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Projektnamn
Malmfältens kulturmiljöprocesser

Ansvarig institution, med fullständig institutionsadress
Luleå tekniska universitet
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser
Avdelningen för Arkitektur och vatten
971 87 Luleå

Medverkande institutioner eller discipliner
Norrbottens museum
Box 266
971 08 Luleå

Projektledare, med titel, födelseår, adress till nuvarande arbetsplats
samt e-post adress
Kristina L Nilsson, professor
Födelseår: 1950
Luleå tekniska universitet
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser
Avdelningen för Arkitektur och vatten
971 87 Luleå
E-post: kristina.l.nilsson@ltu.se

Projektmedarbetare, med titel och födelseår
Jennie Sjöholm, bebyggelseantikvarie, Norrbottens museum
Födelseår: 1974

Sammanfattande resultat
I projektet undersöks hur kulturmiljön beskrivs och värderas i olika planeringsdokument,
såväl på nationell som på kommunal nivå. I stora drag är det ungefär samma bebyggelse som
återkommer i dokumenten, som bedöms vara värdefulla kulturmiljöer. I stort sett har samma
ställningstaganden gjorts i planeringen från tidigt 1980-tal. Endast i en nyligen antagen
detaljplan i Kiruna bryts mönstret, där rivning medges av tidigare skyddade byggnader.
I Malmberget jämförs riksintressebeskrivning och beslut om avslag på
byggnadsminnesförklaringar med den kommunala bevarandeplanen från 1985,
kulturmiljöanalys från 2006, samt fördjupad översiktsplan från 2008. I dessa planer anges
kulturmiljön vara viktig, men den har ändå inte säkerställts genom fortsatta
planeringsåtgärder.
För Kiruna jämförs riksintressebeskrivning och fördjupad riksintressebeskrivning, samt
byggnadsminnesförklaringar med den kommunala bevarandeplanen från 1984, fördjupad
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översiktsplan från 2006, kulturmiljöanalys från 2008, och detaljplan för gruvstadspark 20092010. Kulturmiljön framstår som viktig i samtliga dokument, och kommunen har under flera
decennier aktivt arbetat med att säkerställa den värdefulla bebyggelsen. Till exempel skyddas
en stor del av den utpekat värdefulla bebyggelsen i detaljplaner. Detaljplanen för
gruvstadsparken går stick i stäv med övriga planer. I detaljplanen uttrycks en förhoppning om
att en stor del av den äldre bebyggelsen ska komma att bevaras genom att flyttas. Men detta
säkerställs inte i bestämmelserna till detaljplanen. Den värdefulla byggnaden säkras inte heller
genom det avtal Kiruna kommun och gruvbolaget LKAB har undertecknat, ett avtal som
bland annat reglerar framtiden för Kirunas kulturmiljö som påverkas av gruvans utbredning.
Genom intervjuerna med personer i de båda kommunerna, LKAB, samt Länsstyrelsen,
framkommer att det finns en diskrepans mellan vad som enligt antagna planer ska bevaras,
och vad som i praktiken sannolikt kommer att bevaras. Utredningar har tagits fram under
planeringsprocesserna, som förordar flytt av värdefulla byggnader för att minska
samhällsomvandlingarnas negativa påverkan på kulturmiljön. I sluten förhandlingsplanering
mellan kommunerna och gruvbolaget, ser det ut som att de två parterna bortsett från dessa
utredningar. Detta medför ett stort ansvar för staten, att genom Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet, att agera för kulturmiljön och att nationella, regionala och lokala
allmänna intressen upprätthålls.
Sannolikt beror svårigheten att hävda kulturmiljön på flera saker. Bland annat finns olika
perspektiv på kulturmiljön hos de studerade aktörerna, där det saknas en samlad bild av vad
som utgör kulturmiljö i de båda samhällena. Det råder även delade meningar om möjligheten,
nyttan och värdet av olika bevarandescenarier, och det saknas en klar bild av för vem
kulturmiljön bör bevaras.
Flera aktörer i planeringsprocesserna upplever också en oklar ansvarsfördelning mellan
kommun, länsstyrelse och nationell myndighet när det gäller stöd för beslut om
kulturmiljöerna. Undersökningen visar att kulturmiljöprocesserna är komplexa och fyllda med
dilemman. Detta kan medföra att flera aktörer önskar att någon av de andra aktörerna ska ta
ansvar för de svåra ställningstagandena.
Ett antal diskurser kan urskiljas, om hur kulturmiljön uppfattas av aktörerna som ingår i
undersökningen. Det finns en kulturmiljö-diskurs, där alla typer av bebyggelse uppfattas som
värdefull, oavsett lagskydd. I vackra hus-diskursen anses byggnader som uppfattas som
vackra vara mest bevarandevärda. Enligt bevarandeskydds-diskursen är det byggnader som
har ett formellt skydd som uppfattas som kulturmiljö. Kulturmiljön omfattas även av en
ickefråge-diskurs, då det finns exempel på att kulturmiljöfrågorna inte alls behandlats i vissa
planeringssammanhang eller att nödvändiga utredningar och ställningstaganden inte
prioriterats i planeringen. När det gäller synen på byggnader som eventuellt kommer att
flyttas, kan en integrerings-diskurs urskiljas. Inom ramen för denna är syftet med att flytta
byggnader, att de ska bibehålla dagens funktion, och utgöra en integrerad del av stadsmiljön
när byggnaderna flyttas. Detta till skillnad från musei-diskursen, där ambitionen istället är att
flytta ett fåtal byggnader som placeras på ett hembygdsområde eller liknande, och därmed får
en förändrad användning. Slutligen kan en underordnad kulturmiljö-diskurs urskiljas. Inom
denna sägs att kulturmiljön är viktig, men den underordnas annat så som ekonomisk
lönsamhet, eller energieffektiviseringsvinster som anses finnas i nyproducerade byggnader.
Vi ser att kulturmiljön kan stärkas genom att bättre integreras i planeringsprocesserna,
framför allt i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna. Det är också viktigt att det finns en
koppling mellan de kommunala planerna, så att översiktsplanens intentioner följs upp med de
juridiskt bindande detaljplanerna, för att säkerställa de miljöer som man önskar bevara.
Malmfältskommunerna har valt att göra separata kulturmiljöanalyser, som dock inte
integrerats i översiktsplaneringen. Det har troligen inneburit att de målkonflikter, som
tydliggörs när olika intressen ställs mot varandra, har undvikits i detta planeringsskede. Det är
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i översiktsplaneskedet, som sådana konflikter bör klaras ut. I stället har intressemotsättningar
tydliggjorts och behövt hanteras i t.ex. Kirunas kommuns detaljplan för gruvstadsparken.
Genom att i den kommunala planeringen aktivt arbeta med en bevarandeskyddsdiskurs,
kan kulturmiljöer långsiktigt säkras. Om planeringen samtidigt omfattar en
kulturmiljödiskurs, kan den integrera nytolkningar, breddningar av kulturavsbegreppet etc.
Vi har också undersökt i vilken utsträckning besöksnäringen använder sig av
Malmfältens kulturmiljöer. Bägge kommunerna ser turismen som en viktig näring.
Informationen om och tillgängligheten till kulturmiljöerna i Kiruna och Malmberget är
emellertid svagt utvecklad, och den kunskap som finns om miljöerna förmedlas endast i
begränsad utsträckning. Denna fråga kommer att undersökas vidare i LTU:s fortsatta
forskning.

