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Sammanfattning 
Rapporten är resultatet av en undersökning, som genomförts under 2010 med anledning av 

de påbörjade planerade samhällsomvandlingarna i Malmberget och i Kiruna. De orsakas av 

pågående och utökad malmbrytning, som medför markdeformationer. Vi har undersökt hur 

bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i förändringsprocesserna. Under-

sökningen har genomförts via studier av skriftliga källor, så som antagna planer och plane-

ringsunderlag, samt genom intervjuer. 

Hela Kiruna tätort, liksom hela Malmberget inklusive närlig-

gande Koskullskulle, är utpekade som kulturmiljöer av 

riksintresse. Länsstyrelsen i Norrbotten har gjort fördjupade 

riksintressebeskrivningar med anledning av planerade sam-

hällsomvandlingarna. I Kiruna fi nns fyra byggnadsminnen 

som, förutom kyrkomiljöerna i de båda samhällena, skyd-

das enligt Kulturminneslagen. I Malmberget fi nns två bygg-

nader som utretts under 2000-talet, och som bedömts 

vara av byggnadsminnesklass. Byggnadsminnesförklaring 

har emellertid inte kommit till stånd. 

Både Gällivare och Kiruna kommun har antagna be-

varandeplaner, från tidigt 1980-tal. Kiruna kommun har i 

större utsträckning än Gällivare kommun fattat beslut om 

skydd av den utpekade, bevarandevärda bebyggelsen i 

detaljplaner. Kommunerna har också under de senaste 

åren arbetat fram och antaget fördjupade översiktsplaner, 

som en följd av gruvans expansion på orterna. Båda kom-

munerna har också genomfört kulturmiljöanalyser. Kiruna 

kommun har även antaget en detaljplan för gruvstadspark, 

för det bostadsområde som först kommer att påverkas av 

deformationsutbredningen från gruvan. 

För att följa vad som i praktiken händer med bebyggelse 

som i planeringen utpekas som värdefull, har vi fördjupat 

studien för några av miljöerna. Dessa är Bolagsområdena 

i Malmberget respektive Kiruna, stadshuset i Kiruna, samt 

industriminnen på de båda orterna. 

Studien visar att det i Malmbergets bolagsområde fi nns 

skillnader mellan vad som uttrycks som värdefullt i riks-

intresset, och vad som i praktiken skyddas med stöd av 

Kulturminneslagen och/eller Plan- och bygglagen. Det fi nns 

också en tydlig skillnad mellan vad som enligt riksintres-

sebeskrivning, bevarandeplan och kulturmiljöanalys är 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, och vilka byggnader 

som har fl yttats i Malmberget. De byggnader som har fl yt-

tats utgörs av yngre villor, som inte har varit klassade som 

bevarandevärda. Beslut om vad som kommer att hända 

med den utpekat värdefulla bebyggelsen saknas. Några 

byggnader har nedmonterats av LKAB hösten 2011, där 

intentionen är att återuppföra dem framöver. En stor del 

av bolagsområdets utpekat skyddsvärda bebyggelse kan 

komma att rivas. 

I Kirunas bolagsområde fi nns en stor samstämmighet 

mellan riksintressebeskrivning och kommunal bevarande-

plan, och vad som skyddas enligt Kulturminneslagen och/

eller Plan- och bygglagen. En stor del av den bebyggelse 

som utpekats som värdefull, har kommit att få formellt 

skydd. Enligt den fördjupade översiktsplanen och i det 

underlag som presenterats inledningsvis i arbetet med 

detaljplan för gruvstadsparken, som omfattar en del av bo-

lagsområdet, så hade Kiruna kommun för avsikt att bevara 

en stor del av denna bebyggelse genom att planera för att 

den skulle fl yttas. När detaljplanen antogs februari 2011 

frångick emellertid kommunen detta ställningstagande, 

genom att tillåta rivning av merparten av Kirunas värdefulla 

byggnader inom planområdet. Samtidigt som detaljplanen 

antogs, tecknades ett civilrättsligt avtal mellan kommunen 

och gruvbolaget LKAB, som innebär att det endast är ett 

fåtal byggnader som kommer att bevaras genom att fl yttas 

under hela stadsomvandlingsprocessen. Avtalet reglerar 

även värdefulla byggnader utanför planområdet. Länssty-

relsen kan komma att häva detaljplanen, då inte tillräcklig 

hänsyn har tagits till kulturmiljön som är av riksintresse. 

Stadshuset i Kiruna är enligt bevarandeplanen från 

1980-talet arkitektoniskt intressant, och skyddat som 

byggnadsminne sedan 2001. När stadsomvandlingspro-

cessen inleddes, så resonerade kommunen i allmänna 

ordalag i den fördjupade översiktsplanen om att stadshuset 

skulle fl yttas. År 2010 ansökte Kiruna kommun och LKAB 

gemensamt om ett hävande av byggnadsminnesskyddet 

hos Länsstyrelsen, i syfte att riva stadshuset. Beslut har 

ännu inte fattats i frågan. Stadshuset är en uppmärksam-

mad byggnad, inte endast i plandokumenten. 1964 fi ck det 

då nybyggda stadshuset Kasper Salinpriset. Organisationer 

som Sveriges arkitekter, Europa Nostra Sverige, DOCO-

MOMO Sverige och Svenska byggnadsvårdsföreningen har 

protesterat mot rivningsplanerna. 

Synen på industrimiljöerna i Malmberget och Kiruna är 

komplex. De utgör en del av kulturmiljöerna som är av 

riksintresse, men saknar i princip formellt skydd enligt Kul-

turminneslagen och Plan- och bygglagen. Vissa byggnader 

och anläggningar, som uppfattats som kulturhistoriskt 

intressanta, har rivits, så som Seletlaven i Malmberget och 

industrianläggningar vid Luossavaara gruvindustriområde. 

Besöksnäringen uppfattar delar av industrimiljöerna som 

sevärdheter, och uppmärksammar dem genom detta i 

större utsträckning än vad som görs i den fysiska plane-
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ringen. Ett exempel på detta är att Gropen i Malmberget 

beskrivs som en sevärdhet av besöksnäringen, samtidigt 

som den enligt den fördjupade översiktsplanen ska fyllas 

igen och marken återställas. 

Bebyggelsens kulturvärden i Malmberget och Kiruna 

är höga, till stora delar väl beskrivna och i många fall har 

värdefulla byggnader ett lagskydd. Trots detta fi nns det 

svårigheter att hantera bebyggelsemiljöerna i den fysiska 

planeringen inför samhällsomvandlingarna. Baserat på 

vår studie, tror vi att ett skäl till detta är att grundläggande 

frågor kring vad som är kulturmiljö, på vilket sätt den kan 

bevaras, eller för vem den ska bevaras, inte har lyfts fram i 

planeringsprocesserna i tillräcklig omfattning. 

Ansvaret för kulturmiljön delas mellan fl era parter. Inom 

kommunerna är fl era olika förvaltningar involverade i plane-

ringen. Därtill fi nns statliga myndigheter som Länsstyrelsen 

och Riksantikvarieämbetet. Också fastighetsägare har ett 

stort ansvar för kulturmiljön. Vår undersökning visar att de 

olika aktörerna anser att kulturmiljöfrågan är viktig, men 

det fi nns en tendens att parterna tycker att övriga aktörer 

borde agera mera aktivt. De egna organisationerna eller 

förvaltningarna saknar av allt att döma resurser eller man-

dat att själva driva kulturmiljöfrågorna mera aktivt. 

Vi har i dokumenten och genom intervjuerna sett fl era 

olika, ofta parallella, perspektiv på kulturmiljön. Ett sätt 

att betrakta bebyggelsen är att se allt som uppfattas som 

värdefullt som en del av kulturmiljön, oavsett eventuellt 

lagskydd. Ett annat sätt att defi niera kulturmiljön är att lik-

ställa den med det som har ett bevarandeskydd, genom att 

formellt vara skyddat med stöd av Kulturminneslagen eller 

Plan- och bygglagen. Vidare så är det ibland de byggnader 

som uppfattas som vackra som anses utgöra kulturmiljö. 

Kulturmiljön är också något av en ickefråga, som inte alltid 

kommer upp på de offi ciella dagordningarna. Kulturmiljön 

kan också ses som underordnad, där till exempel ekonomi 

eller ekologisk hållbarhet anses överordnat. I resonemang-

en kring byggnader som kan komma att fl yttas, fi nns dels 

synen på bebyggelsen att den ska integreras i den framtida 

stadsmiljön, dels att byggnaderna istället ska omvandlas till 

museer. 

Vi ser också att olika planeringsstrategier har använts i 

planprocesserna. Delvis präglas processerna av en inkre-

mentell planering, där en komplex planering förenklas ge-

nom att delas upp genom att specifi ka frågor hanteras var 

för sig. Det fi nns också inslag av kommunikativ planering, 

där många aktörer bjuds in till planprocessen. Även inslag 

av förhandlingsplanering fi nns i processerna, där förhand-

lingar sker mellan vissa parter. 

Arbetet med kulturmiljöerna i Malmberget och Kiruna 

skulle kunna stärkas genom ett bättre och mer effektivt 

nyttjade av de planeringsverktyg som fi nns. Genom den 

kommunala översiktsplaneringen fi nns möjligheter att ta 

fram ett beslutsunderlag för markanvändningen som är 

både långsiktigt, och har en bred förankring hos såväl kom-

muninvånare som andra myndigheter. Det sistnämnda är 

viktigt, då vi ser ett behov av en utökad dialog när det gäller 

beslut om framtiden för värdefulla byggnader och miljöer i 

Malmfälten. Vi ser även att det fi nns en utvecklingspotential 

för besöksnäringen, att presentera kulturmiljöerna och den 

historia som gör Malmberget och Kiruna riksintressanta. 
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Inledning
Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, har under 

2010 genomfört forskningsprojektet Malmfältens kulturmiljöprocesser i samarbete med 

Norrbottens museum. Projektet har genomförts av bebyggelseantikvarie Jennie Sjöholm vid 

Norrbottens museum, med arkitekt Kristina L Nilsson, professor vid LTU som projektledare. 

Projektet har huvudsakligen fi nansierats genom FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet. 

Syfte 
Undersökningen syftar till en jämförande studie av hur 

bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i 

processer som berör samhällsförändringarna i Malmberget 

och Kiruna. De övergripande frågeställningarna är: Vilken 

betydelse tillmäts kulturmiljön i planeringen för de framtida 

samhällena? Vilka möjligheter tillmäts kulturarvet som en 

kvalitativ och funktionell resurs i stadsutvecklingsproces-

serna? 

Bakgrund
Malmberget i Gällivare kommun och Kiruna i Kiruna kom-

mun är två samhällen som står inför omfattande föränd-

ringar. Bägge samhällena är beroende av gruvnäringen, där 

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) är den dominerande 

aktören inom gruvindustrin med en omfattande och expan-

derande järnmalmsbrytning. Gruvorna och samhällena lig-

ger i nära anslutning till varandra, och när malmbrytningen 

nu orsakar markdeformationer och sättningar i marken, 

kommer detta att påverka stora delar av bebyggelse och 

infrastruktur på bägge orterna. En fortsatt malmbrytning 

kommer att få mycket stora konsekvenser för både Malm-

berget och Kiruna, då stora delar av bebyggelsen måste 

fl yttas eller rivas och ersättas av nya byggnader. 

En stor del av Malmbergets och Kirunas bebyggelse, 

såväl större områden som enskilda byggnader, har stora 

kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Bägge orterna 

är utpekade som kulturmiljöer av riksintresse. I Kiruna fi nns 

fl era byggnadsminnen, och ett fl ertal byggnader skyddas 

i detaljplan. I Malmberget fi nns byggnader som bedömts 

vara av byggnadsminnesklass, även om de saknar bygg-

nadsminnesskydd. Både Gällivare kommun och Kiruna 

kommun har antagit bevarandeplaner i mitten av 1980-ta-

let, och har under de senaste åren arbetat med kulturmiljö-

analyser av de berörda samhällena. 

Hur kulturmiljöerna ska beaktas i de kommande föränd-

ringarna är dock inte klarlagt. I Malmberget har till exempel 

betydande delar av Bolagsområdet stängslats in under 

2009. Gruvans deformationsutbredningsområden har 

drabbat stora delar av bebyggelsen. Att miljön kommer att 

förändras står klart, men ännu fi nns inga beslut fattade om 

vad som ska hända med bebyggelsen. 

Februari 2011 antog Kirunas kommunfullmäktige en ny 

detaljplan för marken som är närmast deformationsutbred-

ningen från gruvan. Planen omfattar ett område, som är 

planerat att omvandlas till gruvstadspark. Länsstyrelsen 

anser dock inte att tillräcklig hänsyn tagits till kulturmiljön, 

och kan därför komma att häva detaljplanen. 

Vissa byggnader kommer sannolikt att fl yttas. Men 

betydande delar av bebyggelsen, såväl i Malmberget som 

i Kiruna, kan komma att rivas inom en snar framtid. Vilka 

byggnader som fl yttas, på vilket sätt, vilken plats de ska 

fl yttas till, eller hur de ska inkorporeras i ett nytt samman-

hang har inte presenterats. Inte heller vilka konsekvenser 

en eventuell fl ytt alternativt rivning får för de kulturvärden 

som fi nns - varken för de enskilda byggnaderna eller för 

samhällena som helhet. 

Situationen är exceptionell. Omfattningen av samhälls-

omvandlingarna kommer att bli betydande, och referenser 

till liknande samtida, storskaliga förändringar saknas. I 

kulturmiljöarbetet behöver nya metoder och förhållningssätt 

att arbetas fram, för att på tillfredsställande sätt hantera 

förvaltningen av kulturmiljöerna. Gällande lagstiftning och 

regelverk påverkar den fysiska planeringen, men har inte 

tidigare prövats i denna skala, och utifrån de nu aktuella 

förutsättningarna. 

Teori och metod
Teori 
Det teoretiska ramverket för studien tar stöd i teorier hu-

vudsakligen inom diskurs- och planeringsteori. 

Med stöd i diskursanalys undersöks olika värderingar och 

bilder som förekommer om kulturmiljöerna.1 Enligt Foucault 

är diskurs en samling ställningstaganden styrda av regler 

för konstruktionen och utvärderingen av dessa ställnings-

taganden. Både diskursivt tänkande och diskursiv praktik 

bildar en diskurs. Hajer slår fast, att en diskurs refererar 

till en grupp av syften, metaforer, representationer, bilder, 

berättelser, ställningstaganden osv., som på något sätt till-

sammans producerar en speciell version av förväntningar.2 

En diskurs är också en specifi k samling idéer, begrepp 

och kategoriseringar som är producerade, reproducerade 

1 Foucault 1982
2 Hajer 1995
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och transformerade i en särskild sorts praktik och genom 

vilka mening getts till fysiska och sociala realiteter.3 Språket 

är en viktig del av diskursbyggande och analys. Språket 

representerar inte verkligheten, men bidrar till att skapa 

den.4 Diskurser är i den här studien tolkad som olika bilder 

eller föreställningar, som individer eller grupper bildar och 

utbyter med varandra. 

I studien analyserar och karakteriserar vi de olika 

delmomenten i planeringsprocessen genom tolkning av 

empirin utifrån planeringsteorier om rationell, inkrementell, 

strategisk och kommunikativ planering. Rationell planering 

ses här som en objekt-orienterad handling. Där förväntas 

en ekonomisk, vetenskaplig expertkunskap nå en opti-

mal lösning i en linjär steg-för-steg lösning.5 Inkrementell, 

”muddling through” eller mixed-scanning planering ses 

här som planering där planeringsproblemen förenklas och 

begränsas för att kunna hanteras i en beslutsprocess. 

Beslutsfattandet fördelas på många aktörer där varje aktör 

agerar utifrån egna intressen.6 Kommunikativ planering 

förutsätter öppna planeringsprocesser, där alla involverade 

ges likvärdiga förutsättningar att föra fram sina argument, 

som sedan diskuteras fram till konsensus.7 

Med strategisk planering menas här ett välplanerat sätt 

att handla, genom att söka pragmatiska lämpliga strategier 

för att hantera en vision från idé till konkreta mål. Planering 

kan då defi nieras som en fortsatt process för att välja stra-

tegiskt över tid.8 Planeringsteori bedömer vi ger oss stöd 

att förstå hur olika planeringsaspekter, som kulturmiljövär-

den, hanteras i planeringsprocesser. 

Metod och genomförande 
Arbetet har utförts genom studier av planer och dokument, 

samt av turistinformation. Som komplement till detta har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med representan-

ter för Gällivare kommun och Kiruna kommun, för Länssty-

relsen i Norrbottens län, LKAB, samt för turistorganisatio-

nerna Kiruna Lapland och Gellivare Lapland. 

I Gällivare kommun har representanter för Kulturförvalt-

ningen, Miljö- och byggkontoret samt Utvecklingsenheten 

intervjuats. I Kiruna kommun har representanter för Fritids- 

och kultur samt Samhällsbyggnadskontoret intervjuats. 

Från länsstyrelsen har handläggare från såväl Kulturmiljö-

enheten som Plan- och bostadsenheten intervjuats. 

I studien undersöker vi förhållningssättet till ”kulturmiljö” 

i vid mening. För att konkretisera utvecklingen för den 

specifi ka, uttalat värdefulla bebyggelsen, har ett begränsat 

antal byggnader och miljöer valts ut i Malmberget och Ki-

runa, där det är möjligt att göra jämförelser på olika nivåer i 

planeringsprocesserna. 

Vi undersöker även om kulturell planering använts, och 

i så fall på vilket sätt. Kulturell planering är en metod, som 

är baserad på att använda sig av kulturella resurser för att 

uppnå en sammansatt utveckling lokalt, i orter, kommuner 

och regioner. Förespråkare av metoden menar att det fi nns 

behov av nya perspektiv och vinklingar på utvecklingen av 

lokal kultur. 

DIVE-analys har använts av båda kommunerna, som 

metod i de kulturmiljöanalyser som genomförts. Vi under-

söker därför vilken betydelse denna analysmetod har haft 

i planeringen. DIVE står för Describe, Interpret, Valuate, 

Enable (Beskriva, Tolka, Värdera, Aktivera) och är en metod 

för att analysera kulturmiljövärden för områden i landskap 

och i städer. 

Avgränsning och fokusering
Tidsmässigt har vi valt att undersöka utvecklingen i Kiruna 

och Malmberget från 2004 fram till rapportens färdigstäl-

lande 2011. Denna avgränsning är vald, eftersom det var 

då som LKAB:s fortsatta expansion började medföra större 

inverkan på samhällena, och på ett påtagligt sätt infl uera 

samhällsplaneringen i de båda kommunerna. 

Delar av de planer och dokument som undersökts går 

dock längre tillbaka i tiden. Att bägge orterna utgör kul-

turmiljöer av riksintresse, och alltså är betydelsefulla ur ett 

nationellt perspektiv, slogs fast under 1980-talet i arbetet 

med den fysiska riksplaneringen. Under samma period 

antog såväl Gällivare som Kiruna kommun bevarandeplaner 

för tätorterna. Kommunerna har också på olika sätt arbetat 

vidare med kulturmiljöerna i översikts- och detaljplaner-

ing. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 

lät Länsstyrelsen göra byggnadsminnesutredningar av ett 

antal byggnader, både i Kiruna och i Malmberget. I Kiruna 

ledde detta fram till fl era byggnadsminnesförklaringar. De 

planer och dokument som använts i undersökningen pre-

senteras mer ingående i nästa avsnitt. 

För att vidga synen på vilket sätt kulturmiljön kan betrak-

tas som en resurs, har vi undersökt hur besöksnäringen 

förhåller sig till bebyggelsen, och hur den marknadsförs. 

Detta har skett genom Gellivare Laplands och Kiruna Lap-

lands respektive hemsidor, turistbroschyrer samt intervjuer 

med representanter för respektive organisation. 

Material och utredningar 
om malmfälten 
Sett till mängden litteratur så har det under årens lopp skri-

vits mer om Kiruna än om Malmberget och Gällivare. Detta 

gäller såväl akademiska avhandlingar som lokalhistoriskt 

material. 

3 Hajer 1995
4 Bergström and Boréus 2000
5 Etzioni 1973, Faludi 1973, 1987
6  Lindblom 1965, Etzioni 1973
7 Healey 1997
8  Mintzberg 1994, Healey, P., Khakee, A.; Motte, A. & Needham 1997b, Friend & Hick-ling 1997
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3 Hajer 1995
4 Bergström and Boréus 2000
5 Etzioni 1973, Faludi 1973, 1987
6  Lindblom 1965, Etzioni 1973
7 Healey 1997
8  Mintzberg 1994, Healey, P., Khakee, A.; Motte, A. & Needham 1997b, Friend & Hick-ling 1997
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Kiruna uppmärksammades tidigt, bland annat i Gregor 

Paulssons Svensk stad. Den kanske mest betydelsefulla 

avhandlingen, som haft stor betydelse för att uppmärksam-

ma Kirunas bebyggelse, är Lasse Brunnströms Kiruna - ett 

samhällsbygge i sekelskiftets Sverige. Brit-Marie Andréns 

avhandling Konsten i Kiruna: patriarkalism och nationalro-

mantik 1900-1914 belyser konsten vid förra sekelskiftet. 

Konst och arkitektur har uppmärksammats genom fl era 

böcker, bland annat Fredric Bedoires Kiruna kyrka, och 

antologin Kiruna: staden som konstverk med Hans Henrik 

Brummer som redaktör. 

Också inom andra ämnen än konstvetenskapen har 

Kiruna väckt intresse. Ulf Erikssons avhandling Gruva 

och arbete: Kiirunavaara 1890-1990 i ekonomisk historia, 

liksom Kerstin Häggs avhandling Kvinnor och män i Kiruna: 

om kön och vardag i förändring i ett modernt gruvsamhälle 

1900-1990 i sociologi kan nämnas. Det bör också nämnas 

att Nordiska museet under 1940-talet genomförde omkring 

200 intervjuer, ett material som kallas Kirunaminnen. 

Det har getts ut ett fl ertal böcker, broschyrer etc. av olika 

karaktär. Bland annat har såväl Kiruna kommun som LKAB 

producerat ett fl ertal skrifter. Bland de viktigare titlarna som 

rör Kirunas historia och bebyggelse, hör Gustaf Franks 

Kiruna 1900-1950: minnesskrift till 50-årsjubileet, och anto-

login Kiruna: 100-årsboken. 

Malmberget uppmärksammas framför allt genom Gösta 

Forsströms böcker Malmberget: malmbrytning och bebyg-

gelse, Gällivare tätort och landsbygd samt Kåkstaden i 

Malmberget: markdisposition och bebyggelse vid ett upp-

växande gruvsamhälle. Forsström har även skrivit avhand-

lingen Malmberget i kulturgeografi , även om denna inte är 

lika spridd som hans övriga böcker. 

Bland andra böcker som getts ut kan nämnas Karin 

Johanssons Vid kanten av Gropen: människors upplevel-

ser av att bo i Malmberget idag: en nutidsdokumentation, 

utgiven i mitten av 1990-talet och som är kritisk mot den 

planering som lett fram till dagens situation för de boende 

i Malmberget. Även fotografen Erik Holmstedts arbete i 

Malmberget bör nämnas, vilket publicerats i boken Inte 

längre mitt hem: Malmberget 1969-1978, 2007-2008. 

Med anledning av samhällsomvandlingsprocesserna så 

har åtskilliga studier och utredningar genomförts. Både 

Gällivare och Kiruna kommun har arbetat fram nya fördju-

pade översiktsplaner, genomfört miljökonsekvensbeskriv-

ningar, kulturmiljöanalyser med mera. Länsstyrelsen har 

tagit fram fördjupade riksintressebeskrivningar, nuvarande 

Trafi kverket har gjort utredningar för nya dragningar av järn-

väg och allmänna vägar i Kiruna. Boverket och Riksantikva-

rieämbetet har haft regeringsuppdrag att följa utvecklingen 

i Malmfälten, vilket resulterat i fl era rapporter liksom ett par 

konferenser. 

Inom ramen för sitt regeringsuppdrag initierade Riksan-

tikvarieämbetet också ett antal mindre forskningsuppdrag 

vilket bland annat resulterade i Mia Björckebaum och 

Monica Mossbergs Kan kulturhistoriskt värde fl yttas?: en 

rapport kring kulturmiljöers betydelse för social resiliens, 

projicerat på Kirunas stundande fl ytt, Lasse Brunnströms 

Mönsterstaden Kiruna: historia och framtid, Krister Olsson 

och Marcus Adolphsons Stadsstruktur, kulturvärden och 

identitet: framtida fl ytt av Kiruna stad, Peter Lammings Hur 

kan folkhälsan tillgodoses i samband med fl yttning?: en 

rapport kring vilka faktorer som bör studeras för att utvär-

dera folkhälsoaspekterna av den kommande fl yttningen i 

Malmberget, och Anders Hedlunds och Josefi n Schröders 

Levnadsförhållanden i Gällivare-Malmberget-Koskullskulle – 

refl ektioner över planering och miljöbedömning. 

Det pågår fl era forskningsprojekt med anknytning till för-

ändringarna i Malmberget. Till exempel har en forskargrupp 

från Göteborgs universitet, Stockholms universitet och KTH 

gett ut antologin Malmberget: strukturella förändringar och 

kulturarvsprocesser: en fallstudie inom ramen för forsk-

ningsprojektet ”Strukturella förändringar och kulturarvs-

processer”. Etnologen Bo Nilsson vid Umeå universitet har 

skrivit boken Kiruna: staden som ideologi. 

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs projektet ”Nya Gi-

ron” som syftar till att utveckla bebyggelse och infrastruktur 

med hänsyn till hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer med 

fokus på stadsomvandlingen i Kiruna. Kristina L Nilsson 

ansvarar för ett av delprojekten inom Giron. 

Nilsson har sedan tidigare fördjupat sig i Malmfälten, 

bland annat genom ett av Riksantikvarieämbetets ovan 

nämnda forskningsuppdrag, vilket resulterade i rapporten 

Kulturmiljöaspekternas hantering i Kiruna stadsomvandling. 

Nilsson har även skrivit artiklarna Complexity in Spatial 

Planning Theory and Practice - The case of Kiruna Mining 

Town och Place Reinvention by Real Changed Image: The 

Case of Kiruna’s Spectacular Makeover, samt Malmberget 

– Disappearing in a (w)hole?. 

Även Jennie Sjöholm har tidigare arbetat med Malmfäl-

ten. Bland annat genom en undersökning som genomförts 

av Norrbottens museum, som resulterat i rapporten Vad är 

Kiruna värt?: Kiruna - en kulturvärderingsanalys. Sjöholm 

har även medverkat i framtagandet av Kiruna kommuns 

kulturmiljöanalys, samt skrivit masteruppsatsen Föreställ-

ningar som stadsomvandlingens Kiruna. 
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Malmfälten, en översikt 
I avsnittet görs en kortfattad presentation av Malmbergets och Kirunas historia. Vidare be-

skrivs hur situationen med hänsyn till stadsomvandlingen är 2011, och hur respektive ort har 

påverkats tills dess. 

Norrbottens inland och malmfälten 
Efter isavsmältningen för omkring 10 000 år sedan började 

boplatser etableras längs vattendragen, däribland Torneäl-

ven och Kalixälven. I området fi nns fornlämningar i form av 

boplatser, offerplatser, visten, härdar och fångstgropssys-

tem. Under järnåldern började förändringar i boplatsmönst-

ren att uppstå i Norrlands inland. Myrmarkerna mellan 

älvarna började användas säsongsmässigt för jakt, fi ske 

och renskötsel. Detta tyder på förändringar i näringsfånget 

och tolkas som att en renbaserad ekonomi började växa 

fram. Vid platsen för nuvarande Gällivare fanns vinterbeten, 

liksom ett sameviste vid Vassaraträsket. Ett sameviste lär 

också ha funnits vid Luossajärvi, och betes- och kalvnings-

land fanns kring dagens Kiruna, vid bergen Kiirunavaara 

och Haukivaara. 

Järnmalmsfyndigheterna vid ”Gellivare Malmberg”, lik-

som i Luossavaara och Kiirunavaara, har varit kända sedan 

1600-talet. Under 1700-och 1800-talet gjordes fl era försök 

till malmbrytning. Först under slutet av 1800-talet blev 

brytningen lönsam, i samband med industrialiseringen. För-

utsättningarna som krävdes var teknikutveckling för att för-

ädla den fosforhaltiga malmen, byggandet av Malmbanan 

för att transportera den tunga lasten till utskeppningsham-

narna, samt anläggandet av samhällen som Malmberget 

och Kiruna för att locka arbetskraft till de arbetsintensiva 

arbetsplatserna. 

