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1a. KONCENTRERANDE OCH  
  UTVIDGANDE URBANISERING

 Lefebvre 1973, Brenner / Schmid 2013, 2014



1b. NYCKELPROJEKT

Playing pooh-stick in Belfast
diplomawork, Thor Arne Kleppan,  
AA-London 1996

Kleppan 1996















1c. URBANA EKOLOGIER

- REYNER BANHAM - LOS ANGELES The Architecture of Four Ecologies (1971)

- FELIX GUATTARI - THE THREE ECOLOGIES (1989)

- REED/LISTER/HEIGHT/KWINTER - PROJECTIVE ECOLOGIES (2014)



URBANA (lokala-regionala) EKOLOGIER

- SELMA LAGERLÖFS TORG - STIGS CENTER, GÖTEBORG

- SKARABORG

- LINK-OMRÅDEN, GRÄSTORP
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pendling från kommuner i Skaraborg

pendling från kommuner utanför Skaraborg

TECKENFÖRKLARING

ANTAL ARBETSTILLFÄLLEN PER 500X500m
1

2

3-5

6-15

16-50

51-150

151-500

501-1500

1501-5000

5001-15703

kartunderlag från Tillgänglighetsatlas VGR/GU

Arbete (nätverk och grenverk) 



Turistiskt vägvisningsmål, kultur

Besöksmål kultur nivå 1

Besöksmål kultur nivå 2

Besöksmål kultur nivå 3

Besöksmål kultur nivå 4

Besöksmål museer mer än 100 000 besök per år

Besöksmål museer 10 000 - 100 000 besök per år

Besöksmål mindre än 10 000 besök per år

Riksintresse kulturmiljövård

TECKENFÖRKLARING

kartunderlag från Tillgänglighetsatlas VGR/GU

VÄRDEN FÖR TURISMEN 
(planerarträffar 2012)

KULTURMILJÖ
Spiken
Läckö
Karlsborgs fästning
Trästaden Hjo
Varnhem klosterkyrka
Skara domkyrka

NATURMILJÖ
Tiveden
Cykelled
Göta kanal
Laxfiske
Torsö
Biosfärsområde Kinnekulle
Tidan
Billingen
Båtturism

EVENEMANG
Hova riddarvecka
Törebodafestivalen
Matfestivalen
Konst i stenbrott
Traktorrace i Södra Lundby
Veteranfordonskväll i Hajstorp
Axvalla
Skara sommarland
Måndagsklubben
Scandinavium
Ullevi

VÄRDEN FÖR TURISMEN 
(Strategidokument)

”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige”

REGIONALT UTPEKADE BESÖKSOMRÅDEN 
- Varnhem – Hornborgasjöområdet, 
- Göta Kanal-området, 
- Biosfärsområdet Vänerskärgården-Kinnekulle

REGIONALT UTPEKADE RESEANLEDNINGAR
- Kultur- och Naturupplevelser
- Vänern, Vättern och Göta Kanal
- Mötesindustri
- Attraktioner och evenemang
- Kunskapscentrum för måltidsturism?

ÅTERKOMMANDE NYCKELORD: 
Skaraborg är en Destination – Vårt ursprung – 
Sveriges skafferi – Lättillgängligt – Småskaligt – 
Okonstlat – Naturupplevelser – Kulturupplevel-
ser – Matupplevelser – Attraktivt

ca 3 000 000 besökare/år

Natur och Kulturvärden betonas

Jordbruksknuten turism

Turism ses som framtidsnäring

Vättern

Vänern

Fritidsfiske

Fritidsfiske

Turism ses som framtidsnäring

Komunalt sammarbete kring Göta Kanal

Sjön Örlen

Nationellt centrum för Megalitkultur

Kinnekulle

Kållandsö

GÖTAKANAL

Besöksmål tiveden

Regionalt turistvägnät

VATTENFALL

Biosfär

Skärgården

Forsvik

KARLSBORGS FÄSTNING

BORÅS DJURPARK

DALSLANDSKANAL

TIVEDENS NATIONALPARK

KINNEKULLE

TECKENFÖRKLARING

            BESÖKSMÅL MED FLER ÄN 100 000 BESÖKARE PER ÅR

Kvaliteter och värden som lyfts fram vid tidigare planerarträffar

VÄRDEN FÖR TURISMEN SOM REDOVISAS I ÖVERSIKSPLANER

Kinnekullebanan

Vandringsled

Stråk som i Program för TÖP redovisas som viktig för turismen

Förslag på utpekad turistväg

Naturområden som i Rapport från Lst lyft fram som lämplig för vistelse

Område som i program för TÖP redovisas som viktigt samband

Exportmogna företag med klassning världen/norden,
utpekade av Västsvenska turistrådet

LÄCKÖ SLOTT
SPIKENS FISKEHAMN

RÖRSTRAND

ca 300 000 besökare/år

ca 200 000 besökare/år

ca 400 000 besökare/år

SKARA SOMMARLAND
ca 300 000 besökare/år

AXEVALLA TRAVBANA
ca 90 000 besökare/år

SKARA DOMKYRKA
ca 90 000 besökare/år

HORNBORGASJÖN

NATURRUM

HJO

HOVA RIDDARVECKA (125 000)

FALBYGDENS OST

ca 100 000 besökare/år

ARENA SKÖVDE

HÖKENSÅS

ca 350 000 besökare/år

ca 150 000 besökare/år

Högkullen ca 120 000 besökare/år

Platåberg

Ekoturism

Turism ses som framtidsnäring

Ätradalen - Slow valley

lokal mat, kulturarvet, högplatålandskapet

+

ÄVENTYRSLANDET (25 000)+

VARAS NYA BADHUS+
VARA KONSERTHUS (65 000)+

SLÖJDMÄSSA+

EKETORP FORNTIDSBY+

LAGER 157+

INREDIA+

Kulturarvets betydelse betonas Fågelstråket

CITTA SLOW

Tidans dalgång

Nossebro marknad

Nostalgivägen

Nossebro

Kultur + Turism 



mellanskogsområde

Valle / Varnhem

FÖP-Campus Skaraborg

SLU-campus

Samordning busstidtabeller

Fler gymnasieelever i Götene 
väljer De la Gardie

Svag länk mot Vara

Resecentrum

Hornborgasjön

Varnhem
Axvall, Sommarland

Överby

va
lle

Skara - ett mentalt läge mitt i Skaraborg:
överbrygga barriärer

Brogårdsleden

Valle / Varnhem:
LINK
--Trav, Axvalla
-- Skara sommarland
-- Folkhögskola
-- Varnhems klosterkyrka
-- Valle, Billingen
-- Hornborgasjön
--- VA-system, energi, �ber
--- Organisation kring besöksmål
--- In�yttning, boende, förfall pga gemensamma äldreboenden
--- Vandlingsleder

