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Sammanfattning  

  Kiruna stad kom till år 1900 då kronan antog stadsplanen. Stadens grundare är gruvföretaget 

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag). Det är tack vare järnmalmen i Kiruna som 

gruvföretaget etablerade sig där och samhället växte fram. LKABs förste disponent Hjalmar 

Lundbohm anses vara skaparen av Kiruna då han såg till så att samhället blev ett 

mönstersamhälle.  

Järnmalmen bryts i en av världens största underjordiska gruva, denna gruva lutar in mot 

staden vilket har gjort att sprickor och deformationer har drabbat marken. Detta har lett till att 

det måste ske en stadsomvandling, nya Kiruna flyttas österut mot Tuolluvaara. Stora områden 

drabbas nu av denna flytt, det gör att ett flertal byggnader och hus kommer att rivas. Kiruna 

kommun och LKAB har gjort upp en plan på vilka kulturhistorisktvärdefulla byggnader de 

anser vara betydelsefulla för Kirunas identitet och kommer att flytta med dessa till nya 

Kiruna. Detta gör att vissa byggnader kommer att rivas.   

Denna uppsats tar upp tre av de centrala byggnadsminnena som finns i Kiruna för att se hur de 

behandlas och om Kiruna kommun samt LKAB kunde handlat annorlunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary  

 

  Kiruna counts 1900 as its birth year, when the Crown approved the town plan.  The city's 

founder is the mining company LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Ltd).  The mining 

company LKAB applied for changes in the comprehensive plan of central Kiruna due to the 

effects the expansion of their mining activity would have on the ground underneath the city.  

LKAB's first managing director Hjalmar Lundbohm is considered to be the creator of Kiruna. 

He wanted to turn Kiruna into a model community. 

The mine leans towards the city, which has made cracking and deformations in the ground. 

As a result, there must be a transformation of the city. New Kiruna will be moved eastward 

toward Tuolluvaara. Large areas are currently faced with this move. A number of buildings 

and houses will be demolished. Kiruna and LKAB have drawn up a plan in which historical 

and culturally valuable buildings considered relevant for Kiruna's identity. These buildings 

will be moved to new Kiruna. This means that some buildings will be demolished. 

This essay discusses three of the main building memories in Kiruna to see how they are 

processed and if Kiruna community and LKAB could have acted differently. 

  

 



Förord 

 

Mina 3 år på Högskolan på Gotland lider nu mot sitt slut där jag studerat till 

föremålsantikvarie. Under denna period har ett större intresse för kulturvård ökat och jag 

tycker det är minst lika intressant med byggander som med föremål. Tanken om att skriva om 

stadsomvandlingen i Kiruna i mitt examensarbete startade under Vt. 2012 då jag läste kursen 

kulturegendomsrätt, där vi talade om det var rätt att riva dessa byggnadsminnen.  

Jag tycker att det är ytterst intressant att få se hur en sådan omfattande stadsflytt skall gå till. 

Det är den mest komplexa bevarandefrågan i vår tid. Just därför vill jag undersöka hur Kiruna 

kommun och LKAB väljer att ta tillvara på Kirunas historia.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till dem som har hjälpt mig att göra detta arbete möjligt. 

Norrbottens länsstyrelse har bidragit med en stor del av underlaget till denna uppsats. Jag vill 

även tacka Örjan Matti från Tyréns AB, Thomas Nylund som arbetar som stadsarkitekt för 

Kiruna kommun samt Magnus Mårtensson från Nya Töre Husflyttningar AB.  

Sist men inte minst vill jag tacka nära och kära som varit till stor hjälp då de läst igenom 

arbetet och kommit med goda råd.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kiruna kommun och LKAB tar tillvara på dess 

byggnadsminnen och kulturarv. Hanteringen av Kirunas kulturarv i samband med stadsflytten 

är en av den mest betydande och mest komplexa bevarandefrågorna i vårt land just nu. Då 

Kiruna stad genomgår en förflyttning till Luossavaara vill jag se hur kommunen tar tillvara på 

dess byggnadshistoriska arv och främst hur de väljer att bevara vissa byggnadsminnen och 

varför de väljer att riva vissa byggnadsminnen. Jag vill även få svar på vilka kriterier som 

byggnaderna ska ha för att ”räddas” och vilka värden man har tagit tillvara på, samt vilka 

värden som går förlorade. Jag vill få svar på om det är det kulturhistoriska värdet som väger 

tyngst eller om det har lett till ett ekonomiskt övervägande. Syftet med denna uppsats är även 

att se om det finns andra alternativ för de kulturhistoriska byggnaderna som nu påverkas av 

flytten.  

 

För att jag ska kunna klargöra mitt syfte med uppsatsen så använder jag mig av följande 

frågeställningar: 

 Vad har avgjort vilka byggnadsminnen som hävs respektive behålls? Vilka värden 

framhålls när byggnadsminnen hävs? 

 Finns det fler alternativ som de inblandade aktörerna kunde tagit tillvara på vad 

gällande de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i Kiruna?   

 

1.2 Avgränsning 

Det finns mycket skrivit om just stadsomvandlingen som pågår i Kiruna och ett flertal 

rapporter och uppsatser som berör den på ett eller annat sätt. Detta har gjort det tämligen svårt 

för min uppsats då de flesta frågor redan finns besvarade. De frågor jag hade under början av 

uppsatstiden har jag fått byta ut då de redan fanns besvarade. I Kiruna kommun finns det 13 

stycken byggnadsminnen. Varför jag valt att endast ta upp tre av dem i denna uppsats är för 

att de ligger i det område som är mest drabbat av deformationen. Till en början så valde jag att 

ha med fyra byggnadsminnen som blir drabbade av stadsflytten, men efter att jag insett att det 

inte finns så mycket skrivit om hyresfastigheten Jerusalem så har jag valt att inte ha med 

denna byggnad i min uppsats. Det finns information i form av beslut för byggnadsminne men 

det finns inga beslut vad jag har hittat om hävningen av byggnadsminnesförklaringen. I och 
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med det så har jag inte fått någon information om vad som kommer att ske med Jerusalem 

förutom att den kommer att rivas, men inte på vilka grunder.  

 

1.3Kirunas framväxt 

Innan Kiruna stad kom till så var markerna obebodda, det fanns endast vildmark. Dessa 

marker vid Kiirunavara och Haukivaara brukades som betes och kalvningsland till samernas 

boskap.
1
 Redan på 1600-talet kände man till järnmalmsfyndigheterna i Kiirunavara och 

Luossavaara, trots det dröjde det ända till 1800-talet innan malmen började brytas i en större 

skala. Kiruna blev på så sätt en ren bruksort. Det blev intressant att bosätta sig permanent här 

först när gruvan etablerats. Sveriges geologiska undersökning (SGU) gjorde år 1875 en 

expedition till Kiirunavara och Luossavaara för att mäta in och namnge utmål i gruvbergen. 

Syftet var att exploatera då LKAB bildades 1890. Järnvägen byggs ut då man anlägger spår 

mellan Kiruna och Narvik, detta görs för att malmen skulle bli mer brytvärd. SGUs tidigare 

anställda Hjalmar Lundbohm blev platschef i Kiruna år 1897.  Lundbohm var geolog i 

grunden men hade även ett stort intresse för konst, arkitektur och litteratur. Lundbohm ville 

göra Kiruna till ett mönstersamhälle och tog hjälp av dåtidens främsta experter inom 

arkitektur och samhällsplanering för att undvika misstagen som gjorts i Malmberget, där 

kåkstaden växte fram.
2
 Lundbohm kände ett socialt ansvar för de människor han hade blivit 

utsatt för att leda och ville göra staden som ett föredöme för andra. ”Världens bästa samhälle” 

blev under flera decennier Kirunas hedersnamn tack vare skaparen Hjalmar Lundbohm.
3
  

Ansvaret Lundbohm får är att samhället ska etableras i närheten av gruvan och att 

gruvbrytningen skall starta.
 
Lundbohm bestämmer sig för att Haukivaara var det rätta området 

att börja bygga på, då han tyckte att samhälle och gruva bör vara i anslutning till varandra. 

Som bolagsarkitekt anlitades Gustaf Wickman som upprättar stadsplanen för bolagsområdet 

samt större delar av bebyggelsen.
4
 Arkitekten för stadsplanen blev Per Olof Hallman. Se bild 

1 för stadsplanen. Gatorna i staden följer terrängen i ett oregelbundet mönster så att de kalla 

vindarna bromsas upp. Detta var ett nytt sätt att göra en stadsplanering på, som avvek från den 

traditionella romerska stadsplaneringen som bestod av ett rutnät av raka gator. Planen består 

                                                 
1
Sjöholm, Jennie (2008), Vad är Kiruna värt?  Norrbottens museum, s. 15. 

2
 Rosén, Johanna (2012), ”Kirunas bebyggelsehistoria” s. 1. Arbete från kursen ”Byggnadstradition och 

bebyggelsehistoria” Vt. 2012, kulturvård Högskolan på Gotland. 

3
 Rosén, Johanna (2012), ” Förflyttning av Kiruna centrum, kan man flytta en stad?”, s. 2. Arbete från kursen 

”Kulturegendomsrätt” Vt. 2012, kulturvård Högskolan på Gotland. 

4
 Sjöholm, Jennie (2008), Vad är Kiruna värt? Norrbottens museum, s. 16. 
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även av ett flertal mindre platsbildningar där man får en överblick över 

landskapet.
5
Stadsplanen antas av kronan den 27 april år 1900, detta datum räknas som 

Kirunas födelseår.  

Strax därpå kom ett nytt område att växa fram, SJ-området som slog rot längs med 

järnvägsspåret. Lokstall, järnvägsstation och hotell, samt arbetarbostäder växte fram i detta 

område. Redan under 1900-talet så fanns det vissa kännetecken för Kiruna, bland annat 

bostäderna i bolagsområdet som var kända för deras höga standard, även konsten och 

arkitekturen som sågs i staden var typisk för Kiruna. År 1909 blir Kiruna ett 

municipalsamhälle, även detta år kommer Kiruna kyrka till. Under denna tid så är det allt fler 

människor som kommer att bo i Kiruna vilket leder till bostadsbrist och att staden byggs ut. 

Alla kostnader som uppkommer i utbyggandet står LKAB för, de står även för institutioner 

som växer fram då samhället moderniseras.
6
  

 

1.3.1 Korta fakta om LKAB  

LKAB bildades år 1890. Redan 1902 länkades LKAB:s gruvverksamhet via järnvägar till den 

världsomfattande marknaden, från Narvik i norr till Luleå i söder. LKAB var redan från 

början målmedvetna om att nå behovet som fanns hos stålindustrin. Den första pelletsverket 

som LKAB byggde i Malmberget var 1954. LKAB kan ses som en av skaparna till Kiruna då 

det var deras förste disponent Hjalmar Lundbohm ses som stadens grundare. Lundbohm var 

en stark drivkraft för LKAB och samhället.
7
 

 

1.3.2 Stadsbildning 

1948 får Kiruna stadsrättigheter. Stadshuset byggs då som ett manifest för händelsen. 

Byggnaden ritas av Arthur von Schmalensee och står färdig under 1960-talet. Efter 

andravärldskrigets slut blir det en stor expansion för LKAB, de övergår då från dagbrott till 

underjordsbrytning. Då LKAB expanderar blir det allt fler människor som flyttar till Kiruna. 

Som följd av expansionen för LKAB och befolkningen så blir bostadsbristen alltmer 

påtaglig.
8
 Under 1950–60-talen så genomförs omfattande saneringar runtom i Sverige, detta 

                                                 
5
 Rosén, Johanna (2012), ” Förflyttning av Kiruna centrum, kan man flytta en stad?”, s. 2. Arbete från kursen 

”Kulturegendomsrätt” Vt. 2012, kulturvård Högskolan på Gotland.  

6
 Sjöholm, Jennie (2008) Vad är Kiruna värt? Norrbottens museum, s. 17. 

7
 http://www.lkab.com/Om-oss/Historik/ , besökt den 9 maj 2012. 

8
 Sjöholm, Jennie (2008), Vad är Kiruna värt? Norrbottens museum, s. 18. 
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drabbar även Kiruna. Mest omfattande blir rivningarna i centrum där större delen av den äldre 

bebyggelsen jämnas med marken och ersätts med nybyggnationer. Denna sanering gjordes på 

grund av staden behövde mer flerfamiljshus samt att vissa av de äldre byggnaderna var i 

dåligt skick. Redan tidigt försvann viktiga byggnader i Kiruna, Centralskolan revs under 

1970-talet. Denna byggnad sågs som en symbol för många Kirunabor.  

