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Sammanfattande resultat
Studien av fyra kulturmiljöer av riksintresse i Norrbotten visar att riksintressemiljöerna, dess
omfattning och innehåll, till stor del influerades av den befintliga kunskap som fanns inom
länsstyrelsen och länsmuseet när underlagen till besluten togs fram. Det gjordes inga nya
inventeringar, och det tycks inte ha skett några systematiska genomgångar av befintligt
material eller sammanställning av den kunskap om platserna som fanns. Underlagen bygger
också på olika professioner inom antikvarieverksamheten, där arkeologi och arkitektur- och
bebyggelsehistoria präglar beskrivningarna, men där de olika perspektiven inte alltid
integreras i besluten.
Riksintressebeskrivningarna lyfter vissa perspektiv och tydliggör vissa kulturvärden. Dessa
återkommer i andra beskrivningar och i andra plandokument, så som översiktsplaner och
utredningar. Detta innebär att vissa föreställningar om platserna får ett starkt genomslag,
medan andra sammanhang döljs eller nedtonas. Piteå beskrivs till exempel som ”trästaden”.
Svartöstaden och Malmberget uppfattas som ”kåkstäder” medan Kiruna är ”mönsterstaden”.
Det finns också en tendens att det som pekas ut som värdebärande ur ett nationellt perspektiv
värderas högre än det som har uppfattats som värdefullt ur ett regionalt och/eller lokalt
perspektiv. Det finns exempel på att om staten inte har inkluderat bebyggelse i det som uttalat
utgör riksintresse, så har det tagits som intäkt för att den inte behöver skyddas enligt PBL,
eller att det inte spelar någon roll om det rivs eller förvanskas.
Hur riksintressena hanteras beror på en rad faktorer som inte enbart har med lagstiftningen att
göra. Även om det råder samma typ av förändringstryck på liknande riksintressemiljöer, så
kan bebyggelsen komma att hanteras på skilda sätt. Ett bra kulturmiljöunderlag är inte
tillräckligt. Det måste aktivt användas av myndigheter, planerare, fastighetsägare m fl.
Kommunerna saknar ofta kulturmiljökompetens inom den egna organisationen, varför en
stark stadsarkitekt eller en drivande länsantikvarie kan få stort inflytande. Det krävs också en
kontinuerlig politisk förankring av riksintressemiljöerna.

Bakgrund och syfte med projektet
Många stadsmiljöer, däribland kulturmiljöer som är utpekade som riksintressen enligt
Miljöbalken, förändras i snabb takt. Skälen kan vara många. Urbanisering och växande städer
med önskemål om förtätning, större byggnadsvolymer och gentrifiering är faktorer som
påverkar. Konkurrerande intressen, där också riksintressen kan stå mot varandra, är vanligt i
stadsplaneringen. Att städer förändras behöver inte i sig vara problematiskt, det ligger i
stadens natur att ständigt utvecklas, förändras och omvandlas. Det finns dock många exempel
på förändringar som uppfattas som alltför omfattande, och att de påverkar bebyggelsens
kulturvärden negativt.
Den här förstudien syftade till att undersöka hur kulturhistoriska värderingar av komplexa
stadsmiljöer, som också är utpekade som kulturmiljöer av riksintresse, påverkas när
förutsättningarna för ett bevarande förändras genom strukturella ekonomiska, fysiska
och/eller sociala förändringar av miljöerna. Vidare syftade studien till att undersöka hur
stadsmiljöerna hanteras och påverkas vid förändringarna, och på vilket sätt planeringen kan
utvecklas för att bättre stödja en långsiktig förvaltning av föränderliga kulturmiljöer.
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Detta har undersökts genom studier av fyra stadsmiljöer, utpekade som riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. Miljöbalken: Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle,
samt Kiruna-Kiirunavaara. På vilket sätt har de omvärderats som kulturmiljöer från
utpekandet fram till idag? Vilka historiska, sociala, och ekonomiska faktorer har påverkat
kulturvärderingsprocesserna?