Brogårdsleden:
Restidsförkortning
-- Brogårdsleden
-- Ny dragning E20
-- Busstationen

TÖP Hornborga:
LINK, överbrygga barriärer
-- Regionalt turistvägnät
-- Potentialer för besöksnäringen

FÖP-Campus Skaraborg
Mångfald av mötesplats, Arbetslivets kompetensförsörjning
Överbrygga barriärer
-- SLU
-- Dacapo
-- HiS

Dacapo
GU

ResecentrumBaltazar

Dalenium

Universitet

IKEA
Flygplats

IKEAHögskola
Axamo

Handel

F6, K3

In
 i S

kö
vd

e

Ig
el

st
or

p

Fa
ge

rs
an

na

M
öl

lto
rp

Sj
öt

or
p

Ly
re

st
ad

Nor
rk

va
rn

Haj
st

or
p

Jo
ns

to
rp

Va
ss

ba
ck

en

Tå
to

rp

Sä
tra

Rö
de

su
nd

Fo
rs

vi
k

Ka
rls

bo
rg

s t
ät

or
t

Ti
br

o

P4          

F7          

Högskola

Undenäs

Askersund

Vättern:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Bilfri cykelväg
--  Försök till turåt på Vättern 
-- Dricksvattenförsörjning
-- Kon�ikt kring FM
-- Samverkan Karlsborg, Hjo, Tidaholm om samverkan mot Jönköping
-- Kollektivtra�ksförsörjning mot Askersund, Hallsberg och Örebro.

Tiveden:
LINK, Överbrygga barriärer
--  Gemensam Friluftsplan, turismstrategier, Laxå, Askersund Lst Örebro
-- Vandringsleder, Skaraborgsleder.se 
-- Sköna Maj
-- Kartläggning Sommarboende, befolkningsnivå smester?

Marint hantverkscentrum
Forsvik

Trätekniskt centrum

Hjo

Tiveden

Vättern

Boende

Kollektivtra�ken

MTGK - TÖP Göta-kanal

Marint Hantverkscentrum:
LINK, Kompetensförsörjning
--  Forsviksångbåtar, Ångbåtscentrum
-- Folkuniversitetet
-- Tibro Trätekniska centrum
-- Erik Nordevall
-- Västarvet
-- Arbetsförmedlingen
-- Försäkringskassan

Kollektivtra�k:
Arbetslivets kompetensförsörjning, utbildning
-- Turtäthet
-- Restid
-- FM ett nätverk längs med väg 49
-- Bostadsförsörjning
-- HiS, Gymnasier

MTGK:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Nätverk av aktörere
-- Landskapsvård
-- Regionalt turistvägnät
-- MTGK, ny plattform för samarbete, TÖP-Götakanal
-- Kanalbolaget

Resecentrum

Resecentrum

Handel
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Högskola

Regional pendeltågstra�k:
Kompetensförsörjning, Överbrygga barriärer
-- Tåg i Bergslagen, Biljettsystem, Västtra�k
-- HiS
-- Örebro Universitet
-- Kraftgruppen

Sötåsen

Töreboda, ett industrinav

Moholm

Hova

MTGK - TÖP Göta-kanal

Regional pendeltågstra�k

Hornborgasjön

Läckö/Kinnekulle

Götakanal

Moholm/Tidan

Fågelvägen

Tidan
Askeberga

Boende

MTGK:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Nätverk av aktörere
-- Landskapsvård
-- Regionalt turistvägnät
-- MTGK, ny plattform för samarbete, TÖP-Götakanal
-- Kanalbolaget

Moholm/Tidan:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Töreboda och Skövde kommun
-- Intresseföreningar
-- Fågelävägen, Askeberga
-- Landskapsvård, Sötåsen, Gröna näringar

Tibro, kompetensutbyte 
mellan industrinav

Broddetorp

Skövde-Falköping en enhet
Västra stambanan

Hornborgasjön

ny pendeltågsstation

Tidaholm har starkare koppling till Skövde

Resecentrum, Handel

Handel, utbildning

Höghastighetståg, Jönköping blir ny entré till Skaraborg, Europa korridoren
Götalandsbanan

Motorväg v40 ger bättre tillgång till Borås

Västlänken ger bättre tillgång till Landvetter

Länsgränsen är en barriär
Mullsjö tillhörde tidigare Skaraborgs län.
Tidigare inpendling till Gymnasium i Falköping

Mental barriär

Mental barriär

Kinnarp

Jula

Kombiterminal

Floby

Säm - fritidshusområde
Åsarp
Ätrans dalgång

Vartofta

Broddetorp:
LINK
-- Hornborgasjön
-- Valle, Billingen
-- Gudhem
--- VA-system, energi, �ber
--- Organisation kring besöksmål
--- In�yttning, boende, förfall pga gemensamma äldreboenden
--- Vandlingsleder

Skövde Falköping en enhet:
Överbrygga barriärer, kompetensförsörjning
-- Ökad turtäthet, ev. Samla avgångar för X2000 och MTR.

Västra stambanan:
Restidsförkortning
-- Idag restid 1.15 till Göteborg, 
önskemål om att nå under 1 timme

Näs
sjö

Jö
nk

öp
in

g

Ba
nk

er
yd

Hab
oM
ul

lsj
ö

Sa
nd

he
m

TÖP Hornborga:
LINK, överbrygga barriärer
-- Regionalt turistvägnät
-- Potentialer för besöksnäringen

Västra stambanan

Hornborgasjön

Falköping
Måltidsturism

- Besöksmål
- Kulturmål
- Måltid

GötalandsbananGötalandsbanan ger bättre tillgång till Landvetter

Kvänum

Boende
Utbildning
Handel

Håkantorp

Vedum

Öxnered

Överby

Herrljunga

Tråvad Besöksnäring
Kultur-turism

Levene

Vara Småstad

Fåglavik

Västra stambanan:
Restidsförkortning
-- Idag restid 1.05/1.25 till Göteborg, 

Öxnered:
Restidsförkortning 

Västra stambanan

Vara Småstad:
Mångfald av mötesplatser
LINK - Regionalt turistvägnät
Boende - Almännyttan i vara har 
muskler att själva bygga

Integrera de blå pilarna:
-Arbetsintegration
- Boendemiljöer
- Utbildning
- Validering av kompetenser
- Även se integration av Fas3

Laboration Vara och Falköping?
-Lärdomar från Piteå.