I Kiruna hade man som mest invånare under 1975, då fanns där cirka 25000 i tätorten. Allt 

efter detta så har antalet invånare minskat.
9
 

Bild 1. 

Stadsplanen är indelad i tre områden. Det gul färgade fältet är SJ-området, det orange färgade fältet är 

stadsplanen och det mörkgröna fältet är bolagsområdet. 

                                                 
9
 Sjöholm, Jennie (2008), Vad är Kiruna värt? Norrbottens museum, s. 19. 
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1.3.3 Stadsomvandlingen, varför måste den ske? 

Kiirunavaara är en av världens största underjordiska gruva med cirka 400 kilometer 

transportvägar inne i berget. Orsaken till stadsomvandlingen och grunden för Kirunas födelse 

och existens är järnmalmen som både bryter och förfinar järnmalmen till pellets. 

Gruvföretaget LKABs nedbrytning av järnmalm gör att det orsakar sprickbildningar i marken 

då malmkroppen sluttar nedåt och inåt mot Kiruna centrum.
 10

 Därför kommer nu stora delar 

av staden flyttas. Det slutgiltiga beslutet om Kirunas centrum blev att den kommer att flyttas 

till Stadsberget Luossavaara.
11

 Huvudnivån för gruvan ligger i dagsläget på 1045 meter djup, 

en ny huvudnivå är beräknad till 1365 meters djup.  

Bild 11. 

 Bilden visar malmkroppens två sidor, den vänstra sidan som staden befinner sig på kallas för 

”hängvägg”. Berget på den högra sidan av malmkroppen kallas för "liggvägg".
12

 

 

Sidan som är riktad in mot staden påverkas, då malmkroppen slutar. Det är därför delar av 

Kiruna nu måste flyttas. Exakt hur snabbt det går och hur mycket av staden som drabbas är 

mycket svårt att beräkna.
 13 

                                                 
10

 Rosén, Johanna (2012), ”Förflyttning av Kiruna centrum, kan man flytta en stad?” s. 2. Arbete från kursen 

”Kulturegendomsrätt” Vt. 2012, kulturvård Högskolan på Gotland. 

11
 Rosén, Johanna (2012), ” Förflyttning av Kiruna centrum, kan man flytta en stad?”, s. 2. Arbete från kursen 

”Kulturegendomsrätt” Vt. 2012, kulturvård Högskolan på Gotland. 

12
 http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Markdeformationer/Darfor-spricker-berget/, besökt den 15 

maj 2012. 

13
 http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Markdeformationer/Darfor-spricker-berget/, besökt den 15 

maj 2012. 
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Bild 12 visar att nuvarande stadskärna flyttas cirka 3 kilometer öster till det lilla samhället 

Toulluvaara.  

 

1.4 Material och metod 

Mitt bakgrundsmaterial består av litteratur som beskriver Kirunas historia, varför staden kom 

till och varför den är uppbyggd på ett visst sätt. I bakgrunden så har jag även använt mig av 

tidigare arbeten som jag gjort, som har varit förstudier inför denna uppsats. Förflyttningen av 

Kiruna centrum, kan man flytta en stad? heter den uppsats som jag skrev i kursen 

kulturegendomsrätt som hölls på Högskolan på Gotland 2012.  Kiruna bebyggelsehistoria 

heter det andra arbetet som jag tidigare gjort som jag använt mig av i bakgrunden. Denna 

uppsats gjorde jag i kursen byggnadstradition och bebyggelsehistoria, även denna hölls på 

Högskolan på Gotland under 2012.  

För att jag skulle få mer kunskap och information om de byggnadsminnen som behandlas i 

denna uppsats så har jag varit i kontakt med Länsstyrelsen i Norrbotten, Kiruna kommun, 

Norrbottens museum samt LKAB. Med hjälp av dessa aktörer så har jag fått besluten om 

byggnadsminnena samt information om hur deras öde kommer att bli. Kiruna kommun har en 

hemsida som aktivt uppdateras med ny information om stadsförvandlingen som har varit till 

stor hjälp. Gällande Kiruna kommun så har jag talat med kommunchefen Stefan Hämäläinen 

som har gett mig viss information och även stadsarkitekten Thomas Nylund för att få mer 

information om byggnaderna som är inblandade i flytten samt kostnadsfrågor som är viktiga 
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att ställa i en sådan omfattande flytt. Jag har även haft stor hjälp av Tyréns AB som har 

skickat mig utredningar som de gjort angående stadshuset, om det är möjligt att flytta det eller 

ej. Nya Töre Husflyttningar AB har gett mig information i form av en kalkyl de gjort om vad 

det skulle kosta att flytta kulturhistorisktvärdefulla byggnader i Kiruna. Jag har även använt 

mig av tidningsartiklar för att se hur debatten har tett sig mellan de olika aktörerna.  

Mina metoder som jag har använt mig av är intervjuer med bland annat Stefan Hämäläinen, 

Thomas Nylund, Kiruna kommun samt Göran Olovsson, LKAB. Dessa intervjuer har gjorts 

på telefon samt mail, de intervjuer som gjordes per telefon antecknades svaren ned samtidigt 

som samtalet pågick. Jag har även använt mig av arkivsökning och har då främst arbetat med 

ATA och bebyggelseregistret. ATA har jag använt mig av för att få bra bilder på de olika 

byggnaderna, samt besluten som ligger till grund för byggnadsminnesförklaringen. Thomas 

Nylund har även hjälpt mig med att skicka Kirunas bevarandeplan, dessvärre innehåller den 

endast bostadshus. Därav har den inte varit en tillgång till detta arbete.  

 

1.5  Källkritik 

I denna uppsats så har jag främst använt mig av olika beslut från Norrbottens länsstyrelse, för 

att få svar på när dessa byggnadsminnen utsågs till just byggnadsminnen, på vilka grunder 

samt hur skyddsbestämmelserna ser ut. Det är även beslut från länsstyrelsen som berättar vad 

som kommer att ske med de olika byggnadsminnena som nu påverkas av stadsflytten. Dessa 

beslut känner inte jag att de går att ifrågasätta eller kritisera. De skulle eventuellt kunna 

kritiseras om det är samma människor som har tagit besluten. Då går det ifrågasätta om dessa 

är opartiska eller inte. Vad gällande de olika värdena som tas upp i Unnerbäcks bok samt 

Sjöholms avhandling så är dessa högst personliga. De värden som jag anser vara viktiga att 

kämpa för i en byggnad behöver inte en annan person hålla med om. När det gäller värden så 

är det olika från person till person, det handlar om vad man har för syn på exempelvis 

byggnader eller platser och om man har en speciell anknytning till byggnaden eller platsen. 

Har man vissa minnen som är fästa vid en speciell plats eller byggnad så blir det att dessa 

platser ses med andra ögon. De aktörer som är inblandade i flytten; kommunen, LKAB, 

länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har inte bara personliga värderingar i detta 

sammanhang. Då de är huvudaktörer i flytten så försvaras deras intressen, därför kan man 

vänta sig att deras uttalanden och värderingar kan vara färgade av de olika intressena. 
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De kalkyler som finns med i detta arbete från Schlyter/Gezelius AB samt Nya Töre 

Husflyttningar AB anser jag att de borde ses på med kritiska ögon. Jag personligen har ingen 

erfarenhet om hur det går till att flytta hus eller vad det kostar. Då jag saknar erfarenhet i 

ämnet så ställer jag mig kritisk till framtagandet då jag inte vet exakt hur Nya Töre 

Husflyttningar har gått till väga samt hur de har kommit fram till de slutsummor som de gjort. 

Schlyter/Gezelius ABs utredning är betydligt mer grundligt gjord, där de redovisar fullt ut hur 

de har kommit fram till de olika kostnaderna. Det är viktigt att ha i åtanke vem beställaren är 

för dessa utredningar. Norrbottens länsstyrelse är beställarna till Schlyter/Gezelius AB som 

gjordes år 2011 och utredningen som Nya Töre Husflyttningar gjorde var på beställning av 

restaureringskonst, kungliga konsthögskolan år 2010. Detta visar på att både regeringens 

företrädare i ett län samt utomstående är beställare för denna information. Konsthögskolan har 

haft både Kiruna kommun och LKAB som stöd under genomförandet av deras studie. Vilket 

kan leda till att de blir partiska då de har ett visst sammarbete med kommunen och LKAB. 

Schlyter/Gezelius AB har de högst beräknade kostaderna för vad det kostar att flytta 

stadshuset, medans Nya Töre Husflyttningar AB visar på de billigaste allternativen till att 

flytta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Kiruna.  

 

Kostnadsfrågorna i stort bör ses med kritiska ögon då jag inte lyckats få information angående 

LKABs utredningar då de inte vill dela med sig av dessa. Jag har heller inte lyckats få fram 

Kiruna kommuns utredning som visar om det är möjligt att flytta dessa byggandsminnen samt 

vad det skulle kosta. Jag har ringt till olika personer i kommunen men ingen har kunnat ge 

svar på vem jag skall tala med för att få dessa uppgifter. Informationen om kostnadsfrågorna 

från kommunen och LKAB har jag funnit på olika sidor på internet. Då varken kommunen 

eller LKAB kan styrka dessa siffor så anser jag inte att de är helt sanningsenliga eller att de 

vill dölja den information de har kommit fram till. Då LKABs siffror är extremt höga i 

jämförelse med vad andra folk i branschen har kommit fram till så verkar det konstigt att de 

inte vill visa hur dessa utredningar är gjorda. Då de väljer att inte visa dessa så blir följden att 

det kommer ett flertal frågetecken.  

 

1.6  Tidigare forskning 

I tidigt skede började jag söka efter tidigare forskning som gjorts och insåg då att det har 

gjorts ett flertal rapporter samt uppsatser som berör denna stadsflytt. Under första månaden 

ägnade jag mig enbart åt att läsa igenom all tidigare forskning som gjorts för att se vad jag 
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kunde använda mig av. Tämligen tidigt i undersökningen insåg jag att jag har stor nytta av de 

flesta tidigare undersökningar som jag fann, detta har gjort att jag har en hel del skrivit om 

den tidigare forskningen. I dessa tidigare undersökningar som gjorts så upptäckte jag att de 

frågeställningar jag hade redan fanns besvarade. Då Kiruna är räknat som ett riksintresse så 

blir uppmärksamheten av flytten än mer betydande. De tidigare undersökningar som har legat 

till grund för detta arbete är följande: 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (2002) av Axel Unnerbäck tar upp vilka olika värden 

som finns att se i byggander samt varför det är så viktigt att bevara. Unnerbäck ställer sig 

frågan varför vi bör bevara, och svarar följande:  

 

Byggnader och byggnadsmiljöer är en del av vårt kulturarv. De är en levande historiebok som 

berättar om gångna tidens liv och arbete, om samhällsutveckling, skönhetsideal, livsvillkor för 

olika befolkningsgrupper, förhoppningar och ambitioner. De vittnar också om tekniskt kunnande, 

hantverksskicklighet och materialkännedom. De utgör en fysisk ram för vår tillvaro som, förutom 

tak över huvudet, ger positiva upplevelser av trygghet, identitet, kontinuitet, trivsel och skönhet- 

men också negativa känslor och budskap. 

 

Hur bevarandet har sett ut är något som Unnerbäck tar upp. Han berättar att vid förra seklets 

början så var man mån om att bevara både miljön och den enskilda byggnaden, men det aktiva 

bevarandearbetet blev att endast beröra den enskilda byggnaden. Den enskilda byggnaden 

skulle ses som en synnerligen märklig byggnad.
14

 Unnerbäck beskriver olika värden som 

finns att se i såväl byggnader som områden. Han beskriver vad de kulturhistoriska värdena 

påverkas av. Det kulturhistoriska värdet utgår inte från ett enda värde. Det är inte helt 

självklart vad ett kulturhistoriskt värde är. Flera olika egenskaper finns att se, exempelvis ren 

fakta samt upplevelsevärde.
15

 Identifikation eller grundmotiven till värdena delar Unnerbäck 

in i två grupper, dessa är dokumentvärde och upplevelsevärde. Dessa förklaras sedan hur de är 

uppbyggda, vilka värden som ses som dokumentvärde samt upplevelsevärde.  

 

Dokumentvärde (Historiska egenskaper) 

Byggnadshistoriskt värde, -Byggnadstekniskhistoriskt värde, -Patina, -Arkitekturhistoriskt värde, -

Samhällshistoriskt värde, -Socialhistoriskt värde, -Personhistoriskt värde, -Teknikhistoriskt värde. 

 

                                                 
14

 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 13. 

