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Sprickbildning Hjalmar Lundbohmsskolan –  

Information till elever, vårdnadshavare och personal 
 
På grund av de sprickor som har uppkommit i Hjalmar Lundbohmsskolan har LKAB genomfört 

åtgärder för att skolan ska vara säker att vistas i fram till dess att Kunskapsnoden är färdigställd 2023.  

 

Vilka åtgärder kommer att göras i skolan? 

– Framför allt rör det sig om förstärkande, tillfälliga pelare av stål, så kallad “stämp”. 

 

Vad innebär det att stämpa? 

– Genom att på utvalda platser placera stålrör som spänns upp för att göra dessa delar ännu stabilare. 

 

Hur länge kommer arbetet att pågå? 

– Arbetet kommer vara klart preliminärt v.10 men eventuella kosmetiska småjobb kan pågå efter det. 

 

Vilka sprickor åtgärdas? 

– Sprickor åtgärdas i de delar av byggnaden med skador som riskerar att förvärras om inte 

förstärkning sätts in. Det gäller i nuläget den byggnadsdel som ligger närmast sjukhuset, del av 

gymnastiken samt del av matsal. I övriga delar har sprickor endast uppstått mellan huskropparna och 

dessa är inte av allvarlig karaktär. Byggnaderna är lokaliserade inom gruvans påverkansområde och 

sprickbildningar var därför väntade. Då några få fastigheter fått större skador än förväntat har LKAB 

initierat ett internt förbättringsarbete med att förfina prognosverktygen. Arbetet innebär bland annat 

fördjupade provborrningar av berggrunden, analyser av mätdata från deformationerna samt närmare 

analyser av fastigheternas konstruktioner. 

 

Hur följs skadorna på Hjalmar Lundbohmsskolan upp? 

Kirunabostäder genomför undersökningar varje vecka och varannan vecka är byggnadsteknisk 

expertis på plats och gör besiktningar av byggnaden. Situationen utvärderas därefter löpande utifrån 

resultaten. Vid behov ser LKAB över ersättningslokaler. I dagsläget kommer frisörprogrammet att 

ersättas med nya lokaler. Även omklädningsrum för Industriprogrammet ska flyttas. LKAB:s 

bedömning är att det inte kommer att behövas fler tillfälliga omlokaliseringar i nuläget. 

 

För LKAB går alltid säkerheten först och det är viktigt att påpeka att det inte är farligt att vistas i 

Hjalmar Lundbohmsskolan.  

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Samhällsomvandlingen via e-post: 

samhallsomvandling@lkab.com 

 

  

 