Levene:
LINK - Boende

Fåglavik:
LINK - Boende

Tack vare tåget är gränsen på väg att brytas upp.
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Natur- och Kulturkluster:
Kompetensförsörjning, LINK, Överbryga barriärer, 
En mångsfald av mötesplatser
-- Länsstyrelsen
-- Kommunen
-- Kristinehamns kommun
-- Campus Skaraborg, SLU, HiS, GU
-- Vänersamarbeten VGR (ett gemensamt vänerforum
-- Landskapsvård väg 26
-- Se alla små besöksmål i ett sammanhang; 
Gullspångslaxen, Södra Råda, Pilgrims- Vandringsleder, Fiske, 
Fågelområde, Skärgården, Väg 26 och Vänern, 
-- Svänga Vänster i Sjötorp (TÖP- Götakanal)

Boende
Utbildning
Handel
GU

MTG

Handel, IKEA
Universitet

Handel, IKEA
Universitet

Otterbäcken
djuphamn

Hova

Töreboda

Kristinehamn Karlskoga

Degerfors

Gullspång

Skagersvik

Gårdsjö

Laxå
Handel

Högskola

Östra Vänerstrandens Natur- och Kulturkluster
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Tiveden:
LINK, Överbrygga barriärer
-- En mångfald av tvärkopplingar mellan Vänern och Vättern
-- Vandringsleder, Skaraborgsleder.se 
-- Sköna Maj
-- Kartläggning Sommarboende, befolkningsnivå smester?

Tiveden

TÖP-Göta kanal

Resecentrum norra Skaraborg

Resecentrum norra Skaraborg:
Arbetslivets kompetensförsörjning
-- Restidsförskortning
-- Tätare turtäthet Västra Stambanan, Falköping - Örebro
-- HiS, Örebro Universitet
-- Tåg i Bergslagen, Biljettsystem, Västtra�k
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Arbete
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Högskola

Ut�yktsmål Handel

Lugnåsberget

Brännebrona

Skärgården, Vänern

Kinnekulle

Småbåtshamn

Hornborgasjön

Läckö/Kinnekulle

Handel

Vadsbo Arbete

Nordvänd Alsly och fästingar

Töreboda och Hallsberg som noder för morgontra�k mot Stockholm

Timmersdala

Odensåker
Kulturbygd
Mygg

Götakanal

Biosfär

Kinnekullebanan 28 minuter

Fågelvägen

Skaraborgs resecentrum

TÖP-Götakanal

Kinekullebanan 28 minuter:
Kompetensförsörjning
-- Götenelänken
-- Signalsystem
Big Lake Express, ringleden som saknas

Biosfär - En möjlighetsplan:
LINK, Mångfald av mötesplatser, Överbrygga barriärer
-- Lidköping, Götene, Mariestad
-- Länsstyrelsen
-- Biosfärskontoret - Nätverk
-- Lokala aktörer, m.�.
Visioner och Föreställningar om Biosfärsområdet gör det 
abstrakt och svårt att närma sig. Är ett integrationsprojekt

Kinnekullebanan

TÖP-Götakanal:
LINK, Mångfald av mötesplatser, Överbrygga barriärer
-- Nätverk av aktörere
-- Landskapsvård
-- Regionalt turistvägnät
-- MTGK, ny plattform för samarbete, TÖP-Götakanal
-- Kanalbolaget
-- Östra Vänerkusten

Skaraborgs resecentrum:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
-- Mariestad kommun
-- Skövde kommun
-- Tra�kverket
-- Jernhusen
-- Västtra�k

Fågelvägen:
LINK, Överbrygga barriärer, En mångfald av mötesplatser
Se Stråket Hornborgasjön, Valle även öster om väg 26. 
Ladda hela stråket med innehåll, se det i ett mellankommunalt sammanhang.
Ekosystemtjänster för att åtgärda myggbeståndet kring sjön Östen. 

FÖP-Campus Skaraborg
Mångfald av mötesplats, Arbetslivets kompetensförsörjning
Överbrygga barriärer
-- SLU
-- Dacapo
-- HiS

FÖP-Campus Skaraborg

Resecentrum, Handel

Skara har starkt samarbete med Lidköping

Utbildning, FM, Industri, tjänster

Tibro, Förort

Kombiterminal

Strandlinjer som boende och rekreationsmiljöer

Resecentrum

FM

FM

KSS

Restidsförkortning 
Utökat samarbete
Lidköping

Restidsförkortning Mariestad

Restidsförkortning Jönköping

Potential i utökat utbyte med Örebro
- Arbetsmarknad
- Kompetensförsörjning
- Utbildning

Stockholm är en central nod

Relationerna till Karlstad är svaga

Skaraborgs resecentrum

Turtäthet kollektivtra�k

Moholm

Moholm/Tidan

Timmersdala/Lerdala

Tidan

Timmersdala

Lerdala

Skaraborgs resecentrum:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
-- Mariestad kommun
-- Skövde kommun
-- Tra�kverket
-- Jernhusen
-- Västtra�k

Moholm/Tidan:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Töreboda och Skövde kommun
-- Intresseföreningar
-- Fågelävägen, Askeberga
-- Landskapsvård, Sötåsen, Gröna näringar

Vårgårda
- Gymnasium
-Järnvägsstation

Trollhättan
- Arbete
- Handel
- Tidigare Gymnasium
- Högskolan i Väst
- Näringslivsstrategi Nossebro

Jonstorp

Sollebrunn

Grästorp

Vara
- Handel, dagligvaru- Helg-, Nordpolen
- Gymnasium

Essunga

Lidköpingstidningen
Helghandel

Leader Västra Skaraborg

Fåglum

Främmestad

Alingsås
-Helg-Handel
-Utbildning

LAB 190

Nossebro tätort

En buss/tåg-avgång

Retrovägen

LAB 190:
Regionalt turistvägnät, LINK
-- Kommuner läng smed väg 190 Stark länk

Svag länk
Viktig infrastruktur
Betydelsefull koppling
Viktigt sammanhang
Barriär

[Nyckelprojekt:]
[Viktiga lokala frågor]

Nossebro tätort:
Kompetensförsörjning, LINK
-- behålla bashandel
-- Kultur, Turism, Näringsliv
-- Skola, högstadium
-- Projekt, A�ärsdriven utveckling
-- Nossebro Marknad
-- Gårdshandel
-- Charkuteri
-- Retro Nossebro

Retrovägen:
Regionalt turistvägnät, LINK
-- koppla samman resvägar för 
besöksnäringen, knyta an till LAB 190 
samt Retro-Nossebro. 