Malmberget
Historik

Malmbrytning påbörjades i Malmberget 1736. Enstaka 

nybyggen togs upp i samband med detta, men det är först 

i slutet av 1800-talet när järnvägen byggdes som samhäl-

let etablerades. Då blev det också möjligt att bryta malm i 

större skala. Tidigare utgjordes malmbrytningen av oregel-

bundet säsongsarbete. 

1742 beslutades att det skulle inrättas en kyrkplats i det 

som då blev Gällivare. Den så kallade Lappkyrkan byggdes 

tillsammans med prästgård och lappskola. Gällivare blev 

även tings- och marknadsplats. Samhället lokaliserades till 

Vassaraträsket, där det fanns odlingsmöjligheter och bra 

renbete. 

Järnvägen mellan Malmberget och Luleå var klar 1888, 

och under slutet av 1880-talet växte bebyggelse fram i 

Malmbergets samhälle. Ägarna till malmfyndigheterna av-

löste varandra under slutet av 1800-talet, vilket bland annat 

bidrog till kortsiktiga lösningar för samhällsuppbyggnaden. 

Gällivare låg med tanke på tidens transportmedel allt för 

långt bort för att vara realistisk bostadsort för arbetarna i 

Malmberget. Omfattande bostadsbrist gjorde att gruvarbe-

tarna byggde tillfälliga bostäder i anslutning till järnvägen, i 

väntan på att en stadsplan skulle upprättas. Därmed växte 

den oreglerade kåkstaden upp i Malmberget. 

1899 antogs en stadsplan för Malmberget, upprättad 

av ingenjören Henrik Wennerström. Wennerström hade 

tidigare upprättat stadsplan för Gällivare, och även stakat 

ut järnvägssträckningen. Tre administrativt skilda områden 

etablerades därmed; stadsplanen, bolagsområdet och 

järnvägsområdet. Bolagsområdet har aldrig kommit att 

stadsplaneläggas. 

Järnvägsområdet avvecklades på 1960-talet när gruv-

driften effektiviserades och såväl malmförädling som malm-

utfrakt lokaliserades till Vitåfors. Marken bebyggdes istället 

med kommunala anläggningar, så som skola, badhus och 

sporthall. 

Under 1960-talet skulle Malmberget moderniseras. Som 

i många andra städer revs stora delar av den äldre bebyg-

gelsen, däribland en del av de kvarvarande, mer välbygg-

da, kåkarna. Ett annat slags bebyggelse, modernare och 

mer storskalig, eftersträvades. Ett tydligt exempel på detta 

är Focushuset, ritat av arkitekt Jan Thurfjell. Nya stadsdelar 

byggdes också ut, däribland Elevhemsområdet. 

På 1950-talet beslutades det att Kaptensmalmen, som 

sträcker sig in under samhället, skulle brytas. Brytningen 

orsakade markrörelser och sättningar och Kaptensgropen, 

som kommit att dela Malmberget i två delar, uppstod. Där 

Gropen nu breder ut sig låg tidigare centrum, med affärer, 

centralskola, brandstation, badhus och kyrka. Kyrkan, ritad 

av Hakon Ahlberg, fl yttades medan övriga byggnader revs 

och ersattes av nya anläggningar i det tidigare järnvägsom-

rådet. 

Koskullskulle är ett litet samhälle strax nordöst om Malm-

berget. Också detta samhälle är uppbyggt kring gruvverk-

samheten. Brytningen började under 1800-talet, men kom 

igång på allvar i slutet av 1800-talet när järnvägen byggts 

ut. Bolaget som var verksamt i Koskullskulle var Bergverks-

aktiebolaget Freja, som övertogs av LKAB 1951. 

Nuläge

En ökad brytning av malmkropparna i anslutning till 

Malmberget gör att markdeformationer uppstår. Delar 

av Bolagsområdet stängslades in hösten 2009. Innanför 
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Nuläge

En ökad brytning av malmkropparna i anslutning till 

Malmberget gör att markdeformationer uppstår. Delar 

av Bolagsområdet stängslades in hösten 2009. Innanför 
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stängslet finns idag några av Malmbergets äldre byggna-

der, däribland Bolagshotellet. Några 1960-talsvillor som var 

belägna vid Norrbottensvägen, inom Bolagsområdet, har 

flyttats till Mellanområdet. 

Gropen fortsätter att expandera, vilket påverkar framför 

allt Elevhemsområdet. Detaljplanen för detta bostadsom-

råde, som etablerades under 1960-talet, har upphävts, 

och området ska tömmas. Även från Elevhemsområdet 

har några villor flyttats till Mellanområdet. Fler var tänkta 

att flyttas, men planerna ändrades i samband med att det 

misslyckades att flytta en av villorna. LKAB kom istället att 

erbjuda ersättningsbostäder, bland annat i form av nypro-

ducerade prefabricerade småhus, i bostadsområden på 

Mellanområdet. 

2010 stängdes Bergmansgatan söder om Gropen av, då 

den skulle komma inom deformationsutbredningen. Istäl-

let har en ny väg dragits, som förbinder östra och västra 

Malmberget. Enligt prognoserna kommer även Malmber-

gets centrum att påverkas på sikt, liksom hela Bolagsom-

rådet. 

Gällivare kommun har, bland annat genom en fördjupad 

översiktsplan som beskrivs nedan, börjat planera för en 

avveckling av stora delar av Malmberget. Avsikten är att 

bygga ut Gällivare och Mellanområdet med bostäder och 

kommunala anläggningar, som ersättning för det som rivs i 

Malmberget. 

Kiruna
Historik

Malmfyndigheterna i gruvbergen Luossavaara och Kiiruna-

vaara har varit kända sedan 1700-talet, men först i och 

med att LKAB grundades 1890 uppstod förutsättningarna 

för en storskalig exploatering. Bolaget arbetade för en 

utbyggnad av Malmbanan mellan Kiruna och Narvik, en 

järnvägssträcka som kunde invigas 1902. 1887 anställdes 

Hjalmar Lundbohm som platschef i Kiruna, med ansvar 

dels för att påbörja gruvbrytningen, dels för att etablera ett 

samhälle i anslutning till gruvan. 

Samhället som byggdes lokaliserades till lågfjället Hau-

kivaara, mellan de bägge gruvbergen Luossavaara och 

Kiirunavaara. Läget var strategiskt, dels genom närheten 

till arbetsplatserna, dels på grund av det relativt sett goda 

lokalklimatet. 

Bostadsbristen var stor, och tillfälliga kåkar etablerades 

i anslutning till järnvägen. En stadsplan för Kiruna, upprät-

tad av Per Olof Hallman och Gustaf Wickman, antogs år 

1900. I samband med detta rensades alla olagligt uppförda 

bostäder bort, och det blev endast tillåtet att bygga på 

anvisad tomtmark i enlighet med byggnadsstadgan. Precis 

som i Malmberget, etablerades tre olika, administrativa 

områden: stadsplanen, bolagsområdet, samt SJ-området. 

Det fanns ett starkt, nationellt motstånd mot etableringen 

av Kiruna. Detta på grund av de sociala missförhållanden 

som ansågs råda i Malmberget. Det blev därför viktigt att Ki-

runa etablerades som ett välplanerat och välordnat samhälle, 

för att ge goda levnadsförhållanden. Exempel på detta är 

bolagets för tiden moderna bostadsbebyggelse, infrastruktur 

som spårvägen som underlättade transporten till arbetsplat-

serna, men även utbyggnaden av skolväsendet. 

Stora förändringar av Kirunas bebyggelse skedde under 

1950-1970-talen. Kiruna fick stadsrättigheter 1948, vilket 

manifesterades i ett stadshus ritat av Artur von Schma-

lensee. Kiruna var trångbott, och den äldre bebyggelsen 

uppfattades som bristfällig. Detta, tillsammans med en 

strävan att göra Kiruna mera stadsmässigt, medförde att 

stora delar av bebyggelsen i stadskärnan revs, och den 

småskaliga träbebyggelsen ersattes av flerfamiljshus med 

en högre exploateringsgrad. Exempel på detta är kvarteret 

Gropen i Malmberget. Markdeformationen, till vänster i bilden, närmar sig bebyggelsen. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
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Ortdrivaren, ritat av Ralph Erskine. Under denna period 

byggdes Kiruna också ut med nya stadsdelar, som Luossa-

vaaraområdet, Triangeln och Lombolo. 

Nuläge

Kiruna blev både nationellt och internationellt uppmärk-

sammat 2004 genom rubriker om att staden skulle fl yt-

tas. Anledningen var att LKAB:s prognoser, för en utökad 

malmbrytning skulle komma att påverka en stor del av 

stadsbebyggelsen, men också samhällsviktig infrastruktur 

som järnväg, vägar och elförsörjning. 

Detta har föranlett omfattande planeringsinsatser. Kiruna 

kommun påbörjade arbetet med en fördjupad översiktsplan, 

vilken beskriv nedan. När denna antogs 2006 beslutade 

kommunfullmäktige att nytt centrum skulle lokaliseras mot 

nordväst. 2009 beslutades om en revidering av översikts-

planen. 2011 fattade  fullmäktige nytt beslut som innebär 

att centrum istället ska lokaliseras mot nordöst. Kommunen 

har också arbetat fram ny detaljplan för en gruvstadspark, 

som är tänkt att etableras efter hand som bostadsområ-

den avvecklas, och utgöra buffert mellan gruvindustrin och 

stadsbebyggelsen. 

Trafi kverket, dåvarande Banverket, har genomfört en järn-

vägsutredning, då malmbanan i ett tidigt skede kommer att 

påverkas av deformationsutbredningen. En ny bansträck-

ning byggs väster om Kiirunavaara, och är planerad att tas 

i drift under 2012. En ny omformarstation togs i drift redan 

2008, för att trygga malmbanans elförsörjning. 

Trafi kverket, dåvarande Vägverket, har även genomfört 

vägutredningar för de allmänna vägarna E10 och väg 870 

(Nikkaluoktavägen), då även dessa på sikt måste omlokali-

seras. 

För att säkra elförsörjningen i hela Malmfälten, har Vatten-

fall dragit om elledningsnätet och byggt nya transformator-

stationer. Det kommunala bolaget Tekniska verken AB har 

under 2008 färdigställt ny dragning av spillvattenledningar. 

Under 2011 påbörjas tömning av ytterligare en del av sjön 

Luossajärvi, för att möjliggöra för LKAB att anlägga en ny 

huvudnivå i Kiirunavaaragruvan. 

Vy över Kiruna. Staden breder ut sig på lågfjället, med Luossavaara i bakgrunden. Till vänster Luossajärvi, till höger deformationsutbredning-

en från Kiirunavaara. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
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Kulturmiljö i planeringsdokument
I detta avsnitt beskrivs de etablerade kulturmiljöer som fi nns i Malmberget respektive Kiruna. 

Som etablerade betraktas bebyggelsemiljöer som är skyddade, eller har utpekats som värde-

fulla, med stöd av Miljöbalken, Kulturminneslagen och/eller Plan- och bygglagen. 

Kulturmiljöer av nationellt intresse
Både Malmberget och Kiruna är utpekade som kulturmiljöer 

av riksintresse, enligt Miljöbalken. 

Byggnader som har mycket höga kulturvärden kan skyd-

das som byggnadsminnen enligt Kulturminneslagen (KML). 

Byggnadsminnen ska även vara intressanta ur ett nationellt 

perspektiv. Beslut om byggnadsminnesförklaring fattas av 

Länsstyrelsen, som också fastställer skyddsbestämmelser 

om en byggnad blir skyddad. Vem som helst kan väcka 

fråga om byggnadsminnesförklaring. 

Länsstyrelsen har utrett frågan om byggnadsminnesför-

klaring av fl era byggnader i såväl Malmberget som Kiruna, 

och några av dem har bedömts ha så höga kulturvärden att 

det motiverar ett skydd. 

I detta avsnitt presenteras vår undersökning av vad som 

räknas till kulturmiljön ur ett nationellt perspektiv, liksom hur 

den beskrivs.

Malmberget 
Malmberget som riksintresse

Hela Malmberget och närliggande Koskullskulle utgör kul-

turmiljö av riksintresse.9 Motiveringen lyder:

Två gruvsamhällen med för dem karaktäristisk och tidsty-

pisk bebyggelse som väl speglar konjunkturförändringar 

och social skiktning fr o m 1800-talets slut. 

Uttryck för riksintresset är:

Samhällen med karaktäristiskt uppdelad bebyggelse; 

bolagsområden och enskilt bebyggda områden. Bo-

lagsområdena är idag relativt intakta, med arbetar- och 

tjänstebostäder och en disponentvilla. Det fi nns också 

byggnader med direkt anknytning till brytningen t ex Her-

melinstollen, Seletlaven och ångkraftstationen.

Under våren 2011 färdigställdes en fördjupad riksintresse-

beskrivning, som genomförts på konsultbasis på uppdrag 

av Länsstyrelsen i Norrbotten. Den har därför inte ingått i 

den här undersökningen. 

Byggnadsminnen i Malmberget

I Malmberget skyddas inga byggnader som byggnadsmin-

nen enligt Kulturminneslagen. Emellertid väcktes fråga om 

byggnadsminnesförklaring under 1990-talet av fyra bygg-

nader – Bolagshotellet, Gamla disponentvillan, Gruvmuseet 

samt Kaptensspelet. Dessa byggnader är samtliga belägna 

inom Bolagsområdet. 

Byggnadsminnesutredningar har genomförts, och Läns-

styrelsen i Norrbottens län bedömde att det var motiverat 

att byggnadsminnesförklara Bolagshotellet och Kaptens-

spelet.10 Även Gruvmuseet och Gamla disponentvillan 

bedömdes ha höga kulturhistoriska värden som en del av 

Bolagsområdet, men inte så höga att det motiverade ett 

statligt skydd av dem som enskilda byggnader. Byggnads-

minnesförklaringar kom dock inte till stånd, då fastighetsä-

garen LKAB motsatte sig detta med hänvisning till framtida 

gruvdrift. 

Länsstyrelsens bedömning att ett byggnadsminnesskydd 

var motiverat-, berodde bland annat på att Bolagsområdet 

utgörs av en relativt intakt bruksbebyggelse, med tidstypisk 

arkitektur som uppförts under fl era tidsperioder. Samtliga 

byggnader ansågs ha höga, miljöskapande värden. Bolags-

hotellet, från 1931, bedömdes ha ett högt arkitektur- och 

byggnadshistoriskt värde. Hotellet har ritats av Hakon 

Ahlberg och representerar brytningstiden mellan en klassi-

serande arkitektur och funktionalismen. Byggnaden bedöm-

des också ha höga samhälls- och socialhistoriska värden 

såväl genom sambandet med övrig bebyggelse i området, 

som att den visar samhällsordningen som den gestaltade 

sig under äldre tider. Kaptensspelet, bestående av lave och 

spelhus, byggdes 1913, bedömdes ha höga samhälls- och 

teknikhistoriska värden. Det speglar bland annat en period 

under gruvdriftens utveckling. 

Även om det inte fi nns några byggnadsminnen i Malm-

berget, skyddas Allhelgonakyrkan – liksom merparten av 

Svenska kyrkans kyrkobyggnader och begravningsplatser 

– av Kulturminneslagen. Kyrkan ritades av Hakon Ahlberg, 

och invigdes 1944. Den uppfördes ursprungligen i det 

område där Gropen numera breder ut sig. Kyrkan återupp-

fördes därför på sin nuvarande plats 1974.11

9 Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige: förteckning: underlag för tillämpning av naturresurslagen 2 kap 6 §, 1990
10 Byggnadsminnesförklaring av delar av LKAB:s gruvområde med Bolagshotellet, Gamla disponentvillan, Gruvmuseet och Kaptensspelet inom fastigheten 

Malmberget 8:17, Malmberget, Gällivare kommun, beslut 2002-03-08, lst.dnr 221-1927-96 
11Johansson s 173 ff
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9 Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige: förteckning: underlag för tillämpning av naturresurslagen 2 kap 6 §, 1990
10 Byggnadsminnesförklaring av delar av LKAB:s gruvområde med Bolagshotellet, Gamla disponentvillan, Gruvmuseet och Kaptensspelet inom fastigheten 

Malmberget 8:17, Malmberget, Gällivare kommun, beslut 2002-03-08, lst.dnr 221-1927-96 
11Johansson s 173 ff
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Kiruna 

Kiruna som riksintresse

Hela Kiruna tätort utgör kulturmiljö av riksintresse.12 

Motiveringen lyder: 

Stadsmiljö och industrilandskap från 1900-talets början 

där tidens ideal för ett mönstersamhälle förverkligades på 

ett unikt sätt i det oexploaterade fjällandskapet. Staden 

Kiruna grundades på landets då största industriella sats-

ning, gruvbrytningen i de norrbottniska malmfälten, och 

har utvecklats till ett centrum för norra Norrlands inland. 

Uttryck för riksintresset är: 

Stadens silhuett och gruvberget med sin karaktäristiska 

profi l, samt utblickar mot det omgivande landskapet. Olika 

industriella anläggningar som visar grunden för samhällets 

existens, samt järnvägsmiljön som berättar om en nödvän-

dig förutsättning för dess utveckling. Den terränganpas-

sade stadsplanen av Per O Hallman och Gustaf Wickman 

med dess gatunät, tomtstrukturer och öppna platser. Olika 

karaktärsområden med bebyggelse av hög arkitektonisk 

kvalitet och tidspräglade ideal och uttryck som avspeglas i 

både planmönster och byggande. Kännetecknande bygg-

nader från samhällets uppbyggnadsskede och från senare 

delar av 1900-talet som de så kallade Bläckhornen för 

en arbetarbefolkning, tjänstemannabostäder och Hjalmar 

Lundbohmsgården. Offentliga byggnader som kyrkan, den 

gamla brandstationen och stadshuset. Till efterkrigstidens 

mer utmärkande arkitektur hör också bostadsbebyggelse 

av Ralph Erskine. 

En fördjupad riksintressebeskrivning har genomförts, på 

uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Denna fördjupning 

bygger delvis vidare på Kiruna kommuns kulturmiljöana-

lys, och på DIVE-analys som metod. Kirunas stadsdelar 

beskrivs (enligt samma indelning som i kulturmiljöanalysen) 

genom karaktärsdrag och karaktärsbyggnader. Fokus i 

fördjupningen läggs på stadsbebyggelsen, därför ingår inte 

bland annat gruvindustriområdena. En tolkning görs av vad 

bebyggelsen berättar, och bebyggelsen som är värdefull i 

riksintresset lyfts fram inom respektive stadsdel. 

I den fördjupade riksintressebeskrivningen anges slutli-

gen vilket förhållningssätt som bör fi nnas till bebyggelsen i 

den fysiska planeringen, inte minst med hänsyn till stads-

omvandlingsprocessen. På byggnadsnivå anges därför 

vilka delar av bebyggelsen som ska ingå i en helhetsbe-

dömning, där ställning tas till fl ytt av byggnader och miljöer, 

dokumentation etc. som en del av stadsomvandlingen. 

Övergripande riktlinjer för hur bebyggelsen bör placeras i 

ett nytt sammanhang anges också. Exakt vilka byggnader, 

eller hur många, som ska fl yttas anges inte. Det står dock 

klart att det är många enskilda byggnader som måste fl yt-

tas, för att riksintressemiljön ska upprätthållas. 

Byggnadsminnen i Kiruna 

I Kiruna fi nns fyra byggnadsminnesförklarade byggnader: 

Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården, Hyresfastigheten 

Jerusalem samt Järnvägsstationen, som övergått från att 

vara statligt byggnadsminne till att vara byggnadsminne 

enligt KML. 

Länsstyrelsens skäl för att byggnadsminnesförklara 

Stadshuset, invigt 1963, motiveras av att det har höga 

arkitekturhistoriska, arkitektoniska och konstnärliga värden. 

Detta märks bland annat genom hög kvalitet i hantverks-

skicklighet och materialval, och genom att arkitektur och 

konstnärlig utsmyckning är väl integrerade med varandra. 

Vidare så har Stadshuset höga samhälls- och socialhisto-

riska värden, bland annat som en offentlig byggnad upp-

förd under 1960-talets högkonjunktur. Byggnaden fungerar 

också som ”kirunabornas vardagsrum”.13  

Länsstyrelsens skäl för att byggnadsminnesförklara 

disponentbostaden Hjalmar Lundbohmsgården är att den 

är byggnadshistoriskt och arkitekturhistoriskt intressant. 

Det är en av Kirunas äldsta byggnader; den äldsta delen 

uppfördes 1895. Byggnaden har höga konstnärliga och 

arkitektoniska värden, den representerar såväl nationalro-

mantiken, som dåtidens konstnärshem. Byggnaden har 

också högt personhistoriskt värde, med den starka kopp-

lingen till LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm, som 

hade avgörande betydelse för etableringen av Kiruna.14  

Länsstyrelsens skäl för att byggnadsminnesförklara hy-

resfastigheten Jerusalem är att den har ett stort byggnads-

12 Beslut om ändring av värdebeskrivningen gällande område av riksintresse för kulturmiljövården Kiruna – Kirunavaara [BD 33], 2010-05-19 
13 Byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna stad och kommun. Beslut 2001-11-30. 
14 Byggnadsminnesförklaring av Hjalmar Lundbohmsgården, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun. Beslut 2001-11-30. 

Disponentvillan, Malmberget. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norr-
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historiskt och arkitektoniskt värde, bland annat då det är 

en ovanligt stor, friliggande träbyggnad uppförd i 1920-tals-

klassicism, med välbevarade snickeridetaljer. Byggnaden, 

ursprungligen uppförd som ungkarlshotell, har också stort 

samhällshistoriskt och miljöskapande värde som en del av 

bebyggelsen inom Bolagsområdet.15  

Kiruna stationshus byggdes 1915 efter att den ur-

sprungliga stationsbyggnaden brunnit ner. Den var tidigare 

ett statligt byggnadsminne, och övergick till att bli enskilt 

byggnadsminne enligt KML i samband med att Jernhusen 

AB övertog byggnaden från staten. Det innebär att Läns-

styrelsen inte genomfört någon djupgående byggnadsmin-

nesutredning av stationshuset, till skillnad från de övriga 

skyddade byggnaderna. I samband med att byggnaden 

blev enskilt byggnadsminne, beslutades även om skydds-

bestämmelser för byggnaden. I beslutet är det framför allt 

de arkitektoniska värdena som framhålls.16   

Förutom Kirunas byggnadsminnen, skyddas även Kiruna 

kyrka enligt Kulturminneslagen. Kyrkan, som invigdes 

1912, ritades av Gustaf Wickman och hör till Kirunas mer 

uppmärksammade byggnadsverk. 

Kommunalt hävdade kulturmiljöer
Kommunerna har genom sitt planmonopol fl era instrument 

för att arbeta med kulturmiljöfrågor. Genom översiktspla-

nering och detaljplanering, som regleras genom Plan- och 

bygglagen, ska värdefulla miljöer och byggnader identifi e-

ras och skyddas. Gällivare och Kiruna kommuner har även 

använt sig av mer kulturmiljöspecifi ka planeringsinstrument 

som bevarandeplaner och kulturmiljöanalyser. 

I detta avsnitt presenteras vår undersökning av vad som 

räknas till kulturmiljön i kommunernas dokument, liksom 

hur den beskrivs. Bland annat undersöks under vilka 

rubriker kulturmiljön återfi nns i översiktliga planer, och vilka 

värden som betonas i beskrivningarna. 

Malmberget 
Aktuella, kommunala planer som berör värdefull bebyg-

gelse i Malmberget är den fördjupade översiktsplanen 

som antogs 2008, tillsammans med bevarandeplanen från 

1985, samt kulturmiljöanalysen som genomfördes 2006 

med anledning av den planerade samhällsförändringen. 

15 Byggnadsminnesförklaring av hyresfastigheten ”Jerusalem”, Bolaget 11:1, Kiruna stad och kommun. Beslut 2001-11-30. 

16 Förklaring att Kiruna stationshus, Jukkasjärvi bandel 1:1, Kiruna kommun, övergått till byggnadsminne enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Beslut 2003-05-23.

Järnvägsstationen, Kiruna. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum
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Stora delar av Malmberget, däribland Bolagsområdet, 

har aldrig detaljplanelagts, då det byggts av LKAB på bola-

gets egen mark. Detaljplaner som har funnits för bostads-

området Elevhemsområdet har hävts av kommunen, på 

grund av gruvans förestående expansion. 

Bevarandeplan 1985

Gällivare kommuns bevarandeplan, antagen av kommun-

fullmäktige 1985, omfattar bebyggelse i Gällivare, Malm-

berget samt Koskullskulle. Bevarandeplanen är baserad 

på en inventering, där byggnader har markerats på kartor 

beroende på dess ålder. Bebyggelsen har indelats i pe-

rioderna: uppförd före 1930, uppförd 1930-1955, samt 

uppförd efter 1955. De byggnader som anses värdefulla 

beskrivs område för område genom enkla skisser och korta 

beskrivningar av exteriören. Samtliga beskrivna byggnader 

är uppförda före 1955. 

Även sammanhängande, värdefulla miljöer pekas ut i 

bevarandeplanen. Kommunen har beslutat att dessa ska 

omfattas av områdesbestämmelser. I Malmberget utgörs 

de värdefulla miljöerna av: Kilenområdet, Hermelin- och 

Johannesområdet. De omfattar alltså stora delar av 

Bolagsområdet (som nu berörs av gruvdriften) Centrum, 

Östra Malmberget samt Bäckenområdet. Det kan näm-

nas att Engelska barackerna på Kilenområdet, byggda av 

bolaget 1888 och som hör till några av Malmbergets äldsta 

byggnader, är belägna nära Gropen. De låg alltså redan 

då inom rasriskområde. I planen slås fast att de Engelska 

barackerna ska bevaras, men att de måste fl yttas på grund 

av rasrisken. 

I bevarandeplanen anges byggnad för byggnad antingen 

beslut om att bevara, ambition att bevara, eller ej beslut att 

bevara, vilket innebär att det inte ansågs genomförbart att 

hävda ett bevarande. I Bolagsområdet, det vill säga Her-

melin och Johannes, är så gott som samtliga byggnader 

uppförda före 1955 markerade att kommunen har beslutat 

att de ska bevaras. Det fi nns dessutom en ambition att 

bevara ytterligare några byggnader. 

Bevarandeplanen har fått ett begränsat genomslag. 

Endast ett fåtal av byggnaderna som omfattas av planen 

har kommit att skyddas i detaljplaner. I Malmberget beror 

detta delvis på att delar av samhället överhuvudtaget inte 

är detaljplanelagda. Vissa byggnader som skulle bevaras 

enligt bevarandeplanen, har ändå rivits. 

Kulturmiljöanalys 2006

En kulturmiljöanalys genomfördes av Gällivare kommun 

2006. Kommunens kulturförvaltning ansvarade för arbetet, 

som genomfördes på konsultbasis av en arkitekt och en 

fotograf. Riksantikvarieämbetet var delaktigt i framtagan-

det, samt fi nansierade kulturmiljöanalysen tillsammans med 

Boverket.17 

Kulturmiljöanalysen innehåller en kortfattad nulägesbe-

skrivning, som skildrar Malmberget, Koskullskulle, Gällivare 

samt Mellanområdet. I en historisk tillbakablick beskrivs 

utvecklingen av samhällena i stora drag. De har indelats i 

följande för området betydelsefulla epoker: 

Tiden före järnvägen (fram till 1888) 

Tiden efter järnvägen (1888-1945) 

Välfärdssamhället efter andra världskriget (1945-1970)

Omvandlingen efter 1970 

Den närmaste framtiden 2006-2020 

Syftet var att genomföra kulturmiljöanalysen enligt DIVE-

metoden, även om detta inte genomfördes fullt ut. Analys-

metoden syftar till att utveckla kulturhistoriskt värdefulla mil-

jöer. Eftersom det i Malmberget är frågan om miljöer som 

ska försvinna bedömdes inte metoden vara tillämpbar.18

Hyresfastigheten Jerusalem, belägen inom Bolagsområdet i Kiruna. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum
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På grund av begränsad tid för arbetet med kulturmiljö-

analysen, gjordes inte någon fullständig analys av samt-

liga delområden. Istället fokuserade analysen på hotade 

områden i Malmberget – det vill säga Bolagsområdet och 

Elevhemsområdet – samt tänkbara förtätningsområden i 

Koskullskulle och Gällivare.19

 

Fördjupad översiktsplan 2008

Nu gällande fördjupad översiktsplan antogs av kommun-

fullmäktige 2008, och omfattar Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle. I förordet framgår att kommunen haft ambi-

tionen att göra den lättillgänglig, också för ickeplanerare. 

Därför saknas detaljredovisningar.20 Översiktsplanen är 

också övergripande till sin karaktär (82 sidor vilket kan jäm-

föras med Kirunas fördjupade översiktsplan på 262 sidor). 

Avsaknaden av fördjupningar som förklarar och motiverar 

olika ställningstaganden kan emellertid göra det svårt att 

förstå de bakomliggande tankarna bakom planen. 