Kortfattad teori- och metoddiskussion
En utgångspunkt för arbetet är att kulturarv är socialt konstruerat; det relaterar till historiska
förhållanden men är i sig alltid ett samtida fenomen. i Kulturarvet genereras genom
kulturarvsprocesser, där platser och byggnader definieras som kulturhistoriskt värdefulla. ii
Dessa kulturarvsprocesser kan leda till att befintligt kulturarv bekräftas, omtolkas, eller
avfärdas som kulturarv. iii
Projektet fokuserade på komplexa stadsmiljöer, vilka kan, som i The Recommendation on the
Historic Urban Landscapes, definieras som:
”the result of a historic layering of cultural and natural values and attributes, extending
beyond the notion of ‘historic centre’ or ‘ensemble’ to include the broader urban context
and its geographical setting. This wider context includes notably the site’s topography,
geomorphology, hydrology and natural features, its built environment, both historic and
contemporary, its infrastructures above and below ground, its open spaces and gardens,
its land use patterns and spatial organization, perceptions and visual relationships, as
well as all other elements of the urban structure. It also includes social and cultural
practices and values, economic processes and the intangible dimensions of heritage as
related to diversity and identity.” iv
För att belysa komplexiteten i stadsmiljöerna, där aspekter som stadsstruktur och
markanvändning, men också användning över tid och ekonomiska processer, påverkar
kulturmiljöerna, användes ett urbanmorfologiskt perspektiv. Urbanmorfologi fokuserar på de
fysiska resultaten av sociala och ekonomiska krafter, där fysisk form, skala och utvecklingen
över tid är nyckelsaspekter. v Kvarter, gator och byggnader, och relationen dem emellan utgör
nyckelelement. vi
Undersökningen har genomförts som en flerfallstudie, vii där fyra stadsmiljöer i Norrbotten har
valts ut. Urvalet är baserat på att miljöerna är kulturmiljöer av riksintresse, samt att
projektdeltagarna är väl förtrogna med länet och har god kännedom om platserna sedan
tidigare. Stadsmiljöerna är valda för att ge en geografisk spridning inom länet, och för att de
visar olika typer av problematik som uppstår i stadsplaneringen i samband med olika slags
strukturella förändringar.
De valda miljöerna är:
• Piteå, Piteå kommun, där stadens centrum påverkas av stadsmiljöutveckling som en
följd av handelns strukturomvandling, av förtätning och skalförskjutning
• Svartöstaden, Luleå kommun, som påverkas av stadsbyggnadsutvecklingen i Luleå när
staden expanderar och behöver bostadsområden i stadsnära lägen.
• Malmberget – Koskullskulle, Gällivare kommun, där i princip hela Malmberget
kommer att utplånas för att möjliggöra fortsatt malmbrytning, även om en del
byggnader flyttas till Gällivare och till Koskullskulle
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•

Kiruna – Kiirunavaara, Kiruna kommun, som står inför storskaliga rivningar och
omvandling för att möjliggöra fortsatt malmbrytning

Dessa stadsmiljöer har undersökts genom arkivmaterial från Norrbottens museums arkiv, samt
ATA. Aktuella planer, utredningar etc. har samlats från respektive kommuns hemsida. Vidare
har litteratur om platserna undersökts, däribland när miljöerna har börjat uppmärksammas i
årsböcker som Norrbottens museums årsbok, Piteå museums årsbok, och Stadsarkivet i Luleås
årsbok. Vidare har samtliga platser besökts, och hur bebyggelsen har hanterats i samband med
förändringar har observerats. Några intervjuer har genomförts med antikvarier och andra
verksamma i länets kulturmiljöarbete, i syfte att få kompletterade information till
dokumentstudien.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
På 1960-talet gick kulturminnesvården in i ett nytt skede och fick genom den fysiska
riksplaneringen ett större inflytande på samhällsplaneringen. viii Begreppet riksintresse
introducerades och syftet var att klargöra vilka mark- och vattenresurser som var
viktigast. Resurserna sågs utifrån ett ekologiskt perspektiv och i kartläggningen ingick
både natur- och kulturmiljöer. Den fysiska riksplaneringen reglerades i Naturresurslagen
1987. I Plan- och Bygglagen som kom samma år reglerades planeringen och
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. ix Naturresurslagen ersattes av Miljöbalken
1998 och bestämmelserna om riksintressen återfinns där i de tredje och fjärde kapitlen.
Det första riksintresseurvalet gjordes 1971. Av utredningen Hushållning med mark och
vatten (SOU 1971:75) framgår att urvalet gjordes länsvis av landsantikvarierna och att
deras material därefter bearbetades centralt på Riksantikvarieämbetet. Arbetet skedde
under tidspress: landsantikvariernas arbete påbörjades i november 1969 och skulle
avrapporteras 1 februari 1970. Inga nya inventeringar eller besiktningar i fält skedde, utan
urvalet baserades enbart på de kunskapsunderlag som redan fanns. De länsvisa
redovisningarna var följaktligen av ytterst skiftande karaktär och kvalitet. x
Riksantikvarieämbetet framhöll också att resultatet inte kunde betraktas som en ”riksplan
för kulturminnesvårdens bevarandeplanering”, utan att en sådan skulle ha omfattat
betydligt fler objekt.
Urvalet speglar sammantaget den förskjutning från exklusivt monumenttänkande till ett
miljötänkande, där miljöer som antogs ha större allmänintresse utvaldes. Tyngdpunkten
var på väg att förskjutas från det unika till det karakteristiska, som det också uttrycktes. xi
Till de estetiska och arkitektoniska synsätt som tidigare dominerat förhållandet till
byggnader, lades nu bebyggelsehistoriska, kulturgeografiska, sociologiska och sociala
aspekter. Inom kulturminnesvården framfördes uppfattningen om att fältet också hade
vidgats genom att det etnologiska perspektivet tillförts. xii
Riksintresseurvalet gjordes utifrån ett evolutionistiskt tänkande, som ett försök att ”belysa
olika utvecklingsfaser i landets kolonisations- och bebyggelsehistoria”. Det uppgavs att
en jämn tidsmässig, näringsmässig och geografisk fördelning eftersträvats. Utifrån dagens
kunskapsläge är det dock uppenbart att betoningen låg på äldre miljöer, äldre näringar
och de södra och mellersta delarna av landet. xiii Av den metodstudie av den
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kulturhistoriska riksplaneringen som framlades 1972 framgår tydligt att den analys som
materialet ägnats hade ordentlig slagsida. Övervägandena om fornlämningar ägnas där 22
sidor, medan bebyggelsemiljöer och andra kulturlandskap ägnas tre sidor. Dessa
rubriceras talande nog också som ”icke-arkeologiska miljöer”. xiv
Av de fyra riksintressen som denna studie omfattar var det endast två som upptogs i 1971
års urval, Piteå och Kiruna.
Piteå
Torget, med Rådhus och Trivialskola, Storgatan, 1700–1800-tal.
Kiruna
Gruvberget Kirunavaara, helt omformat av brytning.