15
 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 18. 
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Upplevelsevärde (Estetiskt och socialt engagerade egenskaper) 

Arkitektoniskt värde, -Konstnärligt värde, -Patina, -Miljöskapande värde, -Identitets värde, -

Kontinuitets värde, Traditions värde, -Symbolvärde.
16

 

 

Vad är Kiruna värt (2008), skriven av Jennie Sjöholm från Norrbottens museum ansåg jag 

vara viktig för denna uppsats då även den berör de olika värdena som finns i byggnader. 

Sjöholm menar att såväl nya byggnader som äldre byggnader kan ses som värdefulla. När 

man ser på Kiruna som bruksmiljö, vilka värderingar kan då göras? Sjöholm har även gjort 

undersökningar för att se vilka byggnader som Kirunaborna anser vara viktiga att bevara.   

Birgitta Svensson och Ola Wetterberg har skrivit fallstudien Malmberget (2008), denna 

forskningrapport tyckte jag var viktig att ta upp då Malmberget och Kiruna står inför samma 

öde. Där Malmberget kan ses som ett samhälle som dör ut tack vare gruvverksamheten som 

finns där, medans Kiruna begår en påtaglig stadsomvandling för att samhället ännu skall leva 

vidare. Kristina L Nilsson för institutionen stad och land, avdelningen för 

landsskapsarkitekter har skrivit en rapport Kulturmiljöaspekternas hantering i Kiruna 

stadsomvandling. Denna rapport tar upp vilka intressen som finns att se i stadsomvandlingen. 

KTH har gjort en studie där Krister Olsson och Markus Adolphsson står som författare, denna 

studie heter Stadsstruktur, kulturvärden och identitet- Framtida flytt av Kiruna stad (2008). 

Denna rapport tar upp de frågor gällande betydelsen av stadsstruktur för bevarande av 

kulturvärden, samt vad stadsstrukturen har för vikt för att skapa förståelse och upplevelse av 

staden. Den tar även upp om stadsstrukturen spelar roll för bland annat identiteten och 

förankringen. Kulturarvet som resurs i framtidens Malmfälten (2009) gavs ut som en rapport 

från Riksantikvarieämbetet där de fått i uppdrag från regeringen att följa malmfältens 

utveckling. Även denna rapport tar upp olika värden som finns att ta tillvara på. 

Riksantikvarieämbetet har även skrivit en rapport utifrån en sammanfattning i Kiruna 18-19 

september 2008, som heter Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna. Denna rapport är 

tämligen omfattande och tar upp hur det byggda kulturarvet tas om hand, deformationerna 

som bildats i staden samt vad Kirunaborna ansåg vara värdefullt att bevara. I denna rapport 

gjordes det även en studie där deltagarna i seminariet fick åka runt och se på de byggnader 

som drabbas av stadsflytten och värdera dessa byggnader. 

                                                 
16

 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 24. 
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2. Undersökning 

I undersökningsdelen så kommer lagarna bakom ett byggnadsminne att tas upp, en 

beskrivning av de byggnadsminnen som behandlas i uppsatsen, vilka värden som finns i dessa 

byggnader, om det är möjligt att flytta byggnadsminnena samt om det finns andra alternativ 

än att häva och riva. 

 

2.1 Vilka lagstiftningar finns det bakom ett byggnadsminne? 

De tre viktigaste lagstiftningarna som har störst betydelse och som står till grund för dessa 

byggandsminnen är: 

– Kulturminneslagen (1988:950), Plan och bygglagen (2010:900) och Miljöbalk (1998:808). 

Dessa kommer att presenteras överskådligt.   

 

2.1.2 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Bestämmelserna som finns för denna lagstiftning är att det skall ses som en nationell 

angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, där ansvaret ligger hos varje enskild 

människa. I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och 

kyrkliga kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål. Där länsstyrelsen 

har tillsyn över kulturminnesvården i länet och Riksantikvarieämbetet har överinseende över 

kulturminnesvården i landet. 3 kap. 1 § KML ”En byggnad som är synnerligen märklig 

genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 

bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen.” Länsstyrelsen tar även 

fram skyddsbestämmelser, på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka 

avseenden den inte får ändras. Vad gällande ändring och hävande så står det i 3 kap. 15 § 

KML ”Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som 

inte står i rimligt förhållande till dess betydelse, får länsstyrelsen jämka 

skyddsbestämmelserna eller häva byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva 

en byggnadsminnesförklaring som framstår såsom ändamålslös.”
17

 

 

                                                 
17

 https://lagen.nu/1988:950, besökt den 7 maj 2012. 
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2.1.3 Plan- och bygglag (2010:900) 

Förbud mot förvanskning ingår i plan- och bygglagen, där står det: 8 kap. 13 § PBL ”En 

byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt får inte förvanskas.” Det finns ett flertal bestämmelser om hur dessa 

kulturhistorisktvärdefulla byggnader skall underhållas i kapitel 8. 8 kap. 12 § PBL ”Om 

byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.” 8 kap. 17 § PBL ”Ändring av en 

byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 

karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden.”
18

 

 

2.1.4 Miljöbalk (1998:808) 

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde finns att läsa om i 1 kap.  

1 kap. 1 § MB. 

 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 

på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 

förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

 

Miljöbalken skall även främja den värdefulla naturen så att kulturmiljöer skyddas och 

vårdas.
19

 

 

3. Byggnadsminnen 

Såväl miljöer, kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt anläggningar kan skyddas som 

byggnadsminne. Byggnadsminen finns till för att dels berätta en del av historien men även för 

att människan skall få förståelse för dagens samhälle. Byggnadsminnen ska vara en garanti för 

människors rätt till kulturarv.
20

 Hur vida detta är en absolut sanning kommer att behandlas 

senare i uppsatsen. 

                                                 
18

 https://lagen.nu/2010:900, besökt den 7 maj 2012. 

19
 https://lagen.nu/1998:808, besökt den 9 maj 2012. 

20
 http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/byggnadsminnen.html, besökt den 22 maj 2012. 
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 3.1 Beskrivning av byggnadsminnena som påverkas av flytten  

Länsstyrelsen har meddelat skyddsbestämmelser för samtliga byggander som 

byggnadsminnen och utgår från 3 kap 2§ kulturminneslagen som innebär att byggnaderna inte 

får förvanskas eller flyttas.
21

 Se bild 2 för översiktskarta med de kulturvärdesbedömda 

byggnaderna inom Gruvstadsparken. Samtliga värderade byggnader är viktiga element i  

Kirunas historia. De är värdefulla var för sig och som en förenad bebyggelseenhet i 

gruvområdet, och inte minst det landskap som staden växt fram ur. 

Följande byggnader är förklarade som byggnadsminnen i centrala Kiruna. 

 

3.1.1  Hjalmar Lundbohmsgården, Fjällrosen 1 (Beslut 2001-11-30) 

Med stöd av 3 kap 1 § kulturminneslagen förklaras byggnaden som byggnadsminne. Hjalmar 

Lundbohmsgården är av stort intresse för Kiruna då det är en av de första byggnader som 

uppfördes i Kiruna. Byggnaden har ett högt byggnadshistoriskt värde då den tillhör Kirunas 

äldsta byggnads- och arkitekturhistoria. Se bild 5 och 6 för Hjalmar Lundbohmsgården.  Dess 

främsta kulturhistoriska värde ligger i dess personhistoriska värde som utgörs av Hjalmar 

Lundbohm och hans betydande roll för samhällets tillkomst. Lundbohm (1855-1926), som är 

upphovsman till gården, spelade en avgörande roll för uppförandet av Kiruna, både 

konstnärligt och arkitektoniskt. Hans mål var tidigt att Kiruna skulle bli ett möstersamhälle. 

Från slutet av 1800-talet till 1920-talet levde han på gården då han lämnade Kiruna. 

Lundbohmsgården presenterar dåtidens konstnärshem med sina värden från konsten och 

arkitekturen. Allmogeromantiken präglar byggnaden med det bruntjärade timret och den 

grova interiören med synliga bjälkar. Arkitekturen är byggd i en nationalromantisk stil.
22

 

2001-11-30 utnämndes Hjalmar Lundbohmsgården till byggnadsminne. Genom sin 

utformning samt den kulturhistoriska bakgrunden som ligger bakom byggnaden anses 

Hjalmar Lundbohmsgården vara synnerligen märklig av länsstyrelsen. I det uttalat LKAB 

gjorde den 9 oktober 2001 sa de att skyddsområdet eventuellt kunde hamna i ett utökat 

gruvindustrisamhälle. Vid en framtida planändring önskade LKAB att länsstyrelsen inte 

skulle medföra hinder på grund av deras medgivande i frågan.  

                                                 
21

 Begäran om upphävande och förändring av byggnadsminnen, 2010. Länsstyrelsen i Norrbottens län, s. 2.  

22
 Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001-11-30, Dnr 221-1654-91.  
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”Länsstyrelsen anser att frågan om en planändring måste avgöras i särskild ordning, varvid samtliga 

intressen kan vägas mot varandra, och att den frågan därmed inte utgör ett hinder för 

byggnadsminnesbeslut.”
23

  

 

Första frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes av byggnadsnämnden i Kiruna den 14 

mars 1989. Norrbottens museum har upprättat de kulturhistoriska värdena samt förslagen till 

skyddsbestämmelserna. Hjalmar Lundbohmsgården som ägs av Kiruna kommun sedan 1982 

godtog den 20 april 2001 en byggnadsminnesförklaring samt de upprättade 

skyddsbestämmelserna. Den 13 januari 2000 konstaterade riksantikvarieämbetet att en 

byggnadsminnesförklaring var motiverad. Den 9 oktober 2001 avstyrkte LKAB Fastighets 

AB (FAB) byggnadsminnesförklaringen, då de hänvisade att marken kunde vara aktuell för en 

eventuell utökning av gruvindustriområdet. FAB står som markägare för Hjalmar 

Lundbohmsgården.
24

  

 

3.1.2 Skyddsbestämmelser  

I enlighet med 3 kap 2 § nämnda lag finns följande skyddsbestämmelser för Hjalmar 

Lundbohmsgården. Samtliga byggnader får inte rivas, flyttas eller byggas om. Planlösningen i 

huvudbyggnaden får ej förändras, likaså gäller för den fasta inredningen i rummen. 

Byggnaderna och skyddsområdet får inte förvanskas på något sätt så att det kulturhistoriska 

värdet minskar. En full redogörelse för skyddsbestämmelserna finns att läsa i bilaga 1.
25

   

 

                                                 
23

 Byggnadsminnesförklaring av Hjalmar Lundbohmsgården, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun, 2001-11-

30. Dnr 221-1654-91, s. 2.  

24
 Byggnadsminnesförklaring av Hjalmar Lundbohmsgården, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun, 2001-11-

30. Dnr 221-1654-91, s. 3. 

25
 Byggnadsminnesförklaring av Hjalmar Lundbohmsgården, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun, 2001-11-

30. Dnr 221-1654-91, s. 1. 
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Bild 5.  

 

Hjalmar 

Lundbohmsgården. 

– Minnesgård och 

museum.
26

 

 

 

Bild 6.  

 

Kategori:  

– Byggnadsverk. 

– Utbildning och 

vetenskap. 

– Museum.
27

 

  

 

3.1.3 Vad kommer att ske med Hjalmar Lundbohmsgården? 

Länsstyrelsen har gett sitt tillstånd till att Hjalmar Lundbohmsgården flyttas, detta görs med 

stöd av 3 kap 14 § kulturminneslagen. Det som ingår i byggnadsminnesförklaringen är 

huvudbyggnaden, den första boningen, matkällaren och skyddsområdet som är cirka 15 000 

kvm stort. Hjalmar Lundbohmsgården ses som ett symbol värde, då Lundbohm anses vara 

Kirunas grundare. Han spelade en stor roll för hur samhället kom att växa fram, både 

arkitektoniskt och konstnärligt. Stilen som råder över gården är nationalromantisk med en 

                                                 
26

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaFoto.raa?anlaggningId=21300000015018&page=fo

to, besökt den 21 maj 2012. 

27
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaFoto.raa?anlaggningId=21300000015018&page=fo

to, besökt den 21 maj 2012. 
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utformning som skall påminna om det intresse som fanns för äldre hantverk och traditioner 

vid sekelskiftet. Länsstyrelsen anser att en flytt är nödvändig för att delar av gårdens värden 

skall bevaras.
28

 Avsikten med att flytta gården är att den skall placeras i ett område där 

stadsbebyggelsen etableras, där gårdens kulturhistoriska värden kan tas om hand. Till viss del 

är gården beroende av autenticiteten i form av området den är placerad på som kommer att gå 

förlorat, trots detta så anser länsstyrelsen att andra kulturhistoriska värden kan återuppbyggas. 