Översiktsplanen är fokuserad på den fysiska planeringen. 

Kulturmiljön redovisas under rubriken ”kultur”. Annan kul-

turverksamhet så som musik, teater eller museiverksamhet 

lyfts inte alls fram. En hänvisning görs till kulturmiljöanalysen 

när det gäller beskrivning av kulturvärden.21 Dessa sam-

manfattas även i dokumentet ”planeringsförutsättningar” 

som hör till översiktsplanen. Det nämns att Malmberget 

utgör kulturmiljö av riksintresse, vars omfattning visas på 

en karta. Djupare beskrivning av riksintressemiljön har inte 

gjorts i översiktsplanen. 

Att döma av riktlinjerna för kulturmiljön, så tänker sig 

kommunen att byggnader ska fl yttas från Malmberget till 

Gällivare och/eller Koskullskulle. Det framgår också att 

byggnader som fl yttas från Malmberget ska placeras där 

dess kulturvärden och kvaliteter kommer till sin rätt. Kom-

munen tänker sig också att byggnader ska tas tillvara i 

syfte att stärka Gällivares identitet, och för att öka ortens 

arkitektoniska värde.22 Det anses också lämpligt enligt 

den fördjupade översiktsplanen att fl ytta byggnader från 

Malmbergets bolagsområde till Koskullskulles bolagsom-

råde. Byggnadernas värden skulle delvis kunna bibehållas 

genom detta, då de fortsatt skulle ha en anknytning till en 

gruvmiljö.23 

Som turistattraktioner i Malmberget nämns Kåkstaden 

och Gruvmuseet.24 Kulturstigen i Malmberget nämns inte, 

till skillnad från Kulturstigen i Gällivare, även om det fi nns ett 

mångårigt engagemang i bägge kulturstigarna från kom-

munens sida. 

I beskrivningen av natur nämns Svanparken i Malmber-

get som kulturhistoriskt värdefull, och att den idag hotas av 

deformationsutbredningen.25

Kiruna 
Till aktuella, kommunala planer som berör värdefull bebyg-

gelse i Kiruna hör den fördjupade översiktsplanen som an-

togs av kommunfullmäktige 2006. En revidering av denna 

har påbörjats av kommunen under 2010. 

Ny detaljplan för området närmast deformationsutbred-

ningen har antagits februari 2011. Syftet är att området 

successivt ska omvandlas till en så kallad gruvstadspark. 

En bevarandeplan antogs av kommunfullmäktige 1984, 

och en stor del av bebyggelsen som kommunen ansåg be-

varandevärd skyddas numera i detaljplaner. En första etapp 

av en kulturmiljöanalys genomfördes 2008, med anledning 

av den planerade stadsomvandlingen. 

Bevarandeplan 1984

Kommunfullmäktige antog bevarandeplan för Kiruna 

centralort 1984. Den är baserad på en inventering som 

genomfördes 1982, och fokuserar på Kirunas äldre bebyg-

gelse. Den yngsta byggnaden som ingår i inventeringsun-

derlaget anges vara byggd 1931. 

Sju stycken sammanhängande, kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer identifi eras. Dessa är: Bolagsområdet, Bolagsom-

rådet Sibirien, Björkbacken med omgivning, SJ-området 

inklusive Lokstallsområdet, Kv. Grundläggaren m.m., Thule-

området, samt delar av nedre Norrmalm, övre Norrmalm 

och Högalid. 

Enskilda byggnader är markerade på en karta, där 

kommunen föreslår att beslut om bevarande ska fattas, 

alternativt byggnader för vilka det ska fi nnas en ambition 

att bevara. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte 

anses vara möjliga att bevara, betecknades också. Även 

några arkitektoniskt värdefulla byggnader har markerats. 

Dessa hör till Kirunas yngre arkitektur, och utgörs av Stads-

huset, Kv. Ortdrivaren samt Högalidskolan. Även bevaran-

devärda grönområden är markerade. 

Mycket av det, som kommunen beslutade skulle bevaras 

enligt bevarandeplanen, har successivt kommit att skyddas 

i detaljplaner. 26

Fördjupad översiktsplan 2006

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfull-

mäktige 2006 och omfattar hela Kiruna centralort. Fokus 

ligger på stadsomvandlingen, bland annat analyseras 

möjliga platser att omlokalisera bebyggelsen till. I planen 

görs en mångsidig och relativt detaljerad genomgång av 

för samhället viktiga funktioner i en fördjupad ortsanalys. 

Kirunas bebyggelsemiljöer får ett stort utrymme, där arki-

tektur och gestaltning av stadsmiljön lyfts fram. Vikten av 

19  Bebyggelsemiljöer i Malmberget/Koskullskulle/Gällivare en kulturmiljöanalys s 14
20 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025 s 7
21 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 76
22 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 23
23 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 24
24 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 48
25 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025 P s 55
26 Sjöholm 2008, s 60

Malmfältens kulturmiljöprocesser

17

På grund av begränsad tid för arbetet med kulturmiljö-

analysen, gjordes inte någon fullständig analys av samt-

liga delområden. Istället fokuserade analysen på hotade 

områden i Malmberget – det vill säga Bolagsområdet och 

Elevhemsområdet – samt tänkbara förtätningsområden i 

Koskullskulle och Gällivare.19

 

Fördjupad översiktsplan 2008

Nu gällande fördjupad översiktsplan antogs av kommun-

fullmäktige 2008, och omfattar Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle. I förordet framgår att kommunen haft ambi-

tionen att göra den lättillgänglig, också för ickeplanerare. 

Därför saknas detaljredovisningar.20 Översiktsplanen är 

också övergripande till sin karaktär (82 sidor vilket kan jäm-

föras med Kirunas fördjupade översiktsplan på 262 sidor). 

Avsaknaden av fördjupningar som förklarar och motiverar 

olika ställningstaganden kan emellertid göra det svårt att 

förstå de bakomliggande tankarna bakom planen. 

Översiktsplanen är fokuserad på den fysiska planeringen. 

Kulturmiljön redovisas under rubriken ”kultur”. Annan kul-

turverksamhet så som musik, teater eller museiverksamhet 

lyfts inte alls fram. En hänvisning görs till kulturmiljöanalysen 

när det gäller beskrivning av kulturvärden.21 Dessa sam-

manfattas även i dokumentet ”planeringsförutsättningar” 

som hör till översiktsplanen. Det nämns att Malmberget 

utgör kulturmiljö av riksintresse, vars omfattning visas på 

en karta. Djupare beskrivning av riksintressemiljön har inte 

gjorts i översiktsplanen. 

Att döma av riktlinjerna för kulturmiljön, så tänker sig 

kommunen att byggnader ska fl yttas från Malmberget till 

Gällivare och/eller Koskullskulle. Det framgår också att 

byggnader som fl yttas från Malmberget ska placeras där 

dess kulturvärden och kvaliteter kommer till sin rätt. Kom-

munen tänker sig också att byggnader ska tas tillvara i 

syfte att stärka Gällivares identitet, och för att öka ortens 

arkitektoniska värde.22 Det anses också lämpligt enligt 

den fördjupade översiktsplanen att fl ytta byggnader från 

Malmbergets bolagsområde till Koskullskulles bolagsom-

råde. Byggnadernas värden skulle delvis kunna bibehållas 

genom detta, då de fortsatt skulle ha en anknytning till en 

gruvmiljö.23 

Som turistattraktioner i Malmberget nämns Kåkstaden 

och Gruvmuseet.24 Kulturstigen i Malmberget nämns inte, 

till skillnad från Kulturstigen i Gällivare, även om det fi nns ett 

mångårigt engagemang i bägge kulturstigarna från kom-

munens sida. 

I beskrivningen av natur nämns Svanparken i Malmber-

get som kulturhistoriskt värdefull, och att den idag hotas av 

deformationsutbredningen.25

Kiruna 
Till aktuella, kommunala planer som berör värdefull bebyg-

gelse i Kiruna hör den fördjupade översiktsplanen som an-

togs av kommunfullmäktige 2006. En revidering av denna 

har påbörjats av kommunen under 2010. 

Ny detaljplan för området närmast deformationsutbred-

ningen har antagits februari 2011. Syftet är att området 

successivt ska omvandlas till en så kallad gruvstadspark. 

En bevarandeplan antogs av kommunfullmäktige 1984, 

och en stor del av bebyggelsen som kommunen ansåg be-

varandevärd skyddas numera i detaljplaner. En första etapp 

av en kulturmiljöanalys genomfördes 2008, med anledning 

av den planerade stadsomvandlingen. 

Bevarandeplan 1984

Kommunfullmäktige antog bevarandeplan för Kiruna 

centralort 1984. Den är baserad på en inventering som 

genomfördes 1982, och fokuserar på Kirunas äldre bebyg-

gelse. Den yngsta byggnaden som ingår i inventeringsun-

derlaget anges vara byggd 1931. 

Sju stycken sammanhängande, kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer identifi eras. Dessa är: Bolagsområdet, Bolagsom-

rådet Sibirien, Björkbacken med omgivning, SJ-området 

inklusive Lokstallsområdet, Kv. Grundläggaren m.m., Thule-

området, samt delar av nedre Norrmalm, övre Norrmalm 

och Högalid. 

Enskilda byggnader är markerade på en karta, där 

kommunen föreslår att beslut om bevarande ska fattas, 

alternativt byggnader för vilka det ska fi nnas en ambition 

att bevara. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte 

anses vara möjliga att bevara, betecknades också. Även 

några arkitektoniskt värdefulla byggnader har markerats. 

Dessa hör till Kirunas yngre arkitektur, och utgörs av Stads-

huset, Kv. Ortdrivaren samt Högalidskolan. Även bevaran-

devärda grönområden är markerade. 

Mycket av det, som kommunen beslutade skulle bevaras 

enligt bevarandeplanen, har successivt kommit att skyddas 

i detaljplaner. 26

Fördjupad översiktsplan 2006

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfull-

mäktige 2006 och omfattar hela Kiruna centralort. Fokus 

ligger på stadsomvandlingen, bland annat analyseras 

möjliga platser att omlokalisera bebyggelsen till. I planen 

görs en mångsidig och relativt detaljerad genomgång av 

för samhället viktiga funktioner i en fördjupad ortsanalys. 

Kirunas bebyggelsemiljöer får ett stort utrymme, där arki-

tektur och gestaltning av stadsmiljön lyfts fram. Vikten av 

19  Bebyggelsemiljöer i Malmberget/Koskullskulle/Gällivare en kulturmiljöanalys s 14
20 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025 s 7
21 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 76
22 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 23
23 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 24
24 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025  s 48
25 Framtid Gällivare – Malmberget – Koskullskulle. Fördjupad översiktsplan FÖP 2008 – 2025 P s 55
26 Sjöholm 2008, s 60



Malmfältens kulturmiljöprocesser

18

kulturmiljön och en attraktiv stadsbebyggelse poängteras i 

fl era olika sammanhang i översiktsplanen. 

Utgångspunkten för översiktsplanen är en vision för 

2099, som är antagen av kommunfullmäktige. Här fram-

hålls att framtidens Kiruna ska vara ”en modern möns-

terstad byggd på Hjalmar Lundbohms idéer”.27 När det 

gäller stadsomvandlingen, så anges också i visionen att en 

historisk dokumentation ska genomföras och att den äldre 

kulturhistoriska bebyggelsen ska bevaras.28 En SWOT-ana-

lys ur ett hållbarhetsperspektiv utgör en del av översikts-

planen.29 Till de sociala och kulturella styrkorna som lyfts i 

denna fram hör ”värdefulla och attraktiva kulturmiljöer med 

speciell bebyggelse och arkitektur”.30 

I översiktsplanen läggs stor vikt på resonemang kring 

attraktiva och trivsamma bebyggelsemiljöer.31 Bland de 

egenskaper som ses som viktiga för miljön hör bland an-

nat estetisk och rumslig upplevelse, så som rumskänsla, 

utblickar, skala och proportioner, men också grönska, ma-

terial, kulör, arkitekturens utformning, konst, möblering av 

gaturummet, belysning och så vidare. Även kulturhistoriska 

värden är en parameter i detta sammanhang, då dessa 

anses bidra till stadens karaktär och identitet, och där äldre 

bebyggelse står för kontinuitet. Enligt översiktsplanen sägs 

också många uppskatta den äldre bebyggelsen genom 

dess skala, utformning och detaljrikedom. 

En generell beskrivning och karaktärisering av Kirunas 

bebyggelse görs, där den delas in i olika områdestyper 

beroende på dess karaktär och under vilken epok den 

uppförts.32 En mer ingående analys av stadskärnans be-

byggelse görs också.33 Stora delar av centrumbebyggelsen 

förnyades under 1950-70-talen. Det är den kvarvarande, 

äldre bebyggelsen som lyfts fram som kulturhistoriskt vär-

defull och bevarandevärd i stadskärnan.34

Översiktsplanens kapitel ”Kulturmiljö” är kortfattat i jämfö-

relse med kapitlet ”Bebyggelsemiljö”.35 En hänvisning görs 

till bevarandeplanen, liksom till ett kommande arbete med 

en revidering av bevarandeplanen. (Denna revidering ut-

mynnade så småningom i kulturmiljöanalysen som gjordes 

under 2008.) En anledning till behovet av en revidering är 

enligt översiktplanen att det skett en förskjutning av vad 

som är kulturhistoriskt intressant, vilket innebär att också 

nyare miljöer och byggnader kan vara värdefulla. Det fi nns 

med andra ord ingen entydig uppfattning i den fördjupade 

översiktsplanen om vad som utgör kulturmiljöer i Kiruna, 

i varje fall inte hur miljöerna ska värderas. I analysen av 

stadskärnan syftar begreppet snarast på den äldre bebyg-

gelsen, samtidigt som det i resonemangen kring kultur-

miljö framhålls att också yngre bebyggelse kan ha höga 

kulturvärden. 

Även möjligheten att fl ytta hus tas upp i översiktsplanen. 

Kommunens utgångspunkt är att så många byggnader 

som möjligt ska fl yttas, särskilt byggnader med kulturhisto-

riskt och/eller arkitektoniskt värde.36 

Under rubriken ”Kulturverksamhet” listas såväl bygg-

nader med kulturhistoriskt värde som byggnader i vilka 

kulturverksamhet bedrivs.37 

I samband med resonemang kring turismen i Kiruna, lyfts 

Kirunas trekulturella historia fram (den samiska, nybyg-

garkulturen, gruvbrytningen). Även tätorten framhålls, som 

genom sin speciella stadsplanering, konst och arkitektur 

anses kunna utgöra en attraktion.38 

Att kulturmiljön utgör ett av fl era riksintressen framgår 

också.39 En översiktlig beskrivning görs av samtliga riksin-

tressen, de åskådliggörs även genom kartor. 

Kulturmiljöanalys 2008

En första etapp av en kulturmiljöanalys för tätorten ge-

nomfördes av Kiruna kommun 2008. Arbetet skedde på 

konsultbasis, av MAF Arkitektkontor och Norrbottens 

museum, med Stadsarkitektkontoret som uppdragsgivare. 

En referensgrupp bildades, med representanter från olika 

förvaltningar inom Kiruna kommun, Länsstyrelsen samt 

Riksantikvarieämbetet. 

I uppdraget ingick att genomföra kulturmiljöanalysen 

enligt DIVE-metoden. Kommunens ambition var att anta 

analysen som en del av den fördjupade översiktsplanen, 

och att den också skulle kunna ersätta den gällande beva-

randeplanen. Kulturmiljöanalysen genomfördes på fyra olika 

skalnivåer: Riksintresset Kiruna-Kiirunavaara, Kiruna tätort, 

en stadsdelsanalys samt byggnader och anläggningar. 

Arbetet lades delvis upp så att det skulle anknyta till den 

fördjupade översiktsplanens bebyggelseanalyser. 

I enlighet med DIVE-metodiken gjordes en historisk be-

skrivning baserat på följande för Kiruna viktiga epoker: 

Före samhällsbildningen, perioden fram till 1890 

Gruvetablering och kåksamhälle, 1890-1899 

Mönstersamhällets start, 1900-1908 

Municipalsamhällets uppbyggnad 1909-1947 

Stadsbildning och expansion, 1948-1976 

Gruvnäringens minskade betydelse, 1977-2004 

Kiruna i nutid, närtid och framtid

 

I den första etappen skulle de två första stegen enligt 

DIVE-analysen genomföras, det vill säga en beskrivning 

och tolkning av Kirunas miljöer. Avsikten var att de två sista 

stegen, värdering och förslag på rekommendationer och 

riktlinjer skulle göras som en andra etapp. Denna etapp har 

emellertid ännu inte genomförts. 

27 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 15
28 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 16
29 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 52 ff
30 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 53
31 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 61 ff
32 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s113 ff
33 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 133 ff

34 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 138
35 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 153 ff
36 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 157 
37 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 179
38 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 198
39 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 252
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kulturmiljön och en attraktiv stadsbebyggelse poängteras i 
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historisk dokumentation ska genomföras och att den äldre 

kulturhistoriska bebyggelsen ska bevaras.28 En SWOT-ana-

lys ur ett hållbarhetsperspektiv utgör en del av översikts-

planen.29 Till de sociala och kulturella styrkorna som lyfts i 
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I enlighet med DIVE-metodiken gjordes en historisk be-

skrivning baserat på följande för Kiruna viktiga epoker: 

Före samhällsbildningen, perioden fram till 1890 

Gruvetablering och kåksamhälle, 1890-1899 

Mönstersamhällets start, 1900-1908 

Municipalsamhällets uppbyggnad 1909-1947 

Stadsbildning och expansion, 1948-1976 

Gruvnäringens minskade betydelse, 1977-2004 

Kiruna i nutid, närtid och framtid

 

I den första etappen skulle de två första stegen enligt 
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27 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 15
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30 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 53
31 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 61 ff
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39 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort s 252
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Detaljplan för gruvstadspark 2009-2010

Ny detaljplan har antagits för det område som först kom-

mer att påverkas av deformationsutbredningen. Tanken 

är att en gruvstadspark ska anläggas, som ska utgöra 

en rullande buffert mellan gruvans industriområde och 

stadsbebyggelsen. När markdeformationerna blir så stora 

att byggnader inte längre kan fi nnas kvar, rivs eller fl yttas 

dessa, och marken omvandlas till parkområde. När parken 

inte längre är säker att vistas i på grund av sprickbildning, 

stängslas den in som industriområde. Då omvandlas också 

nästa område med bebyggelse till park. 

Den planerade gruvstadsparken påverkar stora delar av 

Kirunas etablerade kulturmiljöer. Bebyggelsen som berörs 

i den första etappen av gruvstadsparken utgörs till större 

delen av en del av Bolagsområdet. Planen omfattar även 

delar av Järnvägsområdet och Stadsplanen. Bärande 

delar av riksintresset berörs. Flera av de byggnader som 

påverkas har varit skyddade i de tidigare detaljplanerna. 

Det fi nns också tre byggnadsminnen inom området, som 

skyddas enligt Kulturminneslagen. 

Arbetet med detaljplanen påbörjades 2009, den sam-

rådshandling som togs fram är daterad 2009-11-10. 

Utställningshandlingen, från ett senare skede i planproces-

sen, är daterad 2010-06-30. Kommunfullmäktige antog 

detaljplanen februari 2011, vilket innebär att det har upp-

stått förseningar i processen. Ambitionen har tidigare varit 

att planen skulle antas redan under 2010. Parallellt med 

detaljplanearbetet har förhandlingar skett mellan Kiruna 

kommun och gruvbolaget LKAB. Avsikten har varit att 

detaljplanen skulle antas samtidigt som ett civilrättsligt avtal 

upprättas mellan kommunen och gruvbolaget, där sådant 

som inte kan regleras i plan ska hanteras. 

Ställningstagandet för vad som ska hända med de vär-

defulla byggnaderna inom planområdet har skiftat kraftigt 

under planprocessens gång. Enligt avtalet som kommunen 

och LKAB har upprättat, är det som mest 21 byggnader 

som kommer att fl yttas, under hela Kirunas stadsomvand-

ling.40 Sex av dessa ligger inom första etappen av gruv-

stadsparken.  

Där det tydligast framgår en väsentlig skillnad i synen på 

ett tillvaratagande av kulturmiljön är i utställningshandlingen 

jämfört med samrådshandlingen för gruvstadsparken. I det 

tidigare skedet, 2009, avsåg kommunen att samtliga bygg-

nader som i då gällande detaljplaner skyddades med q 

eller Q, skulle bibehålla detta skydd i den nya detaljplanen 

för Gruvstadsparken. Skyddet skulle innebära att byggna-

derna inte fi ck rivas eller förvanskas, men med det tilläg-

get att de, när deformationsutbredningen så kräver, skulle 

fl yttas alternativt nedmonteras och återuppföras. Skyddade 

byggnader omfattade 18 stycken. Utöver detta ville kom-

munen även q-märka Ingenjörsvillan och Bolagshotellet, 

vilka saknade skydd. 

I det senare förslaget, från 2010, har antalet q-märkta 

byggnader minskat från 18 till 2, och utöver dessa två vill 

kommunen även skydda Ingenjörsvillan. Förutom dessa 

fi nns tre byggnadsminnesskyddade byggnader, där kom-

munen hänvisar till kommande beslut av Länsstyrelsen 

enligt Kulturminneslagen. Samtidigt har Kiruna kommun 

och LKAB gemensamt lämnat in en ansökan till Länssty-

relsen om upphävande av byggnadsminnesskyddet för två 

av byggnaderna, för att kunna verkställa rivning av dem. 

En av dessa är stadshuset. Länsstyrelsen har ännu inte vid 

halvårsskiftet 2011 fattat något beslut i frågan, men kom-

munen och bolaget har valt att inkludera hanteringen av 

byggnaderna i det civilrättsliga avtalet. 

Motivet för att reducera antalet q-märkta byggnader 

är att det har bedömts ekonomiskt orimligt att fl ytta alla 

skyddade byggnader. Kulturvärdet bedöms emellertid vara 

fortsatt högt, och byggnaderna ”bör skötas och bevaras så 

länge de nyttjas som bostadshus och om möjligt fl ytta till 

nya områden inom staden”.41 Vad som legat till grund för 

bedömningen anges inte. Inga utredningar som redogör för 

hur byggnaderna kan fl yttas, eller kostnaderna för detta, 

fi nns tillgängliga. 

Däremot har Kiruna kommun låtit göra en bedömning 

av kulturvärdet för byggnader i den planerade gruvstads-

parken, som en del av planhandlingens miljökonsekvens-

beskrivning.42 Alla skyddade, men också fl era andra, äldre 

byggnader inom planområdet ingår i denna utredning. Den 

samlade bedömningen är att samtliga byggnader är viktiga 

beståndsdelar i Kirunas historia. Rekommendationen är att 

de allra fl esta byggnaderna fl yttas. Undantaget är de lite 

större byggnaderna, som bör utredas närmare då också de 

bör fl yttas, även om det kan vara tekniskt mer komplicerat. 

40 Avtal angående Gruvstadsparken del 1 m.m., s 7
41 Detaljplan för Bolagsområdet, Gruvstadspark, Kiruna kommun, Norrbottens län. Utställningshandling 2010-06-30, s 15
42 Bedömning av kulturvärden för byggnader inom Gruvstadsparken, del av miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för del av Bolaget, 

Gruvstadspark, Kiruna kommun
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40 Avtal angående Gruvstadsparken del 1 m.m., s 7
41 Detaljplan för Bolagsområdet, Gruvstadspark, Kiruna kommun, Norrbottens län. Utställningshandling 2010-06-30, s 15
42 Bedömning av kulturvärden för byggnader inom Gruvstadsparken, del av miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för del av Bolaget, 

Gruvstadspark, Kiruna kommun
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Kulturmiljö för besökare
För att undersöka vilken potential kulturmiljön har för externa besökare, har även besöksnä-

ringens syn på bebyggelse i Malmberget och Kiruna undersökts. 

I denna undersökning har vi valt att studera hur malmfältskommunerna presenterar sig för 

turister. Besöksnäringen är hittills i stor utsträckning inriktad på naturupplevelser, friluftsliv och 

äventyr. Bebyggelsen, och därmed kulturmiljön, beskrivs i begränsad omfattning och blir på 

det sättet underordnad i föreställningarna om Malmberget och om Kiruna. I kommunernas 

översiktsplanering anges bebyggelsen som en möjlig resurs för besöksnäringen. 

Besöksmål 
Besöksmål i Malmberget 
Gällivare kommuns hemsida hänvisar till Gellivare Lap-

land43, när det gäller ”turism & evenemang”. Där listas 

följande sevärdheter i Gällivare kommun44: Gällivare nya 

kyrka, Malmberget Allhelgonakyrka, Prästgården & Lapp-

härbärget, Stora Sjöfallet, LKAB, Aitik dagbrott, Ritsem, 

Gällivare gamla kyrka, Gällivare hembygdsområde, Gällivare 

museum, Fjällnäs slott, Dundret, Gropen samt Kåkstan. 

Kursiverade sevärdheter är belägna i Malmberget. 

Om Allhelgonakyrkan står bland annat att den fl yttades 

1974 från området där Gropen numera breder ut sig. Be-

skrivningen av LKAB ger en kortfattad historik om Malm-

bergets industrihistoria, med malmbrytning och anläggan-

det av järnvägen, liksom att malmkropparna sträcker sig in 

under bebyggelsen. Gropen lyfts fram som en sevärdhet 

och det framgår att det fanns en hängbro över den på 

1970-talet. Om Kåkstan kan man läsa att det är den gamla 

affärsgatan som återuppbyggts på sin ursprungliga plats. 

I turistbroschyrer där Malmberget omnämns, är det 

framför allt Kåkstan och Gropen som uppmärksammas, 

men även den fl yttade kyrkan i Malmberget liksom den 

pågående stadsomvandlingen lyfts fram. 
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inblick i den högaktuella stadsfl ytten. Vi passerar den stora 

’Gropen’ som delar Malmberget i två delar och åker sedan 

vidare till Kåkstan (Gällivares eget Klondike) som växte upp 

under malmruschen för mer än hundra år sedan.”45 På lik-

nande sätt beskrivs Kåkstan i broschyren Upplev Gällivare i 

sommar! Ur kulturmiljösynpunkt är det intressant att notera 

att den rekonstruerade Kåkstan i Malmberget presenteras 

som en autentisk miljö från 1800-talet i broschyrerna, till 

skillnad från på Gellivare Laplands hemsida där det framgår 

att det är en rekonstruktion.  

I broschyren Norra Inlandsbanan beskrivs ”utfl yktsmål 

på egen hand”, i Malmberget fi nns: Kåkstan, ”Den gamla 

affärsgatan där köpmän och gruvarbetare möttes för att 

göra affärer.”, Gropen, ”Gropen i Malmberget delar samhäl-

let mitt itu. Spår från första underjordsbrytningen som idag 

håller på att fyllas igen.”, Allhelgonakyrkan i Malmberget, 

”Kyrkan är från 1944 har fl yttats från Gropen.”, samt Kultur-

stigen, ”Följ de lättvandrade stigarna genom Gällivare och 

Malmbergets historia.”.46 

Vidare annonserar företaget Sole Adventure om Sight-

seeingturer, där bland annat stadsomvandlingen uppmärk-

sammas. Där ”Får ni en inblick i stadsfl ytten, som just nu är 

högaktuell”. I den engelska versionen står att: ”Nowadays 

people put their house on a trailer and move it to a new 

address”, vilket ger en mer målande men kanske inte riktigt 

realistisk beskriving.47  

Besöksmål i Kiruna 
Kiruna kommuns hemsida hänvisar till Kiruna Lapland48, 

när det gäller turism. Där listas en mängd sevärdheter i 

Kiruna.49 I tätorten nämns Stadshuset, LKAB InfoMine, 

Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna kyrka, Samegården, 

MTAB (lok och vagnverkstad) samt Tuolluvaara kyrka. För-

utom dessa presenteras omkring tio offentliga konstverk, 

med hänvisning till Kiruna kommuns broschyr ”Konstens 

väg”. Ett antal av kommunens byar presenteras också. 

Utanför tätorten listas ett antal kyrkobyggnader, liksom Ice-

hotel, Laestadii pörte, Nutti Sami Siida, Rallarkyrkogården 

i Tornehamn, Esrange Space Centers Visitor Center, samt 

ett fångstgropsystem. 

