Program
Jernminen udgør Kirunas økonomiske eksistensgrundlag. Men i takt med den stigende jernmalmsudvinding, skubber minen byen
fra sig og destruer Kirunas fysiske grundlag. En paradoksal situation - en by, der langsomt undergraver sig selv for at overleve.
Den resulterende landskabsdeformering har mange konsekvenser for byen, beboerne og infrastrukturen. Jernbanens infrastruktur
danner byens rygrad og faciliteter minens drift, samtidig med stationens tiltrækningskraft binder selve byen sammen. Kirunas flugt
fra det sammenfaldende landskab spalter byen i to og forskyder byens kerne fra den nuværende station og minen. Hvordan kan
den fremtidige togstation blive et identitetsskabende sted, der knytter byen sammen? Et sted, der ikke blot fylder det fysiske tomrum
imellem bydelene, men også det venterum, der opstår på stationen mellem togenes ankomster.
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Kort over kirunas udvikling over år. Her ses hvordan byen splittes i to. Ved den røde markering i venstre side
ligger togstationen. Den blå linje viser letbanens rute mellem de to bydele.
Udsnit af fotoserie fra Kiruna - bolden som et instrument fot at undersøge byen der venter på at blive flyttet.

Projekt
Togstationen tager afsæt i et historisk motiv, sporvognen,
som engang transporterede minearbejderne fra Kiruna til
minen, og som i vores projekt genoprettes som en letbane,
der forbinder togstationen i den eksisterende by med
Kirunas nye centrum. Letbanen danner en linje igennem det
destruerede landskab og flytter sig i takt med byens flytning.
Togstationen bevarer sin eksisterende placering mellem minen
og den efterblivende bydel. Ankomsten er væsentlig både for
nytilkomne, indbyggere og dem, der vender hjem til en by,
der flytter sig. Ved at ankomme ved denne placering mødes
mennesker og jernet som det første og derved fastholdes den
vigtige kobling mellem indbyggerne og minen samtidig med
at nytilkomne bliver konfronteret med minens udstrækning.
Kiruna Station rummer de grundlæggende funktioner som
billetautomater, toiletter og ventesal, men fungerer også som
et offentligt, opvarmet rum til Kirunas beboere og besøgende,
noget som er vigtigt i det arktiske klima. I jernbanehotellet kan
gæster finde et sted at sove. I kiosken kan minearbejdere
og togpassagerer få en kaffe på vejen og i restauranten
kan byboere, minearbejder og gæster få et måltid i varmen.
Togstationen ligger langs skinnerne som et punkt mellem
malmtogene og et industriområde. I planen former bygningen
et “S” som på den ene side omfavner togene og på anden
side letbanen. Bygningen skråner væk fra skinnerne og skaber

Undersøgende collage af skinnerne der løfter sig fra landskabet

derved et åbent rum på perronen. Ved ankomst fra byen til
stationen mødes man af en kunstig bakke lavet af minens
restmaterialer. Bakken læner sig op ad stationsbygningen og
skaber en passage fra byen til togene.
Togstationen er rumligt opdelt i tre ventetider: den hurtige
ventetid i grundplanen, den lange ventetid i første etage, og
overnatningen i anden og tredje etage. Stueetagen fungerer
som et stort vindfang, med mange åbninger, der muliggør den
hurtige passage mellem toget og letbanen. Skorstenen fra
masseovnen står som et centralt punkt i det ellers åbne rum,
hvor man kan få varmen. Første etage er dedikeret til den lange
ventetid. Her er indgangen fra byen hen over den kunstige
bakke, hotelreceptionen og en restaurant med udsigt til
minen. Hotellet ligger som en lille hytte ovenpå stationen, hvor
hvert værelse har udsigt til både minen og byen. Bygningen
bliver i sin konstruktion mere polstret for hver etage, for at
holde på varmen fra masseovnen i de forskellige ventetider.
Masseovnen og belægningen i stationens grundplan er skabt
af mursten fra den tidligere station, som nu er revet ned pga.
minens udbredelse.

Grundplan og 1. sals plan 1:100 på A1, pastel, blyant og digital tegning

Tværsnit 1:100 på A1, pastel, blyant og digital tegning

Papmodel 1:100, arkitektoner i træ skabt ud fra motiver af førhenværende
station og collage opstalt 1:200

Udsnitsmodel omkring skårstenen1:33, gibs og træ
Visualisering af hotelværelse med kig til minen og byen samt visualisering fra rummet for den korteventid med kig til
jernmalms togende.