Motorvägsmot v2504/E20

Kållandsö - Skärgården - Kinnekulle:
Regionalt turistvägnät, LINK
Kållandsö och Kinnekulle uitgör viktiga besöksmål och rekreationsmiljöer. 
-- Utveckla båttra�ken i Skärgården, knyta till Torsö Skärgård
-- Intern turism inom Skaraborg för att överbrygga barriärer.
-- Besöksnäringen som utgångspunkt för handel och service på landsbygden.
-- AB Bostäder har resurser att även bygga hyresrätter på landsbygden. 

Triangelspår Håkantorp:
Restidsförkortning, kompetensförsörjning
-- Restidsförkortning till Trollhättan, 30 minunter
-- Med tåg öppnas större möjligheter att kollektivtra�ks-
försörja mindre orter, Tun, Såtenäs, Grästorp osv. 

Lidköping centrum:
En mångfald av mötesplatser
-- En mängd utredningar är nu under sammanställning
-- Genomförande de kommande 5 åren
-- Handelsutveckling
-- Koppla centrum till Hamnstaden
-- Relatera Centrum till externhandelsområden.  

Grästorp

Öxnered

Pendlarparkering

Vinninga

Källby

Filsbäck

F7 Såtenäs
800-1000 anställda

Resecentrum mot Stockholm
- Arbete
- HiS

Kinnekullebanan är ett billigare sätt att resa till Stockholm

Arbete
Handel

Utbildning
Resecentrum

Hamn

Trollhättan
Bytesplats, resor

Handel

Båttra�k Lurö och Djurö

Triangelspår Håkanstorp

Restidsförkortning Göteborg

Slussar

Bro över Älven

Filsbäck/Källby/Vinninga

Ett blått och ett grönt Skaraborg

Kållandsö
Kinnekulle

Lidköping centrum

Ett blått och ett grönt Skaraborg:
Överbrygga barriärer
Identiteten i Skaraborg är i �era avssenden uppdelad mellan dett blått Skaraborg 
som sträcker sig längs Vänerns, Götakanal och Vättern och ett grönt skaraborg med 
utgångspunkt i odlingslandskapet och platåbergen.

Filsbäck/Källby/Vinninga:
LINK
Bebyggelseutvecklingen i Filsbäck , Källby och Vinninga ökar, Här kan kommunal 
service samordnas över kommungränser samt Besöksnäringen till Kinnekulle 
utnyttjas för att förbättra möjligheter till bef. handel och service. 

Vättern:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Bilfri cykelväg 
-- Dricksvattenförsörjning
-- Samverkan Karlsborg, Hjo, Tidaholm om samverkan mot Jönköping
-- Kollektivtra�ksförsörjning mot Habo, Jököping
-- Fiske, Strandnära �ske, tillgänglighet - FOG Projekt
-- Pågående samtal om Vätterns som Leaderområde

Gröna näringar:
Arbetslivets kompetensförsörjning
-- Många stora aktörer som vågar sticka ut.
-- Hjordnära
--Almenäs bruk
-- Generationsskifte
-- Specialisering

Gymnasium Skaraborg:
Arbetslivets kompetensförsörjning
--  Pro�lering
-- För att bygga agglomerationer
-- skapa nätverk för Skaraborgs framtida näringsliv
-- Stolthet

Trästaden, kulturkvarteret
LINK, Överbrygga barriärer, Regionalt turistvägnät
-- samarbete mellan Hjo, Eksjö och Nora
-- Boendemiljö
-- Besöksmål
-- Handel �nns kvar tack vare besöksnäring
-- Kurorten, Hälsa, det goda vardagslivet
-- Ej något samarbete med Dacapo
-- Önskan om att genomföra samarbete med Lena Falkheden

-- Kulturkvarteret som exempel på en ny mötesplats

Vättern

Sammarbete för att locka 
ner båtar från Götakanal

Trästaden
Kulturkvarteret

Kollektivtra�ken

Kollektivtra�k
Viltstängsel

Kollektivtra�ken

Skaraborgs resecentrum
Husbykorset

Kollektivtra�k:
Arbetslivets kompetensförsörjning, utbildning
-- Turtäthet
-- Restid
-- Bostadsförsörjning
-- HiS, Gymnasier
-- Husbykorset, köer för buss, Restidsförkortning
-- Skaraborgs resecentrum

Jönköping
Högskola
40 minuter med bil

Skövde
- Arbete
- Handel
- Gymnasium
- Skövde är centralort
- Resecentrum

Vägstandarden är nu 2+1 Habo-Jönköping

Mullsjö, Habo ingår i Leader Östra Skaraborg

HjoTiBorg

Gränna

Vägstråk 3 stoppar i Tidaholm. Varför 
ej fortsätta via Hjo till Mölltorp

Tidaholm
- Gymnasium

Korsberga

Ödeshög, vänort

Axamo

Almenäs bruk

Tibro

Gate

Brandstorp, buss till Habo

Jordbruk + kustlinjen är barriärer

Habo
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Skövde-Tibro en enhet -20min
Tibro - Ett mentalt läge mitt i östra Skaraborg
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Integration av de blå pilarna

Nätverk kring de gröna näringarna - Campus Skaraborg

Skövde
- Arbete
- Handel
- Gymnasium
- Resecentrum

Skaraborgs resecentrum

E20

Inredia

Skaraborgs resecentrum:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
-- Tibro kommun
-- Skövde kommun
-- Tra�kverket
-- Jernhusen
-- Västtra�k

E20:
Kompetensförsörjning, Restidsförkortning
Nyckelprojekt för transporter till:
- Industrin
- Gröna näringar

Inredia - En väg in i Tibro:
En mångfald av mötesplatser, kompetensförsörjning
-- Hantverkscentrum, TTC (Tibro Training center)
-- Klusterbyggare
-- Internationalisering
-- In-Tibro
-- Besöknäring i Tibro bygger i många fall på Evenemang
 - Idrott
 - Konståkning
 - Motorsport
 - Möbelveckan
 - Musikfestivaler 
Integration av de blå pilarna
- Boende mitt i
- Föreningsverksamhet (Ge alla en träningsoverall)
- Tankesmedja