Stadshuset beskrivs bland annat genom att det 1964 fått 

utmärkelsen Kasper Salinpriset som ”Sveriges vackraste 

offentliga byggnad”, liksom att det kommer att vara en 

av de byggnader som först kommer att fl yttas i stadsom-

vandlingen. LKAB:s Info Mine beskrivs som en autentisk 

gruvmiljö, med ett gruvmuseum som berättar om gruvans 

100-åriga historia och utveckling av brytmetoder. Hjalmar 

Lundbohmsgården framhålls som ”en av de äldsta och 

vackraste byggnaderna i Kiruna”, bostad åt ”den legenda-

riske LKAB-disponenten Hjalmar Lundbohm”. Besökare 

får också uppleva lite av atmosfären från förra sekelskiftet, 

som besöktes av många konstnärer. Om Kiruna kyrka kan 

45 Dundret News 2009/10, s 10 
46 Swedish Lapland, Norra Inlandsbanan
47 Magazine Gellivare vintern 09, s 21 
48 En ekonomisk förening med företag, näringsliv och kommun som delägare. Fungerar som paraplyorganisation, med ansvar för turistbyrå, 

event och marknadsavdelning. 
49 http://www.kirunalapland.se/se/Se--gora/Natur--Kultur/, 2010-08-20 
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22 man bland annat läsa att den är formad som en kyrkkåta, 

och skänkt till församlingen av LKAB 1913. Kyrkparken, lik-

som utvändig utsmyckning och altartavlan, beskrivs också. 

Samegården framhålls som ett samiskt kulturcentrum och 

museum, medan MTAB visar lok och vagnverkstad. 

I turistbroschyrer för Kiruna, som bland annat fi nns på 

turistbyråer, presenteras Kiruna bland annat genom att 

staden etablerades som ett mönstersamhälle, att världens 

största underjordiska järnmalmsgruva fi nns där, liksom 

raketbasen Esrange. Konst och arkitektur framhålls, liksom 

natur, samisk kultur och hantverk. Byggnader som lyfts 

fram är Kiruna kyrka, Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna 

stadshus och Kv. Ortdrivaren ritat av Ralph Erskine, liksom 

välbevarade områden med arbetarbostäder. Vilka arbe-

tarbostäder det är preciseras inte, men det kan omfatta 

bebyggelse såväl inom Bolagsområdet som inom SJ-om-

rådet. Vidare konstateras också att staden ska fl yttas.50 

Broschyrerna marknadsför guidade turer, med cykel res-

pektive spark, arrangerat av Camp Ripan. Detta beskrivs 

genom: 

”Kiruna är spännande att uppleva. Här möts tre kultu-

rer – den samiska, svenska och fi nska. Människor från 

hela världen har fått upp ögonen för Kiruna som inom en 

framtid kommer att fl yttas då världens största järnmalms-

gruva under jord expanderar. Tillsammans med en guide 

cyklar vi runt i Kiruna för att titta närmare på staden som 

pulserar av utveckling, har en ung historia och spän-

nande arkitektur.”51 

Turistorganisationerna 
Gellivare Lapland och Kiruna Lapland är ekonomiska 

föreningar, som består av en rad medlemsföretag. För-

eningarnas syfte är att arbeta på produktnivå, och att 

marknadsföra medlemmarna. Hemsidorna uppdateras av 

turistorganisationerna, men det är upp till medlemsföreta-

gen att lämna information om besöksmål och aktiviteter. 

För turistorganisationerna är det positivt med allmän 

information om orterna, till exempel när det gäller dess 

historia. Det är kommunerna som förväntas leverera detta 

material. Organisationerna har ett antal stora målgrupper 

som de vänder sig till. Dessa målgrupper sammanfaller 

med de som Visit Sweden och Swedish Lapland har. Geo-

grafi skt är det Nordnorge, Tyskland, England och Japan 

man vänder sig till. Inom Sverige är Mälardalsområdet 

en stor målgrupp. Inom dessa grupper fi nns det i sin tur 

undergrupper, som ”dinks” (doubble income and no kids), 

”wops” (wealthy older people) och aktiva familjer. 

Konferenser, studiebesök, teknikbesök etc. hanteras idag 

inte av turistorganisationerna. De enskilda medlemsföreta-

gen gynnas ibland av detta, om de till exempel arrangerar 

guidade turer. Att det fi nns intresse för samhällsomvand-

lingarna märks hos turistbyrån, särskilt i Kiruna. Turister har 

uppmärksammat att staden ska fl yttas och de ställer frågor 

till turistbyrån. Det fi nns dock väldigt lite skriven information 

om stadsomvandlingen att hänvisa till.52 

50 Kiruna Lapland sommar 09 s 5, Kiruna Lapland vinter 2009-2010 s 2 
51 Kiruna Lapland sommar 09 s 8
52 Kiruna Lapland, intervju 2010-11-09
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Besöksnäringens 
utvecklingspotential
Besökare från övriga Sverige och världen, hemvändare, 

konferensdeltagare med fl era, är målgrupper som ofta är 

intresserade av det kulturarv i Kiruna och Malmberget, 

som skapar deras unika karaktärer. Besöksnäringen skulle 

kunna nyttja Malmfältens kulturmiljöer i större utsträckning, 

både för nuvarande och nya besökare. På det sättet tydlig-

görs kulturmiljön i de båda orterna som en resurs. 

Som visats ovan, är det en bråkdel av Malmbergets och 

Kirunas historia och kvarvarande kulturmiljöer, som presen-

teras för besökare. Det saknas informativt och allsidigt infor-

mationsmaterial för en stor del av bebyggelsen, som skulle 

kunna vara intressant att ta del av. Kulturmiljön skulle kunna 

på ett tydligare sätt presenteras både för att locka besökare 

till Malmfälten, men också tillgängliggöras bättre för dem 

som reser till Malmberget, Gällivare och Kiruna. Samhälls-

omvandlingarna intresserar många, men det fi nns begränsat 

med lättillgänglig information om dessa att ta del av. 

De omfattande samhällsomvandlingarna i Malmfälten 

har blivit mycket uppmärksammade både nationellt och 

internationellt. Inte minst blev Kiruna världsberömt efter 

pressmeddelandet 2004 om att staden skulle fl yttas. Se-

dan dess har Kiruna besökts av myndigheter, kommuner, 

organisationer, föreningar, företag, universitet, skolor m.fl . 

för att se den nuvarande staden och höra om den förestå-

ende fl ytten. När byggandet av de nya samhällsdelarna på-

börjas kommer många av dessa besökare troligtvis tillbaka. 

Då för att i praktiken följa ”fl ytten” och se förväntade nya 

exempel på hållbar stadsutveckling, s.k. ”technical visits”. 

Dessa grupper skulle kunna tas om hand på ett ännu mer 

medvetet sätt för att visa stadsomvandling tillsammans 

med natur- och kulturvärden i Norrbotten. 

Kv Ortdrivaren, Kiruna. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum 
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Hantering av kulturmiljön
Ovan beskrivs Malmbergets och Kirunas kulturmiljöer bland annat genom planinstrument 

som reglerar den byggda miljön. Det syftar till att belysa vilken inverkan planeringen får för 

hur bebyggelsen hanteras i praktiken. Vi har på det sättet fokuserat på några byggnader och 

bebyggelseområden för att se hur de värderats på olika nivåer i planeringen, och hur de har 

hanterats inför samhällsomvandlingarna. 

Vad som slutligen kommer att ske med den berörda 

bebyggelsen i de bägge samhällena återstår att se. Vissa 

beslut har fattats i samhällsomvandlingsprocesserna, andra 

ställningstaganden har ännu inte gjorts. Trots väldokumen-

terade kulturvärden, och omfattande skydd enligt olika 

lagar, fi nns det svårigheter i att värna den kulturhistoriskt 

och/eller arkitektoniskt intressanta bebyggelsen. För 

många miljöer fi nns det en relativt stor samstämmighet om 

deras värden. 

Hur kommer det sig att dessa miljöer ändå riskerar att 

rivas, även när det fi nns utredningar som visar att be-

byggelsen bör fl yttas? Genom intervjuerna har vi kunnat 

identifi era några av svårigheterna. Vissa grundläggande 

frågeställningar är väsentliga i arbete med kulturmiljö och 

historia. Vad är det som synliggörs som kulturmiljö, och vad 

är det för historieskrivning som förmedlas genom de urval-

sprocesser som fi nns? Var ligger ansvaret för kulturmiljön? 

För vems räkning ska kulturmiljön bevaras? På vilket sätt 

sker arbetet, vad är det för metoder och urvalskriterier som 

används? Frågeställningar som dessa är otydligt formule-

rade i de pågående processerna. Svårigheterna att hantera 

kulturmiljöerna i Malmfälten beror sannolikt delvis på att 

frågor som dessa är komplexa, och att svaren därmed inte 

är enkla eller entydiga. 

Några exempel
I detta avsnitt studeras några enskilda miljöer för att under-

söka hur byggnader och miljöer som anses värdefulla och 

som på olika sätt uppmärksammas och skyddas genom 

lagstiftningen hanteras i praktiken. Bolagsområdena inom 

respektive ort undersöks mer ingående. Dessa är intres-

santa både som sammanhängande miljöer, och genom att 

de rymmer ett fl ertal i sig värdefulla byggnader. De tillhör 

också de områden som först påverkas av deformations-

utbredningarna. Vidare undersöks stadshuset i Kiruna, ett 

av de byggnadsminnen som först berörs av stadsomvand-

lingen. Slutligen förs ett resonemang kring synen på, och 

hanteringen av, industriminnen som är en del av de båda 

orternas kulturmiljöer. 

Bolagsområdet i Malmberget
Malmbergets kulturmiljö med Bolagsområdet som en 

bärande del skyddas som riksintresse. Det fi nns en kom-

munal bevarandeplan från 1985, som, när den utarbeta-

des, syftade till att värna värdefulla byggnader och miljöer. 

Eftersom stora delar av Malmberget inte är detaljplanelagt, 

har skydd i detaljplaner aldrig aktualiserats. 

I den fördjupade översiktsplanen från 2008 nämns kultur-

miljön, men ges inte någon större tyngd jämfört med Kiru-

nas fördjupade översiktsplan. Formuleringar i översiktspla-

nen tyder dock på att kommunen förutsätter att värdefulla 

byggnader ska fl yttas vid samhällsomvandlingen. 

Byggnaderna Bolagshotellet och Kaptensspelet har 

bedömts vara av byggnadsminnesklass, även om de sak-

nar formellt skydd. De byggnader som aktualiserats som 

byggnadsminnen speglar delvis de värden som lyfts fram 

i riksintressebeskrivningen. Vare sig Bolagshotellet eller 

Kaptensspelet nämns specifi kt som uttryck för Malmberget 

som riksintresse, men de representerar Bolagsområdet och 

gruvindustrin, som enligt riksintressebeskrivningen utgör 

bärande delar av kulturmiljön. 

Gällivare kommun har genom bevarandeplanen, som 

antogs av kommunfullmäktige 1985 tagit ställning för att 

merparten av bebyggelsen inom Bolagsområdet är vär-

defull och bevarandevärd. Bolagsområdet har dock aldrig 

varit detaljplanelagt, vilket medfört att det inte varit möjligt 

att skydda byggnaderna enligt Plan- och bygglagen. I 

dagsläget är delar av Bolagsområdet instängslat, på grund 

av deformationsutbredningen. Byggnaderna står kvar 

bakom stängslet. Vad som kommer att hända med dem är 

i dagsläget, hösten 2011, ännu inte beslutat. Gruvbolaget 

LKAB, som äger byggnaderna, har under hösten timrat ner 

några av dem för förvaring, i syfte att återuppbygga dem i 

framtiden. Samtal förs med Länsstyrelsen och kommunen, 

kring hanteringen av byggnaderna. Var dessa byggnader 

skulle kunna lokaliseras, eller hur de skulle kunna gestaltas 

på en ny plats, är inte redovisat.

Några yngre villor, vilka inte varit klassade som beva-

randevärda i bevarandeplanen, har redan tidigare fl yttats 

till Mellanområdet genom LKAB. Även några villor från 

Elevhemsområdet (utanför Bolagsområdet), utbyggt på 

1960-talet, har fl yttats. Sannolikt har ekonomiska över-

väganden haft betydelse för beslutet att fl ytta husen. Det 

bedömdes vid dessa tillfällen innebära lägre kostnader att 

fl ytta husen, än att riva dem och bygga nya. Den ursprung-

liga planen tycks ha varit att merparten av Elevhemsområ-

dets villor skulle fl yttas, i samband med Gropens utbred-

ning. Efter en misslyckad byggnadsfl ytt, där husgrunden 

sprack, upphörde fortsatta fl yttningar av byggnaderna. 

Malmfältens kulturmiljöprocesser
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25Inriktningen från LKAB:s sida har sedan dess istället varit 

att riva husen och kompensera fastighetsägarna antingen 

med pengar eller med nybyggda villor. 

Representanter från Gällivare kommun liksom från LKAB 

framhåller vid intervjuerna att det är problematiskt att fl ytta 

byggnaderna, då de inte kan anses vara energieffektiva 

eller uppfylla den boendestandard som det ställs krav på 

eller förväntas idag. Representanter från kommunen ser 

snarare att fl yttade byggnader får en museifunktion, kanske 

placerade på hembygdsområdet, än att de fl yttas med 

bibehållen funktion som bostäder. Samtidigt menar dessa 

representanter också att de äldre husen innehåller attrakti-

va lägenheter, med stora ytor, högt i tak och med bra läge. 

Det är alltså en motsägelsefull bild som beskrivs. 

LKAB har låtit göra byggnadsdokumentationer av en stor 

del av bolagsbebyggelsen genom beskrivningar i text, foto 

och fi lm. Bolaget har också gjort en förstudie om bevaran-

de av byggnader i Malmberget tillsammans med Gällivare 

kommun. I denna presenteras fem olika metoder, som i 

rapporten kallas ”bevarandekoncept”. Dessa är dokumen-

tation genom text, foto och fi l av byggnader och miljöer; 

kulturhistorisk värdering genom DIVE-metoden; presenta-

tion genom interaktiv virtuell teknik; fysisk fl ytt; samt åter-

skapande av byggnader och miljöer genom nyproduktion.53 

Bolagsområdet i Kiruna
Som beskrivits ovan rymmer Bolagsområdet i Kiruna en 

stor del av den bebyggelse som är bärande för Kiruna 

som riksintresse. I den fördjupade riksintressebeskriv-

ningen framstår Bolagsområdet som komplext och rikt 

på kulturvärden. Områden med särskild karaktär inom 

Bolagsområdet som pekas ut i den fördjupade riksintres-

sebeskrivningen är Iggesundsparken med Hjalmar Lund-

bohmsgården, Björkbacken, Sibirien samt Bläckhornen 

och 16-rumslängorna i kvarteren Fjällrosen och Fjällvivan. 

Karaktärsbyggnader utgörs av Bläckhorn och andra arbe-

tar- och tjänstemannabostäder, inklusive Bläckhorn i tegel, 

putsade fl erbostadshus från 1950-talet, hyresfastigheten 

Jerusalem, Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet, 

kyrkan samt krematoriet. Även stadshuset hör till karak-

tärsbyggnaderna, detta är emellertid beläget inom Centrum 

enligt riksintressebeskrivningens områdesindelning. 

Flera byggnader i Kiruna är byggnadsminnesförklarade, 

två av dem ligger inom Bolagsområdet: Hjalmar Lund-

bohmsgården och hyresfastigheten Jerusalem. Både Hjal-

mar Lundbohmsgården och Stadshuset nämns uttryckligen 

som uttryck för riksintresset. Järnvägsstationen kan ses 

som en exponent för järnvägsmiljön, som är en bärande del 

av riksintresset. Kirunas byggnadsminnen kan också sägas 

representera olika epoker av vikt i stadens historia, så som 

de presenteras i kulturmiljöanalysen, från den äldsta bebyg-

gelsen till märkesbyggnader under efterkrigstidens kraftiga 

expansion. 

Kiruna kommun har genom bevarandeplanen, antagen 

1984, bedömt att en stor del av bebyggelsen, särskilt den 

äldre, är värdefull och bevarandevärd. I denna pekas såväl 

sammanhängande miljöer som enskilda byggnader ut. 

Många av de byggnader som fullmäktige beslutade skulle 

bevaras, har successivt fått skydd i detaljplaner genom Q 

eller q. 

53 Bevarande av byggnader i Malmberget, s 8

Tuoddarvillan, en av de byggnader som är innanför stängslet i Malmberget. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
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I kommunens fördjupade översiktsplan från 2006 fram-

hålls vikten av en bevarad kulturmiljö. I denna ges kulturmil-

jön en större tyngd, jämfört med i Gällivare kommuns för-

djupade översiktsplan. Mönsterstadstanken, liksom värdet 

av Kirunas speciella bebyggelse och arkitektur, framhålls i 

fl era sammanhang i plandokumenten. ”Mönsterstaden” syf-

tar såväl på samhället som grundades kring 1900, som på 

det framtida Kiruna som ska bli resultatet av samhällsom-

vandlingen. Det framgår också tydligt att intentionen är att 

många byggnader ska bevaras genom att fl yttas, särskilt 

byggnader med höga kulturvärden. 

Delar av Bolagsområdet ingår i den Gruvstadspark som 

planeras. Den kommande Gruvstadsparken omfattar även 

mindre delar av centrum och av järnvägsområdet. Gruv-

stadsparken berör många av Kirunas och Bolagsområdets 

värdefulla byggnader, så som Hjalmar Lundbohmsgården, 

Bolagshotellet, fl era bläckhorn, ingenjörsvillan, stadshuset 

med fl era. 

I en granskning av planarbetet framkommer det tydligt 

att Kiruna kommun ändrat ståndpunkt om att bevara de 

skyddade byggnaderna. Initialt var kommunens inriktning 

att de skulle bevaras genom att fl yttas. Den förändrade 

inställningen till de värdefulla byggnaderna inträffade mellan 

Gruvstadsparkens samrådshandlig och utställningshand-

ling. I ett tidigt skede av detaljplanearbetat var kommunens 

målsättning att merparten av de skyddade byggnaderna 

skulle ha kvar sitt skydd (q) i den nya planen, och att de 

efter hand som markdeformationerna breder ut sig skulle 

fl yttas.54 I de fördjupade utredningarna kring kulturmiljön, 

som gjorts som en del av planprocessen för gruvstadspar-

ken, rekommenderas också att merparten av de byggna-

der som skyddades i detaljplaner skulle bevaras genom 

att fl yttas. Denna rekommendation omfattade även ett fåtal 

äldre byggnader som saknat skydd i detaljplan.

I ett senare skede i detaljplaneprocessen har emellertid 

antalet skyddade byggnader, som kommunen och LKAB 

avtalat om att fl yttas, minskat till ett fåtal. Det är också 

denna detaljplan som kommunfullmäktige antog i februari 

2011.55 Länsstyrelsens bedömning är att detta inte är 

tillräckligt för att upprätthålla riksintresset, och kan därför 

komma att häva planen.56 

Vid intervjuerna med Stadsarkitektkontoret framkom att 

inga särskilda direktiv från kommunledningen hade getts 

vad gällde skyddade byggnader när detaljplaneplanarbetet 

påbörjades, varför man lät skyddet kvarstå. I samband 

med att utställningshandlingen bearbetades, hade kom-

munledningen förhandlat med LKAB om gruvstadspar-

ken, och att endast fåtalet byggnader skulle kvarstå med 

skyddsbestämmelser. 

Samtidigt som detaljplanen för Gruvstadsparken antogs, 

togs även beslut om ett civilrättsligt avtal mellan Kiruna 

kommun och LKAB. Syftet med avtalet har varit att reglera 

sådant som inte kan regleras genom detaljplanen, för att 

säkerställa ansvarsfördelningen i omvandlingsprocessen. 

I avtalet ingår ett beslut om att som mest 21 byggnader 

kommer att fl yttas, under hela Kirunas omvandlingspro-

cess. Dessa är: Hjalmar Lundbomsgården, inklusive B1:an; 

Kiruna kyrka med tillhörande klockstapel; Ingenjörsvillan; 

upp till 12 stycken Bläckhorn från kvarteret Fjällsippan/

Fjällbruden; B5:an; det äldsta bevarade bostadshuset inom 

stadsplanen beläget i kvarteret Vagntipparen 4; Länsmans-

bostaden; Svedbergska huset (B55) på Bromsgatan 19.57 

Samtliga byggnader utom bostadshuset i Kv Vagntipparen 

är belägna inom Bolagsområdet. Sex av dem ligger inom 

området som nu planlagts som Gruvstadspark. 

54 Samrådshandling 2009-11-10
55 Utställningshandling 2010-06-30
56 Länsstyrelsen, intervju 2010-10-28
57 Avtal angående Gruvstadsparken del 1 m.m., s 7

Hus som fl yttats från Norrbottensvägen i Malmberget, till Mellanområdet. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum 
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av Kirunas speciella bebyggelse och arkitektur, framhålls i 

fl era sammanhang i plandokumenten. ”Mönsterstaden” syf-

tar såväl på samhället som grundades kring 1900, som på 

det framtida Kiruna som ska bli resultatet av samhällsom-

vandlingen. Det framgår också tydligt att intentionen är att 
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byggnader med höga kulturvärden. 

Delar av Bolagsområdet ingår i den Gruvstadspark som 

planeras. Den kommande Gruvstadsparken omfattar även 

mindre delar av centrum och av järnvägsområdet. Gruv-

stadsparken berör många av Kirunas och Bolagsområdets 

värdefulla byggnader, så som Hjalmar Lundbohmsgården, 

Bolagshotellet, fl era bläckhorn, ingenjörsvillan, stadshuset 
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2011.55 Länsstyrelsens bedömning är att detta inte är 

tillräckligt för att upprätthålla riksintresset, och kan därför 

komma att häva planen.56 
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inga särskilda direktiv från kommunledningen hade getts 

vad gällde skyddade byggnader när detaljplaneplanarbetet 

påbörjades, varför man lät skyddet kvarstå. I samband 

med att utställningshandlingen bearbetades, hade kom-

munledningen förhandlat med LKAB om gruvstadspar-

ken, och att endast fåtalet byggnader skulle kvarstå med 

skyddsbestämmelser. 

Samtidigt som detaljplanen för Gruvstadsparken antogs, 

togs även beslut om ett civilrättsligt avtal mellan Kiruna 

kommun och LKAB. Syftet med avtalet har varit att reglera 

sådant som inte kan regleras genom detaljplanen, för att 

säkerställa ansvarsfördelningen i omvandlingsprocessen. 

I avtalet ingår ett beslut om att som mest 21 byggnader 

kommer att fl yttas, under hela Kirunas omvandlingspro-

cess. Dessa är: Hjalmar Lundbomsgården, inklusive B1:an; 

Kiruna kyrka med tillhörande klockstapel; Ingenjörsvillan; 

upp till 12 stycken Bläckhorn från kvarteret Fjällsippan/

Fjällbruden; B5:an; det äldsta bevarade bostadshuset inom 

stadsplanen beläget i kvarteret Vagntipparen 4; Länsmans-

bostaden; Svedbergska huset (B55) på Bromsgatan 19.57 

Samtliga byggnader utom bostadshuset i Kv Vagntipparen 

är belägna inom Bolagsområdet. Sex av dem ligger inom 

området som nu planlagts som Gruvstadspark. 

54 Samrådshandling 2009-11-10
55 Utställningshandling 2010-06-30
56 Länsstyrelsen, intervju 2010-10-28
57 Avtal angående Gruvstadsparken del 1 m.m., s 7
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Vad som ska ske med de byggnadsminnen – Hjalmar 

Lundbohmsgården, stadshuset och järnvägsstationen 

– som ligger inom planområdet för Gruvstadsparken är 

inte klarlagt. Inte heller hyresfastigheten Jerusalem på 

Bolagsområdet, som kommer att hamna inom deforma-

tionsutbredningen på längre sikt, har utretts. Utredningar 

hur byggnaderna tekniskt skulle kunna fl yttas alternativt 

återuppföras, och vilka konsekvenser de olika alternativen 

får för kulturvärdet, har inte presenterats. Ansökan om att 

häva byggnadsminnesskyddet av stadshuset och järnvägs-

stationen har lämnats in till länsstyrelsen av Kiruna kommun 

och LKAB gemensamt. Detta görs som ett steg i en tänkt 

rivning av byggnaderna. I samma ansökan begär kom-

munen och LKAB en tillståndsprövning av att fl ytta Hjalmar 

Lundbohmsgården. Syftet är att Hjalmar Lundbomsgården 

ska fl yttas, men på vilket sätt har inte redovisats. Sett till 

byggnadens kulturvärde, vore det intressant att se vilka 

konsekvenser en volymfl ytt respektive en nedmontering 

och återuppbyggnad skulle få. 

Vart byggnader skulle kunna fl yttas är inte presenterat 

eftersom revideringen av fördjupningen av översiktsplanen 

ännu inte har antagits. Arbetet med detta påbörjades under 

2010. I den processen kommer sannolikt markområden för 

nya stadsdelar att pekas ut, för att sedan detaljplaneläggas. 

Stadshuset i Kiruna
Stadshuset, invigt 1963, pekas ut som en av Kirunas 

viktigare byggnader i riksintressebeskrivningen. 1964 fi ck 

stadshuset även det prestigefyllda Kasper Salinpriset, som 

organisationen Sveriges Arkitekter årligen delar ut till ett 

svenskt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. 

I bevarandeplanen från 1984 ses stadshuset som 

arkitektoniskt intressant, däremot inte som kulturhistoriskt 

värdefullt. Byggnaden var sannolikt för ny och modern för 

att bli betraktad som kulturmiljö. Ett par decennier senare, 

2001, har tiden emellertid blivit mogen för att stadshuset 

ska kunna betraktas även som historiskt intressant, och 

det blir byggnadsminnesförklarat. 

Stadshuset ligger inom det område som för närvarande 

planläggs som framtida gruvstadspark. I den fördjupade 

översiktsplanen från 2006 resonerar kommunen i gene-

rella ordalag om att stadshuset ska fl yttas. Vad som ska 

hända med byggnaden är inte beslutat, men kommunen 

och LKAB har i december 2010 ansökt om ett hävande av 

byggnadsminnesskyddet, för att kunna riva byggnaden. 

Avsikten är att ta tillvara byggnadsdetaljer och konstnär-

lig utsmyckning. Någon utredning som presenterar olika 

alternativ hur stadshuset skulle kunna bevaras har inte 

presenterats. 

Hjalmar Lundbohmsgården, ett av Kirunas byggnadsminnen. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum
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28 Enligt intervjuerna med Länsstyrelsens representanter, 

kontaktade de kommunen i ett tidigt skede för att starta 

processen kring hanteringen av byggnadsminnena. Nor-

malt sett krävs omfattande utredningar och underlagsma-

terial inför beslut om ändringar av byggnadsminnen enligt 

kulturminneslagen. Ett beslut om hävande, och därmed 

rivning av ett byggnadsminne, är naturligtvis att betrakta 

som en drastisk åtgärd, vilket bör medföra högt ställda krav 

på att alternativa åtgärder noggrant undersöks och prövas. 

Dessa utredningar kan dra ut på tiden, men Länsstyrelsen 

har inte kunnat pröva frågan om hävande eller ändring 

av byggnadsminnet, eller ställa krav på utredningar och 

underlagsmaterial inför beslut, innan en formell ansökan 

om ändring har gjorts av fastighetsägaren. Kommunens 

undersökningar som underlag för ställningstagandet att riva 

stadshuset har inte redovisats. Länsstyrelsen har låtit göra 

en egen utredning, som visar hur byggnaden skulle kunna 

nedmonteras och återuppföras. 

Stadshuset är en av de byggnader som lyfts fram av 

besöksnäringen i Kiruna. Dels att det är Sveriges vackraste 

offentliga byggnad, dels att det är en av de första byggna-

der som ska flyttas enligt Kiruna Laplands hemsida. 

Stadshuset i Kiruna har även fått mycket uppmärksam-

het nationellt, där organisationer som Sveriges arkitekter, 

Europa Nostra Sverige, Svenska byggnadsvårdsföreningen 

och DOCOMOMO Sverige protesterar mot rivningen som 

Kiruna kommun och LKAB planerat. 

Industriminnen
Sett till riksintressena är industrimiljöerna en del av Malm-

bergets och Kirunas kulturmiljöer. I Malmberget nämns 

enskilda industribyggnader med anknytning till gruvan. 

I Kiruna framhålls industrilandskapet tillsammans med 

stadsmiljön. Gruvberg och industriella anläggningar nämns, 

däremot inga specifika byggnadsverk. Också järnvägen 

kan ses som en del av industrimiljön. 

Det är däremot endast i Malmberget som staten genom 

Länsstyrelsen agerat för att skydda enskilda industribygg-

nader, genom att föreslå en byggnadsminnesförklaring av 

Kaptensspelet. Gällivare kommun har också uppmärksam-

mat olika industribyggnader i Malmberget i bevarande-

planen från 1985. Däribland Kaptensspelet, men också 

byggnader som Seletlaven, som avvecklades genom att 

brännas ner under början av 2000-talet. Också verkstads-

byggnader finns med i bevarandeplanen. 

Kiruna kommun uppmärksammar inte på motsvarande 

sätt några industribyggnader. Detta kan bero att det inte 

finns så många äldre, småskaliga, industribyggnader kvar. 

