
Pressinformation
I Kiruna C hittar du Sveriges nordligaste gallerior Sjuan,
Åttan och Nian. Och här, i våra nya handelskvarter, finns
nästan allt du behöver på ett och samma ställe. 



Bakgrund
År 2004 blev stadsomvandlingen i Kiruna en världsnyhet när det blev känt att
staden skulle behöva flytta till följd av gruvbrytningens påverkan. Som en
väsentlig del i processen beslutade Kirunabostäder mars 2018, i samråd med
Kiruna kommun, att ta ett helhetsgrepp om Kirunas handel i nya centrum. Då
påbörjades samverkans projektet med LKAB om handelskvarteren 7, 8 och 9.
Två år senare, år 2020, ingick Kirunabostäder och LKAB ett bytesavtal gällande
ett flertal fastigheter i Kirunas nuvarande centrum i och med den pågående
stadsomvandlingen. Avtalet innebar att bostäder och lokaler i tidigare centrum
ersätts med nybyggda fastigheter i den nya stadskärnan, där befintliga aktörer
ersätts med en ny lokal och där det även finns utrymmen för nya etableringar.
LKAB byggde de nya fastigheterna i handelskvarteren och när Kirunabostäder
tillträdde som fastighetsägare tog de över hyresavtalen med aktörerna. 
 
Tillsammans med LKAB har Kirunabostäder sedan dess arbetat med att lägga
något som kan liknas vid ett stort pussel, för att skapa en bra mix på utbud och
försöka tillgodose behov och önskemål från handlare, kaféer, restauranger och
kontorsverksamheter. 

MER INFORMATION:
Om Kirunabostäder
Om Kiruna C

Om LKAB samhällsomvandling
Om Kiruna kommun samhällsomvandling

https://www.kirunabostader.se/
https://www.kirunabostader.se/
http://www.kirunac.se/
https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/
https://kiruna.se/stadsomvandling/startsida.html


3 gallerior
48 lokaler (varav 7 restaurang & cafe)
297 lägenheter
10 kontor (ovanpå butikerna)

Byggt av cirka 300 byggarbetare.

Kiruna C är samlingsnamnet för de tre galleriorna Sjuan, Åttan och Nian längs
Kirunas nya shoppinggata. Namnen kommer helt sonika från numreringen på
tomterna som kvarteren är byggda på, tomt 7, 8 och 9.

Handelsgatan, en gågata med en tät och ombonad miljö som knyter
samman tre gallerior. Ovanpå butikerna i bottenplanet byggs bostäder och
kontor för att bidra till en stadskärna med liv och rörelse.

KIRUNA C I SIFFROR



Verksamheterna i Kiruna C
I mitten av Kirunas nya stadskärna, 200 kilometer norr om polcirkeln och tre
kilometer från den tidigare stadskärnan hittar du Kiruna C. Här kan du strosa
bland kvarteren samt uppleva värdskapet hos våra lokala pärlor och
butikskedjor. 

För att behålla själen av Kirunas unika handel med många lokala aktörer
erbjöds, och placerades, de lokala handlarna vid de bästa lägena även i de nya
i handelskvarteren närmast handelsgatans gångstråk.

De stora butikskedjorna är också viktiga nyckelspelare i det nya centrumet och
finns som ankare i varje galleria för att skapa en bra variation av hyresgäster
och kundflöden. 

Vi har också några nyetableringar i Coop, Espresso House och Enchanté
inredning & design som såg potentialen i Kiruna och den nya centrumkärnan.
De kompletterar utbudet av kommersiell service i nya centrumkärnan på ett
mycket bra sätt och är ett positivt tillskott längs med vår nya handelsgata.

MER INFORMATION
Utbud av butiker
Hitta hit

https://kirunac.se/kiruna-c/start/utbud.html
https://kirunac.se/kiruna-c/start/hitta-hit.html


Upplevelsen i centrum
Kommunikationskonceptet ”Upplevelsen i centrum” handlar om att vi sätter
människors potentiella upplevelse av ett besök i Kiruna C i fokus.

Kiruna C är en plats som präglas av ett inkluderande och familjärt
förhållningssätt. Här kan du vara trygg i vetskapen att du passar in, precis som
du är. Det vill säga att det är lika okej att stövla in med storkängorna efter en
vandring som att trippa in i finskorna mellan konferenspassen.

Även om vi som handelskvarter inte funnits så länge så är vi stolta över Kirunas
unika historia - och över framtidens Kiruna som formar sig i detta nu. Våra
traditioner, det lokala hantverket, vildmarken runt hörnet, entreprenörsandan,
den starka industrin - allt detta är en del av vårt dna och det vill vi lyfta fram. 

Samtidigt som vi är stolta över vår historia är vi alltid nyfikna på vad som lurar
runt hörnet. Förändring och framåtrörelse är viktigt och vi är öppna för nya
möjligheter och idéer. Vi hoppas på att kunna vara en förnyande kraft som
tänker kreativt och ger utrymme för lokal handlingskraft och nya initiativ.



Skärmtaket till våra entréer har
inspirerats av det gamla
stadshusets betonginnertak.

VISSTE DU ATT...