Kulturminnesvårdens riksintressen sorterades in i kategorier. Piteå representerade den
kategori som avslutade tidslinjen – urbaniseringen. Denna grupp sades omfatta
stadsmiljöer från tidig medeltid fram till ”industrialismen --- där särskilda arbetarkvarter
tillkom utanför det äldre stadsområdet”. xv Kiruna måste följaktligen ha setts som en
representant för landets industrialisering.
På 1980-talet gjordes ett nytt urval av riksintressen. Riksantikvarieämbetet fattade 1987 beslut
om 1620 områden av riksintresse för kulturminnesvården i landet. För Norrbottens del gjordes
i detta skede endast en preliminär bedömning och vissa av områdena kompletterades redan
1990. Det uppgavs att underlaget framtagits efter samråd med kommunerna. xvi Samtliga
värdetexter publicerades 1990 i skriften Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige: Förteckning.
Underlag för tillämpning av naturresurslagen 2 kap 6 §. xvii
Urvalet hade breddats betydligt och miljöerna satts in i ett historiskt sammanhang. För tre
av de stadsmiljöer som denna studie omfattar, Piteå, Svartöstaden och KirunaKirunavaara, var det unicitet som betonades, för det fjärde, Malmberget-Koskullskulle
var det istället det tidstypiska och karakteristiska som lyftes fram. Kiruna tycks i den
första redovisningen ha utgjort flera delområden, men utgjorde nu ett sammanhängande
område.
1992–1997 genomfördes en riksintresseöversyn som medförde att värdetexterna fick ett
mer genomarbetat innehåll. Arbetet gjordes centralt på Riksantikvarieämbetet i form av
länsprojekt där ett län i taget besöktes för stormöten med planerare och antikvarisk
expertis från länsstyrelser, länsmuseer och i vissa fall även kommuner.
Det innebar att texterna disponerades under två rubriker, ibland tre. Viktigast var
kulturmiljöns motivering, som skulle hållas så enkel som möjligt och inledas ett ord som
definierade den landskaps- eller miljötyp som riksintresset avsåg. Därefter följde rubriken
uttryck, som skulle precisera vad som var synligt i miljön. Ibland förekom även rubriken i
området ingår även, som då syftade på andra kulturhistoriska element som ingick, men
saknade funktionellt samband med det som var själva urvalsaspekten, det riksintressanta
perspektivet.
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En viktig målsättning med översynen var att urvalet skulle ”avspegla alla förhistoriska
och historiska perioder, med alla regionala nyanser och på alla sociala nivåer”. Miljöerna
skulle ha någon slags representativitet, men det betonades samtidigt att denna var
beroende på kunskapsläget inom forskningen och av att värderingar förändras.
Möjligheten till jämförelse mellan miljöerna avsågs också öka och för det ändamålet
utarbetades även en ordlista över de olika landskaps- och miljötyperna.
De värdetexter som togs fram i detta projekt har sedan varit gällande framtill 2010-talet.
Kiruna reviderades 2010 och Svartöstaden 2019. xviii Motiveringen för de fyra
riksintressen den här studien omfattar beskrivs nu:

Piteå
Stadsmiljö kring torget som speglar 1600-talets stadsplanering och den förindustriella stadens
bebyggelse och verksamheter.
Svartöstaden
Stadsmiljö som speglar den sociala skiktning som var en förutsättning för industriproduktionen.
Områdets framväxt och utveckling är en regional återspegling av den internationella
samhällsprocess som industrialiseringen från 1800-talets slut in i modern tid utgjort. (Stadsmiljö;
arbetarförstad/industristad).
Malmberget-Koskullskulle
Två gruvsamhällen med för dem karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse som väl speglar
konjunkturförändringar och social skiktning from 1800-talets slut.
Kiruna-Kirunavaara
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 satsning, gruvbrytningen i de norrbottniska malmfälten, och har
utvecklats till ett centrum för norra Norrlands inland.