Byggnadens konstruktion samt den bevarande inredningen gör det också realistiskt att flytta 

Hjalmar Lundbohmsgården.
29

 Det finns vissa förutsättningar för att länsstyrelsens beslut så 

som att gården och tomten ska dokumenteras så att återuppbyggnadsprocessen blir 

genomförbar. Lagring av byggnader eller delar skall förvaras i lokaler som länsstyrelsen 

godkänner, denna mellanlagring får inte överstiga tre år. Länsstyrelsen skall även godkänna 

flyttprogrammet.
30

 Detta är endast ett delbeslut som kommer att följas av ytterligare delbeslut 

i fortsatta ställningstaganden.  

 

3.1.4 Vilka värden finns det att ta tillvara på i Hjalmar Lundbohmsgården?  

Det personhistoriska värdet är det främsta värdet som finns att se i Hjalmar 

Lundbohmsgården.  En berömd persons livsmiljö är något som har fångat folks 

uppmärksamhet i alla tider, därav blir motivet att bevara stort.  Dessa värdefulla platser 

bygger på mycket kunskap, dels om personens bakgrund, men man får även en förklaring till 

personens arbete.
31

 För att byggnaden och miljön skall ses som trovärdig så har autenticiteten 

en stor roll. När byggnaden nu skall flyttas från den plats som byggnaden var tänkt till så 

spelar autenticiteten inte så stor roll. Då ses byggnaden istället som ett symbolvärde.
32

 

Det byggnadshistoriska värdet i Hjalmar Lundbohmsgården är även det ett viktigt värde som 

bör tas tillvara på då det är en av Kirunas äldsta byggnader som spelar en stor roll för 

byggnadshistorien och arkitekturhistorien.  

 

                                                 
28

 Delbeslut om tillstånd till att flytta Hjalmar Lundbohmsgården inom Kiruna stad, i och med 

stadsomvandlingen, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun(2011-10-31). Länsstyrelsen Norrbotten, s. 2. 

29
 Delbeslut om tillstånd till att flytta Hjalmar Lundbohmsgården inom Kiruna stad, i och med 

stadsomvandlingen, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun(2011-10-31). Länsstyrelsen Norrbotten, s. 2. 

30
 Delbeslut om tillstånd till att flytta Hjalmar Lundbohmsgården inom Kiruna stad, i och med 

stadsomvandlingen, Fjällrosen 1, Kiruna stad och kommun(2011-10-31). Länsstyrelsen Norrbotten, s. 1. 

31
 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 65. 

32
 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 69. 
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 3.2  Kiruna järnvägsstation, Jukkasjärvi bandel 1:1(Beslut 2001-01-01, 2003-05-23) 

Med stöd av 3 kap 7 § kulturminneslagen förklaras bygganden som byggnadsminne. År 1915 

uppfördes Kiruna stationshus av Folke Zettervall. Det finns stora likheter med de stationshus 

som Zettervall ritade under 1910-talet, formspråket är kraftigt och materialet är av robust 

tegel med stora volymer. Stationshuset är uppfört i en smakfull, genuin tegelstil i stram 

nationalromantisk anda. Byggnaden består av storstilade murytor, där materialet består av 

skånskt tegel. Även taken är täckta med tegel. Se bild 7 och 8 för järnvägsstationen. Den 

storstilade exteriören har ett starkt arkitektoniskt värde med sin varierande asymmetri samt 

med de rika byggnadsdetaljerna.
33

 Det går även att se stora samhällshistoriska värden i 

byggnaden som förknippas med det tidiga brukssamhället. Då stationshuset ses som en 

symbolbyggnad för tågtrafiken i Kiruna. Järnvägen var väldigt viktig för malmbrytningen och 

den var även en del av samhällets grundläggande uppbyggnadsskede.
34

  

Regeringen förklarade Kiruna stationshus som byggnadsminne den 21 augusti 1986, och 

förvärvades från staten av Jernhusen AB den 1 januari 2001. Då byggnaden övergick till att 

bli ett enskilt byggnadsminne utan direkta skyddsföreskrifter. Under 2002 rådslog 

riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och Jernhusen AB förslag till skyddsbestämmelser som 

godtogs av Jernhusen AB den 18 februari 2003.
35

  

 

3.2.1 Skyddsbestämmelser 

Enligt 3 kap 2 § kulturminneslagen så har Kiruna stationshus följande skyddsbestämmelser. 

Stationsbygganden får inte rivas, byggas om eller på annat sätt förändras. Planlösningen i 

väntsalen och dess kalkstensgolv, liksom bröstpanelen och taket får heller inte rivas eller 

förändras. Byggnaderna och skyddsområdet får inte förvanskas på något sätt så att det 

kulturhistoriska värdet minskar. Vid renovering av byggnaden så skall man använda sig av 

material och metoder lämpade för byggnaden. Mer om skyddsbestämmelserna för Kiruna 

stationshus finns att läsa i bilaga 1.
36

  

                                                 
33

Förklaring att Kiruna stationshus, Jukkasjärvi bandel 1:1, Kiruna kommun, övergått till byggnadsminne. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2003-05-23. Dnr 432-10163-03.   

34
 Beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen av järnvägsstationen i Kiruna, Jukkasjärvi bandel 100:14, 

Kiruna stad och kommun, 2011. Dnr 432-2679-11, s. 2. 

35
 Förklaring att Kiruna stationshus, Jukkasjärvi bandel 1:1, Kiruna kommun, övergått till byggnadsminne enligt 

lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. s. 2. 

36
 Förklaring att Kiruna stationshus, Jukkasjärvi bandel 1:1, Kiruna kommun, övergått till byggnadsminne enligt 

lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. s. 1. 
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Bild 7. 

 

Kiruna stationshus. 

Kategori: 

– Byggnadsverk. 

– Kommunikationsväsen. 

– Järnvägsstation.
37

 

 

 

Bild 8. 

 

Byggnadsminnen: 

– Statligt Riksintresse.
38

 

 

 

 

3.2.2 Vad kommer att ske med Kiruna stationshus? 

Kiruna stationshus kan på sikt inte stå kvar på den plats den idag står på, detta på grund av 

sprickbildningarna som drabbat området. Det har diskuterats hur vida det går att flytta eller 

demontera byggnaden. Det är högst ovanligt att man flyttar eller demonterar ett 

byggnadsminne då byggnaden är starkt förknippad med platsen den står på.
39

 I beslutet om 

                                                 
37

 http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-

1e801a69616a7c7929806f8e3a68382a45383435?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=1600030001

6628&offset=5, besökt den 21 maj 2012. 

38
 http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-

1e801a69616a7c7929806f8e3a68382a45383435?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=1600030001

6690&offset=4, besökt den 21 maj 2012. 

39
 Beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen av järnvägsstationen i Kiruna, Jukkasjärvi bandel 100:14, 

Kiruna stad och kommun, 2011. Dnr 432-2679-11, s. 1. 
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hävning för stationshuset så står det att det väsentliga värdet förloras om byggnaden skulle 

flyttas till ny plats. Stationshuset kommer inte att flyttas med till nya Kiruna då Kiruna 

kommun och LKAB (som står som ägare för fastigheten) anser att de inte vill flytta med den. 

Grunden för detta är att den inte anses vara synnerligen värdefull.
40

 Länsstyrelsen bedömer att 

det vore allt för stor risk att flytta byggnaden, dels för de människor som är inblandade i 

flytten men även för att det finns en stor rasrisk. Följande förutsättningar finns för att 

länsstyrelsens beslut, byggnaden skall noggrant dokumenteras så att dess höga 

kulturhistoriska värde anpassas. Detta ska ske i form av ritningar, foto, beskrivning skall 

användas, men även andra metoder kan tillkomma. En plan för dokumentationen skall 

godkännas av länsstyrelsen.
41

 De bedömer även att det finns ett flertal liknande stationshus i 

Sverige med influenser från den nationalromantiska stilen liksom stationshuset i Kiruna. 

Därav finns det ett stort kunskapsläge för stationsmiljöer.
42

 Då det inte finns några krav på att 

det skall finnas ett stationshus vid den nya järnvägen så har LKAB valt att göra en av- och på 

stigningsperrong. LKAB och Kiruna kommun ser ingen praktisk användning för stationshuset 

i det nya samhället.
43

 Även Christer Vinsa projektchef för stadsomvandlingen anser att 

stadshuset inte bör flyttas, vid samtal med Vinsa så berättade han att detta var något som 

kommunen inte vill flytta med till nya Kiruna.
44

 

 

3.2.3 Vilka värden finns det i Kiruna stationshus? 

Det samhällshistoriska värdet är det främsta värdet som järnvägsstationen förknippas med då 

det är en byggnad och byggnadsmiljö som ger kunskap och information om ett samhälles 

historia och utveckling. Bygganden berättar vad för typ av samhälle som den växt upp i, 

nämligen ett industrisamhälle.
45

 Stationshuset är även en symbol för järnvägen i Kiruna, där 

malmen transporterats mellan gruvan och samhället. Autenticitet, pedagogiskt värde och 

representativitet är de viktigaste kriterierna när man talar om det samhällshistoriska värdet. 

                                                 
40

 Telefonsamtal med Christer Vinsa, 2012-05-04. 

41
 Beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen av järnvägsstationen i Kiruna, Jukkasjärvi bandel 100:14, 

Kiruna stad och kommun, 2011. Dnr 432-2679-11, s. 1. 

42
 Beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen av järnvägsstationen i Kiruna, Jukkasjärvi bandel 100:14, 

Kiruna stad och kommun, 2011. Dnr 432-2679-11, s. 2. 

43
 Olovsson, Göran (2011-08-26), Svar till länsstyrelsen angående upphävande av byggnadsminne för 

Järnvägsstationen, s. 8. 

44
 Telefonsamtal med Christer Vinsa den 4 maj 2012. 

45
 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 57. 
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Autenticiteten står för den bevarande funktionen, att ett stationshus i bruk berättar mer om 

dess historia tillskillnad från vad den hade hjort om den varit museimässigt bevarad. Den 

pedagogiska biten handlar om att samhällets historia ska kunna förmedlas på ett begripligt 

sätt. Representativiteten står för den typiska bilden, byggnaden ska vara typisk och 

presentabel.
46

 

 

3.3  Kiruna Stadshus, Tätörten 3 (Beslut 2001-11-30)  

Med stöd av 3 kap 1§ kulturminneslagen förklaras Kiruna stadshus som byggnadsminne.  

Artur von Schmalensee är arkitekten för denna byggnad som stod klar under våren 1963. 

Fram till 1995 användes byggnaden som tingshus. Byggnadens värde går att se i arkitekturen 

som är ett enastående exempel i storskalighet med enkla former, samt en balanserad 

asymmetri så väl exteriört och interiört. Se bild 9 och 10 för stadshuset samt klocktornet. Det 

syns ett tydligt hantverksmässigt värde i byggnaden samt materialmässiga värden, då den är 

uppbyggd av naturliga material samt av obehandlad betong. Vid den tid som stadshuset kom 

till så präglades det en stark framtids tro över Kiruna. Von Schmalensee intention var att 

uppmuntra ett mer jämlikt förhållningssätt mellan tjänstemän och allmänheten. Byggnaden 

har ofta sets som en viktig del för Kirunaborna, byggnaden kallas även för ”Kirunas 

vardagsrum”. Svenska Arkitekters Förening utsåg år 1964 stadshuset som Sveriges vackraste 

offentliga byggnad och blev då belönad med Salinpriset. Byggnaden är rikligt dekorerad med 

skulpturer och utsmyckningar.
47

 

 

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes av Kiruna kommun den 14 mars 1989. 

Norrbottens museum upprättade en bedömning av det kulturhistoriska värdet samt förslag på 

skyddsbestämmelser. Den 6 november 2001 godtog Kiruna kommun 

byggnadsminnesförklaringen samt de avfattade skyddsbestämmelserna. Kiruna stadshus blev 

motiverat som byggnadsminne av riksantikvarieämbetet den 14 maj 2001. En bedömning görs 

av länsstyrelsen att stadshuset har ett kulturhistoriskt värde vilket motiveras till en 

byggnadsminnesförklaring.
48

 

                                                 
46

 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 61. 

47
 Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2001-11-30, Dnr 221-1666-91 Tings- 

och rådhusinventeringen, anläggningshistorik och beskrivning.  

48
 Byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna stad och kommun, s. 1. 
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3.3.1 Skyddsbestämmelser 

Enligt 3 kap 2 § kulturminneslagen så har Kiruna stadshus följande skyddsbestämmelser. 

Byggnaden får inte rivas, flyttas eller byggas om. Planlösningen får inte förändras och likaså 

gäller för viss fast inredning. Vid vård av byggnaden så skall man använda sig av material och 

metoder lämpade för byggnaden. Fullständig redogörelse för Kiruna stadshus 

skyddsbestämmelser samt planlösning och interiörer som omfattas i bestämmelserna finns att 

läsa i bilaga 1.
49

  

 

Bild 9.  

 

Kiruna 

Stadshus. 

Arkitekt A. von 

Schmalensee. 

 

Kategori: 

– Byggnadsverk. 

– Offentlig 

förvaltning. 

– Stadshus.
50

 

                                                 
49

 Byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna stad och kommun, s. 2. 

50
 http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-

653f401e078c255430553878336c8e2d7e504314?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=1600030001

6654&offset=3, besökt den 21 maj 2012. 
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Bild 10.  

 

Stadshusets 

klocktorn.
51

  

 

 

 

3.3.2 Vad kommer att ske med Kiruna stadshus? 

I april 2011 ansökte LKAB samt Kiruna kommun om att häva byggnadsminnesförklaringen 

på Kiruna stadshus. I stadshuset finns stora värden, bland annat arkitektoniska värden samt 

symbolvärden.
52

 Kiruna stadshus har sets som en stor symbol för Kirunaborna. Här har ett 

flertal festligheter ägt rum samt att stora konstsamlingar finns på plats. Det har skett ett flertal 

protester mot att byggnaden skulle rivas. Detta har lett till att länsstyrelsen har beslutat att 

ändra byggnadsminnet istället för att riva det, beslutet togs i april 2012. ”Vi har beslutat att 

ändra byggnadsminnet i stället för att häva. Det innebär en nedmontering och återanvändning av delar 

av byggnadens detaljer och funktioner, säger Johan Antti, länsråd.”
53

 Med stöd från 3 kapitlet 14 § 

Kulturminneslagen tillåts ändring av byggnadsminnet Kiruna stadshus. Länsstyrelsen tillåter 

dispens från skyddsbestämmelse 2 och 3 för ändringen.
54

 Till grund för länsstyrelsens beslut 

ligger utredningen som arkitekten Lars Gezelius gjorde för att se möjligheterna med att 

                                                 
51

 http://kmb.raa.se/cocoon/bild/kont-

41253124188d88597f156635558a2a722d703960?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=160010000

09534&offset=28, besökt den 21 maj 2012. 

52
 http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2012/Pages/lansstyrelsen-beslutar-om-andring-av-

byggnadsminnet-kiruna-stadshus.aspx, besökt den 15 maj 2012. 

53
 http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2012/Pages/lansstyrelsen-beslutar-om-andring-av-

byggnadsminnet-kiruna-stadshus.aspx, besökt den 4 maj 2012. 

54
 Beslut om jämkning av skyddsbestämmelser och tillstånd till ändring av byggnadsminnet Kiruna stadshus, 

Tätorten 3, Kiruna stad och kommun (2012-04-04).  Länsstyrelsen Norrbotten. Dnr 432-2679-11, s. 1. 
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montera ned huset och sedan återuppbygga det. I utredningen fann man det möjligt att 

genomföra detta, samt att man även kunde ta tillvara på viss interiör i form av trappan, tornet, 

samt basen till tornet, inredningen i fullmäktigesalen samt inredning i biblioteket. Beslutet är 

grundat på stadshusets kulturhistoriska värden som anses vara oerhört höga, denna process 

anses vara rimlig i förhållande till de värden som finns i byggnaden.
55

 De villkor som ligger 

till grund för länsstyrelsens beslut består främst av att byggnaden skall återuppföras på ny 

plats samt att skyddet för byggnadsminnet skall finnas kvar. De ser även att allt material som 

går att återanvända bör rekonstrueras. Länsstyrelsen menar inte att det nya stadshuset skall 

vara en exakt kopia av nuvarande stadshus. De vill se att volymförhållandena i byggnaden 

lever kvar samt den öppna hallen, inredning, material samt att det skall finnas ett 

välkomnande, en öppenhet inne i byggnaden. Det finns ett flertal villkor som länsstyrelsen 

ställer, jag kommer kortfattat att presentera en del av dessa. Hela beslutet finns att läsa i 

bilaga 4. Länsstyrelsen vill se att en noggrann dokumentation skall göras, nedmonteringen 

skall ske varsamt. Dokumentation, nedmontering och återuppförande skall godkännas av 

länsstyrelsen. Åtgärderna skall vara genomförda senast 2017-04-03.
56

 

 

3.3.3 Vilka värden finns i Kiruna stadshus? 

Det arkitekturhistoriska värdet är stadshusets främsta värde då den ses som en toppunkt i 

utvecklingen. Det är en storskalig byggnad med enkla drag som är rikligt dekorerad.
57

 Den 

enskilda arkitekten eller byggnaden och miljöer som skapas som ändamål för nya funktioner 

knyter an till det arkitekturhistoriska. Dessa byggnader exemplifierar den historiska konstnärs 

utveckling. Det arkitektoniska värdet ligger främst i fasaden och proportioneringen. 

Byggandens helhet är viktig. Interiörsgestaltningens helhet samt planlösningen och 

gestaltningen av enstaka rum är inte minst lika viktig.
58

 Kiruna stadshus ses även som en 

symbol för kirunaborna. Det finns även ett byggnadstekniskt värde i stadshuset, då den är 

uppbyggd av naturliga material samt obehandlad betong. Man får en klar bild över hur viktigt 

materialet var för just denna byggnad. 

 

                                                 
55

 http://www.kuriren.nu/kiruna/?articleid=6411666, besökt den 15 maj 2012. 

56
 Beslut om jämkning av skyddsbestämmelser och tillstånd till ändring av byggnadsminnet Kiruna stadshus, 

Tätorten 3, Kiruna stad och kommun (2012-04-04).  Länsstyrelsen Norrbotten. Dnr 432-2679-11, s. 2. 

57
 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 55 . 

58
 Unnerbäck, Axel (2002), Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.  RAÄ, s. 57. 
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Bild3

Bild 4 

Bild 3 och 4. Stadshusets planmått visar 49,27 x 49,27 meter. Måttet återfinns även i relationen 

garagevåningens betongplatta till klocktornets topp. 
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Bild 2. Översikts karta över de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom Gruvstadsparken.  

Stationshuset och stadshuset är ut märkta, Hjalmar Lundbohmsgården är vid området B2. 
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4. Är det möjligt att flytta dessa byggnadsminnen, rent praktiskt 

och ekonomiskt? 

För att få svar på om det är möjligt att flytta de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna så har 

jag vänt mig till stadsarkitekten Thomas Nylund för Kiruna kommun, Örjan Matti som arbetar 

för Tyréns AB samt Magnus Mårtensson som arbetar på Nya Töre Husflyttningar AB som 

gjort en beräkning på vad det skulle kosta att flytta de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 

i Kiruna. Jag har även via Norrbottens länsstyrelse fått information om kostandsberäkningar 

för rivning och återuppbyggnad av stadshuset som gjorts av arkitektkontoret 

Schlyter/Gezelius AB.  

Via mailkontakt med Nylund så svarade han följande: 

 

Det är i princip möjligt att flytta alla typer av byggnader och byggnadsminnen. Men ju mindre och 

lättare byggnad, desto enklare - och billigare. Bläckhornen är relativt enkla att flytta. Personligen 

ser jag kulturbyggnaderna som en värdefull och viktig resurs. De representerar inte enbart 

kulturhistoriska värden utan också bruksvärden, ekonomiska värden, materiella värden och inte 

minst arkitektoniska och karaktärsskapande/identitetsskapande värden. 

  

Om det blir billigare att flytta eller bygga nytt beror lite på vilka åtgärder som krävs/önskas för 

flyttade byggnader på ny plats, om de ska tilläggsisoleras (inifrån i så fall) eller på annat sätt 

förbättras med avseende på komfort och driftsekonomi. Det bör i alla fall inte vara någon 

avgörande skillnad i kostnad för att flytta i jämförelse med att bygga nytt. Enligt våra bedömningar 

och uppskattningar som har gjorts av några, 3-4 olika entreprenörer, så blir det billigare att flytta. 

Om detta har LKAB en radikalt annan åsikt. Men de räknar också på ett helt annat sätt, på ett sätt 

som vi anser är helt orimligt.
59

 

 

Tyréns AB 

Örjan Matti för Tyréns AB har gjort en mindre utredning för att kartlägga vilka utmaningar en 

flytt av stadshuset skulle innebära, samt att påvisa vilka utredningar som måste göras vid 

eventuell flytt.
60

 En flytt av Kiruna stadshus skulle ses som unik då byggnaden är 49,27 x 

49,27 meter och väger cirka 300 ton, samt att flyttvägen skulle bli svår då terrängen lutar i 

                                                 
59

 Mailkontakt med Thomas Nylund, 2012-05-04. 

60
 Matti, Örjan (2010), ”Utmaningar vid flytt av Kiruna stadshus”. Tyréns AB, s. 3. 
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både längs- och sidled.
61

 Tyréns ansåg att konstruktionen på byggnaden inte är lämpad att 

flytta då ytterväggarna inte har någon bärande funktion, samt att tegelfasaden är infäst med 

kramling, vilket kan leda till fasaden lossnar om det skulle visa sig att infästningen var 

bristfällig.
62

 Det skulle även bli svårt att flytta byggnaden då transportvägen måste vara mer 

än 49 meter bred, både i sidled och längsmed, vilket betyder att hus, träd och kraftledningar 

som står i vägen måste flyttas.
63

 Tyréns menar även att betydande ingrepp i konstruktionen 

kan krävas vid en flytt av byggnaden, de ställer då frågan hur mycket av original byggnaden 

man då flyttar. Vilka värden kommer att finnas kvar efter flytten?
64

 De insåg hur komplicerad 

flytten skulle bli och beslöt i tidigt skede att inte gå vidare med tanken om att flytta Kiruna 

stadshus.
65

 Örjan Matti menar att det är möjligt att flytta Kiruna stadshus men han anser att 

det är mindre realistiskt.
66

  

 

Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB. 

En kostandsberäkning för rivning och återuppbyggnad av Kiruna stadshus gjordes av 

Schlyter/Gezelius 2011-05-30. Den totala summan som arkitektkontoret kom fram till för 

rivning av stadshuset samt återuppbyggnad var 254 645 600 kronor. Ett flertal saker är inte 

inkluderade i den totala summan, så som moms, tomtanskaffning, fastighetsbildning, 

eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader, projektfinansiering, ränte- och 

kreditivkostnader och anslutningsavgifter.
67

 Listan på saker som inte är inkluderade är lång, 

kostnadsberäkningen finns att se i bilaga 3. Beställaren för denna utredning var Norrbottens 

länsstyrelse. För att påvisa för de inblandade aktörerna att det är fullt möjligt att flytta 

stadshuset. Den kalkyl som visas i bilaga 3 är inte fullständig då det är en omfattande 

utredning på 47 sidor. Den bilaga som visas upp i denna uppsats är en totalsumma av alla 

dessa utredningar.   
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 Matti, Örjan (2010), ”Utmaningar vid flytt av Kiruna stadshus”. Tyréns AB, s. 4. 

62
 Matti, Örjan (2010), ”Utmaningar vid flytt av Kiruna stadshus”. Tyréns AB, s. 6. 

63
 Matti, Örjan (2010), ”Utmaningar vid flytt av Kiruna stadshus”. Tyréns AB, s. 9. 

64
 Matti, Örjan (2010), ”Utmaningar vid flytt av Kiruna stadshus”. Tyréns AB, s. 16. 

65
 Matti, Örjan (2010), ”Utmaningar vid flytt av Kiruna stadshus”. Tyréns AB, s. 18. 

66
 Samtal med Örjan Matti den 4 maj 2012.  

67
 Kostandsberäkning för rivning och återuppbyggnad av Kiruna stadshus, Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB 

(2011-05-30). 
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Kostnadsberäkning av Nya Töre Husflyttningar 

En beräkning gjordes av Nya Töre Husflyttningar AB år 2009 för att utvärdera om det var 

möjligt att flytta utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Kiruna samt vad det skulle 

kosta. De byggnader som var med i beräkningen var: Bläckhornen (utförda i både trä och 

tegel), Kiruna Järnvägsstation, Kiruna stadshus, Betjäningshuset och Hjalmar 

Lundbohmsgården. Nya Töre Husflttningar AB menar att alla dessa kulturhistoriska 

byggnader är möjliga att flytta. I priserna som företaget tagit fram ingår lastning, transport, 

lossning, ny grund samt återställning av skador som eventuellt tillkommer.  

Kostnadsberäkningarna för dessa byggnader presenteras nedan. Kungliga konsthögskolan 

beställde denna utredning då de gjorde en studie i sammarbete med Kiruna kommun och 

LKAB.  

 

Bläckhornen 800,000 kronor (träfasad), 900,000 kronor (tegelfasad). 