Många av dessa tidiga anläggningar fanns på Ön, den 

stadsdel som avvecklades och revs under 1970-talet, 

innan bevarandeplanen arbetades fram. 

Kiruna kommun skyddar terrasseringen av gråbergs-

massor längs Kiirunavaaras sluttning genom q i detaljplan. 

Samhällsbyggnadskontoret har även i uppdrag att utarbeta 

en detaljplan för Tuolluvaaras gruvindustriområde, i syfte att 

skydda gruvlavarna där. 

Samtidigt så har de kvarvarande, om än nedlagda, 

industrianläggningarna vid Luossavaara gruvindustriom-

råde börjat rivas. Detta på initiativ av LKAB, som önskat att 

Kirunas nya centrum skulle etableras i området. Länssty-

relsen begärde med hänsyn till att anläggningarna ingår 

i riksintresset en byggnadsdokumentation för att medge 

Några av arbetarebostäderna inom Bolagsområdet, ofta kallade Bläckhorn. Foto: Jennie Sjöholm
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29rivningarna, men överlät till kommunen att ta ställning till 

om rivning skulle tillåtas.58 Var beslutet fattades inom kom-

munen är oklart. 

Besöksnäringen uppmärksammar i viss mån industrimil-

jöerna i större utsträckning än vad som görs i de kommu-

nala planerna. Omvandlingsprocesserna på bägge orterna 

presenteras, liksom LKAB och dess besöksgruvor. I Malm-

berget lyfts Gropen fram som en av de större sevärdheter-

na. Denna omnämns inte alls i den fysiska planeringen, inte 

som en intressant kulturmiljö. I den fördjupade översikts-

planen fokuseras istället på igenfyllandet av Gropen och 

återställandet av marken. 

Vad är ”kulturmiljö”? 
Vad är kulturmiljö, och vad är det som utpekas som kultur-

miljö? Vilka delar av bebyggelsen anses vara bevarande-

värd? Vilken historieskrivning är det som förmedlas genom 

kulturmiljön? Vad väljer vi att komma ihåg, och vad låter vi 

falla i glömska? 

Begreppsdefi nition
En defi nition av kulturmiljöbegreppet, formulerad av Riks-

antikvarieämbetet, lyder: ”Kulturmiljö är hela den miljö som 

formats av oss människor genom tiderna. Det kan vara 

alltifrån en enskild plats eller byggnad till hela landskap.”59 

Detta kan jämföras med kulturarvsbegreppet, som beskrivs 

som ”Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö och 

innefattar även berättelser och traditioner.”60 

Det är alltså inte givet vilka typer av byggnader och mil-

jöer som kan betraktas som en del av kulturmiljön. Det är 

enligt denna defi nition inte avhängigt vare sig ålder, funktion 

eller utseende. Det som är avgörande är vilket kulturvärde 

som byggnaderna och miljöerna tillskrivs. Kulturvärden kan 

beskrivas på olika sätt, genom historiska och upplevelse-

mässiga egenskaper.  

Uppfattad kulturmiljö
Vad uppfattas då som kulturmiljö av aktörerna i planeringen 

för samhällsomvandlingarna? Vi ser både i dokument och 

i intervjuer att det fi nns ett fl ertal sätt att uppfatta, defi niera 

och beskriva kulturmiljö.

Medan Riksantikvarieämbetet skiljer mellan kulturmiljö 

och kulturarv, så fl yter innebörden av dessa begrepp sam-

man för fl era av intervjupersonerna. Inte enbart bebyggelse, 

utan också immateriella aspekter framhålls. För fl era av 

intervjupersonerna är det mycket mer än den fysiska miljön 

som omfattas av begreppet kulturmiljö. För de fl esta är 

dock kulturmiljön knuten till ett platsbegrepp. Kulturmiljö 

ses också som sammanhang, rumsligt såväl som tidsmäs-

sigt. Flera av intervjupersonerna betonar att miljön måste 

vara begriplig och avläsbar, så det går att se och förstå de 

sammanhang som fi nns, om något ska uppfattas som en 

kulturmiljö. 

De rumsliga sammanhangen handlar för fl era intervju-

personer om skala och strukturer, om bebyggelse och 

offentliga rum, hur olika platser relaterar till varandra. Det 

Kiruna stadshus. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

58 Länsstyrelsen, intervju 2010-10-28
59 www.raa.se, 2011-05-29
60 www.raa.se, 2011-05-29
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Kiruna stadshus. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

58 Länsstyrelsen, intervju 2010-10-28
59 www.raa.se, 2011-05-29
60 www.raa.se, 2011-05-29
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historiska sammanhanget uppfattas också som en förut-

sättning för att platsen ska uppfattas som en kulturmiljö. 

Kulturmiljön beskrivs bland annat som möjligheten att se 

hur skiftande föreställningar och normer kommit att gestal-

tas i miljön, och präglas av skiftande sociala, tekniska och 

ekonomiska villkor över tid. 

Vissa intervjupersoner betonar de estetiska aspekterna, 

att kulturmiljö också handlar om vackra miljöer. Andra 

intervjupersoner framhåller istället att kulturmiljön inte måste 

vara vacker utan att den har ett värde ändå. 

Det är också intressant att en form av kronologi, eller 

epoktänkande, fi nns hos fl era av intervjupersonerna. Detta 

märks tydligast i Gällivare kommun. Här betonas gärna 

att det är hela samhället, från olika tider, som kan vara 

kulturmiljö. Flera påpekar särskilt att 1960- och 70-talsbe-

byggelsen är styvmoderligt behandlad. Detta kan jämföras 

med den bebyggelse som till exempel omfattas av beva-

randeplanerna, och som i vissa fall skyddas av kommu-

nerna genom plan- och bygglagen. Dessa miljöer utgör, 

som beskrivits ovan, med några få undantag Malmbergets 

respektive Kirunas äldsta byggnader, de fl esta uppförda 

före 1940. 

I Kiruna betonas gärna stadens ålder – att staden ”bara 

är 100 år” ingår i självbilden. Detta innebär inte att det sak-

nas värdefull bebyggelse; snarare är det så enligt en infor-

mant att åldern inte har någon betydelse i Kiruna. Samtidigt 

är det huvudsakligen den äldre delen av bebyggelsen som 

betraktas som värdefull. Detta ska nog tolkas som en kom-

bination av fl era aspekter. Dels har den äldre bebyggelsen 

ett åldersvärde, relativt sett. Även om den inte nödvändigt-

vis betraktas som gammal, så hör den till Kirunas äldsta. 

Den har också en tydlig koppling till uppbyggnadsskedet 

av mönsterstaden Kiruna, och blir därför identitetsskapan-

de och en viktig del av stadens karaktär. Många betraktar 

också den äldre träbebyggelsen som vacker och tilltalande. 

För många kirunabor är den också viktig för att den är spe-

ciell, och unik för Kiruna. Detta till skillnad från merparten 

av det som byggts under senare delen av 1900-talet, som 

skulle kunna vara byggt var som helst i landet.61 

Kaptensspelet, Malmberget. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
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På Samhällsbyggnadskontoret i Kiruna resonerar hand-

läggarna delvis kring kulturmiljö som en process i sig, att 

förändring är en del av miljön, och att därför ett fortsatt 

byggande bör vara möjligt. Detta resonemang förs inte en-

bart i relation till stadsomvandlingen, också andra exempel 

nämndes där exploatering är aktuell. Samtidigt så konsta-

terades också krasst att kulturmiljöer kommer att försvinna 

när gruvan expanderar. 

Länsstyrelsen är inne på liknande resonemang, att en 

pågående process kan vara en del av kulturmiljön. Att de 

förändringar som nu sker i Malmfälten, att orterna föränd-

ras och bebyggelse omlokaliseras, är något som bör kunna 

bli en del av riksintresset det också. 

Vems ansvar är kulturmiljön? 
Var ligger ansvaret för kulturmiljön? Vem tar ansvar för 

Malmfältens historieskrivning, värnar de kulturvärden som 

finns i bebyggelsen och uppmärksammar kulturmiljön i 

omvandlingsprocesserna? Här finns det ett delat ansvar 

mellan flera aktörer. 

Kommunerna har, inte minst genom planmonopolet, ett 

stort ansvar för att ta ställning till kulturmiljöerna i fysiska 

planer på olika nivåer. Översiktsplaner och detaljplaner är 

de formella planinstrumenten för att hantera även kultur-

miljöfrågor. Inom kommunerna ligger emellertid kulturmil-

jöfrågorna på flera olika förvaltningar; kommunledningen, 

stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen. 

Länsstyrelsen har ansvar för miljöerna i egenskap av 

statlig myndighet att bevaka allmänna kulturmiljövärden. 

Detta dels genom kulturminneslagen, dels genom att 

bevaka att kommunernas planering uppfyller de krav som 

finns till exempel när det gäller förvaltning av riksintressena. 

Riksantikvarieämbetet är centralmyndighet med ansvar för 

det övergripande nationella kulturarvet. Fastighetsägare 

har alltid ett ansvar förvalta sina fastigheter med hänsyn 

till byggnadernas kulturvärden, oavsett om de har särskilt 

skydd enligt Plan- och bygglagen och Kulturminneslagen 

eller inte. 

Rollfördelning 
I processerna som rör förändringarna i Malmberget och 

i Kiruna finns en otydlighet när det gäller rollfördelningen 

mellan ovan nämnda aktörer. Aktörerna har oftast en upp-

fattning om vad den egna rollen är och bör vara. Däremot 

visar undersökningen att det finns en tendens att samtliga 

parter anser att övriga aktörer borde agera på ett mer aktivt 

sätt. Genomgående tycker de flesta intervjupersonerna 

att det saknas en tydlighet i planprocesserna, och att mer 

fokus borde läggas på kulturmiljöerna. Men de egna or-

ganisationerna eller förvaltningarna saknar av allt att döma 

resurser eller mandat att själva driva kulturmiljöfrågorna 

mera aktivt. 

Inom kommunerna saknas en tydlig samordning mel-

lan förvaltningarna när det gäller kulturmiljöfrågorna. Då 

kulturmiljön i stor utsträckning hanteras inom ramen för den 

fysiska planeringen, har kommunernas stadsbyggnads/pla-

neringsförvaltning en central roll i arbetet med dessa. Sam-

tidigt faller ”kulturfrågor”, dit kulturmiljö ibland räknas, under 

de kommunala kulturförvaltningarna. Det är oklart om det 

finns någon formell ansvarsfördelning inom kommunerna 

när det gäller kulturmiljöfrågorna. I samband med samhälls-

omvandlingarna blir också till exempel kommunledningarna 

involverade, och påverkar framtiden för kulturmiljön. 

I Gällivare ansvarar Miljö- och byggkontoret för den 

fysiska planeringen, till exempel genom arbetet med den 

Industrianläggningar vid Luossavaara industriområde i Kiruna, vilka revs under våren 2011. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum

33
På Samhällsbyggnadskontoret i Kiruna resonerar hand-

läggarna delvis kring kulturmiljö som en process i sig, att 

förändring är en del av miljön, och att därför ett fortsatt 

byggande bör vara möjligt. Detta resonemang förs inte en-

bart i relation till stadsomvandlingen, också andra exempel 

nämndes där exploatering är aktuell. Samtidigt så konsta-

terades också krasst att kulturmiljöer kommer att försvinna 

när gruvan expanderar. 

Länsstyrelsen är inne på liknande resonemang, att en 

pågående process kan vara en del av kulturmiljön. Att de 

förändringar som nu sker i Malmfälten, att orterna föränd-

ras och bebyggelse omlokaliseras, är något som bör kunna 

bli en del av riksintresset det också. 

Vems ansvar är kulturmiljön? 
Var ligger ansvaret för kulturmiljön? Vem tar ansvar för 

Malmfältens historieskrivning, värnar de kulturvärden som 

finns i bebyggelsen och uppmärksammar kulturmiljön i 

omvandlingsprocesserna? Här finns det ett delat ansvar 

mellan flera aktörer. 

Kommunerna har, inte minst genom planmonopolet, ett 

stort ansvar för att ta ställning till kulturmiljöerna i fysiska 

planer på olika nivåer. Översiktsplaner och detaljplaner är 

de formella planinstrumenten för att hantera även kultur-

miljöfrågor. Inom kommunerna ligger emellertid kulturmil-

jöfrågorna på flera olika förvaltningar; kommunledningen, 

stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen. 

Länsstyrelsen har ansvar för miljöerna i egenskap av 

statlig myndighet att bevaka allmänna kulturmiljövärden. 

Detta dels genom kulturminneslagen, dels genom att 

bevaka att kommunernas planering uppfyller de krav som 

finns till exempel när det gäller förvaltning av riksintressena. 

Riksantikvarieämbetet är centralmyndighet med ansvar för 

det övergripande nationella kulturarvet. Fastighetsägare 

har alltid ett ansvar förvalta sina fastigheter med hänsyn 

till byggnadernas kulturvärden, oavsett om de har särskilt 

skydd enligt Plan- och bygglagen och Kulturminneslagen 

eller inte. 

Rollfördelning 
I processerna som rör förändringarna i Malmberget och 

i Kiruna finns en otydlighet när det gäller rollfördelningen 

mellan ovan nämnda aktörer. Aktörerna har oftast en upp-

fattning om vad den egna rollen är och bör vara. Däremot 

visar undersökningen att det finns en tendens att samtliga 

parter anser att övriga aktörer borde agera på ett mer aktivt 

sätt. Genomgående tycker de flesta intervjupersonerna 

att det saknas en tydlighet i planprocesserna, och att mer 

fokus borde läggas på kulturmiljöerna. Men de egna or-

ganisationerna eller förvaltningarna saknar av allt att döma 

resurser eller mandat att själva driva kulturmiljöfrågorna 

mera aktivt. 

Inom kommunerna saknas en tydlig samordning mel-

lan förvaltningarna när det gäller kulturmiljöfrågorna. Då 

kulturmiljön i stor utsträckning hanteras inom ramen för den 

fysiska planeringen, har kommunernas stadsbyggnads/pla-

neringsförvaltning en central roll i arbetet med dessa. Sam-

tidigt faller ”kulturfrågor”, dit kulturmiljö ibland räknas, under 

de kommunala kulturförvaltningarna. Det är oklart om det 

finns någon formell ansvarsfördelning inom kommunerna 

när det gäller kulturmiljöfrågorna. I samband med samhälls-

omvandlingarna blir också till exempel kommunledningarna 

involverade, och påverkar framtiden för kulturmiljön. 

I Gällivare ansvarar Miljö- och byggkontoret för den 

fysiska planeringen, till exempel genom arbetet med den 

Industrianläggningar vid Luossavaara industriområde i Kiruna, vilka revs under våren 2011. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum



Malmfältens kulturmiljöprocesser

34

fördjupade översiktsplanen. För närvarande arbetar kom-

munens Utvecklingsenhet med att ta fram visioner för Nya 

Gällivare. I Gällivare kommun ses detta visionsarbete i hög 

grad som en näringslivsfråga. Kulturförvaltningen är den 

förvaltning som synes ha arbetat mest aktivt med kultur-

miljöfrågorna. Det var den förvaltningen som arbetade fram 

kulturmiljöanalysen 2006. 

Samtidigt frågar sig Kulturförvaltningen i Gällivare kom-

mun var processen kring förändringarna av Malmberget 

egentligen äger rum. Förvaltningen konstaterar att kultur-

miljö hör till de frågor som tenderar att ”hamna i bakvatt-

net”. Kulturmiljöanalysen från 2006 tycks inte heller ha fått 

någon stark förankring i kommunen, då den inte ligger till 

grund för senare planering. 

En bidragande orsak till detta kan vara att Utvecklings-

enheten och Miljö- och byggkontoret, enligt kommunens 

organisationsschema, ligger direkt under kommunledning-

en. Detta till skillnad från Kulturförvaltningen som sorterar 

under Barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Längre 

beslutsvägar kan leda till att det blir svårare att förankra kul-

turmiljöfrågorna. Det kan också bli svårare att arbeta med 

kulturmiljön via en politisk nämnd som har så många andra 

frågor inom sitt ansvarsområde. 

I Kiruna kommun fi nns det ett större samarbete mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och Fritids- och kulturförvalt-

ningen. Ett exempel är samarbetet mellan de bägge för-

valtningarna i arbetet med kulturmiljöanalysen 2008. Trots 

detta anser Fritids- och kulturförvaltningen att det inte fi nns 

någon djupare dialog kring Kirunas kulturmiljöer. Merparten 

av den information som når förvaltningens handläggare 

kommer via lokalpressen. Inte heller handläggarna på 

Samhällsbyggnadskontoret är med i beslutsprocesserna 

kring Kirunas kulturmiljöer, mer än genom att ta fram planer 

och förmedla utredningar och bakgrundsmaterial så som 

kulturmiljöanalysen, miljökonsekvensbeskrivningar, och den 

fördjupade riksintressebeskrivningen. 

Det operativa ansvaret ligger hos en förhandlingsdele-

gation, med tre av kommunens högsta tjänstemän, som 

förhandlat med LKAB om ett civilrättsligt avtal som bland 

annat berör Gruvstadsparken, och som kopplats till detalj-

planearbetet. I dessa förhandlingar ingår också hanteringen 

av de kulturmiljöer som direkt berörs av deformationsut-

bredningen, utan att någon sakkunnig inom kulturmiljöom-

rådet deltar i förhandlingarna. 

Representanter från såväl Gällivare som Kiruna kommun 

anser att Länsstyrelsen är för passiv i sin roll. De anser att 

Länsstyrelsen är mer delaktig i vissa processer. I Kirunas 

fall nämns arbetet med detaljplanen för Gruvstadsparken 

och pågående revidering av den fördjupade översikts-

planen. Samhällsbyggnadskontoret skulle dock gärna se 

mer dialog innan Länsstyrelsen lämnar sina yttranden. 

Miljö- och byggkontoret i Gällivare skulle också gärna se 

att kompetensen som fi nns hos de statliga myndigheterna, 

såväl Länsstyrelsen som Riksantikvarieämbetet, kom-

mer kommunen bättre till del. Den dialog som fi nns anses 

vara bra, men att den ofta har mer fokus på myndighets-

utövning än på rådgivande insatser. Kulturförvaltningen i 

Gällivare uppfattar Länsstyrelsen närmast som ointresserad 

av kulturmiljöfrågorna, bland annat eftersom myndigheten 

till skillnad från Riksantikvarieämbetet inte medverkade i 

arbetet med kulturmiljöanalysen. Enligt Länsstyrelsen beror 

det på att de inte blev inbjudna till arbetet. 

Förvaltningar i Gällivare kommun menar att Länsstyrelsen 

under en lång tid valt att inte agera för de riksintressanta 

kulturmiljöerna. Det anses att staten för länge sedan borde 

ha reagerat på de planer som tagits fram, och de rivningar 

som skett. Samtidigt visar byggnadsminnesutredningarna 

som genomförts av byggnader i Malmberget, att Länssty-

relsen eftersträvat en högre grad av skydd av bebyggelsen, 

men inte fått gehör för det. 

Länsstyrelsen uppfattar det som att kommunerna invol-

verar Länsstyrelsens handläggare onödigt sent i planpro-

cesserna. Förr eller senare måste Länsstyrelsen komma in 

i processen i sin myndighetsroll, men blir det först när pla-

nerna formellt är klara för samråd kan handläggarna bara 

förhålla sig formellt till dem. Detta försvårar möjligheten till 

den rådgivning och kunskapsöverföring som kommunerna 

samtidigt efterfrågar. Länsstyrelsens handläggare menar att 

de gärna är med i referensgrupper och liknande, men har 

uppfattat att kommunerna snarare efterfrågar att Länssty-

relsen ska genomföra utredningar, som det är kommunens 

ansvar att ta fram. Länsstyrelsen har även uppfattat att 

kommunerna tolkat detta som att myndigheten inte alls vill 

vara med i processerna. 

Länsstyrelsens handläggare ser till exempel Kiruna 

kommuns arbete med kulturmiljöanalysen som ett gott 

exempel, där Länsstyrelsen ingick i en referensgrupp. Detta 

till skillnad från Gällivare kommuns arbete med kulturmiljö-

analysen, där Länsstyrelsen inte blev inbjuden att med-

verka. Länsstyrelsens handläggare menar också att de i 

olika sammanhang erbjudit kommunerna hjälp och stöd 

med olika åtgärder, men att kommunerna inte drar nytta 

av detta. Ett exempel på detta är planeringen för Kirunas 

byggnadsminnen. Där menar Länsstyrelsens representan-

ter att de varit i kontakt med kommunen redan för fl era år 

sedan, för att få igång en process kring hanteringen av de 

skyddade byggnaderna, och de prövningar som måste gö-

ras enligt Kulturminneslagen, men att kommunen av någon 

anledning valt att skjuta på frågan. 

Kommunernas handläggare anser att det fi nns en bra 

dialog med Riksantikvarieämbetet, även om de bedö-

mer att den centrala myndigheten borde vara mer aktiv 

i omvandlingsprocesserna. Särskilt Gällivare kommun 

är positiva genom arbetet med kulturmiljöanalysen där 

Riksantikvarieämbetet var pådrivande och även medfi nan-

sierade arbetet. Trots detta ser de fl esta intervjupersonerna 

gärna att Riksantikvarieämbetet skulle vara mer offensivt. 

Den centrala myndigheten borde ställa tydligare krav och 

utreda komplicerade frågor som kommunerna själva inte 

har resurser eller kompetens att göra.
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turmiljöfrågorna. Det kan också bli svårare att arbeta med 

kulturmiljön via en politisk nämnd som har så många andra 

frågor inom sitt ansvarsområde. 

I Kiruna kommun fi nns det ett större samarbete mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och Fritids- och kulturförvalt-

ningen. Ett exempel är samarbetet mellan de bägge för-

valtningarna i arbetet med kulturmiljöanalysen 2008. Trots 

detta anser Fritids- och kulturförvaltningen att det inte fi nns 

någon djupare dialog kring Kirunas kulturmiljöer. Merparten 

av den information som når förvaltningens handläggare 

kommer via lokalpressen. Inte heller handläggarna på 

Samhällsbyggnadskontoret är med i beslutsprocesserna 

kring Kirunas kulturmiljöer, mer än genom att ta fram planer 

och förmedla utredningar och bakgrundsmaterial så som 

kulturmiljöanalysen, miljökonsekvensbeskrivningar, och den 

fördjupade riksintressebeskrivningen. 

Det operativa ansvaret ligger hos en förhandlingsdele-

gation, med tre av kommunens högsta tjänstemän, som 

förhandlat med LKAB om ett civilrättsligt avtal som bland 

annat berör Gruvstadsparken, och som kopplats till detalj-

planearbetet. I dessa förhandlingar ingår också hanteringen 

av de kulturmiljöer som direkt berörs av deformationsut-

bredningen, utan att någon sakkunnig inom kulturmiljöom-

rådet deltar i förhandlingarna. 

Representanter från såväl Gällivare som Kiruna kommun 

anser att Länsstyrelsen är för passiv i sin roll. De anser att 

Länsstyrelsen är mer delaktig i vissa processer. I Kirunas 

fall nämns arbetet med detaljplanen för Gruvstadsparken 

och pågående revidering av den fördjupade översikts-

planen. Samhällsbyggnadskontoret skulle dock gärna se 

mer dialog innan Länsstyrelsen lämnar sina yttranden. 

Miljö- och byggkontoret i Gällivare skulle också gärna se 

att kompetensen som fi nns hos de statliga myndigheterna, 

såväl Länsstyrelsen som Riksantikvarieämbetet, kom-

mer kommunen bättre till del. Den dialog som fi nns anses 

vara bra, men att den ofta har mer fokus på myndighets-

utövning än på rådgivande insatser. Kulturförvaltningen i 

Gällivare uppfattar Länsstyrelsen närmast som ointresserad 

av kulturmiljöfrågorna, bland annat eftersom myndigheten 

till skillnad från Riksantikvarieämbetet inte medverkade i 

arbetet med kulturmiljöanalysen. Enligt Länsstyrelsen beror 

det på att de inte blev inbjudna till arbetet. 

Förvaltningar i Gällivare kommun menar att Länsstyrelsen 

under en lång tid valt att inte agera för de riksintressanta 

kulturmiljöerna. Det anses att staten för länge sedan borde 

ha reagerat på de planer som tagits fram, och de rivningar 

som skett. Samtidigt visar byggnadsminnesutredningarna 

som genomförts av byggnader i Malmberget, att Länssty-

relsen eftersträvat en högre grad av skydd av bebyggelsen, 

men inte fått gehör för det. 

Länsstyrelsen uppfattar det som att kommunerna invol-

verar Länsstyrelsens handläggare onödigt sent i planpro-

cesserna. Förr eller senare måste Länsstyrelsen komma in 

i processen i sin myndighetsroll, men blir det först när pla-

nerna formellt är klara för samråd kan handläggarna bara 

förhålla sig formellt till dem. Detta försvårar möjligheten till 

den rådgivning och kunskapsöverföring som kommunerna 

samtidigt efterfrågar. Länsstyrelsens handläggare menar att 

de gärna är med i referensgrupper och liknande, men har 

uppfattat att kommunerna snarare efterfrågar att Länssty-

relsen ska genomföra utredningar, som det är kommunens 

ansvar att ta fram. Länsstyrelsen har även uppfattat att 

kommunerna tolkat detta som att myndigheten inte alls vill 

vara med i processerna. 

Länsstyrelsens handläggare ser till exempel Kiruna 

kommuns arbete med kulturmiljöanalysen som ett gott 

exempel, där Länsstyrelsen ingick i en referensgrupp. Detta 

till skillnad från Gällivare kommuns arbete med kulturmiljö-

analysen, där Länsstyrelsen inte blev inbjuden att med-

verka. Länsstyrelsens handläggare menar också att de i 

olika sammanhang erbjudit kommunerna hjälp och stöd 

med olika åtgärder, men att kommunerna inte drar nytta 

av detta. Ett exempel på detta är planeringen för Kirunas 

byggnadsminnen. Där menar Länsstyrelsens representan-

ter att de varit i kontakt med kommunen redan för fl era år 

sedan, för att få igång en process kring hanteringen av de 

skyddade byggnaderna, och de prövningar som måste gö-

ras enligt Kulturminneslagen, men att kommunen av någon 

anledning valt att skjuta på frågan. 

Kommunernas handläggare anser att det fi nns en bra 

dialog med Riksantikvarieämbetet, även om de bedö-

mer att den centrala myndigheten borde vara mer aktiv 

i omvandlingsprocesserna. Särskilt Gällivare kommun 

är positiva genom arbetet med kulturmiljöanalysen där 

Riksantikvarieämbetet var pådrivande och även medfi nan-

sierade arbetet. Trots detta ser de fl esta intervjupersonerna 

gärna att Riksantikvarieämbetet skulle vara mer offensivt. 

Den centrala myndigheten borde ställa tydligare krav och 

utreda komplicerade frågor som kommunerna själva inte 

har resurser eller kompetens att göra.
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Kiruna kommun hade till exempel förväntat sig att 

Riksantikvarieämbetet skulle ha stöttat kommunen i större 

utsträckning. Inte nödvändigtvis ekonomiskt, men exem-

pelvis genom att agera vid möten som hållits. Kommunens 

handläggare ger också exempel på konkreta frågor de 

haft till Riksantikvarieämbetet. Till dessa hör att utreda vad 

det kostar att fl ytta hus. Riksantikvarieämbetet anses ha 

kompetens och resurser att utreda detta. En annan fråga 

kommunen velat ha svar på är vad som kan betraktas som 

en kompensationsåtgärd, till exempel rimlig ekonomisk 

ersättning för förstörd kulturmiljö. 

Länsstyrelsens representanter konstaterar att de aktuella 

stadsomvandlingsprocesserna i Malmfälten verkar för att 

det ska bli så enkelt som möjligt att bryta malm. De betrak-

tar, liksom kommunerna, Riksantikvarieämbetet som allt för 

defensivt, särskilt i jämförelse med andra statliga myndig-

heter som SGU och Boverket. Till exempel ser Länssty-

relsen att SGU är betydligt mera drivande för att ta tillvara 

riksintresset för ämnen och material, än vad Riksantikva-

rieämbetet är för att tillvarata riksintresset för kulturmiljö. 

Boverket har också aktivt drivit frågor, till exempel att få till 

stånd en ändrad lagstiftning så att bostadsbolag och andra 

fastighetsägare kan få dispens från nybyggnadskrav för 

fl yttade byggnader. 

Både Boverket och Riksantikvarieämbetet har haft 

regeringsuppdrag för att stödja kommunerna i de omfat-

tande omvandlingsprocesserna, där ordinarie lagar och 

regler inte fungerar. Länsstyrelsens representanter uppfattar 

att Riksantikvarieämbetet var mer aktiva under den tid de 

arbetade med regeringens Malmfältsuppdrag. Handläggar-

na skulle vilja ha mer stöd av nationella myndigheten i sin 

handläggning, men liksom kommunen anser Länsstyrelsen 

att det är svårt att få svar på konkreta frågor, till exempel 

när det gäller hanteringen av byggnadsminnen. Länsstyrel-

sen märker också skillnad mellan hur Riksantikvarieämbe-

tet och Boverket arbetar genom att Riksantikvarieämbetets 

jurister inte är med i bedömningarna på samma sätt som 

Boverkets. 

Verksamhetsutövaren LKAB äger många av de fast-

igheter som berörs av gruvans expansion. De är också 

ersättningsskyldiga enligt minerallagen för samhällsom-

vandlingarna. LKAB:s representanter menar att bolaget vill 

ta ansvar för kulturmiljön. Men de skulle vilja att myndig-

heterna ger tydliga rekommendationer, och konkretiserar 

vilka krav de ställer på företaget. LKAB uppfattar också att 

det är svårt att veta vem som bestämmer, då det fi nns fl era 

representanter och motparter när det gäller kulturmiljön. 

Delaktighet 
Hur delaktiga är kommuninvånarna i kulturmiljöproces-

serna, och vilka möjligheter fi nns att påverka utvecklingen? 

Både Gällivare kommun och Kiruna kommun har, tillsam-

mans med aktörer som till exempel LKAB, haft olika former 

av informationsmöten med anledning av samhällsomvand-

lingarna. I planprocesser, som fördjupade översiktspla-

ner och detaljplaner, så ska allmänheten enligt PBL ges 

möjlighet att formellt yttra sig. Vid sidan av detta infl ytande 

har LKAB ett informationskontor i Malmberget, och har 

under våren 2011 öppnat ett motsvarande i Kiruna, för att 

förbättra dialogen med kommuninvånarna. 

Både kommunerna och LKAB uppfattar svårigheter att få 

invånarna att engagera sig. Enstaka intresseföreningar hör 

av sig av eget intresse. Att det inte kommit igång någon 

samhällsdebatt kring kulturmiljöerna ser LKAB:s represen-

tant som att kulturmiljöerna är något av en ickefråga lokalt i 

de båda samhällena. 

I Gällivare kommun presenterades kulturmiljöanalysen på 

öppna möten där allmänheten var inbjuden. Kulturförvalt-

ningen menar att det kom fl er personer på dessa möten än 

på mötena kring den fördjupade översiktsplanen. Förvalt-

ningens representanter säger också att folk vill bevara, 

men vet inte riktigt hur. I samband med de öppna mötena 

kom det, från aktiva intresseföreningar i Malmberget och 

Koskullskulle, fram många förslag på hur bebyggelsen 

skulle kunna användas. 

När den fördjupade översiktsplanen skulle presenteras 

i Gällivare, ansåg kommunen det vara problematiskt att 

det var så få som kom på samrådsmötena. Därför började 

kommunen arbeta med planeringsfrågorna på ett annat 

sätt. Det var då Utvecklingsenheten fi ck i uppdrag, att med 

hjälp av seminarier och workshops, utarbeta en vision för 

Nya Gällivare. Uppslutningen kring dessa arrangemang an-

ser kommunen har varit bra, i varje fall i jämförelse med hur 

det brukar vara i övriga planeringssammanhang. Dessa all-

männa möten har emellertid handlat om Gällivares framtid i 

stort. Frågor om kulturmiljö har inte ställts specifi kt, varken 

generellt eller om Malmbergets bebyggelse. 

I Kiruna kommun har handläggarna konstaterat att det är 

väldigt få frågor som ställs vid samråd eller yttranden som 

kommer in när planerna är utställda. I de formella plane-

ringsprocesserna får kommunens representanter ett intryck 

av att det är ett svagt intresse bland kirunaborna. Handläg-

garna förundras över att ”folk inte verkar tycka någonting”, 

och att det är svagt engagemang. Det fi nns några lokala 

föreningar som yttrat sig, men ytterst få privatpersoner. 

Handläggarna menar att de får ett helt annat intryck 

om kirunabornas intresse privat, jämfört med i yrkesrollen. 

Det visar sig dels i kontakten med andra människor, dels 

genom till exempel Facebook-grupper där många lägger 

in foton och uttalar sig om utvecklingen i Kiruna. Dessa 

foton resulterar i många kommentarer och diskussioner. 

Det verkar som om detta är allmänhetens sätt att enga-

gera sig, vilket dock inte visar sig i kommunens traditio-

nella samrådsarbete. Handläggarna tror också att många 

människor sörjer i det tysta, och att många inte reagerar 

förrän grävmaskinerna står där. Det har ännu inte börjat 

rivas i Kiruna, så reaktionen kan komma när det är för sent. 

Handläggarna menar också att det troligen är så att många 

människor inte gör så mycket väsen av sig, ”de vet att det 

är pengarna och LKAB som bestämmer”. 
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Kiruna kommun hade till exempel förväntat sig att 

Riksantikvarieämbetet skulle ha stöttat kommunen i större 

utsträckning. Inte nödvändigtvis ekonomiskt, men exem-

pelvis genom att agera vid möten som hållits. Kommunens 

handläggare ger också exempel på konkreta frågor de 

haft till Riksantikvarieämbetet. Till dessa hör att utreda vad 

det kostar att fl ytta hus. Riksantikvarieämbetet anses ha 

kompetens och resurser att utreda detta. En annan fråga 

kommunen velat ha svar på är vad som kan betraktas som 

en kompensationsåtgärd, till exempel rimlig ekonomisk 

ersättning för förstörd kulturmiljö. 

Länsstyrelsens representanter konstaterar att de aktuella 

stadsomvandlingsprocesserna i Malmfälten verkar för att 

det ska bli så enkelt som möjligt att bryta malm. De betrak-

tar, liksom kommunerna, Riksantikvarieämbetet som allt för 

defensivt, särskilt i jämförelse med andra statliga myndig-

heter som SGU och Boverket. Till exempel ser Länssty-

relsen att SGU är betydligt mera drivande för att ta tillvara 

riksintresset för ämnen och material, än vad Riksantikva-

rieämbetet är för att tillvarata riksintresset för kulturmiljö. 

Boverket har också aktivt drivit frågor, till exempel att få till 

stånd en ändrad lagstiftning så att bostadsbolag och andra 

fastighetsägare kan få dispens från nybyggnadskrav för 

fl yttade byggnader. 

Både Boverket och Riksantikvarieämbetet har haft 

regeringsuppdrag för att stödja kommunerna i de omfat-

tande omvandlingsprocesserna, där ordinarie lagar och 

regler inte fungerar. Länsstyrelsens representanter uppfattar 

att Riksantikvarieämbetet var mer aktiva under den tid de 

arbetade med regeringens Malmfältsuppdrag. Handläggar-

na skulle vilja ha mer stöd av nationella myndigheten i sin 

handläggning, men liksom kommunen anser Länsstyrelsen 

att det är svårt att få svar på konkreta frågor, till exempel 

när det gäller hanteringen av byggnadsminnen. Länsstyrel-

sen märker också skillnad mellan hur Riksantikvarieämbe-

tet och Boverket arbetar genom att Riksantikvarieämbetets 

jurister inte är med i bedömningarna på samma sätt som 

Boverkets. 

Verksamhetsutövaren LKAB äger många av de fast-

igheter som berörs av gruvans expansion. De är också 

ersättningsskyldiga enligt minerallagen för samhällsom-

vandlingarna. LKAB:s representanter menar att bolaget vill 

ta ansvar för kulturmiljön. Men de skulle vilja att myndig-

heterna ger tydliga rekommendationer, och konkretiserar 

vilka krav de ställer på företaget. LKAB uppfattar också att 

det är svårt att veta vem som bestämmer, då det fi nns fl era 

representanter och motparter när det gäller kulturmiljön. 

Delaktighet 
Hur delaktiga är kommuninvånarna i kulturmiljöproces-

serna, och vilka möjligheter fi nns att påverka utvecklingen? 

Både Gällivare kommun och Kiruna kommun har, tillsam-

mans med aktörer som till exempel LKAB, haft olika former 

av informationsmöten med anledning av samhällsomvand-

lingarna. I planprocesser, som fördjupade översiktspla-

ner och detaljplaner, så ska allmänheten enligt PBL ges 

möjlighet att formellt yttra sig. Vid sidan av detta infl ytande 

har LKAB ett informationskontor i Malmberget, och har 

under våren 2011 öppnat ett motsvarande i Kiruna, för att 

förbättra dialogen med kommuninvånarna. 

Både kommunerna och LKAB uppfattar svårigheter att få 

invånarna att engagera sig. Enstaka intresseföreningar hör 

av sig av eget intresse. Att det inte kommit igång någon 

samhällsdebatt kring kulturmiljöerna ser LKAB:s represen-

tant som att kulturmiljöerna är något av en ickefråga lokalt i 

de båda samhällena. 

I Gällivare kommun presenterades kulturmiljöanalysen på 

öppna möten där allmänheten var inbjuden. Kulturförvalt-

ningen menar att det kom fl er personer på dessa möten än 

på mötena kring den fördjupade översiktsplanen. Förvalt-

ningens representanter säger också att folk vill bevara, 

men vet inte riktigt hur. I samband med de öppna mötena 

kom det, från aktiva intresseföreningar i Malmberget och 

Koskullskulle, fram många förslag på hur bebyggelsen 

skulle kunna användas. 

När den fördjupade översiktsplanen skulle presenteras 

i Gällivare, ansåg kommunen det vara problematiskt att 

det var så få som kom på samrådsmötena. Därför började 

kommunen arbeta med planeringsfrågorna på ett annat 

sätt. Det var då Utvecklingsenheten fi ck i uppdrag, att med 

hjälp av seminarier och workshops, utarbeta en vision för 

Nya Gällivare. Uppslutningen kring dessa arrangemang an-

ser kommunen har varit bra, i varje fall i jämförelse med hur 

det brukar vara i övriga planeringssammanhang. Dessa all-

männa möten har emellertid handlat om Gällivares framtid i 

stort. Frågor om kulturmiljö har inte ställts specifi kt, varken 

generellt eller om Malmbergets bebyggelse. 

I Kiruna kommun har handläggarna konstaterat att det är 

väldigt få frågor som ställs vid samråd eller yttranden som 

kommer in när planerna är utställda. I de formella plane-

ringsprocesserna får kommunens representanter ett intryck 

av att det är ett svagt intresse bland kirunaborna. Handläg-

garna förundras över att ”folk inte verkar tycka någonting”, 

och att det är svagt engagemang. Det fi nns några lokala 

föreningar som yttrat sig, men ytterst få privatpersoner. 

Handläggarna menar att de får ett helt annat intryck 

om kirunabornas intresse privat, jämfört med i yrkesrollen. 

Det visar sig dels i kontakten med andra människor, dels 

genom till exempel Facebook-grupper där många lägger 

in foton och uttalar sig om utvecklingen i Kiruna. Dessa 

foton resulterar i många kommentarer och diskussioner. 

Det verkar som om detta är allmänhetens sätt att enga-

gera sig, vilket dock inte visar sig i kommunens traditio-

nella samrådsarbete. Handläggarna tror också att många 

människor sörjer i det tysta, och att många inte reagerar 

förrän grävmaskinerna står där. Det har ännu inte börjat 

rivas i Kiruna, så reaktionen kan komma när det är för sent. 

Handläggarna menar också att det troligen är så att många 

människor inte gör så mycket väsen av sig, ”de vet att det 

är pengarna och LKAB som bestämmer”. 
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För vem bevaras kulturmiljön? 
För vems räkning ska kulturmiljön i Malmfälten bevaras? 

Om stora delar av kulturmiljöerna är skyddade, så måste 

de med hanteras i en fortsatt planering. Eftersom det 

sedan tidigare fi nns ställningstaganden kring ett bevarande, 

oavsett om det är enligt Miljöbalken, Kulturminneslagen 

eller Plan- och bygglagen, fi nns ingen direkt anledning att 

ifrågasätta värderingen av bebyggelsen som kulturmil-

jöer. Men i samband med den pågående planeringen för 

samhällsomvandling, ifrågasätts kulturmiljön eller tidigare 

värderingar negligeras. En fråga som uppkommer, är för 

vem kulturmiljön är viktig. Vilken målgrupp fi nns för ett 

bevarande? 

När genomgripande förändringar planeras, krävs en hög 

grad av medvetenhet om de konsekvenser som samhälls-

omvandlingarna får för kulturmiljön både på kortare och på 

längre sikt. Ska miljöerna bevaras för att det är angeläget 

för oss som lever nu, eller för att framtida generationer 

ska kunna ta del av dem? Är det för de boende i samhäl-

lena som miljöerna är viktiga, eller är det på grund av det 

nationella intresset som de ska bevaras? Någon egentlig 

ställning till vilka målgrupper som fi nns för ett bevarande 

av kulturmiljöerna, och hur ett bevarande kan ta sig olika 

uttryck beroende på syftet, saknas i planeringen. Detta kan 

vara en bidragande orsak till svårigheterna som beskrivs 

ovan, att värdera bebyggelsen och besluta om vilken be-

byggelse som är viktig att bevara, och hur detta bevarande 

ska ske, samt vems ansvar det är. 

Samtid eller framtid? 
I den kommunala fysiska planeringen, särskilt de fördjup-

ningar av översiktsplanerna, läggs stor vikt vid att orternas 

attraktionskraft ska stärkas både för invånare och besö-

kare. Särskilt Kiruna kommun uppmärksammar detta i 

fördjupningen av översiktsplanen 2006, och poängterar 

vikten av att staden har attraktiva och trivsamma bebyggel-

semiljöer. I de bebyggelseanalyser som görs i översiktspla-

nen fi nns kulturmiljön med. I fl era av intervjuerna, både med 

representanter för kommunerna och för LKAB, framhålls 

vikten av trivsamma miljöer och attraktiva samhällen. Trots 

detta saknas konkreta resonemang kring kulturmiljöerna 

som resurs för en ökad attraktionskraft för orterna. 

Vid intervjuerna av personer vid Länsstyrelse, kommu-

ner och gruvbolag ges en något splittrad bild. Å ena sidan 

framförs det att det fi nns ett starkt intresse för att bevara 

kulturmiljöerna hos lokalbefolkningen - invånarna anses vilja 

bevara men vet inte riktigt hur. Det gäller alltså att hitta en 

metod för att kanalisera invånarnas intresse. I Kiruna mär-

ker kommunens representanter också av ett starkt intresse 

för bebyggelsen. Invånare, företag och besökare efterfrågar 

guidade visningar av stadens konst och arkitektur. 

Å andra sidan framhåller några av intervjupersonerna att 

det fi nns invånare som inte tycker att den äldre bebyggel-

sen ska bevaras. Att det är bättre att riva och bygga nytt 

istället. Detta understryks framför allt av Utvecklingsenhe-

ten i Gällivare kommun. 

En uppfattning som förs fram av fl era intervjupersoner är 

också att det är viktigt att bevara för kommande generatio-

ner. Att domen kommer att bli hård i framtiden, om det inte 

fi nns några äldre miljöer kvar. 

Lokalt eller nationellt? 
Det fi nns olika värdeskalor när det gäller kulturmiljöerna. Å 

ena sidan är miljöerna av nationellt intresse, å den andra 

är de viktiga för invånarna lokalt. Delvis överlappar dessa 

perspektiv varandra, samma byggnader är ofta värdefulla 

både ur ett nationellt och ur ett lokalt perspektiv. Detta 

skulle kunna tydliggöras i planeringen. Det märks kanske 

tydligast i detaljplaneförslaget för gruvstadsparken i Kiruna, 

där byggnader antingen anses nationellt värdefulla eller ha 

ett högt kulturvärde ur lokalt perspektiv.62 Byggnaderna 

som anses värdefulla ur det lokala perspektivet, samman-

faller emellertid delvis med bebyggelsen som pekas ut av 

Länsstyrelsen som en del av riksintresset. 

Vissa byggnader kan vara viktiga för orten, men behöver 

nödvändigtvis inte vara så utmärkande att de är viktiga ur 

ett nationellt perspektiv. Omvänt kan det fi nnas bebyggelse 

som nationellt framhålls som viktig, men som är underord-

nad lokalt. I Malmfälten är det oftast den äldre, ofta sär-

präglade, träbebyggelsen som uppskattas lokalt. Den mer 

sentida, moderna arkitekturen uppskattas inte i samma 

utsträckning, så när som på vissa undantag, så som stads-

huset och kvarteret Ortdrivaren i Kiruna. De satsningar 

som görs nationellt på inventeringar, skyddsklassning och 

varsam renovering av det så kallade miljonprogrammet 

avspeglas inte i Malmfältens prioriteringar av bebyggelsen. 

Exempel på detta är att Kiruna kommun i arbetet med 

detaljplanen för gruvstadsparken inkluderar den relativt 

sett äldre bebyggelsen som en del av kulturmiljön. I sitt 

yttrande pekar Länsstyrelsen på att det inom planområdet 

också fi nns yngre bebyggelse, som 1950-talsradhusen vid 

Lingonstigen, som också bör uppmärksammas. 

Kulturmiljöprocesserna 
På vilket sätt sker arbetet med kulturmiljön? Hur har olika 

aktörer hittills resonerat kring vad som ska hända med 

kulturmiljöerna i samhällsomvandlingarna? 

Kulturmiljöanalyser 
Som en del av planeringsarbetet har kommunerna, och även 

LKAB, genomfört utredningar och dokumentationer som 

bygger på DIVE-metodik. Kommunernas kulturmiljöanalyser 

har beskrivits ovan. Även Länsstyrelsen använder sig delvis 

av DIVE i de fördjupade riksintressebeskrivningarna. 

Syftet med denna analysmetod är att utgå från samtiden 

och dyka ner i de historiska lagren på den aktuella platsen. 
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38 Detta görs i fyra steg: beskriva (Describe), tolka (Interpret), 

värdera (Valuate), och aktivera (Enable). Att tydliggöra 

arbetet genom kartor, och att sammanfatta analysen i 

matrisform, utgör viktiga metodiska delar i analysen. Syftet 

med metoden är även att genomföra analysen i bred 

samverkan mellan olika samhällssektorer och aktörer, där 

även samhällsmedborgarna bjuds in i arbetet. Tanken är att 

få en så allsidig analys som möjligt, och som samtidigt får 

en bred förankring och acceptans av resultatet.63 Metoden 

är relativt ny, och har utvecklats av Riksantikvaren i Norge. 

Svenska Riksantikvarieämbetet har varit med i ett nordiskt 

samarbete för att utarbeta en DIVE-vägledning. 

Länsstyrelsens syn på DIVE-metodiken är att den kan 

vara användbar då tanken är att metoden ska vara både 

konkret, tydlig och framåtsyftande. Samtidigt är den inte 

så beprövad, och de kommunala kulturmiljöanalyser som 

gjorts i Malmberget och i Kiruna bedöms vara ofullstän-

diga. Den som gjordes för Gällivare, Malmberget och 

Koskullskulle är relativt ytlig. DIVE-analysen, som gjordes 

för Kiruna omfattar endast de två första analysstegen. 

Vad Länsstyrelsen därutöver framhåller som problematiskt 

med kulturmiljöanalyserna är att kulturmiljöplaneringen inte 

integreras i tillräcklig omfattning med den övriga fysiska pla-

neringen. Först görs en ingående, fördjupad översiktsplan, 

sedan en kulturmiljöanalys som utgör ett separat tillägg. 

Det framkommer också genom intervjuerna att kultur-

miljöanalyserna fått begränsad genomslagskraft inom 

kommunerna. Som beskrivs ovan, har inte heller utarbe-

tandet av kulturmiljöanalyserna präglats av den öppenhet 

och förankring som DIVE-metodiken förespråkar. LKAB 

har initierat utredningar och dokumentationer, särskilt i 

Malmberget. Enligt representanter från företaget ville de 

genomföra utredningarna enligt vedertagna vetenskapliga 

metoder, och fi ck då förslag från Riksantikvarieämbetet att 

använda sig av DIVE-metodiken. LKAB ser metoden som 

användbar, men hade önskat att den var mer färdigutveck-

lad innan den tillämpas.

Flytta, riva eller bygga nytt
I de kommunala planerna förefaller det som att kommuner-

na i samband med arbetet med de fördjupade översikts-

planerna hade inriktningen att många byggnader ska fl yttas 

efterhand som de hamnar inom deformationsutbrednings-

områdena. Som beskrivits ovan, har 1960-talsvillor fl yttats 

i Malmberget, vilket har skett med varierande framgång. 

I Kiruna har kommunen och LKAB i februari 2011 under-

tecknat ett avtal, som innebär att som mest 21 byggnader 

kommer att fl yttas. I Malmberget fi nns inga beslut om vad 

som ska göras med bebyggelsen som fi nns innanför stäng-

slet, men representanter för Gällivare kommun har uppfatt-

ningen att ett fåtal byggnader i realiteten kommer att fl yttas. 

Såväl Gällivare kommun som LKAB framhåller att ett 

starkt argument mot att fl ytta byggnader, är att de gamla 

husen inte är energieffektiva. Enligt LKAB fi nns ingen betal-

ningsvilja hos hyresgästerna att bo i de äldre, fl yttade hu-

sen även om de tilläggsisolerades i samband med fl ytten. 

Representanter från Gällivare kommuns Utvecklings-

enhet framhåller att det inte fi nns några garantier för att 
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39fastighetsägare kommer att få dispens från nybyggnads-

kraven vid en eventuell flytt. Uppgifter från kommunen gör 

också gällande att det istället för att flytta byggnader, kan 

bli frågan om att bygga kopior, vilket är något som LKAB 

överväger att göra. LKAB tycks försiktiga med att flytta 

hus, då bolaget upplever att det finns större krav på dem 

att flytta byggnader utan att problem eller skador uppstår. 

Detta jämfört med när privatägda byggnader flyttas av 

privata aktörer. 

Kulturförvaltningens representanter i Gällivare konstaterar 

också att det finns en tradition att riva hus i Malmberget. 

Det är så man alltid har gjort i samhället, och inte förrän 

efteråt tänkt på konsekvenserna för kulturmiljön. 

Under våren 2011 har en process startat för hanteringen 

av de inhägnade byggnaderna inom deformationsområdet i 

Malmberget. Miljö- och byggkontoret har bjudit in Läns-

styrelsen och LKAB för samråd inför beslut om hanteringen 

om den aktuella bebyggelsen. 

Kiruna kommuns representanter upplever att det blivit 

svårt att argumentera för att husflyttningar, efter att LKAB 

presenterat sina kostnadsuppgifter för att flytta några av de 

kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom Bolagsområ-

det. Kommunens handläggare anser att det är häpnads-

väckande höga kostnader för flyttningarna. Det är belopp 

som inte går att resonera kring eller förhålla sig till eftersom 

beräkningsunderlaget inte har redovisats av LKAB. 

Det finns även en osäkerhet för hur de byggnader som 

eventuellt flyttas kommer att användas. Här finns en stor 

skillnad mellan hur de båda kommunerna resonerar kring 

framtida funktioner. I Gällivare tycks kommunen vara inrik-

tad på att ett fåtal byggnader flyttas, och att dessa mycket 

väl kan komma att få någon form av museifunktion. Detta 

kan kopplas till resonemangen ovan, att det anses viktigt 

att göra representativa nedslag, där olika epoker kan visas 

upp. I Kiruna kommun vill tjänstemännen istället undvika att 

flyttade byggnader omvandlas till museiföremål eller pla-

ceras på ett hembygdsområde. Flyttade byggnader anses 

istället självklart ha kvar sina ursprungliga funktioner. 

Det märks också i båda kommunerna att intervjuper-

sonerna har svårt att framhålla värdet av den bebyggelse 

som nu kommer att påverkas av gruvornas utbredning. 

Istället framhålls exempel på värdefulla byggnader och 

områden som revs på 1960- och 70-talen. Detta görs med 

ett beklagande, eftersom det anses att denna bebyggelse 

hade utgjort verkligt bevarandevärda kulturmiljöer idag. I 

Malmberget nämns Finnstan och i Kiruna anses det främ-

sta exemplet vara gamla Centralskolan. 

Bilden som framträder är alltså att det är ett fåtal bygg-

nader som kan komma att flyttas. Merparten av bebyg-

gelsen kommer att rivas, däribland den bebyggelse som är 

etablerad som värdefull kulturmiljö. Enligt LKAB:s progno-

ser kommer i stort sett hela Malmberget att försvinna på 

sikt, liksom stora delar av dagens Kiruna. 

En fråga som uppstår är naturligtvis hur det som byggs 

nytt kommer att gestaltas, liksom hur den bebyggelse som 

flyttas kommer att införlivas i nya sammanhang. Här finns 

det ännu så länge inte några detaljerade förslag. Djupgå-

ende resonemang eller utredningar kring kulturmiljöerna 

saknas i princip. Hittills har det handlat om att beskriva 

kulturvärden, inte så mycket att resonera kring hur dessa 

värden ska förvaltas eller leva vidare i förändringsproces-

serna. 
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När det gäller utbyggnad av nya områden, så har detta 

skett i Gällivare genom en utbyggnad på det så kallade 

Mellanområdet, beläget mellan Gällivare och Malmberget. 

Här har bland annat uppförts villaområden med nybyggda 

Älvsbyhus, som ersättning för de 60-talsvillor som inte an-

setts möjliga att fl ytta från Elevhemsområdet i Malmberget. 

Bäckåsen, som består av ett par kvarter på Mellanområdet, 

rymmer några större sutterängvillor som fl yttats från Norr-

bottensvägen i Malmbergets bolagsområde. I anslutning till 

dessa bygger LKAB för närvarande nya fl erfamiljshus. I en 

folder som beskriver området kallas det för ”Lilla Johannes” 

och anspelar på ett bostadsområde i Malmbergets bolags-

område. Byggnaderna som uppförs är av trä, men de är 

inte kopior av bolagsbebyggelsen även om de uppges vara 

byggda i ”delvis gammal stil”.64 Däremot fi nns ambitionen 

att återskapa den miljö som fi nns i Bolagsområdet, vilket 

kanske framför allt märks genom att det är relativt glest 

mellan husen, och därmed plats för grönytor. Hållbarhet 

och låg energiförbrukning är nyckelord som lyfts fram av 

LKAB. 

Dokumentation
Dokumentationsinsatser har initierats, både i Malmberget 

och i Kiruna, bland annat av kommunerna och av LKAB. 

I Kiruna har kommunen genomfört en relativt detaljerad 

totalinventering av en stor del av stadsbebyggelsen. Denna 

omfattar byggnadsbeskrivningar i inventeringsformulär 

samt foton. Kommunen har även anlitat en fotograf som 

kontinuerligt har dokumenterat livet i Kiruna i över ett års 

tid, ett arbete som hittills har presenterats i boken Ögon-

blick i Kiruna. 

I Malmberget har LKAB låtit göra en byggnadsdokumen-

tation genom text, foto och fi lm, samt en värdering av stora 

delar av Bolagsområdet. LKAB har även gjort en förstudie 

av bevarande av byggnader i Malmberget, där även Gäl-

livare kommun har medverkat i projekt- och referensgrup-

per. I denna anges fem bevarandekoncept, man har även 

beräknat kostnaderna för de olika alternativen. Det LKAB 

anger som bevarandeåtgärder är: dokumentation (genom 

text, foto och fi lm), kulturhistorisk värdering enligt DIVE-me-

toden, presentation med interaktiv virtuell teknik, fysisk fl ytt 

helt eller delvis, samt återskapande genom nyproduktion.65 

Även om DIVE inkluderar beskrivning av den analyserade 

miljön, och LKAB har låtit göra ambitiösa dokumentationer 

som en del av analysarbetet, är det tveksamt om metoden 

som sådan är att betrakta i första hand som en dokumen-

tationsmetod. Det är även intressant att notera att LKAB 

ser nyproduktion som en dokumentationsmetod. Detta 

synsätt är inte vedertaget inom kulturmiljövården. 

För dessa dokumentationsansatser saknas ett sam-

lat resonemang kring vad som ska dokumenteras, vilka 

dokumentationsmetoder som bör användas, etc. Detta är 

avhängigt syftet med dokumentationerna. Beroende på 

om det är stadsomvandlingsprocesserna som ska doku-

menteras, miljöer som ska försvinna, eller byggnader som 

ska fl yttas krävs olika former av dokumentation. Det tycks 

inte heller fi nnas någon strategi för arkivering och långsiktig 

förvaltning av dokumentationsmaterialet. 

Information och förmedling
Flera konferenser och seminarier har arrangerats i Kiruna 

och Malmberget för att uppmärksamma kulturmiljön. Sär-

skilt har Kirunas stadsomvandling uppmärksammats. 

