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Kiruna
- ett samhälle för  

hållbar tillväxt



 

I ett övergripande projekt har erfarenheter, kunskaper och 
verktyg, som utvecklats ur övriga delprojekt analyserats och 
syntetiseras på ett holistiskt sätt. Utgångspunkten kan sam-
manfattas i följande forsknings- och utvecklingsfrågor: 
■	 Hur kan urbana strukturer med bebyggelse och infra-

struktur utformas, förvaltas och underhållas, för att 
erbjuda fysiska och sociala möjligheter för en hållbar 
tillväxt och stödja näringslivet och människors sätt att 
verka mer hållbart i staden i ett långsiktigt perspektiv? 

■	 Hur kan tillfällen och mötesplatser anordnas och metoder 
utvecklas för att stödja samverkan mellan en mångfald 
aktörer och intressenter, som är involverade i planerings-
processer för fysiska och sociala strukturer? 

■	 Hur kan interaktionen mellan teknik, näringslivets utveck-
ling och människors levnadssätt förstärkas för ett mer 
hållbart samhälle (socioteknik)? 

Den kunskap som utvecklats om dialogmetoder och före-
tagsklimat, hållbar resursanvändning och den anpassnings-
bara staden, integreras i sammansatta urbana strukturer 
utformade för att erbjuda fysiska möjligheter för en hållbar 
tillväxt och stödja näringslivet och människors sätt att verka 
mer hållbart i ett långsiktigt perspektiv. 

Programmet nya Giron har genererat ny kunskap om 
hur en attraktiv stad i kallt klimat kan bli hållbar. Den nya 
kunskapen bygger på utredningar, utvecklingsarbete och 
beräkningar tillsammans med tidigare kunskap om hållbara 
strukturer och hållbar tillväxt. En svårighet att realisera den 
nya kunskapen är att komma överens mellan den mångfald 
aktörer och intressenter som är involverade i stads- och  
näringslivsutveckling. Deras olika kunskaper, värderingar 
och erfarenheter att komma överens om hur den framtida 
staden ska komma att utformas. Det är därför viktigt hur 
fora och arenor anordnas och metoder utvecklas för att 
stödja samverkan mellan alla involverade i planerings- 
processer för dess urbana strukturerna. 

För att testa integreringen av de olika delstrukturerna samt 
för att förmedla den nya kunskapen har ett digitalt anime-
ringsverktyg utvecklats för att visualisera visionerna och 
successiva utbyggnadsplaner för ett nytt Kiruna.
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