verkstads- och byggården.
De röda stråken visar planerade huvudkommunikationer förutom innetorgen.

KUNSKAPSSTADEN KIRUNA • VY 2
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GRÄNDEN

AKTIVITETSOCH ENTRÉTORG

STADSPARK
HUVUDENTRÉ
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Byggnadernas struktur

Bilaga 2 NV SKOLHÄLSOVÅRD PROGRAM

SKISS RUMSINDELNING
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Kommunikation

Kommunikation
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Figur 1
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Ev. loftgång
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FLEXIBILITET OCH GENERALITET
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Byggnadernas planlösning och stomsystem baseras
på en generell struktur med rum för olika stora
grupper av personer: 32, 16 respektive 8 personer,
i olika sammansättningar. Den här strukturen
planeras i möjligaste mån i grupper av lokaler som
är anpassade för att skapa hemvister/karaktärsområden för grupper om ca 90 elever. En sådan
grupp av lokaler kan till exempel inrymma ett
3-årigt gymnasieprogram med 30 elever per årskurs, se fig. 1.
Ett exempel på hur en sådan struktur kan omsättas i förhållande till ett givet lokalprogram visas
i fig 2. Denna illustrerar lokalbehovet för Natur-

vetenskaps- och Teknikprogrammen på den plats i
12/14/17
Kunskapsstaden där de illustreras i logistikplanerna
på sidan 18.
Byggnaderna som idag planeras för teoretisk
verksamhet ges en våningshöjd som medger att
även vissa mer höjdkrävande verksamheter
– till exempel lättare verkstäder – kan inrymmas
och som gör att installationer vid förändrade behov
enkelt kan ändras och/eller kompletteras inom
rummens volymer. Verkstadsbyggnaderna, som
kommer att få stor takhöjd, planeras/förbereds för
att i framtiden kunna kompletteras med ett entrésolbjälklag som ger möjlighet att ha lokaler för
exempelvis en teoretisk verksamhet i två våningar.

TEKNIK

6000

KOMPLETTERANDE LOKALER
Arbetsrum, Lärosalar,
Grupprum, Förråd, WC, etc

Lärosal 16
32 m2

Undersökning
20 m2
Kontor
16 m2
Kontor
15 m2

FRD
5 m2

INST
8 m2

TILL GRUNDSKOLAN
INST
8 m2

WC
9 m2

Arbetsrum
70 m2

WC
7 m2

Studietorg
Loftgång

FRD
FRD

Väntrum

Vilrum

Grupprum
FRD
16 m2

RWC
4 m2

Kontor
16 m2

LAB
80 m2

Prep
64 m2

LAB
84 m2

Studietorg
Grupprum
16 m2

LAB
72 m2

Prep
48 m2

ENTRE TILL KARAKTÄRSOMRÅDE
NV

Gångbro

LAB metodövn mm
82 m2

INST
5 m2

Prep
65 m2

Förvaring LM
18 m2

Lärosal 32
64 m2

INST

Lärosal 16
32 m2

LAB
80 m2

Kommunikation

Grupprum Grupprum
15 m2
15 m2

Lärosal 32
64 m2

11 m2

11400

Lärosal 32
64 m2

Kommunikation

9000

ELEVHÄLSOVÅRD

9000

16200
19200

4500

Lärosal 16
31 m2

7500

Lärosal 16
31 m2

4500

KARAKTÄRSOMRÅDE NV

EV. HISS

Kontor
13 m2

ENTRE SKOLHÄLSOVÅRD

Teknikprogram

PERSONLIGA ARBETSPLATSER

0
1:200
0

1

5

Utformningen av den pedagogiska personalens
arbetsplatser har diskuterats mycket under
förstudiearbetet. Önskemålen från personalen
varierar allt ifrån krav på egena rum till möjlighet
att sitta flera personer, till exempel ett arbetslag,
gemensamt i ett större rum.
Arkitekterna fick projektgruppens uppdrag att
studera om det utifrån en gemensam ytnorm,
(5 kvm per person inklusive plats för samtal/
planering) skapa möjlighet att tillgodose varierande
behov och önskemål. Studien visar att det är möjligt och att detta också möjliggör att möta framtida
förändrade behov samt minskar behovet av att