Redan 2005 arrangerades konferensen Kulturarv i 

rörelse i Kiruna, för att uppmärksamma kulturmiljön inför de 

kommande förändringarna. Konferensen arrangerades av 

Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens museum, Kiruna 

kommun, LKAB, samt Riksantikvarieämbetet. Under 2008 

arrangerade Riksantikvarieämbetet seminariet Det byggda 

kulturarvet i framtidens Kiruna. 2010 arrangerade Länssty-

relsen tillsammans med Gällivare kommun seminariet Vad 

är kulturmiljö värd i Malmberget. 

Det har även arrangerats andra seminarier, även om de 

inte vart direkt inriktade på att lyfta frågor kring kulturmiljön. 

Bland annat arrangerade Boverket tillsammans med Kiruna 

kommun 2007 seminariet Den hållbara staden. 

Det märks också ett stort intresse för planeringen av 

samhällsomvandlingarna, i synnerhet ”fl ytten av Kiruna” 

har motiverat många föreningar och organisationer att 

förlägga årsmöten och konferenser där. Till exempel förlade 

Svenska byggnadsvårdsföreningen sin vårresa till Kiruna 

2008. Samma år ägde även Svenska hembygdsförbundets 

riksstämma rum i Kiruna. Under 2011 förlade Svenska 

kyrkan sin årliga kulturarvskonferens i Kiruna. 

Det kan även nämnas att Kungl. Konsthögskolans ettår-

iga påbyggnadsutbildning i Restaureringskonst fokuserade 

på stadsomvandlingen av Kiruna under läsåret 2009/2010. 

64 Bäckåsen: ett framtidsboende
65 Bevarande av byggnader i Malmberget s 2
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Olika perspektiv på kulturmiljö
I detta avsnitt presenteras analyser av det empiriska materialets dokument och intervjuer. 

Empirin har analyserats utifrån diskursanalytiska teorier där vi undersöker vilka huvuddiskur-

ser som kan urskiljas i materialet, och vad som händer när dessa diskurser möts. Empirin 

har även analyserats utifrån grundläggande planeringsteori. En jämförelse görs också mellan 

Malmberget och Kiruna. 

Diskursanalys 
Diskurser tolkas i studien som olika bilder eller föreställ-

ningar, som individer eller grupper bildar och utbyter med 

varandra genom samtal och/eller texter. Vi har utgått från 

nuläget, att stora delar av den befi ntliga bebyggelsen i 

Malmberget och Kiruna klassifi cerats som kulturhistoriskt 

värdefull i olika planer och dokument. 

Vi har genom de studerade dokumenten och intervjuerna 

med aktörer i samhällsomvandlingsprocesserna identifi erat 

huvuddiskurserna: kulturmiljö, bevarandeskydds, vackra 

hus, ickefråge, underordnade kulturmiljö, integrerings,samt 

museidiskurs.

Kulturmiljö-diskursen
Kulturmiljö-diskursen omfattar all bebyggelse som be-

traktas som värdefull, oavsett eventuellt lagskydd. Det 

inkluderar byggnader och anläggningar av alla typer och 

åldrar dvs. industrimiljöer, service- och kontorsbyggna-

der såväl som bostadshus, men också hela miljöer med 

gatustrukturer och växtlighet. Exempel på detta är kul-

turmiljöanalyserna som genomförts både i Gällivare och i 

Kiruna kommuner. Dessa omfattar hela tätorterna, samtlig 

bebyggelse, inte endast vissa på förhand utvalda delar av 

bebyggelsen. Ytterligare exempel på kulturmiljödiskursen 

är de resonemang som förts av fl era av intervjupersonerna, 

att kulturmiljö utgörs av rumsliga och tidsmässiga sam-

manhang, men också att den omfattar både materiella och 

immateriella värden. 

Bevarandeskydds-diskursen
Bevarandeskydds-diskursen omfattar ett perspektiv när 

kulturmiljön utgörs av det som är formellt utpekat att skyd-

das enligt kulturminneslagen, som riksintresse, genom 

beteckningarna Q och q i detaljplanen, antagen bevaran-

deplan etc. Denna diskurs förutsätter att bevarandeskyd-

den ska gälla även när byggnaderna drabbas av deforma-

tionsutbredningen. Ett aktuellt alternativ är att byggnaderna 

bevaras genom att fl yttas till nya områden på säker mark. 

Exempel på detta är Länsstyrelsens fördjupade riksintres-

sebeskrivning av Kiruna, som anger att en stor del av 

bebyggelsen måste fl ytttas för att upprätthålla riksintresset. 

Liknande slutsatser dras i Kiruna kommuns utredning om 

byggnadernas kulturvärden inom Gruvstadsparken. 

Vackra hus-diskursen
Vackra hus-diskursen innefattar en önskan om bevarande, i 

detta fall fl ytt av de byggnader som av många anses vack-

ra. Exempel på vackra byggnader är den äldre träbebyg-

gelse som fi nns både i Malmbergets och i Kirunas bolags-

områden. Kiruna kyrka är ett tydligt exempel, den kallas 

ofta Sveriges vackraste byggnad, ett epitet den fi ck när 

den blev framröstad som Sveriges mest omtyckta byggnad 

2001 under kulturhuvudstadsåret. I Kiruna är det också 

tydligt att i synnerhet Wickmans byggnader – så som 

kyrkan och den äldre arbetarbebyggelsen där de så kallade 

Bläckhornen är de mest omtalade – uppfattas som vackra, 

och unika för Kiruna. De uppskattas för detta, och ställs i 

kontrast till annan bebyggelse, som ser ut som byggnader 

som skulle kunna vara uppförda var som helst i landet. I Ki-

runas fördjupade översiktsplan läggs också stor tonvikt på 

gestaltningen av stadsmiljön, och bebyggelsens estetiska 

kvaliteter, inte minst i den fördjupade ortsanalysen. 

Ickefråge-diskursen
Ickefråge-diskursen betyder att kulturmiljöfrågorna inte 

syns, hörs eller kommer upp på offi ciella dagordningar. 

Även om kulturmiljön fi nns med som rubrik i olika planer, 

har detta inte medfört att bebyggelsen har utretts när det 

gäller möjligheter till fl ytt, eller placering i en ny miljö i någon 

större utsträckning. Även om bebyggelsen är skyddad, 

som t ex. Kirunas byggnadsminnen, har det dröjt lång tid 

innan en process kring dessa byggnader har kommit igång. 

Ett annat exempel på detta är Gällivare kommuns över-

siktsplanering. Översikts- och visionsarbetet fokuserar mer 

på hur Gällivare ska byggas ut, än på hur Malmberget ska 

avvecklas. 

Underordnade kulturmiljö-diskursen
Underordnade kulturmiljö-diskursen innebär att kulturmil-

jöns värden nedprioriteras, där en relation av överordning 

och underordning av hållbarhetskriterier skapas. Kulturmil-

jön sägs inte vara oviktig, däremot framförs att ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet bör vara överordnad kulturmiljön, 

som anses vara del av social hållbarhet. Exempel på detta 

är att skyddade byggnader tillåts rivas och ersättas med 

nya byggnader eftersom det anses vara ekonomiskt fördel-

aktigare för fastighetsägaren än att fl ytta de befi ntliga bygg-
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naderna. Till denna diskurs hör även argument, som anför 

att det är orimligt att fl ytta och bevara äldre byggnader då 

de inte anses lika energieffektiva som nyproducerade. 

Integrerings-diskursen
Integrerings-diskursen omfattar strävan efter att de kultur-

historiskt värdefulla byggnader som fl yttas integreras med 

den nya bebyggelsen. De fl yttade byggnaderna ska behålla 

dagens funktion, eller användas på ett motsvarande sätt. 

Med en ny placering skapas en ny miljö, och byggnaderna 

hamnar i ett nytt sammanhang. De fortsätter dock att vara 

en del av stadsmiljön, och skapar en kontinuitet i förståelse 

av staden, där en fl ytt blir ett nytt tidslager såväl i bygg-

nadernas som i stadens historia. Exempel på detta är hur 

representanter för Kiruna kommun resonerar kring fl yttade 

byggnaders funktion i det nya Kiruna, där byggnadernas 

bruksvärde betonas. 

Musei-diskursen 
Musei-diskursen innebär att byggnader som fl yttas 

förändras från nuvarande funktion, och omvandlas till ett 

museiföremål. Exempel på detta är hur representanter för 

Gällivare kommun resonerar kring att endast fl ytta ett fåtal, 

representativa byggnader från Malmberget, och införliva 

dem med hembygdsområdet. Ett annat exempel kan vara 

LKAB:s resonemang kring dokumentationsmetoder, där 

bolaget ser fotografering, fi lmning eller fl yttade byggnader 

som en dokumentationsåtgärd. Detta tolkas som att det 

är byggnaderna som representant för ett historiskt skede, 

snarare än som praktisk funktion, som betonas. 

Planeringstyper 
Till följd av de stora och nära förestående samhällsomvand-

lingarna pågår fl era, parallella planeringsprocesser; visions-

planering, översiktsplanering, infrastrukturplanering, m.m. 

I en av våra tidigare studier om Kiruna stadsomvandling66 

analyserade vi några av dessa parallella planeringsproces-

ser av skiftande karaktär. I dessa processer ingår många 

gånger olika identifi erbara kulturmiljödiskurser. 

I både Gällivare och Kiruna kommuner pågår översikts-

planeprocesser. Översiktsplaneringen hanterar övergripan-

de frågor, huvudsakligen var ny bebyggelse ska lokaliseras 

och hur kommunikationsleder ska lösas. Utbyggnadsområ-

dena planeras för att rymma både fl yttade byggnader och 

den nybyggnation som ska ersätta den bebyggelse som 

rivs. 

I Kiruna antogs en fördjupad översiktsplan 2006 där 

inriktningen var att huvuddelen av det nya Kiruna och dess 

centrum skulle etableras i nordväst, men med möjlighet 

att bygga även i sydostlig riktning. Först efter antagandet 

genomfördes en mer ingående markundersökning av 

nordvästra området. Den visade den tidigare gruvverk-

samheten i Luossavaaragruvan efterlämnat underjordiska 

gruvgångar och instabila gråstensupplag. Marken ansågs 

därför osäker att bygga på. Bland annat denna omständig-

het har medfört att kommunen påbörjat en revidering av 

översiktsplanen, med huvudriktningen att ett nytt centrum 

etableras i sydost. I september 2011 tog kommunfullmäk-

tige i Kiruna beslut om placering av nytt centrum i sydost 

mot Tuollavaara.

Kirunas översiktsplaneprocess har präglats av de stora 

osäkra förutsättningarna som fi nns för samhällssomvand-

lingen. Bland osäkerheterna kan nämnas takten på malm-

uttaget, som orsakar markdeformationerna, den demogra-

fi ska utvecklingen, eventuella nya gruvbrytningar, om nya 

E10 ska dras förbi, genom eller tangera stadsbebyggelsen. 

I Gällivares översiktsplan föreslås alternativ för hur Malm-

berget skulle kunna leva vidare som delat i två tätortsdelar 

och var nya bebyggelseområden kan lokaliseras i Gällivare. 

Kommunerna har strävat efter att skapa en långsiktig 

planering, där planerarna söker efter lämpliga metoder 

att samordna alla involverade aktörers ibland motstående 

intressen. Mycket på grund av de stora osäkerheterna 

sker planeringen dock med steg-för-steg lösningar. Utifrån 

detta perspektiv kan man karakterisera planeringen, som 

forskarna Lindblom och Etzione på 1970-talet benämnde 

inkrementell eller ”muddling trough”. I denna planeringstyp 

begränsas de komplexa planeringsuppgifterna och delas 

upp, så att de är möjliga att hantera i beslutsprocesserna. 

Alltför komplexa uppgifter kan förlama utvecklingen och 

besluten kring samhällsomvandlingen. Exempel på detta är 

att kulturmiljöanalyser i både Gällivare och Kiruna kommu-

ner har genomförts som separata utredningar i förhållande 

till den fysiska planeringen. En fördel med att utreda kultur-

miljöfrågorna separat är möjligheten att fokusera på själva 

kulturmiljön. En nackdel kan vara att kulturmiljön frikopplas 

från övriga ställningstaganden i översiktsplanearbetet, och 

inte värderas i förhållande till ny bebyggelse och andra 

delar i den fysiska planeringen. 

Gällivare kommun har bjudit in kommuninvånarna till en 

serie workshops, i syfte att utarbeta en vision för det som 

kallas ”nya Gällivare”. Kommunens Utvecklingsenhet har 

bjudit in kommuninvånarna för dialoger om Gällivare och 

Malmbergets framtida utveckling. Denna typ av planering 

kan karakteriseras som kommunikativ planering. Teorier om 

denna planeringstyp med öppen kommunikation, som byg-

ger på idéer där de bästa argumenten vinner i diskussioner 

mellan många aktörer, och deras argument har likvärdiga 

förutsättningar. I dessa workshops har kulturmiljöerna när-

mast varit en icke-fråga, då kulturmiljöfrågor inte alls förts 

upp på dagordningen under workshoparna. 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen och med 

kulturmiljöanalysen har även i Gällivare utförts i en form av 

inkrementell planering. Den har tolkats så genom att olika 

frågor som berör samhällsomvandlingen behandlats i skilda 

processer, och med olika aktörer. 
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Gruvbolaget LKAB engagerade sig i ett tidigt skede i 

samhällsomvandlingsprocessen i Kiruna. Bolaget ville att 

utbyggnaden av nya stadsdelar skulle ske åt nordväst för 

att undvika områden där malmbrytningen kan bli aktuell i 

framtiden. Bland annat anlitade LKAB en planerings- och 

en arkitektkonsult för att utarbeta en alternativ stadsutveck-

lingsplan. Planen visade hur staden skulle kunna utformas 

på Luossavaaras sluttningar, som ett alternativ till det 

sydostliga läge, som kommunen förespråkade initialt i över-

siktsplanearbetet. LKAB lämnade successivt information 

som underlag för kommunens planering, information som 

ibland ändrades, t.ex. möjligheten att bygga på Luossavaa-

ras sluttning.

LKAB:s sätt att delta i stadsplaneringen kan karakteri-

seras som förhandlingsplanering. Det förstärks av för-

handlingarna som LKAB och Kiruna kommun har fört om 

Gruvstadsparken och det civilrättsliga avtalet som slutförts 

under våren 2011. Förhandlingarna resulterade i ett kon-

trakt mellan parterna där fl yttning av enbart en mindre del 

av den kulturhistoriska bebyggelsen kommer att bekostas 

av bolaget. 

Sammantaget medför de olika perspektiven på kultur-

miljö och planeringsprocesser att situationen blir mycket 

komplex, vilket i sin tur påverkar kulturmiljöerna och hante-

ringen av dem. På grund av användningen av olika plane-

ringsmetodik fi nns risk för att aktörerna har svårt att fi nna 

konsensus i planeringen för framtiden. På liknande sätt 

försvårar de olika perspektiven på kulturmiljön att ta beslut 

om hur kulturmiljöer ska värderas och vilka byggnader, som 

ska fl yttas och på så sätt bevaras för framtida generationer. 
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Jämförelse mellan 
Malmberget och Kiruna 
Det fi nns såväl likheter som skillnader mellan Malmberget och Kiruna. Båda samhällena eta-

blerades under slutet av 1800-talet. Detta var en förutsättning för att järnmalmen skulle kunna 

brytas, då gruvorna krävde många anställda, vilket i sin tur förutsatte att det fanns samhälls-

strukturer för alla som fl yttade till Malmfälten. 

De båda samhällena kom att byggas upp efter olika prin-

ciper. Malmberget växte oplanerat som ett kåksamhälle. 

Kiruna planerades däremot medvetet som ett välordnat 

samhälle. Båda orterna har påverkats av malmbrytningen 

också under tidigare skeden. Detta märks emellertid tyd-

ligast i Malmberget, genom Gropen som breder ut sig där 

centrumbebyggelsen tidigare var lokaliserad. 

Det fi nns inte någon generell planeringsprincip, hur 

kulturmiljöfrågorna förs in i planeringsprocesserna. De två 

kommunerna har också arbetat på helt olika sätt. Det fi nns 

en uppenbar skillnad i hanteringen av kulturmiljöer i Malm-

berget respektive Kiruna när det gäller den formella plane-

ringen och skyddandet av bebyggelsen, genom antagande 

om bevarandeplaner och bestämmelser i detaljplaner, samt 

beslut om byggnadsminnesförklaringar. 

Riksintressen 
I Malmberget är det byggnaderna som framhålls i motive-

ringen för beslutet om riksintresse. I Kiruna nämns inte be-

byggelsen explicit, istället är det den centrala stadsmiljön, 

industrilandskapet och mönstersamhället som framhålls. 

Riksintresset Kiruna blir därmed mer komplext jämfört med 

riksintresset Malmberget, då de olika delarna av riksintres-

set är integrerade i och beroende av varandra.

Som uttryck för riksintresset i Malmberget understryks 

samhällets uppdelning mellan området uppbyggt av 

gruvbolaget och stadsplanen där byggnader uppfördes av 

privatpersoner. Att Malmbanan och järnvägsmiljön tidigare 

varit en viktig del av Malmberget framkommer inte i riksin-

tressebeskrivningen. Järnvägen försvann från Malmberget 

ett par decennier innan riksintresset fastställdes, så ur be-

varandesynpunkt har det inte någon avgörande betydelse. 

Däremot är det viktigt att känna till järnvägens betydelse 

och dess utsträckning för att förstå Malmbergets struktur 

och bebyggelseutbredning idag. 

Bostadsbebyggelsen inom bolagsområdet, i såväl 

Malmberget som i Koskullskulle, framstår som kärnan i 

riksintresset. Några särskilda tidsepoker nämns inte, men 

indirekt anas att det är den äldre bebyggelsen som avses, 

bland annat eftersom bebyggelsen som uppstod i det tidi-

gare järnvägsområdet från och med 1960-talet inte nämns. 

Gruvindustrin lyfts fram genom att enskilda industribyggna-

der i Malmberget explicit framhålls. 

För Kirunas del framkommer inte uppdelningen mellan 

bolagsområdet och stadsplanen lika tydligt. Att båda är vik-

tiga delar av samhället framgår dock, liksom att järnvägs-

miljön utgör en betydelsefull del av Kiruna. Bebyggelsen är 

en bärande del av riksintresset, men även karaktärsdrag 

som gruvbergen och stadens siluett, utblickarna mot det 

omgivande landskapet, liksom själva planmönstret i den 

terränganpassade stadsplanen framhålls. 

Såväl delar av bostadsbebyggelsen som offentliga bygg-

nader anges som uttryck för riksintresset, och det framgår 

tydligt att fl era olika tidsepoker utgör kärnan av riksintres-

semiljön. Såväl Kirunas uppbyggnadsskede som efterkrigs-

tiden nämns explicit. Men även om industrilandskapet och 

gruvberget nämns i riksintressebeskrivningen, så anges 

inga enskilda industribyggnader på motsvarande sätt som i 

riksintressebeskrivningen för Malmberget. Omlokaliseringen 

av järnvägen kan komma att medföra konsekvenser för 

kulturmiljön, vilket dock inte framkommit i planeringspro-

cesserna. Detta tycks ha blivit en icke-fråga. 

Bevarandeplan
Bevarandeplanerna har kommit att få mycket olika status 

i respektive kommun, vilket även bekräftas genom inter-

vjuerna. Länsstyrelsen ser stor skillnad i hur kommunerna 

använt planerna. 

I Kiruna kommun anses politiker och tjänstemän ha 

arbetat målmedvetet med ett bevarande. Där har beva-

randeplanen, antagen 1984, haft en högre status. Sam-

hällsbyggnadskontoret använder sig alltjämt av bevaran-

deplanen i ärendehandläggningen, även om kommunen 

i den fördjupade översiktsplanen har gett uttryck för att 

den behöver revideras. Att bevarandeplanen fortfarande är 

giltig, och användbar i planeringen, tycks närmast vara en 

självklarhet att döma av intervjuerna. Att bevarandeplanen 

används märks bland annat genom att det hänvisas till den 

i den senaste fördjupade översiktsplanen. Den har sedan 

bearbetats i kulturmiljöanalysen 2008. 

Också detaljplaneringen i Kiruna har följt besluten i 

bevarandeplanen, genom att en stor del av de utpekade 

byggnaderna i planen har kommit att skyddas genom 

beteckningarna ”q” eller ”Q”. Detta kan tolkas som att Ki-

runa kommun har arbetat med inkrementell planering med 

bäring på kulturmiljöfrågorna sedan början av 1980-talet. 
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samhällets uppdelning mellan området uppbyggt av 

gruvbolaget och stadsplanen där byggnader uppfördes av 

privatpersoner. Att Malmbanan och järnvägsmiljön tidigare 

varit en viktig del av Malmberget framkommer inte i riksin-

tressebeskrivningen. Järnvägen försvann från Malmberget 

ett par decennier innan riksintresset fastställdes, så ur be-

varandesynpunkt har det inte någon avgörande betydelse. 

Däremot är det viktigt att känna till järnvägens betydelse 

och dess utsträckning för att förstå Malmbergets struktur 

och bebyggelseutbredning idag. 

Bostadsbebyggelsen inom bolagsområdet, i såväl 

Malmberget som i Koskullskulle, framstår som kärnan i 

riksintresset. Några särskilda tidsepoker nämns inte, men 

indirekt anas att det är den äldre bebyggelsen som avses, 

bland annat eftersom bebyggelsen som uppstod i det tidi-

gare järnvägsområdet från och med 1960-talet inte nämns. 

Gruvindustrin lyfts fram genom att enskilda industribyggna-

der i Malmberget explicit framhålls. 

För Kirunas del framkommer inte uppdelningen mellan 

bolagsområdet och stadsplanen lika tydligt. Att båda är vik-

tiga delar av samhället framgår dock, liksom att järnvägs-

miljön utgör en betydelsefull del av Kiruna. Bebyggelsen är 

en bärande del av riksintresset, men även karaktärsdrag 

som gruvbergen och stadens siluett, utblickarna mot det 

omgivande landskapet, liksom själva planmönstret i den 

terränganpassade stadsplanen framhålls. 

Såväl delar av bostadsbebyggelsen som offentliga bygg-

nader anges som uttryck för riksintresset, och det framgår 

tydligt att fl era olika tidsepoker utgör kärnan av riksintres-

semiljön. Såväl Kirunas uppbyggnadsskede som efterkrigs-

tiden nämns explicit. Men även om industrilandskapet och 

gruvberget nämns i riksintressebeskrivningen, så anges 

inga enskilda industribyggnader på motsvarande sätt som i 

riksintressebeskrivningen för Malmberget. Omlokaliseringen 

av järnvägen kan komma att medföra konsekvenser för 

kulturmiljön, vilket dock inte framkommit i planeringspro-

cesserna. Detta tycks ha blivit en icke-fråga. 

Bevarandeplan
Bevarandeplanerna har kommit att få mycket olika status 

i respektive kommun, vilket även bekräftas genom inter-

vjuerna. Länsstyrelsen ser stor skillnad i hur kommunerna 

använt planerna. 

I Kiruna kommun anses politiker och tjänstemän ha 

arbetat målmedvetet med ett bevarande. Där har beva-

randeplanen, antagen 1984, haft en högre status. Sam-

hällsbyggnadskontoret använder sig alltjämt av bevaran-

deplanen i ärendehandläggningen, även om kommunen 

i den fördjupade översiktsplanen har gett uttryck för att 

den behöver revideras. Att bevarandeplanen fortfarande är 

giltig, och användbar i planeringen, tycks närmast vara en 

självklarhet att döma av intervjuerna. Att bevarandeplanen 

används märks bland annat genom att det hänvisas till den 

i den senaste fördjupade översiktsplanen. Den har sedan 

bearbetats i kulturmiljöanalysen 2008. 

Också detaljplaneringen i Kiruna har följt besluten i 

bevarandeplanen, genom att en stor del av de utpekade 

byggnaderna i planen har kommit att skyddas genom 

beteckningarna ”q” eller ”Q”. Detta kan tolkas som att Ki-

runa kommun har arbetat med inkrementell planering med 

bäring på kulturmiljöfrågorna sedan början av 1980-talet. 
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Detta kan ha bidragit till att den bebyggelse som ansetts 

utgöra värdefull kulturmiljö i hög utsträckning skyddats. I 

förlängningen kan det också ha bidragit till att synen på 

Kiruna som mönsterstad har förstärkts. En tendens som 

märks i intervjuerna i Gällivare kommun är att bevaran-

deplanen anses fokusera för mycket på byggnader, på 

bekostnad av hela miljöer. Det faktum att bevarandeplanen 

fokuserar på ett antal sammanhängande områden mot-

säger delvis denna bild. I Gällivare kommun uppfattas det 

som att de har saknat en bevarandeplan för Malmberget. 

Länsstyrelsen betonar svårigheten att hävda ett bevaran-

de i Malmbergets bolagsområde, eftersom detta aldrig de-

taljplanelagts. Från intervjuerna i Gällivare kommun märks 

det att bevarandeplanen, antagen 1985, aldrig har fått 

samma genomslagskraft som den har fått i Kiruna kom-

mun. En tänkbar förklaring till detta framkommer i intervju-

erna vid Utvecklingsenheten. Här fi nns en uppfattning att 

kommunen ser bevarandeplanen som något som är ålagt 

utifrån, av andra aktörer, som kommer och vill bestämma 

över kommunens angelägenheter. Det fi nns på liknande 

sätt en irritation över att staten inrättat så stora natur-

skyddsområden och Natura 2000-områden i kommunen. 

Samtidigt framkommer det i intervjuerna med Kulturförvalt-

ningen att det var den lokala Hembygdsföreningen som var 

drivande i arbetet med bevarandeplanen, även om det var 

en Luleåbaserad arkitekt som arbetade fram den. 

I Gällivare kommun framförs i intervjuerna även syn-

punkten att också bebyggelsen uppförd under 1960- och 

70-talen kan vara kulturmiljö. Detta kan uppfattas som en 

kritik mot bland annat bevarandeplanen, vilken anses vara 

för snäv i urvalet av kulturmiljöer. Planen innehåller enbart 

bebyggelse uppförd före 1955. Bevarandeplanen är trettio 

år gammal, vilket innebär att det är föga förvånande att 

miljöer som förmodligen uppfattades som samtida när den 

antogs inte är inkluderade. Den bebyggelse som priorite-

rades då, var det som uppfattades som värdefullt under 

1980-talet, i efterdyningarna av de omfattande rivningar 

som skett under decennierna dessförinnan. 

Dagens förhållningssätt till bevarandeplanen kan tolkas 

som en glidning från en defi nition av kulturmiljö utifrån en 

bevarandeskyddsdiskurs, till en kulturmiljödiskurs. Samti-

digt kan det medföra en underordning av kulturmiljön, om 

bevarandeplanen inte anses giltig. Risken är att värdefulla 

byggnader försvinner om planeringen, istället för att kom-

plettera och uppdatera de planer som fi nns, inte använder 

sig av de befi ntliga planerna eftersom samtlig bebyggelse 

som uppfattas värdefull inte inkluderas i dem. I Gällivare 

kommuns kulturmiljöanalys märks ändå ambitionen att 

bredda synen på vad som utgör kulturmiljö, genom att alla 

bebyggelseområden, oavsett ålder, fi nns med i arbetet. En 

stor vikt läggs också vid att identifi era lämpliga miljöer att 

fl ytta befi ntliga byggnader till. 

På grund av de omfattande markdeformationerna i 

Kiruna och Malmberget förändras förutsättningarna för 

bevarandeplanerna. Ett bevarande av den värdefulla 

bebyggelsen på dess nuvarande platser anses inte möjlig. 

Däremot kan bevarandeplanerna, som i Kirunas fall, visa 

kommunens ställningstagande för vilka byggnader som 

bör bevaras genom att fl yttas till nya platser. Detta ställ-

ningstagande tycks emellertid inte ha legat till grund för 

förhandlingarna mellan Kiruna kommun och LKAB om vilka 

byggnader som planeras att fl yttas. 

Kulturmiljöanalys och 
dive-metodik
Ansatser att genomföra analyser enligt DIVE-metodiken har 

gjorts av Gällivare kommun, Kiruna kommun, Länsstyrelsen 

i Norrbottens län, och av LKAB i anslutning till samhälls-

omvandlingsprocesserna. DIVE står för Describe, Interpret, 

Valuate, Enable (Beskriva, Tolka, Värdera, Aktivera). Kom-

munerna har genomfört kulturmiljöanalyser av tätorterna 

Kiruna respektive Gällivare/Malmberget/Koskullskulle som 

beskrivits ovan. Länsstyrelsen har använt sig av analysme-

todens olika steg i de fördjupade riksintressebeskrivning-

arna av Kiruna och Malmberget. LKAB har inlett ett arbete i 

Malmberget som även det bygger på DIVE-analysens steg. 