Kiruna Järnvägsstation 4 miljoner kronor.  

Betjäningshusen 1,1 miljoner.  

Hjalmar Lundbohmsgården 4,7 miljoner. 

Kiruna stadshus 63 miljoner kronor.  

(I priset för stadshuset ingår uppgrävning av huset, balkar sätts i parkeringsplanet, lyftning av 

huset, iordningsställande av väg för transporten, gjutning ny grund, placering grunden samt 

återställning av skador som eventuellt tillkommer.)  

Nya Törehusflyttningar AB menar att stadshuset inte behöver tömmas då det går att använda 

hela tiden förutom en vecka då huset flyttas. Samtliga priser är ungefärligt räknade där 

mervärdesskatten inte är inkluderad.
68

 Se bilaga 2 för utredningen. 

 

Stadsflytten är mycket debatterad i media, det är ett flertal sidor på internet som handlar om 

kostnadsfrågorna samt om det anses vara möjligt att flytta dessa byggander. På P4 

Norrbottens hemsida finns det ett reportage med Magnus Mårtensson från Nya Töre 

Husflyttningar och LKABs stadsomvandlingschef Göran Olovsson. Där det ifrågasätts hur 

LKABs kostnadsberäkningar kan ligga på 400 miljoner för att flytta vissa kulturbyggnader i 

Kiruna. P4 Norrbotten ger två exempel på kostnader för flytt, dessa berör bläckhornen och 

Hjalmar Lundbohmsgården. Töre Husflytt menar att ett bläckhorn skall kosta 800,000 att 

flytta, medans LKAB menar att det kostar 12 miljoner att flytta en sådan byggnad. De 
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fortsätter med Hjalmar Lundbohmsgården, Töre Husflytt menar att det kostar 4,7 miljoner att 

flytta denna byggnad och LKAB anser att det kostar hela 57 miljoner. Hur LKAB har kommit 

fram till dessa höga siffror kan de inte säga.
69

 

 

5. Vilka alternativ finns det för dessa tre byggnadsminnen som 

påverkas av flytten? 

För att rädda de olika värdena som går förlorade i och med att byggnader nu måste rivas samt 

flyttas så hade dessa kunnat räddas om man hade valt att göra ett friluftsmuseum. Ett 

friluftmuseum är ett museum som visar hur svenska människor levt med realistiska miljöer. 

Då byggnader flyttas till friluftsmuseum så räddas därmed ett flertal olika värden. Vid 

skapandet av ett friluftsmuseum så berättas därmed Kirunas historia, från början av 1900-talet 

och framåt. Det skulle ge en klar bild över hur ett industrisamhälle från denna period är 

format. Vissa byggnader får då flyttas så de bildar en kronologisk ordning. Vissa byggnader 

måste eventuellt restaureras så de stämmer överens med tiden de skall berätta om. Vid 

skapandet av en museimiljö så kan man bevara minnen, berättelser kan leva vidare samt att 

det är ett pedagogiskt sätt för att visa Kirunabornas och samhällets historia. Vid en flytt av 

stationshuset så skulle de samhällshistoriska värdena finnas kvar, då de påvisar att järnvägen 

och stationshuset är viktiga faktorer för ett industrisamhälle. Då det har gjorts utredningar 

som visar att det är fullt möjligt att flytta stadshuset så är det ytterst viktigt att ta vara på detta. 

Det är en praktfull byggnad som har stor betydelse för ortsborna. Symbol värdet samt det 

arkitektoniska värdet skulle leva vidare om man hade flyttat stadshuset till ett friluftmuseum 

för att påvisa dess betydelse.  Autenticiteten i detta fall är inte avgörande skulle jag vilja 

påstå, det viktiga är att Kirunas bebyggelsehistoria lever vidare. Vad gällande kostnaderna för 

att flytta byggnaderna till ett friluftsmuseum så kan jag endast spekulera i vem som skall stå 

för detta. Då det är två betydande byggnader för Kiruna som drabbas så kunde en insamling 

kunnat bidra till en flytt, både från lokalbefolkningen och från människor som tycker att dessa 

bevarandefrågor är viktiga.  

 

Vad gäller Kiruna stadshus så har arkitekten Lars Gezelius genom ett uppdrag från 

länsstyrelsen tagit fram ett förslag som visar att det är möjligt att nedmontera stadshuset för 

att sedan montera upp det igen. Kiruna kommun och LKAB hade från början en önskan om 
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att häva byggnadsminnesförklaringen på stadshuset, detta för att sedan kunna riva huset. 

Beslutet ändrades i april 2012, då lässtyrelsen beslutade att ändra byggnadsminnet. 

Länsstyrelsen har här önskat om att få Kiruna kommuns syn på Gezelius förslag. Vid frågan 

om vad Kiruna kommun anser om de möjligheter som finns med att nedmontera och 

återuppbygga stadshuset och hur detta kan ses som en ”positiv motor” i stadsomvandlingen 

svara de:  

”Nuvarande stadshus är inte möjligt att bevara men möjligheten att återanvända delar, detaljer och 

material ska beaktas vid utformningen av det nya stadshuset.”
70

 Vad gällande den ”positiva 

motorn” så refererar Hämäläinen till det nya stadshusets funktion och menar att det går att 

återanvända material när så är möjligt, realistiskt och motiverat. Och att de då skall gå att ses 

ur ett arkitektoniskt, ekonomiskt, miljömässigt och funktionellt perspektiv.
71

 Länsstyrelsen 

ställde sig frågan till kommunen om de anser att stadshuset kan användas till annan funktion 

än just stadshus vid nedmontering och återuppbyggnad. De svarade då att de vill se det nya 

samt det gamla stadshuset som en förvaltningsbyggnad. Samtidigt så finns det inte något 

civilrättsligt avtal mellan Kiruna kommun och LKAB som behandlar frågan om finansiering 

vid återuppförande för annat bruk.
72

 I förslaget som Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB 

gjorde så tog de även upp vilka byggandsdelar som gick att ta tillvara på och hur detta skulle 

utföras, Kiruna kommun fick frågan om de ansåg att detta var realistiskt och möjligt. De 

svarade följande: ”Att det är tekniskt möjligt att demontera betyder inte att det är realistiskt med 

hänsyn till praktiskt genomförande, arbetsmiljö, säkerhet, energiförbrukning, tid mm.” Det är 

märkbart i punkterna som kommunen tar upp att de inte är övertygade om att detta är 

genomförbart. De menar bland annat att byggandsdelarna lätt kan gå sönder vid nedmontering 

och förflyttning och att måtten troligtvis inte kommer att passa in i den nya byggnaden. 

Kommunen säger också att den ordinarie verksamheten i huset skulle bli drabbad om 

demonteringen skulle äga rum, detta på grund av buller, damm och lyft.  

 

Ju mer material som tas tillvara desto längre blir den tid som man kommer att behöva tillfälliga 

lokalerför att bedriva kommunens ordinarie verksamhet. Eftersom materialet ska återanvändas i det 
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nya huset finns ju inget nytt hus att flytta in i. Dessutom ökar risken för sämre fysik och 

psykosocial arbetsmiljö ju längre tid man måste använda sig av tillfälliga lokaler. En ny byggnad 

där man inte är bunden av återanvändning i större omfattning kan färdigställas fortare vilket bidrar 

till att minska risker enligt ovan. 

 

Trots att det är tekniskt möjligt att återanvända materialet som visas i rapporten så är det inte 

önskvärt att ha detta som målsättning från kommunens sida.
73

 Vad gällande kostnaderna för 

uppförandet och kringkostnader för det nya stadshuset så står LKAB för detta. Det ligger inte 

i Kiruna kommuns intresse att utreda eller kommentera kostnaderna för uppförandet så länge 

det inte drabbar kirunaborna. I framtiden så är det Kiruna kommun som står för drift, 

underhåll och reparationer av det nya stadshuset, därav vill de att det nya stadshuset skall 

hålla så hög standard som möjligt.
74

 Det är tydligt att Kiruna kommun och länsstyrelsen har 

olika syn på hur mycket man bör bevara, kommunen anser att det är orimligt och har nu 

överklagat beslutet.
75

     

 

6.  Diskussion och slutsats 

Stadsomvandlingen som pågår i Kiruna är storslagen, aldrig tidigare har en sådan omfattande 

stadsflytt ägt rum i Sverige. Detta har gjort att intresset för hur detta skall gå till är stort. Det 

finns ett flertal frågor som ännu är obesvarade vad gällande flytten trots att det finns mycket 

skrivet om den. Det som tidigare tagits upp när man talat om stadsomvandlingen är hur 

urvalet av byggnader har gått till, vilka skall flyttas med och vilka ska rivas.  

De olika värdena som finns i dessa platser och byggnader är ett väldigt omtalat ämne. Många 

av de arbeten som jag har undersökt i min tidigare forskning behandlar just kulturvärden. 

Vissa ställer sig även frågande till hur de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som skall 

flyttas med kan ses som värdefulla när de flyttas från den plats de förknippas med.  

 

De tre byggnadsminnen som uppsatsen handlar om har alla speciella värden. Hjalmar 

Lundbohmsgården har ett högt byggnadshistoriskt värde då den tillhör Kirunas äldsta 

byggnads- och arkitekturhistoria. Lundbohmsgården ses även som en symbol och som ett 
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identitetsvärde, då Hjalmar Lundbohm ses som Kirunas skapare. Kiruna stationshus bygger 

på samhällshistoriska värden, då byggnaden förknippas med det tidiga brukssamhället samt 

att stationshuset är en viktig symbol för Kirunas järnväg. Kiruna stadshus har ett högt 

arkitektoniskt värde då byggnaden är storslagen, såväl exteriört som interiört. Stadshuset ses 

även som en symbol för många människor då det kallas för ”kirunabornas vardagsrum”. 

Anledningen till att stationshuset och stadshuset kommer att rivas sägs vara för att det blir för 

dyrt för att de skall flyttas samt att det inte är praktiskt möjligt. Värdena anses inte heller vara 

särskilt unika för att bevarandefrågan skall vara tillräckligt stark.  

Byggnadsminnet Hjalmar Lundbohmsgården är den byggnad som anses vara självklar att 

flytta. Detta på grund av historien som ligger bakom byggnaden men även på grund av att 

Lundbohm var en viktig person för Kirunas uppkomst. Länsstyrelsen anser att en flytt är 

nödvändig för att delar av gårdens värden skall bevaras. Till viss del är gården beroende av 

autenticiteten i form av området den är placerad på som kommer att gå förlorat, trots detta så 

anser länsstyrelsen att andra kulturhistoriska värden kan återuppbyggas. Byggnadens 

konstruktion samt den bevarande inredningen gör det också realistiskt att flytta Hjalmar 

Lundbohmsgården.  Kiruna stationshus anser kommunen och LKAB inte vara särskilt 

värdefull då de väljer att inte flytta med den till nya Kiruna. De anser att värdet i byggnaden 

går förlorat då den flyttas från den plats den var tilltänkt. Länsstyrelsens beslut för att 

byggnaden skall rivas bedömdes utifrån att det vore allt för stor risk att flytta byggnaden, dels 

för de människor som är inblandade i flytten men även för att det finns en stor rasrisk. Innan 

rivningen påbörjas så skall det ske en genomgående dokumentation i form av ritningar, foto 

samt att beskrivning skall användas. Detta trots att undersökning gjord av Nya Töre 

Husflyttningar AB visar att det är möjligt att flytta stationshuset. Vid den nya järnvägen väljer 

LKAB att bygga en perrong för av- och på- stigning istället för att flytta nuvarande 

stationshus.  

Ett flertal protester har skett gällande rivning av stadshuset, denna byggnad är något som 

kirunaborna känner starkt för och inte vill se gå förlorad. Trots att undersökningar har gjorts 

både från Nya Töre Husflyttningar AB samt Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB som visar 

att det är möjligt att flytta stadshuset så blev beslutet hävning och rivning. I beslutet så finns 

det bestämmelser på vad som kan och bör bevaras till det nya stadshuset. Det är främst 

interiörer som kommer att tas om hand för att sedan placeras i nya byggnaden. Listan på vad 

som skall tas om hand från länsstyrelsen är relativt lång, detta var något som Kiruna kommun 

ansåg var orimligt. De har nu överklagat beslutet avseende länsstyrelsens krav. Vad finns då 
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kvar som original i stadshuset, är det tillräckligt för att den fortfarande skall klassas som ett 

byggnadsminne? Det är något jag ställer mig frågande till. Stora delar av byggnaden kommer 

att försvinna, trots det så ändrades byggnadsminnesförkaringen istället för hävning. Uppnår 

dessa enstaka exteriörer och interiörer de kriterier som ligger till grund för 

byggnadsminnesförklaringen. Troligtvis så saknas det allt för mycket av original byggnaden 

för att den fortfarande skall klassas som ett byggnadsminne.  