Dacapo - GU

Forsvik

Campus Skaraborg
Mångfald av mötesplats, Arbetslivets kompetensförsörjning
Överbrygga barriärer
-- Nätverk för gröna näringar
-- Träteknisktkluster Tibro
-- TTC
-- Hjo Trästaden 

Triangelspår Håkantorp:
Restidsförkortning, kompetensförsörjning
-- Restidsförkortning till Lidköping, 20 minunter

Hunneberg:
Regionalt turistvägnät, en mångfald av mötesplatser
--Entré från Norge och Göteborg till Skaraborgs besöksmål
-- Stiftelse bergagården, Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner
-- Planering, infrastruktur
-- Länsstyrelsen - restriktioner
-- Ekopark - Naturskyddsområde
-- Drift, Entreprenör som kan samla och växla upp be�ntliga resurser, föreningar.
 Arbete

Handel
Gymnasium

Boende

IKEA

Överby

Arbete
Handel

Gymnasium
Boende

Resecentrum
Högskola

Arbete
Handel

Gymnasium
Universitet - Högskola

Såtenäs

Handel
Service för sitt omland
Lantligt och centralt
Samla handel
Boende ort - föreningsverksamhet

Bra infrastruktur men inget att koppla till

Stark koppling Stockholm

Triangelspår Håkanstorp

Såtenäs terminal för civil�yg

Oslobanan

Hunneberg

Västsvenska paketet:
ÖVerbrygga barriärer, en mångfald av mötesplatser, 
regionalt turistvägnät.

- Besöksnäring
- Mat
- Utbildning

University of West Sweden:

Skaraborg Food laboratory:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, 
integration av de blå pilarna
-- Råvaruproducenter
-- Skara Food laboraroty
-- SLU
-- Dacapo Mariestad
-- Säljorganisation
-- Närproducerat mitt i Skaraborg
-- Närproducerat från alla länder
-- Dafgårds

X2000 Uddevalla-Stockholm

Kvänum

V6

Resecentrum

Triangelspår Håkantorp:
Restidsförkortning, kompetensförsörjning
-- Restidsförkortning Källby - Trollhättan, 40 minunter

Båttra�k Kållandsö

Vänern

Triangelspår Håkanstorp

Källby / Filsbäck

Källby / Filsbäck:
LINK
Bebyggelseutvecklingen i Källby och Filsbäck ökar, Här kan kommunal service 
samordnas över kommungränser samt Besöksnäringen till Kinnekulle utnyttjas för 
att förbättra möjligheter till bef. handel och service. 

Arbete
Handel

Gymnasium
Boende

Arbete
Handel
Gymnasium
Kultur
Resecentrum
Sjukhus

Hällekis

Årnäs

Brännebrona

Lundsbrunn

Kinnekullebanan mot Stockholm

Skara-Tidning
V6

NLT

MT

Gymnasium
�n stadskärna

Fågelvägen

Restidsförkortning
kollektivtra�k

Mediebevakningen

Mariestads attraktivitet

Skaraborgs resecentrum

Fågelvägen:
LINK
-- Valle, Billingen
--- VA-system, energi, �ber
--- Organisation kring besöksmål
--- In�yttning, boende, förfall pga gemensamma äldreboenden
--- Vandlingsleder

Restidsförkortning:
överbrygga barriäre, arbetslivets kompetensförsörjning
-- Bygg färdigt vägarna som motoväg, ej enbart snuttar
-- bussbyten i skara försvårar. 

Vänern:
Överbrygga barriärer
-- VFiske
-- Boende utsikt över vattnet
-- Rekreation längs strandlinjer
-- Sjöfart (Lågbro Göteborg)
-- Båtturismen, fritidsbåtar
-- Tuirsm

Arbete
Resecentrum
Gymnasium
HiS
Handel

Höghastighetståg, Jönköping blir ny entré till Skaraborg, Europa korridoren

E4

v26

Kombiterminal
Arbete
Gymnasium
Handel
Resecentrum

Mullsjö
Resecentrum
byte buss-Tåg

Brandstorp
Entré till Hökensås
Tidaholms Sparbank

Högskolan
Arbete - Kompetensförsörjning Tidagolms näringsliv
Handel

Vättern:
LINK, Överbrygga barriärer
-- Bilfri cykelväg 
-- Dricksvattenförsörjning
-- Samverkan Karlsborg, Hjo, Tidaholm om samverkan mot Jönköping
-- Kollektivtra�ksförsörjning mot Habo, Jököping
-- Fiske, Kräft�ske, Strandnära �ske, tillgänglighet - FOG Projekt
-- Pågående samtal om Vättern som Leaderområde

Vättern

Regionalt turistvägnät

Restidsförkortning

Skaraborg food laboratory

Regionbibliotek östra Skaraborg

Skaraborg Food laboratory:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, 
integration av de blå pilarna
-- Råvaruproducenter
-- Skara Food laboraroty
-- SLU
-- Dacapo Mariestad
-- Säljorganisation, Sveriges minsta saluhall
-- Smaka på västsverige
-- Närproducerat från alla länder

Regionbibliotek östra Skaraborg:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, integration av de blå pilarna
- Gemensamma system, kompetensförsörjning
-- Bibliotekskontor

Restidsförkortning Jönköping:
Överbygga barriärer, arbetslivets kompetensförsörjning, 
-- Ombyggnation av väg Mullsjö - Jönköping pågår
-- Direktbussar istället för byte till Tåg i Mullsjö
-- Biljett system som gäller på lokaltra�k i Jönköping
-- Fritidskort som även ger ungdomar möjligheter att åka till Jönköping

Bruksort - Plastidustri, träindustri
Torgdagen
Gymnasium
Heliden Folkhögskola
Tidaholms gra�sk verkstad

Hökensås
Glesbygd
Turism
Vildmark - Lilla Norrland
Fiske

Rös
Bös
Politisk vilja att närma sig Falköping

Axamo

Västgötabladet

SLA
Mediebevakningen

Dialogmöten 



Spindlar



Tusenfotingar 



TECKENFÖRKLARING
Kartläggningen är resultatet av ovan redovisade kartor samt kartläggning av den 
rumsliga upplevelsen vid resor till och från Skaraborgs olika delar. Kartan är i det 
avseendet kvalitativt bedömd och öppen för förhandling om kategoriernas 
defnition, avgränsning och namnförslag.