10 m

12/14/17
tidigt låsa sig vid en viss lösning. Resultatet redovisas i Bilaga 2, Inredningskoncept. Det kan beskådas i 3D med hjälp av en smartphone, ett par enkla
3D-glasögon och en gratisapp från nätet.
10

LOKALER FÖR FJÄRRUNDERVISNING
I detta sammanhang studerades också lokaler som
möjliggör för pedagoger att hålla i och för elever
att delta i fjärrundervisning. En illustration av hur
grupprum kan disponeras för dessa ändamål
redovisas också i Bilaga 2.
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VY FRÅN SYDVÄST • s. 22

Vy från sydväst mot huvudentré.
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Vy från nordost mot bygg- och transportgård.

VY FRÅN NORDOST • s. 23
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INTERIÖR • s. 24

Innetorget innanför huvudentrén.

SWOT ANALYS • s. 25
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Värdering av olika aspekter
Under arbetet med behovsanalys och förstudie
har en rad styrkor, svagheter, möjligheter och
risker hos och med projektet identifierats. (SWOT=
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Dessa har styrgrupp, processledare och arkitekter
tillsammans sammanfattat i värdeord och
illustrerat i ett SWOT-diagram.
Värdeorden har legat till grund för val av inriktning i många olika frågor. Det har generellt varit
betydligt lättare att hitta ord kopplade till styrkor
och möjligheter än till risker och svagheter. Detta
kan bero på att förslaget är väl genomarbetat och
har tagit hänsyn till och planerats utifrån en väl
utförd behovsanalys. Men det kan också finnas
svagheter och risker som inte kommit fram då det
är lätt till att bli ”förblindad” av en vald lösning.
Ett kritiskt synsätt med en SWOT-bedömning, av
många inblandade och med jämna mellanrum,
i det fortsatta arbetet, kan hjälpa till att kvalitetssäkra projektet.

STYRKOR

processen flexibilitet synlig
behovsanalys förankring

närhet

kopplingar överblickbart
exponering lokallösningar byggbart
tryggt & tillgängligt tydliga entréer

lokalsamband samnyttjande spännande
anpassad tomt lokalprogram
trafiklösning

begränsade parkeringsmöjligheter på tomtmark
begränsade
utbyggnadsmöjligheter

nyttjande av stadsparken

MÖJLIGHETER

samlad lärarkompetens
samverkan med näringslivet

fjärrutbildningar
SWOT-diagrammet ska spegla hur viktigt, eller vilken tyngd
varje ”värdeord” har inför kommande skeden av projektet och
för slutprodukten. Detta utifrån den kunskap som är uppbyggd i hittills i projektet. Matrisen intill beskriver och sammanfattar dessa punkter. Större och kraftigare text betyder
att värdeordet har förhållandevis större tyngd i projektet.

SVAGHETER

center för livslångt lärande

RISKER
dagsljus teknik
förseningar ekonomi

trafik byggmaterial

oro för små lokaler
parkering oro för förändringar

snöröjning av innergården
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Sammanfattning
UPPDRAG OCH SYFTE
Denna förstudie avser nya lokaler för gymnasieskola, Lärcentra och Kulturskola som ska samlas i
en och samma byggnad, Kunskapsstaden, i det nya
Kiruna. Förstudien har genomförts på uppdrag av
Kiruna kommun i samråd med Lapplands kommunalförbund.
Förstudien beskriver placering i staden, samverkan, lokalprogram, logistikscheman utifrån
pedagogiska och organisatoriska aspekter samt
utformningsskisser för att illustrera en helhetslösning. Resultatet av förstudien avses att ligga till
grund för beslut om fortsättning och för kommande arbete med planeringen av den nya byggnaden.
Målsättningen är att ha nya lokaler för de involverande verksamheterna inflyttningsklara senast till
höstterminen 2024.

PROCESS
Förstudien bygger på resultatet från den behovsanalys som antogs av kommunstyrelsen augusti
2016. Arbetet har bedrivits under perioden september 2016 till januari 2018. Förankring av resultatet
har skett kontinuerligt under hela perioden genom
nära samarbete med skolledningen och samtliga
personalgrupper med stöd av processledarna för
skolmåltiderna och grundskolan, styrgrupp, arkitekter, stadsbyggnadsgrupp och kommunledning.