Bakgrund och syfte med projektet
Malmberget (Gällivare kommun) och Kiruna (Kiruna kommun) är två samhällen som står
inför omfattande förändringar. Båda samhällena är beroende av gruvnäringen, där gruvbolaget
LKAB är den dominerande aktören inom gruvindustrin med en omfattande och expanderande
järnmalmsbrytning. Gruvorna och samhällena ligger 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 båda orterna. En fortsatt malmbrytning
kommer att få mycket stora konsekvenser för både Malmberget och Kiruna, då stora delar av
bebyggelsen måste flyttas eller rivas och ersättas av ny bebyggelse.
Malmbergets och Kirunas bebyggelse har mycket höga kulturvärden, där såväl större
områden som enskilda byggnader har stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Båda
orterna är utpekade som kulturmiljöer av riksintresse. I Kiruna finns flera byggnadsminnen,
och ett flertal byggnader skyddas i detaljplan. I Malmberget finns byggnader som bedömts
vara av byggnadsminnesklass, även om de saknar byggnadsminnesskydd. Både Gällivare
kommun och Kiruna kommun har antagit bevarandeplaner i mitten av 1980-talet, och har
under de senaste åren arbetat med kulturmiljöanalyser av de berörda samhällena.
Hur kulturmiljöerna ska beaktas i de kommande förändringarna 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 finns inga beslut fattade om vad som ska hända
med bebyggelsen.
Februari 2011 antog Kirunas kommunfullmäktige en ny detaljplan för marken som är
närmast deformationsutbredningen 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 flyttas. Men betydande delar av bebyggelsen, såväl
i Malmberget som i Kiruna, kan komma att rivas inom en snar framtid. Vilka byggnader som
flyttas, på vilket sätt, vilken plats de ska flyttas till, eller hur de ska inkorporeras i ett nytt
sammanhang har inte presenterats. Inte heller vilka konsekvenser en eventuell flytt får för de
kul
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:

