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Utveckla samordningen
Det finns ett stort behov av att utveckla samordningen 
mellan intressenterna, det vill säga kommunen, näringslivet, 
organisationer och föreningar samt medborgarna som på 
olika sätt påverkar och påverkas av samhällsplanerings-
processen. 

Viktigt att involvera medborgarna  
i samhällsplaneringen
Resultat från studierna visar att medborgarnas engage-
mang och möjligheter till demokratisk delaktighet kan ut-
vecklas genom en 4D-visualiseringsplattform. Medborgarna 
får tillgång till den på en hemsida som består av en inte-
grerad 4D-visualiserings- och informationskanal där man 
kan använda interaktiva 4D-modeller (sammanlänkning av 
tid och 3D modell) för att spela upp och kommentera olika 
scenarios. På så sätt kan medborgarna få bättre förståelse, 
bli mer engagerade samt lämna värdefull kunskap och 
information om stadsomvandlingen via internet.

 

Plattformen kan även användas för stadsomvandlingar av 
exempelvis kustnära städer som delvis måste flyttas eller 
byggas om på grund av havshöjningar eller för industriom-
råden som behöver omvandlas till bostads- och kontorsom-
råden. 

Intressenternas inflytande och påverkan
För att genomföra stadsomvandlingen krävs en rad delpro-
jekt som måste planeras med hänsyn till varandra under en 
lång tidshorisont. Delprojekten omfattar både avveckling av 
gamla och utveckling av nya områden i Kiruna. Det är idag 
svårt att få förståelse av dåtida, nutida och framtida hän-
delser och aktiviteter i stadsomvandlingen. Detta innefattar 
bland annat planernas status samt framtida utformning av 
byggnader och infrastruktur.  

För intressenterna i Kiruna är det viktigt att förstå vad som 
händer när stadsomvandlingen planeras. Resultatet av 
stadsomvandlingen är till viss del beroende av hur kommu-
nen lyckas engagera och kommunicera ut sina planförslag 
till de olika intressentgrupperna. Samtidigt som hänsyn 
tas till huvudintressenterna, ska kommunen lyssna på och 
engagera medborgarna i arbetet med utformningen av 
planförslagen. Medborgarna kommer att uppleva planer-
nas konsekvenser i vardagen. De olika särintressena hos 
intressentgrupperna skapar utrymme för konflikter som i 
vissa fall kan lösas genom visualisering av planförslagen 
samt genom en dialog kring dem. Med en visualisering kan 
gemensamma bilder skapas, vilket också underlättar med-
borgarnas möjligheter att vara delaktiga. 
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