Att påpeka att riksintressebeskrivningarna har betydelse är naturligtvis inte särskilt
överraskande. Att riksintressenas värdetexter även bidrar till att skapa värden måste också
anses vara vedertaget. Men vår undersökning visar också på att de begrepp som används och
skapas genom värdetexterna, kan få genomslag även på andra sätt än avsedda. Det spelar
också stor roll hur kunskapsunderlaget ser ut och ur vilket perspektiv en miljö betraktas.
Samtliga fyra stadsmiljöer har med tiden kommit att presenteras med stående epitet:
Trästaden Piteå, Kåkstaden Svartöstaden, Kåkstaden Gällivare och Mönsterstaden Kiruna.
Dessa epitet indikerar ett narrativ genom att karakterisera det som uppfattas som bärande
värden. Men de bidrar samtidigt till stereotypa bilder av riksintressena, som bidrar till att
andra väsentliga sammanhang hamnat i skymundan.
När det gäller exempelvis Piteå, har staden karakteriserats som småskalig trästad, medan det
helt förbisetts att hela stadsmiljön är fornlämning. När riksintressena från början valdes ut
hamnade Piteå i kategorin 1600-talsstad. Intresset för medeltidsstäder var stort och för dessa
diskuterades problematiken om att kulturlager kunde finnas under bebyggelsen. 1600talsstäder föll däremot utanför mallen. xix Att Piteå är fornlämning nämns inte i
riksintressebeskrivningen, ej heller i länets eller kommunens kulturmiljöprogram. Begreppet
”småskalig trästad” har följt med planeringen sedan det etablerades genom värdetexten för
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riksintresset 1990. Det har varit en användbar stereotyp. Den har ibland förenklat
resonemangen och ibland använts för att lyfta det kulturhistoriska värdet. Begreppet kan
härledas till projektet Den nordiska trästaden som på 1970-talet var betydelsefullt för hur de
gamla trästäderna kom att beskrivas. xx I kulturmiljöarbetet har det bidragit till kontinuitet och
delvis även bidragit till att hålla skalan nere i delar av den bebyggelse som finns inom eller
gränsar till riksintresse.
Användningen av begreppet kåkstad är intressant. Det är ett oprecist begrepp och upptas inte i
den lista över begrepp av miljö- och landskapstyper som togs fram för riksintressena 1996. xxi
Men det har använts för att karakterisera både Svartöstaden och Malmberget. I båda fallen
främst för att beskriva den bebyggelse som tillkom i samhällenas tidiga skeden. Men de
byggnader som hänsyftas har haft mycket olika karaktär. I Malmberget gällde det de
byggnader som uppfördes för provisoriskt bruk av sockerlådor och överblivet virke. I
Svartöstaden gällde det de hus som arbetarna själva uppförde för permanent boende. Det som
båda dessa ”kåkstäder” har gemensamt är istället att de byggdes upp utanför gällande
regelverk, utan hänsyn till den statliga byggnadsstadgan eller lokala byggnadsordningar. För
båda samhällena var detta ett övergående skede. Begreppet kåkstad har dock hängt kvar och
blivit en stereotyp som fått beteckna hela kulturmiljön. Det är ett epitet som ger illusion av att
fånga ett kärnvärde av kulturmiljön, men som enbart berättar om en aspekt av en sammansatt
kulturmiljö. I jämförelse med mönsterstaden Kiruna begränsar begreppet kåkstaden
Malmberget väsentligen siktfältet. Forskningen omkring Kiruna har utgått från
arkitekturhistorien och bidragit till bilden av Kirunas stadsplan och bebyggelse som av
mycket hög kvalitet. xxii I dess efterföljd har bilden av Kiruna kommit att framstå som alltmer
exklusiv. I ett bokverk som utkom 1993 behandlades staden också som konstverk. xxiii
Mönsterstadstanken har fått allt större genomslag under 2000-talet, och begreppet
”mönstersamhälle” skrevs in när riksintressebeskrivningen reviderades 2010. Mönsterstaden
har blivit en stereotyp som även bidragit till en lägre värdering av Malmberget som
kulturmiljö. Även i Malmberget byggdes på Bolagsområdet upp ett byggnadsbestånd av hög
arkitektonisk kvalitet. Men Malmberget har inte omskrivits av arkitekturhistoriker, utan
beforskats inom kulturgeografi. xxiv Det ritningsarkiv som måste ha funnits i Malmberget har
gått förlorat och därför är våra kunskaper om bebyggelsen begränsade.
Riksintressenas plats i översiktsplaneringen, har i fallet Piteå gått från att vara en icke-fråga
till att genomsyra hela förhållandet till stadsmiljön. Kulturmiljöns ingångsvärde har
förbättrats och framhålls nu mer som en resurs än som en belastning. I ÖP 2030 är
kulturmiljön inte ett särintresse utan integrerad i helheten. I praktiken påverkas miljön genom
den ständigt pågående stadsomvandlingen, som togs sin början på 1930-talet. Piteå stads
utvaldes till riksintresse redan 1971 och omfattade då Rådhustorget och Storgatan i hela sin
sträckning över den äldsta stadsplanen samt den äldsta trästadsbebyggelsen från 1700- och
1800-talen. En bevarandeplan antogs 1981. Vid en revidering 1990 fick riksintresset en
mindre avgränsning och Storgatan uteslöts. Under mellantiden hade urbanisering och särskilt
handelns strukturomvandling medfört ett högt förändringstryck på stadskärnan. Byggnaderna
runt torget skyddades i detaljplaner på 1980-talet och Rådhuset blev byggnadsminne 1994.
Stadskärnan har fortsatt påverkats genom förtätning, skalförskjutning, ökade volymer och
handelns strukturomvandling. Piteå kommun arbetade fram ett kulturmiljöprogram 2003–
2005 och har sedan dess haft tillgång till antikvarisk kompetens. Att planeringsdokumenten
under hela 2000-talet alltmer lyft fram kulturvärdena, har dock inte inneburit att kulturmiljön
skyddats från påverkan. Rivningar i centrum är fortfarande en förutsättning för nybyggen. xxv
Vid de två senaste stora nybyggena, av Gallerian Piteå i kvarteret Falken och det så kallade
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Kaleidohuset i kvarteret Stadsvapnet, revs äldre byggnader inom riksintresset. Bidragande till
kulturmiljövårdens oförmåga att försvara dessa hus var att de var kraftigt ombyggda och
därmed inte sågs som särskilt tilltalande inslag i stadsmiljön. xxvi De hus som kommunen
särskilt värnade i omvandlingsprocessen var däremot bevarade i ett mer autentiskt skick.
Galleriabyggnaden har, trots att ett särskilt kulturhistoriskt kvalitetsprogram togs fram i
samband med detaljplanearbetet, haft en högst konkret inverkan på riksintresset Rådhustorget.
Genom att höga byggnadsdelar är synliga från torget påverkas silhuetten påtagligt. Även
byggande utanför riksintressets avgränsning ger effekter på riksintresset. Processen med
