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LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den 
globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa,  
resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har 
cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.   

 

 

Samhällsomvandlingarna ökar takten 2017 
 

Under nästa år tar samhällsomvandlingen fart i både Kiruna och 
Malmberget. Beslut som tagits i år blir verklighet under 2017.  
 
Sammanlagt flyttas 18 kulturbyggnader. Nya bostadsområden börjar ta 
form. Familjer flyttar in i nya hus. Många byggnader rivs i områden som påverkas 
av samhällsomvandlingen. På många håll kommer också markarbeten att pågå 
med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya 
områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark.  
 
– Det är mycket som ska hända på kort tid. Stora krav ställs på samordning mellan 
olika aktiviteter. Arbetet med förändringarna ska göras ansvarsfullt och tillsammans 
gör vi resan mot nya samhällen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s 
samhällsomvandlingar.  
 

Det här händer i Kiruna 2017  

 

 Förberedande infrastrukturarbeten för byggen av bostäder på 

Luossavaara under våren och försommaren. 

 Bolagshotellet; Hjalmar Lundbohmsgården och delar av Annexet töms 

inför flytt under januari.  

 I mars startar schakt- och markarbeten runt de kulturbyggnader som 

ska flyttas.  

 Gamla järnvägsstationen, LKAB:s annex, Järnvägshotellet, Hotell 

Rallaren, radhusen på Lingonstigen, Gamla Konsum (Tusen Toner) 

samt Ullspiran gård 6 och 8 rivs vid olika tidpunkter under perioden 

mars till oktober.  

 Garage från Ullspiran flyttas till Jägarområdet under sommaren.  

 Byggstart av ny vägsträckning för väg E10.  

 Stenfasad och fönster monteras på nya stadshuset under 

sommarmånaderna. Det blir tätt för väder och vind i januari.  

 Arbetarbostaden B5 flyttas till Luossavaara tillsammans med tre 

bläckhornshus under perioden juni – juli.   

 Hjalmar Lundbohmsgården flyttas i fyra delar till Luossavaara under 

augusti.  

 Bolagshotellet flyttas i tre eller fyra delar till Luossavaara under 

september.   

 Länsmansbostaden flyttas till nya centrum under oktober.   

 Ingenjörsvillan byggs om till övernattnings- och konferensbyggnad och 

flyttas till Luossavaara från oktober till november.  
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Det här händer i Malmberget och Gällivare 2017 

 Byggnation av 62 lägenheter på kvarteret Kommunalhemmet i 

Gällivare är påbörjat. 

 Markarbeten påbörjas för cirka 450 bostäder på Repisvaara Norra i 

april. 

 Byggnation av 120 småhus på Repisvaara Mitten påbörjas med första 

inflyttning våren 2017, beräknas klart 2019. 

 40 lägenheter på Genvägen i Koskullskulle, byggs åt LKAB 

Fastigheter. Byggnation påbörjas våren 2017. 

 Byggnation av flerbostadshus på Repisvaara påbörjas hösten 2017.  

 22 lägenheter inflyttningsklara under hösten i kvarteret Dansaren i 

Gällivare. 

 Flertal byggnader rivs i Malmberget.  

 Fjärrvärmeledning dras om i Malmberget. 

 Trädgårdsvägen i Malmberget stängs.  

 Gång- och cykelväg i Malmberget iordningställs söder om 

Trädgårdsvägen.  

 Under augusti månad påbörjas inflyttning till kulturhusen huvuddel 1 i 

Koskullskulle. 

 Etapp två flytt av elva kulturbyggnader plus sex uthus flyttas från 

Malmberget till Koskullskulle.  

 Byggnation av bostäder på kvarteret Hasseln i Gällivare påbörjas 

2017.  

 
Kontaktperson Kiruna: 

Erika Lindblad, kommunikatör LKAB 

0980 – 712 41  

erika.lindblad@lkab.com  

 

Kontaktperson Malmberget: 

Maritha Mossberg, kommunikatör LKAB 

0970 – 766 44  

maritha.mossberg@lkab.com 
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