SAMVERKAN OCH FLEXIBILITET
Under förstudiearbetet har många möjligheter till
samverkan och samnyttjande identifierats, inte
bara mellan de aktörer som Kunskapsstaden primärt planeras för, utan också andra, till exempel
näringsliv, idrottsrörelsen, grundskola, högskola,
kultur-, uthyrnings- och konferensverksamhet. En
förutsättning har varit att förbereda för samverkan
dels med en planerad grundskola med gemensam

anläggning för idrott och hälsa samt tillagningskök
för skolmåltider, dels med det nya kulturhuset.
Lokalerna utformas med beredskap för framtida
förändringar genom generella och flexibla lokallösningar samt genom att byggnaderna är förberedda för att enkelt kunna byggas om och anpassas till
förändrade verksamheter i stort och smått.

LOKALPROGRAM
Kunskapsstaden planeras för en framtida gymnasieverksamhet med ca 900 elever, med möjlighet till
flexibilitet mellan programmen. Lärcentra och
Kulturskolan planeras för verksamhet i ungefär
samma storleksordning som i dagsläget, med drygt
500 elever vardera. Lokalbehovet har studerats och
förankrats för varje verksamhet separat, med
detaljerade lokalprogram och organisationsscheman som beskriver kraven på samband mellan olika lokaler och verksamheter som resultat.

ANPASSNING TILL STADSBILD
Diskussioner kring placering i staden och anpassning till stadsbilden har skett tillsammans med
representanter från bland annat stadsbyggnadskontoret. Detta har lett till en placering av Kunskapsstaden i anslutning till den nya stadsparken och
naturstråket in mot centrum. Den valda lösningen
ger en fysisk koppling till den planerade grundskolan, Idrott & hälsa samt närhet både till det
nya Kulturhuset och simhallen. Den ger enkla och
tydliga trafiklösningar och angöringar, en tydlig
huvudentré och naturliga sidoentréer samt en bra
koppling till utemiljöerna i stadsparken, entrétorget och naturparken. En utmaning har varit att ge
denna mycket stora anläggning, som sträcker sig
över tre byggnadskvarter, en utformning som både
passar in i det planerade gatunätet och har en småskalighet i samklang med den omgivande staden.

INPLACERINGSSKISSER/FÖRSLAG
Under förstudien har ett antal planformer med
varierande logistikuppbyggnad prövats och utvärderats. Ett genomarbetat organisationsschema,
med samband och logistiska kopplingar, har styrt
placeringen av de olika programmen och verksamheterna i såväl horisontell som vertikal led.
Det slutliga förslaget, med byggnader i två plan,
skapar en serie sammanhängande innetorg mellan
byggnadsvolymerna som utgör kommunikationsytor och kompletterar övriga lokaler. En stor öppen
gård skapas mot öster för i första hand fordons-,
bygg- och industriprogrammens behov. En öppen,
av byggnadsvolymer omsluten gård, fås i mitten.
Den hjälper till att ta hand om dagvatten och blir
en skyddad uteplats och ljusbrunn för matsalar,
personalrum och bibliotek. Huvudentrén ligger
mot sydväst. Den invändiga kommunikationen sker
i bägge våningsplanen, på gårdarna, på broar och
loftgångar som skapar variation, sammanhang och
överblick. I det övre planet finns kopplingarna till
den planerade grundskolan samt till idrottslokalerna. De fyra innetorgen får olika karaktär
och koppling mot olika verksamhetsområden.

BYGGNADSSTRUKTUR OCH LOKALLÖSNING
Byggnadernas planlösning och stomsystem baseras
på en generell struktur med flexibla rumsstorlekar.
Strukturen används för att skapa grupper av lokaler
som bildar hemvister/karaktärsområden. Byggnaderna planeras och förbereds så att de vid förändrade behov enkelt kan ändras och/eller kompletteras inom de befintliga volymerna. Utformningen
av den pedagogiska personalens arbetsplatser har
diskuterats mycket. Förslaget ger möjlighet att tillgodose varierande behov och önskemål, att möta
framtida förändrade behov samt minskar behovet
av att tidigt låsa sig vid en viss lösning.