Designprocessen
Ambitionen med galleriorna längs den nya handelsgatan har varit hög. För att
sätta en genomtänkt prägel på de nya handelskvarteren bestämde sig
Kirunabostäder tillsammans med LKAB i ett tidigt skede att ta fram en
designmanual. Manualen beskriver de invändiga miljöerna avseende material
och uttryck, och bidrar till att bygga en identitet för varje galleria. Den interiöra
gestaltningen ska inte bara vara vacker att se på, den ska fungera och leva upp
till det Kirunaborna och våra besökare förväntar sig. Genom en
enkätundersökning bland Kirunabor, där syftet var att samla in synpunkter och
idéer på hur en trivsam och bra stadsmiljö ska se ut, hamnade mötesplatser
högt upp på önskelistan. Tätt efter följde vikten av att ta tillvara på detaljer från
nuvarande stadskärna. Synpunkterna har fått ta plats i designmanualen för att
utöver shopping tillföra andra former av stadsliv i galleriorna. Mötesplatser där
såväl gammal som ung kan äta, fika, umgås eller bara koppla av. Platser som
skapar gemenskap i vårt nya centrum. Ur designsynpunkt har ambitionen varit
att blanda äkta material med lokal förankring och återanvända formgivning för
att på så sätt skapa en varm, genuin miljö med en tydlig koppling till den
omgivande naturen och det gamla Kiruna.

MER INFORMATION
Wester + Elsner 

https://www.wester-elsner.se/projekt/kiruna-handelskvarter


Vår grafiska profil är inspirerad
av Kirunas gamla stadskärna.

VISSTE DU ATT...



Konceptet för de tre handelskvarteren har tagits fram av fullservicebyrån Oh My
som tillsammans med Sigmar metodbyrå levererat både design,
kommunikationskoncept och skyltkoncept, med en vass logotyp i spetsen som
knyter ihop arbetet.

Som inspiration för arbetet användes designmanualen som togs fram av
Wester+Elsner arkitekter för handelskvarteren 7-9.  En viktig pusselbit för att
inkludera och inspireras av gamla Kiruna stadskärna för att på olika sätt i
designarbetet få med historien och skapa en känsla av igenkänning även nu
när den nya stadskärnan växer fram.

Grafisk profil

Vår gemensamma symbol för Kiruna C är uppbyggd av initialerna K och C.
Tillsammans bildar de en enkel och stilfull ikon.

Varje kvarter har sedan en egen symbol...

...som i kombination bildar det mönster som du ser nedan.

https://ohmy.co/


Sjuan kännetecknas till stor del av metall vars
egenskaper lyfts i gallerian i olika former bland annat
genom veckningar, diagonaler och perforeringar. 

Inspirationen kommer från den skandinaviska
enkelheten. Färgerna är bland annat plockade från de
ljusa träslagen i norr – björk, rönn och furu.

 



I Åttan går färgskalan i brända röda toner inspirerat av
elden som vi samlats kring sedan urminnes tider. Här
kommer det att finnas många kontraster – grova ytor
mot böljande former, mjukt mot hårt och grovt mot
lent. Materialet i Åttan kännetecknas till stor del av sten. 



 Nian går färgskalan i grönt. De pigga gröna färgerna
ska ge miljön energi och en känsla av lekfullhet.
Färgerna är plockade från mossa och blad, något som
symboliserar både trygghet och grönska. 

Nian kännetecknas även av trä med ett strukturellt
formspråk. Det kan ses i det rutmönstrade innertaket
som övergår till en lanternin i innetorgets mitt. Inslagen
av växtlighet tillsammans med träet förstärker känslan
av grönska året om.



Om Kiruna
Kiruna är full av kontraster. Polarnatt och midnattssol, Sveriges högsta berg och
världens största underjordiska järnmalmsgruva, uråldrig samisk kultur och en
helt ny stadskärna som växer fram. Vi är stolta över Kirunaborna och vår unika
historia – och över framtidens Kiruna som formar sig i detta nu. Våra traditioner,
det lokala hantverket, vildmarken runt hörnet, entreprenörsandan, den starka
industrin – allt detta är en del av vårt dna och det vill vi lyfta fram. 

 Utöver Kiruna C och våra tre gallerior väntar mer att upptäcka i Kirunas
stadskärna. Här hittar du också stadshuset Kristallen som rymmer Norrbottens
länskonstmuseum – Konstmuseet i Norr, kulturhuset Aurora kultur & kongress
och hotellet som var först på plats, nämligen Scandic Kiruna som är inspirerat
av fjällmassiven här i trakten. 

MER INFORMATION
Stadshuset Kristallen (pdf)
Konstmuseet i norr
Aurora kultur & kongress
Scandic Kiruna
Kiruna Lappland – Kirunas lokala marknadsföringsorganisation
Swedish Lapland – främjar besöksnäringen i norra delen av Sverige
Kiruna kommun - kommunfakta

https://kiruna.se/download/18.70c3d424173b4900fc53c1be/1600261282441/kristallen%20broschyr.pdf
https://konstmuseetinorr.se/
https://kiruna.se/stadsomvandling/startsida/besokare/aktuella-projekt/aurora-kultur--kongress.html
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/kiruna/scandic-kiruna
https://kirunalapland.se/
https://www.swedishlapland.com/sv/
https://kiruna.se/kommun--demokrati/kommunfakta.html


Kontakt

Emma Graméus
CENTRUMLEDARE
emma.grameus@kirunabostader.se
0980 - 796 60
www.kirunac.se
www.instagram.com/kiruna_c