Vilken genomslagskraft DIVE-metodiken som sådan har 

haft för kulturmiljön i Malmfälten kan diskuteras. Även om 

fl era aktörer arbetat med utgångspunkt i DIVE innebär inte 

det att metoden tillämpats fullt ut. Det är svårt att avgöra 

vilken förankring kulturmiljöanalyserna har fått i det kommu-

nala planeringsarbetet. Processerna med att ta fram analy-

serna har sett olika ut från de båda kommunernas sida. 

Gällivare kommun är de enda som arbetat igenom alla 

fyra stegen i kulturmiljöanalysen, genom att beskriva, tolka, 

värdera samt aktivera. Kiruna kommuns kulturmiljöana-

lys har endast genomförts i en första etapp, med stegen 

beskriva och tolka. Länsstyrelsen har valt att använda sig 

av de fyra analysstegen för att tydliggöra riksintressebe-

skrivningarna, men arbetet kan inte sägas vara en renodlad 

DIVE-analys. LKAB har låtit göra ambitiösa byggnadsdo-

kumentationer inom Bolagsområdet i Malmberget, som ett 

första steg i en DIVE-analys. Företaget har dock huvud-

sakligen använt DIVE som en dokumentationsmetod, även 

om detta inte är analysmodellens primära syfte. DIVE är 

snarare tänkt att användas som planeringsunderlag för att 

lyfta fram kulturmiljöns kvaliteter och möjligheter i samhälls-

utveckling. 

I Gällivare kommuns fördjupade översiktsplan antagen 

2008, hänvisas till kulturmiljöanalysen, som gjordes några 

år före översiktsplanen. Inom kommunen ansvarade Kul-

turförvaltningen ensam för arbetet med kulturmiljöanalysen, 

där också representanter från Riksantikvarieämbetet deltog 

i processen. Att döma av våra intervjuer, tycks emellertid 

inte någon större förankring av resultatet ha skett i övriga 

kommunala förvaltningar. 

Kiruna kommun antog den fördjupade översiktsplanen 

2006, i vilken kulturmiljöfrågorna hanterades översiktligt. 

I ett senare skede genomfördes en kulturmiljöanalys, där 

avsikten bland annat var att bevarandeplanen skulle revi-

deras. 
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Detta kan ha bidragit till att den bebyggelse som ansetts 

utgöra värdefull kulturmiljö i hög utsträckning skyddats. I 

förlängningen kan det också ha bidragit till att synen på 

Kiruna som mönsterstad har förstärkts. En tendens som 

märks i intervjuerna i Gällivare kommun är att bevaran-

deplanen anses fokusera för mycket på byggnader, på 

bekostnad av hela miljöer. Det faktum att bevarandeplanen 

fokuserar på ett antal sammanhängande områden mot-

säger delvis denna bild. I Gällivare kommun uppfattas det 

som att de har saknat en bevarandeplan för Malmberget. 

Länsstyrelsen betonar svårigheten att hävda ett bevaran-

de i Malmbergets bolagsområde, eftersom detta aldrig de-

taljplanelagts. Från intervjuerna i Gällivare kommun märks 

det att bevarandeplanen, antagen 1985, aldrig har fått 

samma genomslagskraft som den har fått i Kiruna kom-

mun. En tänkbar förklaring till detta framkommer i intervju-

erna vid Utvecklingsenheten. Här fi nns en uppfattning att 

kommunen ser bevarandeplanen som något som är ålagt 

utifrån, av andra aktörer, som kommer och vill bestämma 

över kommunens angelägenheter. Det fi nns på liknande 

sätt en irritation över att staten inrättat så stora natur-

skyddsområden och Natura 2000-områden i kommunen. 

Samtidigt framkommer det i intervjuerna med Kulturförvalt-

ningen att det var den lokala Hembygdsföreningen som var 

drivande i arbetet med bevarandeplanen, även om det var 

en Luleåbaserad arkitekt som arbetade fram den. 

I Gällivare kommun framförs i intervjuerna även syn-

punkten att också bebyggelsen uppförd under 1960- och 

70-talen kan vara kulturmiljö. Detta kan uppfattas som en 

kritik mot bland annat bevarandeplanen, vilken anses vara 

för snäv i urvalet av kulturmiljöer. Planen innehåller enbart 

bebyggelse uppförd före 1955. Bevarandeplanen är trettio 

år gammal, vilket innebär att det är föga förvånande att 

miljöer som förmodligen uppfattades som samtida när den 

antogs inte är inkluderade. Den bebyggelse som priorite-

rades då, var det som uppfattades som värdefullt under 

1980-talet, i efterdyningarna av de omfattande rivningar 

som skett under decennierna dessförinnan. 

Dagens förhållningssätt till bevarandeplanen kan tolkas 

som en glidning från en defi nition av kulturmiljö utifrån en 

bevarandeskyddsdiskurs, till en kulturmiljödiskurs. Samti-

digt kan det medföra en underordning av kulturmiljön, om 

bevarandeplanen inte anses giltig. Risken är att värdefulla 

byggnader försvinner om planeringen, istället för att kom-

plettera och uppdatera de planer som fi nns, inte använder 

sig av de befi ntliga planerna eftersom samtlig bebyggelse 

som uppfattas värdefull inte inkluderas i dem. I Gällivare 

kommuns kulturmiljöanalys märks ändå ambitionen att 

bredda synen på vad som utgör kulturmiljö, genom att alla 

bebyggelseområden, oavsett ålder, fi nns med i arbetet. En 

stor vikt läggs också vid att identifi era lämpliga miljöer att 

fl ytta befi ntliga byggnader till. 

På grund av de omfattande markdeformationerna i 

Kiruna och Malmberget förändras förutsättningarna för 

bevarandeplanerna. Ett bevarande av den värdefulla 

bebyggelsen på dess nuvarande platser anses inte möjlig. 

Däremot kan bevarandeplanerna, som i Kirunas fall, visa 

kommunens ställningstagande för vilka byggnader som 

bör bevaras genom att fl yttas till nya platser. Detta ställ-

ningstagande tycks emellertid inte ha legat till grund för 

förhandlingarna mellan Kiruna kommun och LKAB om vilka 

byggnader som planeras att fl yttas. 

Kulturmiljöanalys och 
dive-metodik
Ansatser att genomföra analyser enligt DIVE-metodiken har 

gjorts av Gällivare kommun, Kiruna kommun, Länsstyrelsen 

i Norrbottens län, och av LKAB i anslutning till samhälls-

omvandlingsprocesserna. DIVE står för Describe, Interpret, 

Valuate, Enable (Beskriva, Tolka, Värdera, Aktivera). Kom-

munerna har genomfört kulturmiljöanalyser av tätorterna 

Kiruna respektive Gällivare/Malmberget/Koskullskulle som 

beskrivits ovan. Länsstyrelsen har använt sig av analysme-

todens olika steg i de fördjupade riksintressebeskrivning-

arna av Kiruna och Malmberget. LKAB har inlett ett arbete i 

Malmberget som även det bygger på DIVE-analysens steg. 

Vilken genomslagskraft DIVE-metodiken som sådan har 

haft för kulturmiljön i Malmfälten kan diskuteras. Även om 

fl era aktörer arbetat med utgångspunkt i DIVE innebär inte 

det att metoden tillämpats fullt ut. Det är svårt att avgöra 

vilken förankring kulturmiljöanalyserna har fått i det kommu-

nala planeringsarbetet. Processerna med att ta fram analy-

serna har sett olika ut från de båda kommunernas sida. 

Gällivare kommun är de enda som arbetat igenom alla 

fyra stegen i kulturmiljöanalysen, genom att beskriva, tolka, 

värdera samt aktivera. Kiruna kommuns kulturmiljöana-

lys har endast genomförts i en första etapp, med stegen 

beskriva och tolka. Länsstyrelsen har valt att använda sig 

av de fyra analysstegen för att tydliggöra riksintressebe-

skrivningarna, men arbetet kan inte sägas vara en renodlad 

DIVE-analys. LKAB har låtit göra ambitiösa byggnadsdo-

kumentationer inom Bolagsområdet i Malmberget, som ett 

första steg i en DIVE-analys. Företaget har dock huvud-

sakligen använt DIVE som en dokumentationsmetod, även 

om detta inte är analysmodellens primära syfte. DIVE är 

snarare tänkt att användas som planeringsunderlag för att 

lyfta fram kulturmiljöns kvaliteter och möjligheter i samhälls-

utveckling. 

I Gällivare kommuns fördjupade översiktsplan antagen 

2008, hänvisas till kulturmiljöanalysen, som gjordes några 

år före översiktsplanen. Inom kommunen ansvarade Kul-

turförvaltningen ensam för arbetet med kulturmiljöanalysen, 

där också representanter från Riksantikvarieämbetet deltog 

i processen. Att döma av våra intervjuer, tycks emellertid 

inte någon större förankring av resultatet ha skett i övriga 

kommunala förvaltningar. 

Kiruna kommun antog den fördjupade översiktsplanen 

2006, i vilken kulturmiljöfrågorna hanterades översiktligt. 

I ett senare skede genomfördes en kulturmiljöanalys, där 

avsikten bland annat var att bevarandeplanen skulle revi-

deras. 



Malmfältens kulturmiljöprocesser

46

Kulturmiljöanalysen var tänkt som ett komplement till den 

fördjupade översiktsplanen. Inom kommunen ansvarade 

Samhällsbyggnadskontoret för arbetet med kulturmiljöana-

lysen, och Fritids- och kulturförvaltningen medverkade i en 

referensgrupp. Fritids- och kulturförvaltningen har genom-

fört omfattande byggnadsinventeringar som utgjort ett un-

derlagsmaterial i analysarbetet. Representanter från såväl 

Riksantikvarieämbetet som Länsstyrelsen var knutna till 

referensgruppen. Kulturmiljöanalysen i Kiruna tycks genom 

det arbetssättet fått en bredare förankring inom en större 

del av den kommunala organisationen. När den fördjupade 

översiktsplanen för Kiruna ska revideras, fi nns nu möjlighet 

att arbeta in kulturmiljöanalysen i översiktsplanen.

Kommunerna har valt att göra fristående kulturmiljöana-

lyser, som inte har implementerats i övriga planeringspro-

cesser i någon större omfattning. Kulturmiljöanalysernas 

användbarhet har på det sättet inte prövats. Det har 

troligen inneburit att de målkonfl ikter, som tydliggörs när 

olika intressen ställs mot varandra inom ramen för över-

siktsplaneringen, har undvikits i detta skede. I stället har 

intressemotsättningar kommit upp och behövt hanteras 

i till exempel Kiruna kommuns arbete med detaljplan för 

Gruvstadsparken. 

En viktig del av DIVE-metodiken är att stor vikt ska 

läggas vid bred samverkan mellan aktörer, samt kom-

munikation och förmedling av både arbetsprocessen och 

resultatet. Det är inte minst är viktigt att engagera kom-

muninvånarna. Förankringsarbetet kan t.ex. ske genom 

referensgrupper, enkätundersökningar, stormöten, eller 

medborgargrupper. Även om referensgrupper i viss mån 

har funnits i ovan nämnda arbeten, och att information i 

vissa fall getts vid möten för allmänheten, kan detta inte 

sägas ha utförts i den omfattning som DIVE-metoden 

förespråkar. 

Byggnadsminnen 
Byggnadsminnesförklarade byggnader fi nns i Kiruna, men 

saknas i Malmberget, trots att förslag har funnits att skydda 

vissa byggnader även där. Det kan fi nnas fl era skäl till detta. 

Det som går att läsa sig till i dokumenten är att fastighetsä-

garen (LKAB) motsatte sig skydd av byggnadsminnesvärda 

byggnader. Detta är inte unikt för Malmberget, det fi nns 

många nationella exempel på byggnader som inte blivit 

byggnadsminnesförklarade då ägarna av olika skäl inte 

velat detta. Även om Länsstyrelsen trots detta har möjlighet 

att besluta om byggnadsminnesförklaring, blir skyddet då 

sällan verkningsfullt i praktiken. 

Det fi nns också fl er, bakomliggande orsaker till att det 

har varit svårare att få till stånd byggnadsminnesförkla-

ringar i Malmberget än i Kiruna. De byggnader som utretts 

och bedömts vara av byggnadsminnesklass är belägna i 

Bolagsområdet. Ur planeringssynpunkt kan det ha spelat 

roll att Bolagsområdet i Malmberget inte är detaljplanelagt. 

På grund av detta har det blivit svårare för Länsstyrelsen 

att argumentera för ett långsiktigt skydd. Ännu en bidrag-

ande orsak till att beslut om byggnadsminnesskydd inte 

fattats kan vara att malmfyndigheternas utbredning under 

Malmberget varit mera påtaglig än i Kiruna, inte minst med 

tanke på Gropen, och en fortsatt påverkan på bebyggel-

sen i Malmberget har på ett annat sätt varit ett påtagligt 

scenario. 

Skydd i detaljplaner 
I detaljplaner betecknar ”q” skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud på byggnader eller byggnadsmiljöer, som är 

”särskilt värdefulla från historisk, miljömässig eller konstnär-

lig synpunkt”67. Beteckningen ”q” i detaljplaner visar på det 

sättet ett kommunalt ställningstagande. Ställningstagandet 

till bevarandevärda miljöer skiljer sig också mellan Kiruna 

och Gällivare, där Malmberget saknar skydd av värdefulla 

byggnader i detaljplan. 

67 PBL 3:12. Sedan maj 2011 regleras varsamhet och bevarande av bebyggelse i Plan- och bygglagens kap. 8.
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Kulturmiljöanalysen var tänkt som ett komplement till den 

fördjupade översiktsplanen. Inom kommunen ansvarade 

Samhällsbyggnadskontoret för arbetet med kulturmiljöana-

lysen, och Fritids- och kulturförvaltningen medverkade i en 

referensgrupp. Fritids- och kulturförvaltningen har genom-

fört omfattande byggnadsinventeringar som utgjort ett un-

derlagsmaterial i analysarbetet. Representanter från såväl 

Riksantikvarieämbetet som Länsstyrelsen var knutna till 

referensgruppen. Kulturmiljöanalysen i Kiruna tycks genom 

det arbetssättet fått en bredare förankring inom en större 

del av den kommunala organisationen. När den fördjupade 

översiktsplanen för Kiruna ska revideras, fi nns nu möjlighet 

att arbeta in kulturmiljöanalysen i översiktsplanen.

Kommunerna har valt att göra fristående kulturmiljöana-

lyser, som inte har implementerats i övriga planeringspro-

cesser i någon större omfattning. Kulturmiljöanalysernas 

användbarhet har på det sättet inte prövats. Det har 

troligen inneburit att de målkonfl ikter, som tydliggörs när 
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67 PBL 3:12. Sedan maj 2011 regleras varsamhet och bevarande av bebyggelse i Plan- och bygglagens kap. 8.
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I samband med de förestående förändringarna som plane-

ras av de fysiska strukturerna omprövas nu kulturmiljöerna i 

förhållande till tidigare planer. I planerna visas olika per-

spektiv på bebyggelsen, och hur den bör hanteras. Utifrån 

intervjuerna tolkar vi att planerarna i Kiruna ansluter sig till 

integrerings-diskursen. Flyttade byggnader planeras ha 

kvar sin funktion, och införlivas i det nya Kiruna. I Gällivare 

fi nns både en museidiskurs och en integerings-diskurs 

parallellt. Det framkommer i intervjuerna att Utvecklingsen-

heten föreställer sig att det fåtal hus som fl yttas placeras 

på hembygdsområdet. Intentionerna i kulturmiljöanalysen 

var snarare att bebyggelsen skulle integreras i befi ntlig 

bebyggelse i Gällivare och i Koskullskulle. Enligt intervjuper-

sonerna på Kulturförvaltningen så har intresseföreningen 

i Koskullskulle drivit ett förslag att Bolagsbebyggelsen i 

Malmberget fl yttas till Kullen. De anser att den skulle passa 

bra in i och utveckla det gamla gruvsamhället. 

I stadsomvandlingsprocesserna i både Kiruna och Malm-

berget framträder också föreställningen om bebyggelsen 

som en del av ”underordnad kulturmiljö-diskursen”. Att 

Kiruna kommun och LKAB har förhandlat bort ett beva-

rande av kulturmiljön, är ett exempel på detta. I planerna 

slås fast att kulturmiljön är viktig, och det uttrycks en 

förhoppning om att den ska bevaras. Kulturmiljön säker-

ställs dock varken genom detaljplan eller civilrättsligt avtal. 

Istället hänvisas till rimlighetsbedömningar, där LKAB’s 

beräkningar visar höga kostnader för bevarande genom att 

fl ytta byggnader. Att det i Malmberget anses ofördelaktigt 

att fl ytta äldre byggnader som inte bedöms vara lika en-

ergieffektiva som dagens nyproducerade, är ytterligare ett 

exempel på underordnad kulturmiljö-diskursen En effekt av 

detta resonemang kan vara musei-diskursens genomslag i 

diskussionerna. Musei-perspektivet medför en enklare form 

av bevarande som både kan inordnas i planeringen och 

genomföras i praktiken. Detta jämfört med exempelvis en 

integrering av äldre bebyggelse i nybyggda områden, som 

kräver mer planering och exploateringsformer. 

Intervjuundersökningen visar att de olika aktörerna i 

Malmfältens kulturmiljöprocesser ”pratar förbi” varandra, 

och att det råder skilda uppfattningar om vilken roll olika 

intressenter ska ha. Vi har emellertid svårt att utröna tydliga 

orsaker. En tänkbar orsak kan vara att kulturmiljöansvaret 

inom kommunerna delas mellan fl era olika förvaltningar 

och/eller kommunledningen. Det tyder på att uppdelningen 

inom organisationerna medför svårigheter att kommuni-

cera effektivt, och att beslut inte alltid förankras internt. Det 

gör det också svårare för externa aktörer att hitta ”rätt” 

kontaktpersoner. 

Pågående fysisk planering 

Som undersökningen visar är kulturmiljöprocesserna 

komplexa och fyllda med dilemman, där det inte fi nns nå-

gon enkel logisk lösning, inget rätt eller fel. Ett dilemma är 

en besvärlig situation där det fi nns två valmöjligheter, men 

oavsett vad man beslutar sig för så är resultatet inte det 

mest önsvärda. Detta kan medföra att fl era aktörer önskar 

att någon av de andra aktörerna ska ta ansvar för de svåra 

ställningstagandena. 

Ytterligare en tänkbar orsak kan vara att det råder brist 

på sakkunniga inom kulturmiljöfrågor såväl hos kom-

munerna som hos LKAB. Merparten av de utredningar 

som genomförs, görs av konsulter. Detta kan leda till att 

beställningarna inte blir tydliga och att de inte blir lika väl 

förankrade inom organisationerna som om egen kompe-

tens kontinuerligt hade funnits tillhands. Det kan också leda 

till att missförstånd uppstår i kommunikationen, när olika 

professioner med olika kulturer och arbetssätt ska komma 

överens.

En annan svårighet är att tolka medborgarnas opinion 

för eller emot bevarande och fl yttning av bebyggelsen. 

Invånarnas syn på kulturmiljöer eller byggnader har inte 

ha undersökts på något djupare sätt vare sig i Kiruna eller 

i Malmberget. Det fi nns invånare som vill bevara bebyg-

gelsen. Flera intervjupersoner framför att det är viktigt att 

bevara för kommande generationer. Att domen kommer 

att bli hård i framtiden, om det inte fi nns några äldre miljöer 

kvar. Några av intervjupersonerna framhåller dock att det 

fi nns invånare som inte tycker att den äldre bebyggelsen 

ska bevaras, att det är bättre att riva och bygga nytt istället. 

Detta understryks framför allt av Utvecklingsenheten i Gäl-

livare kommun. 

Länsstyrelsens bedömning är att det fi nns en stark själv-

censur i Malmfälten. Det fi nns fortfarande en bruksanda 

både i Malmberget och i Kiruna, där ”LKAB inte är vilket 

bolag som helst”. Det som gagnar LKAB anses överordnat, 

vilket resulterar i en utbredd föreställning om att det inte går 

att bevara, även om man skulle vilja, och befolkningen nöjer 

sig med detta. 

I kommunernas översiktsplanering framhålls besöksnä-

ringen som en viktig del för näringslivet. I synnerhet Kiruna 

kommun anger Kirunas arkitektur som en potential för 

turismen. I relation till den kunskap som fi nns om bebyg-

gelsen och om Malmbergets och Kirunas historia, är det 

emellertid lite som presenteras via hemsidor och turist-

broschyrer. Även om vissa byggnader eller anläggningar 

presenteras, så sätts de inte in i något större sammanhang, 

varken rumsligt eller historiskt. När man besöker Malmber-

get eller Kiruna så är tillgänglig information genom skrifter, 

skyltning etc. begränsad. 
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För ett stärkt kulturmiljöarbete 
Utifrån undersökningen av hur kulturmiljön hanteras i Malmfältens samhällsomvandlingar 

presenterar vi i detta avsnitt förslag på hur kulturmiljön skulle kunna stärkas i stadsutveck-

lingssammanhang. 

Planeringsverktyg 
Kommunernas planmonopol ger kommunerna ansvar för 

att bevaka allmänna och långsiktiga intressen. Till dessa 

brukar kulturmiljön hänföras för att bevara historiska och/

eller estetiskt/arkitektoniskt värdefulla miljöer till kommande 

generationer. Detta för att minska riskerna för att kortsiktiga, 

ekonomiska enskilda intressen ska omintetgöra miljöer, som 

aldrig går att återskapa. Kulturmiljön kan tillskrivas en indirekt 

nytta, som inte hävdar sig lika tydligt som den direkta nyttan. 

Kulturmiljöer är viktiga delar i våra städer, som exempel på 

indirekt nytta. De visar vårt historiska kulturarv för nuvarande 

och kommande generationer. Stadsmiljöer med bebyggelse 

från olika tidsperioder anses attraktiva. Attraktiva stadsmil-

jöer lockar nya invånare, företag och besökare. 

De formella planinstrumenten ger kommunerna möjlig-

het att planera för kulturmiljön på både övergripande och 

detaljerad nivå. Syftet med översiktsplanen är att visa de 

övergripande riktlinjerna för kommunens framtida utveckling. 

Planen är inte juridiskt bindande, utan är ett politiskt antaget 

program för kommunens viljeinriktning. Enligt plan- och 

bygglagen är det obligatoriskt att i översiktsplanen ange 

kommunens bebyggelseutveckling och hur man avser att 

förvalta riksintressen inom kommunen. Fördjupningar av 

den kommunövergripande översiktsplanen görs för tätorter, 

tätortcentra eller områden med speciella krav eller förutsätt-

ningar. Fördjupningarna ger möjlighet att öka detaljeringsgra-

den inom planområdet, till exempel kulturmiljön. 

Översiktsplaneringen ger på det sättet kommunerna 

möjlighet att ange hur de vill hantera även kulturmiljövärden 

utan att ta ställning till exakt vad som ska bevaras eller hur. 

På översiktsplanenivån är det viktigt att på ett övergripande 

sätt behandla hur den kulturhistoriskt värdefulla bebyg-

gelsen ska hanteras i förhållande till annan bebyggelseut-

veckling och markanvändning. På det sättet kan eventuella 

mål- och intressekonfl ikter lyftas fram, förtydligas och tas 

ställning till. En tydligare integrering av planering för kultur-

miljön i kommunernas översiktliga planering kan därigenom 

bidra till att stärka dess framtid. 

I de formella samrådsprocesser, som är en del av över-

siktsplaneringen, ger bland annat Länsstyrelsen synpunkter 

på planen. Det ges också möjlighet för exploatörer och 

andra intressenter att ge synpunkter på planeringen. Syftet 

med översiktsplaneprocessen är dessutom att kom-

municera de övergripande planeringsintentionerna med 

kommuninvånarna för att skapa delaktighet i den framtida 

utvecklingen. Det är på denna planeringsnivå som de prin-

cipiella frågorna bör bedömas. 

Intentionerna i översiktsplanen kan följas upp med 

juridiskt bindande detaljplaner för att säkerställa de miljöer 

som man önskar bevara. Detaljplaneinstrumentet ger 

planbeteckningarna Q och q möjlighet till olika grader av 

skydd. På detaljplanenivån behandlas dock oftast mindre 

delar på kvarters- eller fastighetsnivå och större samband 

och eventuella motstående intressen blir inte alltid tydliga 

eller ens synliga. Detaljplanen kan även förtydliga bevaran-

deintentioner genom att endast tillåta samma omfattning 

av rätten att bebygga fastigheten, som befi ntlig bebyggelse 

har, med byggnadsyta, byggnadshöjd etc. 

Bevarandeplaner utarbetas som ett underlag för kom-

munens fortsatta planering för bevarandevärda miljöer. 

Bevarandeplaner består oftast av inventering och beskriv-

ning av kulturmiljöer och analys av dessa som underlag för 

förslag av vad som är värdefullt att bevara. Bevarandepla-

ner utarbetas av sakkunniga inom kulturmiljö. Den bear-

betas sedan och antas i en politisk process. Avsikten är 

därmed att den ska fylla en funktion som underlag för kom-

mande planering eller andra förändringsförslag som berör 

de utpekade kulturmiljöerna. En antagen bevarandeplan 

är ett tydligt politiskt ställningstagande, men byggnader 

eller bebyggelsemiljöer behöver följas upp genom antingen 

byggnadsminnesförklaringar eller betecknas med Q eller q i 

detaljplanering för att få en juridisk status.

Genom att använda sig av alla ovanstående instrument i 

en logisk detaljering- och beslutsordning kan svenska kom-

muner skapa en medveten, tydlig och verkningsfull han-

tering av kulturmiljöer vid eller inför kommande stadsför-

ändringar. Genom annan forskning, utredningar och egna 

erfarenheter är vi medvetna om många olika orsaker till att 

detta inte genomförs. Inventeringar, kulturmiljöanalyser och 

bevarandeplaner kräver ofta extra ekonomiska resurser 

att genomföra. I kommuner med pressad ekonomi kan 

andra kommunala åtaganden lätt gå före kulturmiljöfrågor. 

I översiktsplanering kan de motstående intressena presen-

teras, ställas mot varandra och ställningstaganden göras. 

Sådana ställningstaganden är dock krävande och svåra att 

genomföra varför de många gånger skjuts på framtiden. 

Kommunpolitiker vill dessutom ofta inte anta planer eller 

program som inte ger tillräcklig frihet för framtida utveck-

lingsidéer.68 Planeringsprocesser är emellertid ett använd-

bart verktyg för att skapa långsiktiga, och väl förankrade 

underlag för kommande förändringar av den fysiska miljön. 

68 Nilsson 2003
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underlag för kommande förändringar av den fysiska miljön. 

68 Nilsson 2003
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Utökad dialog 
Undersökningen visar att arbetet med kulturmiljön behöver 

en bredare förankring mellan de kommunala förvaltning-

arna, för att säkerställa de intentioner som fi nns i politiskt 

fattade beslut. Kontakterna mellan kommuner och myndig-

heter som aktuell länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet 

kan också förbättras för att stärka samarbetet och klargöra 

respektive aktörs roller och ansvar. Det fi nns ett behov av 

en utökad dialog mellan olika aktörer och intressenter vid 

förändringar av den byggda miljön. När det är långtgående 

och drastiska förändringar som planeras, krävs forum för 

samråd och diskussion utöver de formella samrådsproces-

ser som är en del av översikts- och detaljplaneringen. 

Att i större utsträckning involvera lokala föreningar och 

intressegrupper, liksom enskilda kommuninvånare, i plane-

ringsprocesser är det säkraste sättet att få uppfattning om 

invånarnas syn på kulturmiljöer och hur de kan hanteras för 

framtiden. En dialog, utökad i förhållande till lagstadgade 

samråd, är också ett verktyg för att skapa förutsättningar 

för en acceptans av förändringarna såväl kortsiktigt som 

långsiktigt. Om planeringen och de avvägningar som görs 

sker öppet, och om kommuninvånarna upplever att det 

fi nns en reell möjlighet att påverka de beslut som tas, ökar 

det möjligheten att staden uppfattas som attraktiv att leva i. 

Information och marknadsföring
Det fi nns ofta en stor kunskap om orters kulturmiljöer, 

bland annat i plandokument och genom dokumentatio-

ner. En större spridning av denna kunskap, och genom 

information om bebyggelsemiljöerna, bidrar sannolikt till ett 

större engagemang för kulturmiljöer i plan- och samråds-

processer. 

Vi bedömer också att kulturmiljöerna har ett värde för 

besöksnäringen, som en viktig del av marknadsföringen 

av en ort. Kulturmiljöer, inte minst äldre bebyggelse, ses 

som attraktiv för resenärer. De mest kända exemplen i 

Sverige är Gamla stan i Stockholm, Visby och ett antal små 

trästäder. Även mindre städer och orters kulturmiljöer har 

stor dragningskraft på besökare. Även i detta sammanhang 

fi nns behov av tilltalande sammanställning och tillgänglighet 

av kunskapen om bebyggelsen. 
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