 

De undersökningar som gjorts angående möjligheter till att flytta stadshuset och stationshuset 

samt kostnadsfrågor visar att det är fullt möjligt att göra detta samt att flytten inte skulle 

behöva bli dyrare än vad rivningen kommer att bli. Vid mailkontakt med Kiruna kommuns 

stadsarkitekt Thomas Nylund så frågade jag om han ansåg att det var möjligt att flytta dessa 

byggnadsminnen, rent praktiskt och ekonomiskt. Nylund svarade då att han ansåg att detta var 

möjligt, samt att det inte borde bli dyrare att flytta byggnadsminnena än vad det blir att riva 

och bygga nytt. Om detta har LKAB en radikalt annan åsikt menar Nylund. LKAB räknar 

också på ett helt annat sätt, på ett sätt som vi anser är helt orimligt fortsätter han. Men vad 

kommunen och de inblandade entreprenörerna samt LKAB har kommit fram till finns det 

dessvärre inga uppgifter om i denna uppsats. En beräkning gjordes av Nya Töre 

Husflyttningar AB år 2009 för att utvärdera om det var möjligt att flytta utpekade 

kulturhistorisktvärdefulla byggnader i Kiruna samt vad det skulle kosta. Denna undersökning 

visar att det är möjligt att flytta dessa byggnader som ingick i förstudien. Kostnaderna för att 

flytta dessa byggnader blev således; Bläckhornen 800,000 kronor (träfasad), 900,000 kronor 

(tegelfasad), Kiruna Järnvägsstation 4 miljoner kronor, Betjäningshusen 1,1 miljoner, Hjalmar 

Lundbohmsgården 4,7 miljoner och slutligen Kiruna stadshus 63 miljoner kronor. Även i 

denna undersökning så har LKAB totalt andra uppgifter om kostnaderna. De menar 

exempelvis att det kostar 12 miljoner att flytta ett bläckhorn. Vad gällande Hjalmar 

Lundbohmsgården så anser LKAB att det kostar hela 57 miljoner att flytta denna gård. Hur 

LKAB har kommit fram till dessa flyttkostnader förblir ett frågetecken då de inte vill dela 

med sig av denna information. Detta kan tyckas synnerligen märkligt. När deras beräkningar 

skiljer sig så markant från de andras så undrar i alla fall jag hur dessa siffror är framtagna.  

 

Undersökningar har gjorts för att se om det är möjligt att flytta stadshuset. Schlyter/Gezelius 

Arkitektkontor AB gjorde 2011 en underökning och fann det möjligt att flytta stadshuset samt 

att totalsumman för detta skulle bli 254 645 600 kronor. Medans Örjan Matti för Tyréns AB 
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fann detta orimligt när han gjorde en mindre undersökning år 2010. Matti menar att det är 

möjligt men praktiskt orimligt att flytta en sådan stor byggnad.  

 

 Vilket värde blir då att väga tyngst i denna flytt? Dessvärre tar den ekonomiska biten 

överhand, vilket kommer att leda till att stora delar av Kirunas och kirunabornas historia går 

förlorad. 

 

Som jag ser det så har dessa byggnadsminnen andra alternativ än vad som blev beslutet. 

Istället för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall rivas så kunde de bidragit till 

Kirunas historia på ett friluftsmuseum. Det skulle ge en klar bild över hur ett industrisamhälle 

från denna period är format. Historien berättas då på ett pedagogiskt och förståeligt sätt. Jag 

ställer mig frågande till hur aktörerna kan ta så lätt på att ta bort en del av samhällets historia. 

Under dessa tio veckor som jag har arbetat med uppsatsen så har det väckts ett antal frågor 

hos mig. Att ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader drabbas av flytten och däribland 

byggnadsminnen tycker jag är förståligt. Det jag däremot ställer mig frågande till är hur dessa 

byggnader behandlas. Byggnadsminnen förklaras till byggnadsminnen på grund av att de 

anses vara synnerligen värdefulla, de skall ses som ett spår från det förflutna. Detta verkar 

vara någonting som aktörerna i stadsomvandlingen har förbisett. Läser man lagtexterna där 

byggnadsminnen berörs så har de ett starkt skydd. Byggnadsminnen ska vara en garanti för 

människors rätt till kulturarv. Finns det verkligen en sådan garanti när dessa byggnader 

drabbas av hävningar? Bestämmelserna som finns för kulturminneslagen är att de skall ses 

som en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Bestämmelserna för varje 

byggandsminne ser annorlunda ut då länsstyrelsen tar fram speciella skyddsbestämmelser där 

det skall framgå hur byggnaden skall skyddas, vårdas samt om den får ändras på något sätt 

eller ej. Betyder dessa skydd något i detta sammanhang kan man då fråga sig. Inser Kiruna 

kommun och LKAB vikten av att bevara dessa byggnader. Byggnaderna berättar inte endast 

om historien som varit, utan de är även viktiga för att man skall förstå hur dagens samhälle är 

uppbyggt.  Betyder byggnadsminnesförklaringen något för aktörerna? Vad ger det för bild att 

de inte tar hänsyn till byggnadsminnesförklaringen eller de värden som anses vara viktiga att 

bevara i dessa byggander? Ja, listan på frågor angående hur flytten går till är lång.  

De slutsatser som går att dra är att de kulturvärden som finns att se i de kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaderna dessvärre går förlorade då kostnaderna tar överhand. Detta trots att 

det inte finns några riktiga uppgifter som visar att det verkligen stämmer att det skulle bli 
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dyrare att flytta än vad det blir att riva. Samt att dessa värden går att rädda om kommunen och 

LKAB skulle välja att flytta byggnaderna till ett friluftsmuseum, eller nyttja byggnaderna till 

en annan verksamhet. Ett byggnadsminne skall vara en garanti på människors rätt till 

kulturarv. I detta fall så gäller inte garantin då Hjalmar Lundbohmsgården och Kiruna 

stationshus har hävts och väntar nu på att rivas. Det som även visas i detta arbete är att lagarna 

är lätta att röja på, skall en lagstiftning vara så enkel att ändra på, finns det då förtroende för 

lagarna? Borde lagarna ändras så att skyddet blir starkare? Dessa frågor besvaras inte i denna 

uppsats men de är ytterst viktiga enligt mig att ha i åtanke.  
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Bilaga 1. 

Skyddsbestämmelser för Hjalmar Lundbohmsgården. 

 

1. Hjalmar Lundbohmsgårdens samtliga byggnader – huvudbyggnad, pörte och 

matkällare – får inte rivas eller flyttas. 

2. Samtliga byggnader får inte till sitt yttre byggas om eller på något sätt förändras. 

Ingrepp får inte göras i byggnadernas stomme. 

3. Huvudbyggandens planlösning får inte förändras. I samtliga rum får inte göras ingrepp 

i äldre fast inredning. Till fast inredning hör bl a golv, vägg- och takpaneler, dörrar 

och dörrfoder, fönster och fönsterfoder, öppna spisar. 

4. Samtliga byggnader skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och 

underhållsarbeten skall utföras med traditionella material och metoder och på ett 

sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 

5. Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. Området 

skall hållas i ett sådant skick att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas. 

 

Skyddsbestämmelser för Kiruna stationshus.  

 

1. Stationsbyggnaden får inte rivas, vare sig i sin helhet eller delar därav.  

2. Byggnadens exteriörer får inte byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras.  

3. Väntsalens planlösning och dess kalkstensgolv, liksom bröstpaneler och det välvda 

taket får inte rivas eller förändras.  

4. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska 

utföras på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde bevaras. Underhållet ska ske 

med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.  

5. Det till byggnadsminnet markerade skyddsområdet får inte förändras eller bebyggas så 

att byggnadsminnets utseende och karaktär förvanskas. 

 

Skyddsbestämmelser för Kiruna stadshus.  

 

1. Byggnaden får inte rivas eller flyttas.  

2. Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Ingrepp får 

inte göras i byggnadens stomme.  
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3. Förändring i planlösning eller ingrepp i fast inredning enligt nedstående förteckning 

och bifogade plankartor får inte göras.  

4. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten 

skall utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.  

5. Det omkringliggande skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt 

förändras. Området skall hållas i ett sådant skick att byggnadens utseende och karaktär 

inte förvanskas.  

 

Planlösning och inredning som omfattas av skyddsbestämmelsen.  

1. Hela hallen/ljusgården i fyra våningar: planlösningen t o m de inre väggarna, all 

väggbeklädnad liksom pelare, räcken vid loftgångarna, trappor och trappräcken, alla 

dörrar som vetter mot hallen, ljusgårdens tak samt entrévåningens golv, blomsterlådor 

i granitmosaik och öppna spis. Skyddet för hallens planlösning omfattar på 

entrévåningen även det s k modellrummet.  

2. Entrévåningen: Elementskärm och väggmosaik i kafferummet (nr 339) samt all fast 

inredning i den s k Päronsalen (nr 347). 

3. Första våningens stengolv i loftgångarna, fullmäktigesalens fasta inredning; 

väggpaneler, elementskärmar, podium, läktarskrank och armaturer, bibliotekets (nr 

434) fasta inredning; bokhyllor, trätak med infälld belysning, golvmaterial och 

väggarnas kulör samt fast inredning i kommunsstyrelsens sessionssal (nr 433); 

väggpaneler, elementskärmar, väggfasta stolar och armatur.  

4. Andra våningens stengolv framför hissensamt loftgångarnas betongtak. 

5. Tredjevåningens stengolv framför hissen samt betongtak.  
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Bilaga 2 

   

   Nya Töre Husflyttningar AB 

 

Konsthögskolan 

Christina Klockare 
christina.klockare@glocalnet.net 
 

 

Ungefärliga priser på flytt av div. byggnader i Kiruna 

Flytt av Statshuset                      63 milj. kronor 

 

I priset ingår uppgrävning av huset, sätta balkar i parkeringsplanet, lyftning av huset, 

iordningsställande av väg för transporten (det ryms även om det blir tajt vid första huset om 

järnvägen ska vara kvar) gjutning ny grund, placering på den samt återställning av skador vi 

åsamkat.  

Tömning av huset behövs inte, det går att använda utom c:a 1vecka när vi är på ”rull”. 

 

Bläck hornen         800.000:-   med fasadtegel 900.000:-   

Jvg- station         4 milj. kronor 

Betjäningshusen      1,1 milj. 

Hjalmarlundbomsgården  4,7 milj. 

 

I priserna ingår lastning, transport, lossning, ny grund samt återställning av skador vi åsamkat. 

 

Till ovanstående priser kommer mervärdesskatt, 

 

 

 Töre den 24 november 2009 

Magnus Mårtensson 

Magnus Mårtensson 

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________   

         Adress                            Telefon                            Fax                        E-post                                Momsreg.nr 

         

         Klippgränd11          0923-640 742      0923-793 93     magnus@torehusflytt.se               556 760-6297 

       950 40 Töre             070-600 53 42                               Hemsida: www.torehusflytt.se 
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Bilaga 3 

 

Kostandsberäkning för rivning och återuppbyggnad av Kiruna stadshus, gjord av 

Schlyter/Gezelius Arkitektkontor AB. 2011-05-30. 

 

Totalsammanställning 

Bruttoarea:  9 875 m2                                                                             Kronor            Kr/m2 

MARK                                                                                                   3 498 967              354 

HUS                                                                                                   136 277 533         13 800 

RÖR                                                                                                     12 814 000           1 298 

LUFT                                                                                                     9 975 000           1 010 

EL                                                                                                        19 772 000           2 002 

TRANSPORT                                                                                        1 800 000              182 

STYR                                                                                                     2 962 500              300 

STORKÖK                                                                                                500 000               51 

                                                                                SUMMA GE      187 600 000        18 997 

 

Projektering                                                                  13 %                24 388 000           2 470 

Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktningar, bygglov 

kopiering och övriga byggherrekostnader                     8 %                 15 008 000           1 520 

Mellanlager                                                                                             3 000 000              304 

Ny konst                                                                                                     500 000                51 

Flytt lös konst och möbler                                                                       1 000 000              101 

                                                                                SUMMA              231 496 000         23 443 

Budgetreserv                                                                10 %                  23 149 600           2 344 

                                                                                TOTALT             254 645 600         25 787 

  

Följande ingår ej i priserna: 

Index (prisläge 2011-05-01) 

Moms 

Tomtanskaffning, fastighetsbildning 

Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader 

Projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader 
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Anslutningsavgifter 

Byggherrens interna kostnader 

Arkeologisk undersökning 

Lös inredning 

Hyresgästens inredning och utrustning 

Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid 

Eventuell asbestsanering eller sanering andra riskmaterial 

Eventuell grundförstärkning 

Eventuella kostnader för etappbyggeri 

Utvändiga markarbeten/finplanering 

 

Bilaga 4 

 

Beslut om jämkning av skyddsbestämmelser och tillstånd till ändring av 

byggnadsminnet Kiruna stadshus, Tätörten 3, Kiruna stad och kommun. 