Tätort A, Handel, Högre Utbildning, Resecentrum/tåg

Tätort B, Handel, Grundskola

Tätort C, Dagligvaruhandel, Service, Bygdegård

Tätortsnära Landsbygd, Kultur- Naturnära

Besöksmålsnära Landsbygd

Glesbygd

Högproducerande lantbruk

 

Viktiga länkar (dialogmöten) viktade till nivå på arbetspendling

Viktiga sammanhang på landsbygden

Barriärer (föreställda, dialogmöten)

LANDVETTER

SÄVE

Ett samspel av lokala-regionala ekologier

 



GRÄSTORP
+



Kartläggning

- Befintliga respektive nya aktiviteter

- Fördelning över året

- Handlingsplan

Kyrkan
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Centralskolan
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mot Läckö
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Kommunhuset

Kulturhuset
bibliotek, café

Matmarknad
tre älgar, varannan vecka

Ljus+musikfestival
ljussättning

Grästorps museum
utställning

Växthus Oskar
restaurang för närodlad mat

Konserthuset
bio, konserter, livesändning

KULTUR+MAT
HANDELSSTRÅK

SPORT

Älgens berg

Tre Älgar

Kulturveckan
Vårmarknad

Julmarknad m m

Nyårsfirande

Höstlov
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stora

Utv café+butik kulturhuset
- Bibehålla kvalitet
- Lokalprducerade varor

Flytta bondens marknad från 
Tre Älgar till torget

Festivaler

Tillfälliga proj.

Bilpool - uthyrning - utlåning
Resecentrum som transport - hub
Cykelpool

Regionalt turistvägnät
- Skylt och orentering
- Kanalisera flöden
- Etablera nya noder
- Öka lokalt-regionalt utbyte

Skaraborg Mat-inkubator
- Utbildning
- Marknadsföring - Sälj
- Förpackning, produktutveckling
- Effektivitet - produktion
- Nätverk

Etablera NSG i Kulturhuset
- Öka aktiviteten i huset
- Möjliggöra nätverk mellan NSG-SFI
- Synliggöra kommunens verksamhet

Addera musik-internat till kulturfestivaler

JAJAMENSAN-KONTO

Lekplats på torget
- Ljud-Musik
- Grönska vatten

Residency - ljusdesigner

Gestaltning 
Resecentrum - Torget

Permanenta ljusprojekt varje år

Saluhall för närproducerat
i Kulturhuset

Växthus Oskar

Kulturhuset

Idrottsföreningar

Musik/skola/kyrka/konserthus

Teckenförklaring

Kommunalt initiativ

Privata initiativ

Regionalt initiativ
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Residency - ljusdesigner

Gestaltning 
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Permanenta ljusprojekt varje år

Saluhall för närproducerat
i Kulturhuset
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Musik/skola/kyrka/konserthus
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Kommunalt initiativ
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Regionalt initiativ

Initiativ (lokala (privata), kommunala, regionala aktörer)

i. LINK-områden, turistvägnät, inkubator lokal matproduktion.

ii. Koordinering av lokala resurser i form av lokalt kultur- och föreningsliv.

iii. En rumslig gestaltning som utgår från att synliggöra och växla upp det lokala- 
 regionala samspelet. Dvs. samspelet mellan stad och land. 



URBANA EKOLOGIER     - NYCKELPROJEKT

- SYNLIGGÖRA ETT LOKALT-REGIONALT SAMSPEL.

- TESTA ALTERNATIV, KOMBINERA RESURSER.

- UPPRÄTTA FÖRHANDLINGSLÄGE.



URBANA (lokala-regionala) EKOLOGIER

- SYNLIGGÖRA KONKRETA STEGVISA FÖRÄNDRINGAR.

- UNDERSÖKA ALTERNATIVA FRAMTIDER.



Nils Björling, Arkitekt, Doktorand CHALMERS-Arkitektur, Projektledare Strukturbild Skaraborg, 2015-05-04, nils@a-i-m.se



KIRUNA - Fem ekologier
- Giron
- Hjalmar Lundboms mönsterstad
- Kiruna i sin egen rätt
- Kiruna regionen
- Den apokalypiska



GIRON

LAEVAS GABNA

Kurravara

Jukkasjärvi

Torneälv

Vittangi

Nikaloukta Kalix älv

Kirunavaara

Loussajärvi

Loussavaara

Tuolluvaara

Haukivaara

Peuravaara
Toullajärvi

+ skola

+

+ sametinget+teater

+

+
utblick mot fjällkedjan

utblick mot Kiruna

utblick mot Jukkasjärvi
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flyttväg 

gräns mellan samebyar

utblick mot sjön och fjällen

utblick mot Kebnekajse

utblick mot Kebnekajse

kulturcenter

utblickar mot landskapet

skoterleder

betesmarker

bergssluttningar
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Det Andra Kiruna: Relationella kartor - Giron
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Giron
 
För att överleva i norra Skandinavien är kunskap om 
landskapets förutsättningar avgörande. Denna kun-
skap används för att skapa en bebyggelsestruktur som 
skyddar mot klimatet och har inspirerat arbetet med 
Det Andra Kiruna genom tolkningar av hur det intima, 
småskaliga rummet kring vistet i den låga björkskogen 
på fjällsluttning samspelar med det närvarande stor-
slagna landskapsrummet mellan fjällen. Samtidigt finns 
det i den samiska kulturen en fundamental förståelse för 
rummet som process, snarare än rum som form och vad 
detta innebär för upplevelsen av att bebo en plats. Detta 
synsätt är centralt för transformnationsprocessen där 
vissa delar av staden lämnas och nya tas i anspråk. 
  
 - Det hållbara samhället baseras på rummet som en 
  kretsloppsprocess där det som försvinner, genom  
  återtaganden av värden,  genererar en ny  kvalitet.   
 - Arbeta med landskapet och topografins 
  förutsättningar för att skapa unika stadsrum.
 - Inkludera den samiska kulturen i genomförande-
  processen för att i Kiruna skapa det platsspecifika
  och genuina.
 - Utveckla Kirunas betydelse, genom stadsomvandlings-
  processen, som en möjlighet till ett centrum för den 
  Samiska befolkningen.