förskjutning av skala och volym nådde en kulmen 2017, när två höghus byggdes i centrala
stan, Kust hotell i kvarteret Örnen (14 våningar) och Stadstornet (16 våningar) i stadens
utkant. Den senare byggnaden är synlig från torget och bidrar till att skalförskjutningen blir
väldigt tydlig: det är inte längre Rådhuset som är stadens mest dominerande byggnad. Torget
står nu inför en omgestaltning inför stadens 400-årsjubileum 2021 och i dagarna pågår ett
kvalificerat detaljplanearbete som syftar till att säkerställa de återstående delarna av
riksintresset på lång sikt. Den nya detaljplanen är den första i kommunen som primärt syftar
till ett bevarande. Särskilda program för kulturmiljön och byggnadernas färgsättning har tagits
fram och i kommunen finns även stadsmiljöprogram, där kulturmiljön är integrerad i helheten.
I Svartöstaden fanns redan en bevarandeplan för samhällets ursprungliga rutnätsplan, när
riksintresset valdes ut. Riksintresset fick en värdetext som omfattade rutnätsplanen, men på
kartan var avgränsningen betydligt större. Där ingick även tjänstemannabostadsområden på
Älvnäset och Svartöbrinken. Den bristande överensstämmelsen mellan värdetext och
avgränsning har inneburit oklarheter. Svartöstadens läge mellan malmhamnen och
industrierna på Svartön innebar tidigare att samhället var isolerat. Området har påverkats av
många olika förändringsprocesser som växlande planeringsförutsättningarna bidragit till. När
miljöstörningarna var stora, avsåg Luleå kommun att avveckla stadsmiljön. Detta medförde
eftersatt underhåll, uteblivna investeringar och ett tilltagande förfall. Luleå kommun köpte
upp fastigheter som kom ut på marknaden och rev byggnader. När opinionen svängt i förmån
för bevarande, medverkade även den nya detaljplanen till rivningar inom de områden som
avsattes som skyddszon mot industrin. De hot och utmaningar som riksintresset står inför idag
är inte längre förfall och rivningar, utan ovarsamma vård- och underhållsåtgärder, förtätning
och restaureringar som bidrar till den gentrifieringsprocess som pågår. Till områdets
attraktion bidrar det vattennära läget, liksom trivselvärdena i de äldre bostadsområdena. När
Luleå stad expanderar behövs nya bostadsområden i stadsnära lägen. 2003 togs en detaljplan
fram som möjliggjorde byggandet av 15 villor inom riksintresset. Denna del har därefter
uteslutits och den disponentvilla som ligger inom området skyddas i detaljplanen. Inför
framtiden är viktiga frågor exempelvis hur förtätningen inom rutnätsplanen ska ske och hur de
många rivningstomter som finns ska användas. För Svartöstadens invånare är social hållbarhet
en viktig fråga, som diskuterades bland annat när skolan för några år sedan lades ned.
Gällivare kommun antog en bevarandeplan för Malmberget 1985. Emellertid var
bolagsområdet, med en stor del av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, aldrig en del
av stadsplanen och saknade detaljplaner, varför ett reellt skydd inte kom till stånd.
Representanter för kommunen har gett uttryck för att eftersom det är riksintresse, så är det
statens ansvar att skydda bebyggelsen och se till att den bevaras, inte kommunens. xxvii Under
2000-talet stod det klart att större delen, om inte hela, Malmberget kommer att avvecklas för
att möjliggöra för fortsatt malmbrytning. I klartext innebär det att större delen av bebyggelsen
rivs, även om en del byggnader flyttas. Samhällsfunktioner, så som skola och
sportanläggningar, flyttas till Gällivare, där också nya bostadsområden byggs. Cirka femtio
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byggnader har, eller är planerade, att flyttas under omvandlingsprocessen. Äldre,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader från bolagsområdet, har framförallt flyttats till
Koskullskulle, där de bildar ett nytt område. Den nya placeringen är inte identisk med hur
byggnaderna var placerade i Malmberget, men de flyttade byggnaderna relaterar till varandra
och skapar en miljö som påminner om den tidigare, genom höjdskillnader och topografi,
områdets täthet etc. En del byggnader har flyttats till Gällivare, dels till nybyggda områden på
Repisvaara, dels till Mellanområdet. Merparten av de flyttade byggnaderna utgörs av äldre,
uttalat kulturhistoriskt värdefulla, byggnader, men inte enbart. Villor även från senare epoker
har flyttats, vilket innebär att sammantaget så finns spår av flera epoker i Malmbergets
historia bevarade i omkringliggande samhällen.
Kiruna kommun antog en bevarandeplan för centralorten 1984. Denna influerades bland annat
av forskning om bolagsstäder som bedrivits vid Umeå universitet. xxviii Kommunen arbetade
också successivt med att skydda byggnader som pekades ut i bevarandeplanen i detaljplaner,
där en av de sista, som berörde bolagsområdet, vann laga kraft 2004. Samma år kom ett
pressmeddelande från Kiruna kommun, som sa att Kiruna skulle flytta för att möjliggöra för
fortsatt malmbrytning. Ett nytt centrum är under uppbyggnad nordost om dagens samhälle,
och LKAB bygger ett nytt område åt nordväst, vid Luossavaara. Uppdelningen mellan ett
bolagsområde och stadsplaneområde som fanns när Kiruna grundades uppstår därmed även nu
genom stadsomvandlingen, även om allt nu är planlagt enligt Plan- och bygglagen. En stor del
av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har, eller kommer att rivas. Kiruna kommun
och LKAB upprättade ett avtal 2011, där det reglerades att gruvbolaget skulle bekosta flytten
av upp till 21 kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dessa hörde till Kirunas äldsta
byggnader, och merparten fanns på bolagsområdet och tillhörde LKAB:s eget
fastighetsbestånd. Länsstyrelsen konstaterade att avtalet inte på ett tillräckligt sätt tog hänsyn
till kulturmiljön av riksintresse, och att avsevärt många fler byggnader måste bevaras genom
att flyttas för att ta hänsyn till detta. 2019 beslutades efter överläggningar mellan kommunen,
gruvbolaget, och länsstyrelsen att ytterligare ca 30 byggnader skulle flyttas. Även dessa hör
till Kirunas äldsta, flera från bolagsområdet, men även fler byggnader från centrum, samt
några från järnvägsområdet. Några byggnader har flyttas till ett område i anslutning till nya
centrum, och några har flyttats till LKAB:s nya område. Urvalet i Kiruna skiljer sig åt från det
i Malmberget, då det i Kiruna är byggnader från samhällets äldsta epok som flyttas. Det nya
bolagsområdet skiljer sig också från det ursprungliga genom sin topografi. De flyttade
byggnaderna hamnar på en höjd, och blir visuellt framträdande.