KVARSTÅENDE FRÅGOR ATT UTREDA OCH BEVAKA:
• Idrottens lokaler avseende stadens behov. De planerade
lokalerna är avsedda för gymnasieskolans och grundskolans schemalagda verksamhet.
• Parkeringssituationen. Dels för studerande och personal.
Dels för besökare och kunder hos de olika verksamheterna.
• Bibliotekets utformning och lokaler.
• Möjlig samverkan mellan grundsärskolan och
gymnasiesärskolan.
• Eventuell samverkan mellan grundskolan och
gymnasieskolan avseende Sva*.
• Grundskolans restaurang. Slutlig placering kan påverka
logistik och lokalbehov.
• Placeringen av LKF kansli.
• Källsortering. Utforming av källsortering i lokalerna.
• Identifiering av vilka matgäster som är berättigade att äta
i skolrestaurangen.
• Säkerhet. Låsning av och tillträde till olika
lokaler och grupper av lokaler.
OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR SOM KAN PÅVERKA
INNEHÅLLET I LOKALERNA:
• Utökning av teoretiska ämnen. Eventuellt beslut om
utökning av vissa teoretiska ämnen för högskolebehörighet.
I förslaget till lokalprogram har vi tagit höjd för en sådan
utökning, men inga beslut finns.
• Fjärde år i Teknikprogrammet. Eventuellt beslut om ett
fjärde år i teknikprogrammet.
• Utökning av estetiska ämnen. Eventuellt beslut om
utökning av estetiska ämnen i gymnasieprogrammen.
• SFI. Den framtida omfattningen av SFI/Sva*.

*) SFI = svenska för invandrare (läses på Lärcentra), Sva = svenska
som andraspråk (läses på grundskola och gymnasium).

MEDVERKANDE • s. 27
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Medverkande grupper i förstudien
STYRGRUPP
Peter Fredriksson

SKOLLEDNINGSGRUPP
Styrguppens ordförande,
Kiruna kommun

Mari Carlsten

Lärcentrachef/rektor lärcentra

Malin Rolund

Kulturskolechef kulturskolan

Stig Thorneus

Stadsomvandlingsstrateg
Kiruna kommun

Anna Lantto

Administrativ planerare
Hjalmar Lundbohmsskolan

Simon Lindh

Förvaltningschef Kultur- och
utbildningsförvaltningen

Hans Björnström

Rektor Hjalmar Lundbohmsskolan

Lennart Andersson

Förbundschef LKF

Jan-Åke Hedlund

Tf rektor Hjalmar Lundbohmsskolan

Monica Lundqvist

Vuxenutbildningschef LKF

Marianne Stöckel

Rektor Hjalmar Lundbohmsskolan

Per Wennebjörk

Biträdande gymnasiechef LKF

Christina Söderlund

Rektor Hjalmar Lundbohmsskolan

Robert Edlert

Projektledare/installationssamordnare KBAB

STADSBYGGNADSGRUPP

Tommy Lidström

Projektledare bygg KBAB

Eva Ekelund

Fd mark- och exploateringschef

Stefan Sandklint

Projektchef KBAB

Sara Aspvik-Thelin

Översiktsplanerare

Jeanette Björkenvall

Processledare Kultur- och
utbildningsförvaltningen

Cecilia Nerman

Planarkitekt

Kristoffer Johansson

Tf planchef

Tobias Lustig

Trafikingenjör

Mats Dahlberg

Biträdande kommunchef

Jeanette Björkenvall

Processledare
Kunskapsstaden Kiruna

ARBETSGRUPPER
• Programutbildnings-/ämnesansvariga pedagoger
• Verksamhetsansvariga från skolkafeteria, skolmåltider,
lokalvård, fastighetsskötsel, bibliotek och elevhälsa
• Samtlig personal

INGÅTT I GRUPPER EFTER BEHOV
Lena Hammarberg

Processledare skolmåltiderna

Riitta Kotavuopio-Olsson Processledare ny grundskola

ARKITEKTER, WORKSHOPLEDARE,
FÖREDRAGANDE
Bengt Aili

Tirsén & Aili Arkitekter

Lars Lindstaf

Cedervall Arkitekter
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