Det Andra Kiruna: Relationella kartor - Giron



HJALMAR LUNDBOMS MÖNSTERSTAD
Loussavaara

Kirunavaara

Toulluvaara

Toulluvaara

Järnvägsområdet

Stadsplanen

Bolagsområdet

järnvägen
malmfyndigheter

Det historiska förhållandet mellan bolagsområ-
det och stadsplanen är en maktrelation mellan 
funktioner för liv, död och nöje. 

I bolagsområdet låg institutionerna som han-
terade liv och död och inom stadsplanen fanns 
nöjesfunktionerna samlade.

”De tre järnmalmsbergen Luossavara, 
Kirunavara och Haukivara, som ligga i en 
liksidig triangel på en halv mils avstånd från 
varandra, utgöra nästan var för sig ett 
Gällivare.”
Geschworener F. Baer i rapport till Berg-
skollegium 1839,

+

+

+
+

+
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malmfyndigheter

Det historiska förhållandet mellan bolagsområ-
det och stadsplanen är en maktrelation mellan 
funktioner för liv, död och nöje. 

I bolagsområdet låg institutionerna som han-
terade liv och död och inom stadsplanen fanns 
nöjesfunktionerna samlade.

”De tre järnmalmsbergen Luossavara, 
Kirunavara och Haukivara, som ligga i en 
liksidig triangel på en halv mils avstånd från 
varandra, utgöra nästan var för sig ett 
Gällivare.”
Geschworener F. Baer i rapport till Berg-
skollegium 1839,

+

+
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Hjalmars Lundbohms mönsterstad 

Hjalmars mönsterstad är en kombination av dåtidens 
idealsamhälle, LKABs förståelse för arbetarnas livs-
villkor och den samiska kunskapen om landskapet. Vilket 
inkluderar anpassningar till både topografi, topologi, och 
politiska, ekonomiska och kulturella tolkningar. Utgångs-
punkten i landskapet är tydligt för att ta tillvara 
 utblickarna och skapa skyddade utemiljöer med inspira-
tion från de samiska vistena där Hjalmar Lundbomgår-
den är ett rumsligt typexempel på mönsterstadens ideal 
och ett exempel på hur de kritiska förhandlingarna för 
att åstadkomma det första Kiruna hanterades som en 
inkluderande process.

 - Historiska värden i den befintliga fysiska strukturen 
  behöver överföras till det nya Kiruna. Tidigare var 
  Kiruna två delar som växt samman och nu blir två igen 
  för att senare växa samman ännu en gång. 
 - Återskapa nya platser som likt den gamla stadsplanen 
  ständigt kombinerar de små stadsrummen med de 
  stora landskapsrummen.   
 - Inkludera rumsliga situationer och de temporära 
  händelserna i identitetsskapandet kring det andra 
  Kiruna. 

Det Andra Kiruna: Relationella kartor - Hjalmars Lundbohms mönsterstad 
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Kiruna i sin egen rätt

Under fyra generationer av invånare har Kiruna etable-
rat ett oerhört komplext nätverk och överlagringar av 
minnen, gemensam historia, relationer och meningskap-
ande samband för vardagslivet. På de sydväst vända 
sluttningarna med utsikt mot Luossajärvi och fjällen 
har staden etablerat sina platsspecifika identiteter och 
bebyggelsestruktur där relationerna mellan den histo-
riska och geografiska kontexten ständigt är närvarande. 
I transformationsprocessen måste dessa relationer som 
finns till centrum och mellan stadens delar anpassas och 
varsamt hanteras och stärkas mot Det Andra Kiruna för 
att skapa en livskraftig, hållbar förändring. 

 - Kiruna består av olika noder, knutpunkter och 
  mötesplatser med olika värden och potential för 
  vardagslivet. Arbeta med transformationen för att
  utveckla hela Kiruna. 
 - Vidareutveckla det platsspecifika och värdera 
  kvaliteterna i vardagslivets stadsrum som utgångs-
  punkten för Det Andra Kiruna.
 - Nyckelprojekt och situationer som vänder det 
  finmaskiga nätverket mot ett nytt centrum. 
 - Involvera medborgarna i Kiruna och skapa en 
  inkluderande process där staden inte planeras färdigt 
  utan lämnas med öppna slut, möjliga för den enskilde
  att tolka och vidareutveckla. 

Det Andra Kiruna: Relationella kartor - Kiruna i sin egen rätt 

KIRUNA I SIN EGEN RÄTT



KIRUNA REGIONEN
”Kiruna är mer en del av Europa än ett stycke Norrbotten. För norr-
bottniska förhållanden har Kiruna alltid varit en främmande fågel; något 
så ovanligt som en högteknologisk arbetarstad med rakare förbindelser 
till centraleuropa än till närmsta kyrkby. En stad i civilisationens 
utkanter kan det tyckas, javisst: om man håller sig till kartan och gängse 
administrativa gränsindelningar. Men definitivt inte om vi räknar i termer 
av försörjning, marknader eller kunskapsutbyte. Då får man snarare en 
känsla av att Europa är mer beroende av Kiruna än Kiruna av Sverige. 
/…/ Att Kiruna dessutom är en unik företeelse i svenskt stadsbyggande 
står klart för envar som någon gång besökt vår nordliga gruvmetropol. 
Läget, klimatet, näringsfånget, de skulpturala gruvbergen, bebyggelsen 
ja, det mesta är speciellt, närmast extremt.”
Lasse Brunnström, ur Det modernistiska Kiruna (1993), s 124
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”Kiruna är mer en del av Europa än ett stycke Norrbotten. För norr-
bottniska förhållanden har Kiruna alltid varit en främmande fågel; något 
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utkanter kan det tyckas, javisst: om man håller sig till kartan och gängse 
administrativa gränsindelningar. Men definitivt inte om vi räknar i termer 
av försörjning, marknader eller kunskapsutbyte. Då får man snarare en 
känsla av att Europa är mer beroende av Kiruna än Kiruna av Sverige. 
/…/ Att Kiruna dessutom är en unik företeelse i svenskt stadsbyggande 
står klart för envar som någon gång besökt vår nordliga gruvmetropol. 
Läget, klimatet, näringsfånget, de skulpturala gruvbergen, bebyggelsen 
ja, det mesta är speciellt, närmast extremt.”
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Kirunaregionen