Resultatens placering i förhållande till nationell och
internationell översikt av tidigare forskning inom området
Vad gäller strukturomvandlingar så visar tidigare forskning att det behövs mer forskning om
hur dessa påverkar bebyggelsens kulturhistoriska värden, liksom strategier för hur
kulturmiljöerna kan hanteras. xxix
Tidigare forskning av relevans för riksintressenas historia saknas, så det har mot den
bakgrunden varit angeläget att upprätta en bakgrund till frågeställningarna omkring hur och
varför de fyra riksintressena etablerats som kulturarv. Av betydelse för studiens upplägg har i
slutskedet av arbetet också varit Riksantikvarieämbetets undersökning Stadens riksintressen –
hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? En studie av kulturmiljövårdens riksintressen i
kommunernas planläggning (2019). Vår undersökning har dock varit inriktad på att undersöka
hur riksintressena hanterats under hela tiden från utpekandet.
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Resultatens relevans för kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmiljöarbetet
Studien baseras på ett begränsat antal riksintressemiljöer, men dess resultat indikerar
begränsningar och svårigheter att hantera kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer. Att bättre
förstå dynamiken i hur riksintressena har uppstått och förändrats över tid ger förbättrade
möjligheter att hantera och planera för dem. Detta är aktuellt då många stadsmiljöer, även
riksintressemiljöer, står inför omfattande förändringstryck. Att riksintressena bidrar till att
skapa stereotypa bilder av miljöerna är något som bör uppmärksammas i stadsplaneringen.
Behovet av att slå vakt om en mångfald av kulturvärden och inkludera också underordnade
perspektiv i urval och bevarande av kulturmiljöer är något som eftersträvas av kulturvårdande
myndigheter. Då behöver planeringsverktygen och planeringsprocesserna också verka för att
så sker.