Kiruna är genom LKAB och LKABs underleverantörer 
och samarbetspartners på ett mycket konkret sätt en 
del av den globala ekonomin. Samtidigt är Kiruna och 
regionen starkt påverkade av den globala urbaniserings-
processen vilket gör att glest befolkade regioner ofta 
befinner sig i sköra och långsamma utvecklingsproces-
ser. Denna situation gör också att den lokala utveck-
lingspotentialen starkt påverkas av regionala satsningar 
kring framförallt infrastruktur och att nätverket av den 
regionala infrastrukturen är central för etableringen av 
handel och verksamheter. Mobiliteten är katalytisk för 
den urbana utvecklingen, koncentrerar flöden och iden-
tifierar huvudstråk. Genom att kombinera nätverk med 
både lokal och regional skala kan nya bebyggelsetypolo-
gier och sammanhang skapas där den regionala skalans 
ekonomiskt marknadsanpassade typologier kombineras 
med förtätningar och temporära projekt som omformu-
lerar dess identitet, stärker en mångfald av relationer 
och skapar en långsiktigt hållbar funktionsblandad 
bebyggelsestruktur. 

– 17 – Det Andra Kiruna: Relationella kartor - Kirunaregionen

 - Kiruna består av flera noder med olika värden och 
  potential.
 - Arbeta med denna potential för att kombinera 
  kvaliteter och skapa en blandad och rik stadsmiljö. 
 - Utveckla ett additivt landskap där handelsetable-
  ringar och företagande får frihet att utvecklas och 
  förändras över tid.  
 - Temporära projekt som utvecklar en rikare kulturell 
  identitet i handelsområden
 - Konstnärlig kartläggning som synliggör vardagslivets 
  artikulationer.
 - Strategiska förtätningar och kompletteringar av 
  nya program.
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Den Apokalyptiska

I stadens apokalyptiska tillstånd måste transformati-
onsprocessen ses som en möjlighet att stärka staden 
och förbereda den för framtida scenarier som inkluderar 
ett brett samarbete och många parter. Kirunas framtid 
måste ses som en kontinuerlig förändringsprocess som 
innebär att stadslandskapet lämnas som en kvalitet och 
inte som något förstört. Demonteringsprocessen måste 
ges tydliga spelregler inom området för Kirunas befintli-
ga centrum för att skapa en trygghet i beslut för Kirunas 
invånare. Detta är av största vikt för både befintliga soci-
ala nyckelplatser samt för stadens infrastruktursystem. 
 - Använd det apokalyptiska landskapet för att förstärka 
  de platsspecifika kvaliteterna i Kiruna, transformera 
  och utveckla befintliga kvaliteter när de flyttas, 
  använd flytten som ett positivt moment för att 
  ytterligare förbättra det som redan är bra.
 - Lär av processen och se stadens aktörer, kommunen
  – LKAB – invånare som en gemensam resurs. 
 - Behovet av att säkerställa vissa gränsdragningar för 
  deformationen för att möjliggöra en trygg stadstrans-
  formation. 
 - Infrastrukturkopplingar måste värderas på ett 
  liknande sätt som byggnader och publika rum.
 - Deformationen runt Kirunavaara leder till att det 
  ravinliknande landskapet vid Toullavaara kan 
  återuppstå och den tidigare deformationen utvecklas 
  till nya kvaliteter.

Det Andra Kiruna: Relationella kartor - Den Apokalyptiska 
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Raketskolan

Stormarknad

Adolf Hedins väg

Loussavaara

Statoil nr 3

Lappvägen

Gruvstadsparken

bostäder

handel

hotell

bostäder

hotel

verksamheter

handel

Kiruna crusing club

fritidsområde

Adolf Hedins väg / Hjalmar Lundbohmsvägen

Efter stadstransformationen kommer dessa gator utgöra den vikti-
gaste huvudgatan genom hela Kiruna, och korsningen har potential 
att bli ett centralt rum för den framtida staden. 

HUVUDGATAN, Genom att Hjalmar Lundbohmsvägen blir infartsgata 
från norr och väster kommer möjligheten till handel och verksamheter 
längs med gatan att öka tack vare ökad bil- och kollektivtrafikförsörj-
ning.

LEKPLATS, Lekplatsen är ett av många exempel i Kiruna på platser 
där relationen mellan det intima lilla stadsrummet och utblickar mot 
det storslagna landskapsrummet skapar den platsspecifika kvalitén. 
Genom att tillsammans med konstnärer utveckla lekplatsen till ett 
unikt rum kan den bli en än viktigare mötesplats och på så sätt starta 
en förändring av hela korsningen.  

DEFORMATIONSZONEN, Presenterade deformationszoner är be-
räknade utifrån en förväntad malmbrytning och områdets geologiska 
förutsättningar. Men i de fortsatta förhandlingarna kring stadstrans-
formationen är det viktigt att beslut kring brytningen även tas utifrån 
att till vissa årtal säkra delar av Kiruna befintliga centrum. Korsningen 
är i detta sammanhang central för att knyta samman hela Kiruna och 
bevara ett av det framtida Kirunas viktigaste stråk.

Loussavaara

En ny dragning av E10 norr om Kiruna möjliggör en utveckling av området. Förändringsprocessen drivs utifrån det platsspecifika och genom delaktig-
het av föreningar och boende i området.

RASTPLATSEN, Det spektakulära ravinlandskapet kring Luossavaara tillgängliggörs och blir en del av en ny rastplatsmiljö med utsikt över fjällkedjan 
och Kiruna. Som en del av rastplatsmiljön utgör Kiruna crusing-klubb en resurs och ett besöksmål. Över tid kan rastplatsmiljön och skyltläget längs 
med E10 utnyttjas för bebyggelseetablering, hotell, företagsetableringar som vill nischa sig med utsikten och närheten till europavägen.

DÜBENPLATSEN, Ett viktigt karaktärs-
drag i Kiruna är de små mataffärerna. 
När Hjalmar Lundbomsvägen stärks 
som huvudgata genom Kiruna finns 
möjlighet för mer handel och verk-
samheter att etableras sig längs detta 
stråk. Platsbildningen utanför Konsum 
utvecklas som en central plats för 
Norrmalm tillsammans med föreningar 
och skolan för att öka delaktigheten 
och för att platsen ska utvecklas 
gemensamt av många. Med en stärkt lokal 
service och identitet i området och med 
möjligheten till soluppgång i köket och 
solnedgång över Kebnekajse är området 
attraktivt för nya bostäder.

KOMBINERA RESURSER
FRÅN OLIKA EKOLOGIER