Resultatspridning – nuläge och kommande
Projektet och dess resultat har presenterats vid konferenser och seminarier, och ett antal
publikationer är planerade.

Presentationer

Projektet och dess preliminära resultat har presenterats vid följande konferenser och
workshoppar:
Heritagisation and the use of history in structural changes of historic towns,
International Conference on Nordic Town History, Stockholm, Augusti 2019
Heritagisation and the use of history in arctic towns, APECS (Association of Polar
Early Career Scientists Sweden) Workshop, Luleå, September 2019
Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer, Teknik- och
vetenskapshistoriska dagarna, Kiruna Mars 2019
Projektet har även presenterats genom följande populärvetenskapliga föreläsningar:
Historiska stadsmiljöer – stereotypa bilder eller komplexa stadslandskap? Arctic Fiveseminarium, Luleå, 9 maj 2019
Mönsterstäder, kåkstäder och trästäder, Luleå hembygdsförening, 23 november 2019
Vidare är ett riksintresseseminarium på Piteå museum planerat att äga rum under våren 2020,
som vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med kulturmiljöfrågor i Norrbotten.

Planerade publikationer

Följande rapporter och artiklar är planerade:
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Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer. Forskningsrapport,
Luleå tekniska universitet.
”Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer”(preliminär titel), en
artikel på svenska som är planerad att skickas in till Bebyggelsehistorisk tidskrift
“Heritagisation and the use of history in structural changes of historic towns” ett
bokkapitel på engelska i Urbanity in the Periphery (preliminär titel), ed. Droste, H.,
Routledge, som bygger på resultaten från International Conference on Nordic Town
History
”Kulturarvsprocesser i Piteå”, en populärvetenskaplig artikel på svenska som är
planerad i Piteå museums årsbok

Käll- och litteraturförteckning
Internetpubliceringar

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken: Handbok 2014-11-16, hämtad
2020-02-22,
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7811/Rapp%202014_46.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y
Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommunernas
förutsättningar för att ta hänsyn till kulturvärden, Riksantikvarieämbetet 2017, hämtad 202002-22
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10799/Rapp2017_9.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
Landskaps- och miljötyper: En ordlista till riksintresseöversynen, hämtad 2020-02-22,
https://www.raa.se/app/uploads/2013/06/landskaps_och_miljotyper.pdf
Riksintressen för kulturmiljövården – Norrbottens län (BD), Riksantikvarieämbetet,
https://www.raa.se/app/uploads/2019/02/BD_riksintressen.pdf
Riksintressen Norrbotten, 2009-09-09, som innehåller värdetexter enligt
Riksantikvarieämbetets beslut 1997-11-17 och tidigare fanns på Riksantikvarieämbetets
hemsida.
Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? En studie av
kulturmiljövårdens riksintressen i kommunernas planläggning, Riksantikvarieämbetet 2019,
hämtad 2020-02-23
http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1358261&dswid=1919
UNESCO. 2011, 2011-11-10-last update, Recommendation on the Historic Urban
Landscape. Available: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [2013,
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Otryckt material
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Länsstyrelsen Norrbotten & Piteå museum.
11

Hansson, M, 1980, Det gäller Svartöstadens framtid som bostadsområde, Umeå universitet.
Lundequist, Jerker, 1970, Piteå, Luleå och Haparanda: kommunal målsättning i
bevarandefrågor, Den nordiska trästaden, Stockholm: KKH Arkitekturskolan.
Sträng, Maria & Elmén Berg, Anna, 1997, Älvnäset – en del av Svartöstaden, Luleå kommun,
Luleå: Norrbottens museum.
Wikström, Jan, 1982, Svartöstaden – en kåkstad: Kortfattad historik, Luleå.
Wikström, Jan u.å. Svartöstaden: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Katalog.

Litteratur

Andrén, Erik, 1935 ”Småstadens borgargård: Ett forskningsobjekt i Norrbotten och andra
svenska städer”, Norrbotten, Luleå.
Brummer, Hans Henrik & Brunnström, Lasse, 1992, Kiruna – staden som konstverk,
Stockholm: Waldemarsudde.
Brunnström, Lasse, 1981, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige. Del 1 En
bebyggelsehistorisk studie av anläggningsskedet fram till 1910, Umeå.
Bäck, Mathias, 2015,”Stadsarkeologi i Norrland – varför inte?”, Bebyggelsehistorisk tidskrift
nr 70.
Biörnstad, Margareta, 2015, Kulturminnesvård i efterkrigstid – med Riksantikvarieämbetet
i centrum, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
Elmén Berg, Anna, 2000, Program för Norrbottens industriarv, Luleå: Länsstyrelsen i
Norrbotten.
Förarbeten för fysisk riksplanering: underlagsmaterial. Nr 23 Miljöer och större områden
av betydelse för kulturminnesvården: beskrivning till kartredovisning sammanställd inom
riksantikvarieämbetet, Stockholm: Liber 1972.
Forsström, Gösta, 1973, Malmberget: malmen och bebyggelsen, Gällivare kommun, Skrifter
del 1, Luleå: Norrbottens museum.
Granqvist, Hans, Rask, Peo, Sundström, Björn & Sundström, Peter, 1992, Staden bortom
staden: En bok om Svartöstaden, Luleå.
Hammarlund, Sven, 1952, “Två klassicistiska norrbottenstorg”, Norrbotten.
Harrison, R. 2013, Heritage: critical approaches, Routledge, Milton Park, Abingdon;
New York
Janson, Sverker, 1974, Kulturvård och samhällsbildning, Stockholm: Nordiska museet.
Kropf, K. 2014, "Ambiguity in the definition of built form", Urban Morphology, vol. 18, no.
1, ss. 41-57
Moudon, A.V. 1997, "Urban morphology as an emerging interdisciplinary field", Urban
Morphology, vol. 1, no. 1, pp. 3-10
Nordin, Erik, 2016, “Den nordiska trästaden och dess förhistoria: Några minnen och
anteckningar, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72.
Norrbottens synliga historia: 1992 & 1998, Norrbottens kulturmiljöprogram del 1, del 2,
band 1-2, Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Olsson, K. & Wetterberg, O. 2015, "Gamlestaden - om strukturella förändringar,
kulturarvsprocesser och ansvar för framtiden" in Gamlestaden: Strukturella förändringar
och kulturarvsprocesser - en fallstudie, eds. S. Andersson, K. Olsson & O. Wetterberg,
Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, Göteborg, ss. 5-12.
Ranby, Henrik, 2015, “Kommunal kulturmiljövård och gentrifiering – erfarenheter från
Höganäs kommun 1989-2014”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 70.
Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige: Förteckning. Underlag för tillämpning av
naturresurslagen 2 kap 6 §, Riksantikvarieämbetet: Almqvist & Wiksell 1990.
Sjöholm, J. 2016, Heritagisation, re-heritagisation and de-heritagisation of built
environments: The urban transformation of Kiruna, Sweden, Luleå tekniska universitet
12

SOU 1971:75, Hushållning med mark och vatten.
SOU 1979:55, Hushållning med mark och vatten 2, Del 2 Bakgrundsbeskrivning.
Steckzén, Birger, 1921, Minnesskrift till Piteå stads 300-årsjubileum, Stockholm: Almqvist &
Wiksell.
Storm, A. (2014). Post-industrial landscape scars. New York: Palgrave Macmillan.
Svensson, B. & Wetterberg, O. 2008, "Historiens betydelse i kulturmiljöförvaltning" in
Malmberget: strukturella förändringar och kulturarvsprocesser - en fallstudie, eds. B.
Svensson & O. Wetterberg, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, ss. 6-14.
Tunbridge, J.E. & Ashworth, G.J. 1996, Dissonant heritage: the management of the past as a
resource in conflict, Wiley, Chichester
Yin, R.K. 2007, Fallstudier: design och genomförande., Liber, Malmö
Tunbridge, Ashworth 1996
Harrison 2013
iii
Sjöholm 2016
iv
UNESCO 2011
v
Moudon 1997
vi
Kropf 2014
vii
Yin 2007
viii
Arbetet inleddes efter ett regeringsbeslut 1966 och en första utredning lades fram 1971: Hushållning med
mark och vatten, SOU 1971:75. Janson s. 134
ix
Nationalencyklopedin, uppslagsord ”fysisk riksplanering”, ”riksintresse”, ”naturresurslagen”.
x
Förarbeten för fysisk riksplanering: underlagsmaterial. Nr 23 Miljöer och större områden av betydelse för
kulturminnesvården, 1972, s. 8.
xi
Hushållning med mark och vatten 2, Del 2 Bakgrundsbeskrivning, SOU 1979:55, s. 122.
xii
Janson s. 80 f.
xiii
De kategorier som urvalet redovisades utifrån var: Fångstsamhället, Kolonisation och bebyggelsekontinuitet,
Äldre fornlämningsbygder, Yngre fornlämningsbygder, Forntida religion, näringar och försvar, Det agrara
samhällets utveckling, Utmarkernas nyttjande, Kustnäringar, Kyrkliga byggnadsmiljöer, Slott och borgar,
Kommunikationsleder, Bergsbruket, Urbaniseringen, Hushållning med mark och vatten, SOU 1971:75, s. 175
xiv
Selinge, s. 11–39. I underlagsmaterialet är kategorierna något fler: Selinge listar femton fornlämningsmiljöer
och tio ”icke-arkeologiska” kategorier: Agrara bebyggelsemiljöer, Agrara odlingslandskap, Utmarksmiljöer,
Fångstnäringar, Bergshanteringen, Industrimiljöer, Kyrkliga byggnadsmiljöer, Högre stånds-miljöer, Urbana
miljöer och Kommunikationsleder.
xv
SOU 1971:75, s. 182.
xvi
Skrivelse från Länsstyrelsen i Norrbottens län 1990-02-12, från Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i
Norrbottens län, 1990-05-02, Ämbetsarkivet, ATA.
xvii
Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige: Förteckning. Underlag för tillämpning av naturresurslagen 2 kap 6 §,
Riksantikvarieämbetet: Almqvist & Wiksell 1990.
xviii
Värdetexterna citeras efter dokumentet Riksintressen Norrbotten, 2009-09-09, som innehåller värdetexter
enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1997-11-17 och tidigare fanns på Riksantikvarieämbetets hemsida. Texten
avseende Kiruna reviderades 2010, texten om Svartöstaden enligt beslut 2019-02-13. Nu gällande värdetexter
finns i dokumentet Riksintressen för kulturmiljövården – Norrbottens län (BD), Riksantikvarieämbetet,
https://www.raa.se/app/uploads/2019/02/BD_riksintressen.pdf
i

ii

Jmf Bäck 2016.
Jmf Nordin 2016.
xxi
Landskaps- och miljötyper: En ordlista till riksintresseöversynen. Riksantikvarieämbetet 1996-08-27.
xxii
Brunnström 1981.
xxiii
Brummer & Brunnström 1993.
xxiv
Forsström 1973.
xxv
På tapeten nu är Ernst café.
xxvi
Se exempelvis artikeln ”1700-talshus hittat på Gågatan”, Piteå-Tidningen 2009-10-17. Byggnaden
dokumenterades av BA Konsult, Visby och Hummelbos Byggnadsvård AB, Spånga. Skrivelse från Norrbottens
xix
xx

13

museum 2010-03-26, Miljökonsekvensbeskrivning: Kulturhistorisk miljö, för del av Stadsvapnet, Piteå, BA
Konsult 2010-03-17, yttrande ang. detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning från Piteå museum 2010-03-30.
Se handlingar i Piteå museums arkiv.
xxvii
Storm 2014.
xxviii
Se bland annat Lasse Brunnströms och Mats Ahnlunds arbeten.
xxix
Svensson och Wetterberg 2008, Olsson och Wetterberg 2015.

14