 

 

Beslut 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 kapitlet 15 § i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

(KML) att jämka skyddsbestämmelserna 1 och 5 enligt tidigare beslut om 

byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus (2001-11-30, Lst dnr 221-1666-91). 

Länsstyrelsen beslutar även med stöd av 3 kapitlet 14 § KML att tillåta ändring av 

byggnadsminnet Kiruna stadshus med villkor enligt nedan. Länsstyrelsen medger dispens från 

skyddsbestämmelse 2 och 3 för ändringen. 

 

Länsstyrelsen avslår med stöd av 3 kapitlet 15 § KML Kiruna kommuns begäran om att häva 

byggnadsminnesskyddet. 

 

Länsstyrelsen avvisar LKAB:s ansökan om att häva byggnadsminnesskyddet. 

 

Villkor för beslutet 

 

Länsstyrelsen ställer som villkor för beslutet att en stor del av det som utgör byggnadsminnet 

ska återuppbyggas på ny plats samt att byggnadsminnesskyddet ska bestå. Byggnadens 

gestaltning i idé och konkret material ska återanvändas genom att byggnaden demonteras och 

skyddade delar tas till vara för återuppförande och rekonstruktion. Länsstyrelsen föreskriver 

inte en exakt kopia men anser att målet bör vara en byggnad där stadshusets 

volymförhållanden och den öppna hallen, material och inredning och upplevelsen av insidans 

öppenhet och välkomnande är grundläggande. 

 

Länsstyrelsens beslut gäller med följande villkor: 
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1. Ändring av byggnadsminnet förutsätter att byggnaden dokumenteras på en nivå 

och på ett sätt som är anpassat till byggnadens höga kulturhistoriska värden och 

återuppbyggnaden. För dokumentationen ska foto, ritningar, beskrivning och 

intervjuer användas tillsammans med andra media som film eller annat 

konstnärligt uttryck. Även andra metoder kan komplettera Länsstyrelsens krav.  

2. Dokumentationen ska ske enligt bilaga.  

3. Materialprover ska tas med försiktighet och i sådan storlek att de kan användas för 

rekonstruktion. Materialproverna ska märkas och mellanlagras på likadant sätt som 

det material som ska återanvändas. 

4. Nedmontering av byggnadsminnet ska ske med stor varsamhet vad gäller de 

utpekade delarna som ska mellanlagras. Nedmonteringen ska ske så att de 

utpekade byggnadsdelarna och materialet kan tillvaratas och återanvändas. 

Byggnadsdelarna som ska mellanlagras ska märkas och märkningen ska relatera 

till littererade ritningar.  

5. Mellanlagring av utpekade delar ska ske i utrymmen som är ändamålsenliga för 

materialen vad gäller temperatur, storlek, tillgänglighet och förvaringssätt i övrigt. 

Länsstyrelsen ska godkänna förvaringsutrymmena. 

6. Innan arbetet med dokumentation och nedmontering inleds ska Länsstyrelsen  

godkänna samtliga planer för dokumentation, nedmontering och återuppbyggnad. 

Planerna ska innehålla arbetsuppgifter, tidsangivelser och utförare. Länsstyrelsen 

ska få förslag för godkännande i god tid före dokumentations- och 

nedmonteringsarbetet påbörjas. 

7. Åtgärderna ska vara genomförda senast 2017-04-03, inom fem år.  

 

Utpekade byggnadsdelar och material som ska mellanlagras för att återanvändas är:  

 

A. Tornet med klockspel 

B. Huvudentré med granitsteg och skärmtak  

C. Två fönsteromfattningar i koppar  

D. Ytterdörrar och innerdörrar i vindfång 

E. Receptionsvägg av oregon pine, förvaringsvägg av oregon pine vid kontor samt 

dörrar i oregon pine, interiört fönsterparti i fullmäktigesalen, väggskärmar i café 

och trägaller på stadshusets tredje våning, i syfte att bevara planlösningen för och 

den faktiska hallen genom återuppbyggande av angränsande innerväggar 

F. Den murade öppna spisen i hallen på bottenvåningen 

G. Räcken vid loftgångar – ett i konststen (våning ett) och övriga i trä 

H. Invändiga trappor med trappräcken 

I. Trätak på våning tre 

J. Betongtak i loftgångar på våning två  

K. Mönstrat betongtak på våning tre som ansluter till tornets bas 

L. Fasta blomsterlådor av konststen 

M. Väggmosaiken i caféet. 

N. Fast inredning i den s.k. Päronsalen – väggpaneler, elementskärmar, dörrar i 

oregon pine, skåpinredning och armaturer 

O. Fast inredning i fullmäktigesalen – väggpaneler, elementskärmar, podium, 

läktarskrank och armaturer 

P. Fast inredning i sessionssalen – väggpaneler, elementskärmar, väggfasta stolar 

och armaturer 

Q. Fast inredning i biblioteket – bokhyllor och trätak med infälld belysning 
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Materialprover som ska tillvaratas inför rekonstruktion av valda byggnadsdelar: 

 

R. Fasadtegel med fogbruk 

S. Yttertaksdetaljer av kopparplåt 

T. Taktass av tjärad träkonstruktion och väggavslutning med tjärade träspån ovanför 

våning två och tre – i båda takfallens avslutning 

U. Mönstermurat tegel med fog som väggmaterial i den öppna hallen 

V. Terazzogolv på bottenvåning, prov utifrån mönsterstorlek 

W. Stengolv på våning ett och två, prov utifrån den varierade mönsterläggningen 

 

Redogörelse för ärendet 
 

Kiruna kommun och LKAB har gemensamt ansökt om att byggnadsminnesskyddet ska hävas 

(2011-04-15). Kiruna stad är byggt intill den gruva som är stadens upphov. Den 

brytningsteknik som tillämpas orsakar deformationer i marken som innebär att stadshuset på 

sikt inte kan stå kvar på den nuvarande platsen. Kiruna kommuns vilja är att bygga ett nytt 

stadshus på annan plats och att ta till vara utvalda delar av det nuvarande stadshuset. 

Kommunen och LKAB har slutit ett avtal för att fördela ansvar i genomförandet av en ny 

detaljplan för bolagsområdet och i det regleras kostnader och ansvar bland annat för att flytta 

klockstapeln och andra föremål som dock inte är namngivna. Kiruna kommuns åsikt är att det 

nuvarande stadshusets funktion inte är ändamålsenlig sett till dagens krav och att det därför 

behöver moderniseras. De förväntningar man har om ett nytt stadshus är att det till exempel 

ska vara energieffektivt, hållbart ur miljösynpunkt, ha en flexibel rumsanvändning och vara 

av minst lika hög arkitektonisk kvalité som det nuvarande. 

 

Kiruna stadshus blev 2001 skyddat som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. 

Skyddsbestämmelserna anger att stadshuset inte får rivas, att exteriören inte får byggas om 

eller förändras, att ingrepp inte får göras i stommen, att vård- och underhållsarbeten ska ske 

på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet bevaras, att skyddsområdet inte får förändras 

så att byggnadsminnets karaktär förvanskas och att planlösningen inte får förändras samt att 

man inte får göra ingrepp i den fasta inredningen i några rum som finns uppräknade i beslutet. 

Kiruna kommun väckte frågan om skydd i samband med att kommunen i detaljplaner även 

skyddade valda delar av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i riksintresset Kiruna 

stad.  

 

Länsstyrelsen har prövat byggnadsminnesfrågan genom att ta ställning till om det är 

nödvändigt att riva byggnaden eller om det är möjligt att flytta den eller nedmontera och 

återuppföra huset, i sin helhet eller till valda delar. I ärendet har alternativen att flytta eller att 

demontera och återuppföra stadshuset diskuterats och undersökts. Båda alternativen är mycket 

ovanliga och för de flesta byggnadsminnen är byggnadens/anläggningens kulturhistoriska 

värde så starkt förknippat med platsen att man anser att det inte går att flytta byggnadsminnet 

utan att väsentliga värden förloras. I fallet Kiruna är dock stadsomvandlingen en del av den 

gruvbrytning som har format förutsättningarna för staden. Att flytta eller att återuppföra 

byggnader inom den pågående processen är inte detsamma som att helt ta dem ur sitt 

sammanhang utan snarare en metod för att bevara delar av stadens kulturvärden. Det faktum 

att omvandlingen nu sker i så stor skala att hela stadsdelar och epoker av stadsbildningen 

kommer att raderas ut gör att det är av stor vikt att värdebärande delar inom riksintresset 

Kiruna kulturmiljö tillvaratas i stadsomvandlingen och får leva vidare i den nya staden. 
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Vid handläggningen av ärendet har Länsstyrelsen begärt att Kiruna kommun och LKAB ska 

komplettera sin ansökan med att bland annat redovisa vilka flyttnings- respektive 

demonterings- och återuppbyggnadsmetoder som de har undersökt samt kostnaderna för detta 

inklusive en kostnadsberäkning för en ersättningsbyggnad av motsvarande kvalité som det 

nuvarande stadshusets. I det underlag som Kiruna kommun och LKAB har skickat in har man 

för alternativet att flytta byggnaden valt att enbart presentera vilka uppenbara 

problemställningar som finns och vilka utredningar som skulle behöva göras. Alternativet att 

nedmontera och återuppföra stadshuset har man valt att inte undersöka. Kiruna kommun och 

LKAB har inte heller tillhandahållit några kostnadsberäkningar för en flyttning eller rivning 

av stadshuset som Länsstyrelsen har kunnat ta del av. 

  

Länsstyrelsen har på eget initiativ låtit arkitekten Lars Gezelius, Schlyter & Gezelius 

arkitektkontor AB, utreda om stadshuset kan monteras ned och återuppbyggas. I uppdraget 

ingick även att utreda möjligheten att samtidigt höja standarden i stadshuset till modern 

kvalité samt en kostnadsberäkning för detta. Utredningen visar att det är genomförbart att 

montera ned och återuppföra de flesta byggnadsdelarna i nuvarande stadshus. Utredningen 

visar också att några av byggnadsdelarna inte är lämpliga att montera ned och återuppföra på 

grund av deras känslighet. Detta gäller bland annat byggnadens stomme samt de stora 

golvskivorna av gjuten terazzo på entrévåningen. Utredningen tydliggör även att en 

modernisering av byggnaden med de tekniska krav som ställs på en modern, offentlig 

byggnad är fullt möjlig. Utredningen har resulterat i ett omfattande underlag med ritningar 

och handlingar som tillsammans med originalhandlingar skulle kunna möjliggöra ett 

återuppförande av viktiga byggnadsdelar och material från nuvarande stadshus. 

 

Utöver de möjligheter till återuppförande som Gezelius utredning visar, anser och önskar 

Länsstyrelsen att det också är möjligt att återanvända byggnaden i en funktion som innebär att 

den är offentlig och öppen för allmänheten. 

 

Länsstyrelsen har under 2011 mottagit flera uppmaningar och frågor om hur myndigheten 

avser att hantera byggnadsminnet Kiruna stadshus, bland annat från Kungliga akademien för 

de fria konsterna, Sveriges Arkitekter, föreningen Kirunas rötter och Hjalmar 

Lundbohmsgårdens ekonomiska förening. De som har kontaktat Länsstyrelsen har alla 

framfört betydelsen av stadshusets höga värde sett ur ett nationellt perspektiv samt vikten av 

att se byggnadens kulturmiljövärde som en resurs i samhällsomvandlingen.  

 

Byggnadens kulturhistoriska värde  

 

Kiruna stadshus stod färdigt 1962 och invigdes 1963. Byggnaden kom till efter att Kiruna 

länge hade behövt byggnader för den kommunala förvaltningen. Under 1950-talet byggdes en 

rad förvaltningsbyggnader i Sverige. Kommunerna fick en väsentligt bättre ekonomi och för 

Kirunas del spelade stadsrättigheterna från 1948 också in. Bygget föregicks av en 

arkitekttävling där både Alvar Aalto och Artur von Schmalensee utsågs till vinnare men det 

var Schmalensees förslag Igloo som förordades för utförande. Namnet Igloo och byggnadens 

utformning har tolkats som en sluten, stabil byggnad, skyddad från ett kärvt klimat där 

intresset riktas mot byggnadens inre. 1964 fick stadshuset Kasper Sahlinpriset som landets 

främsta nya byggnad. 

 

Kiruna stadshus för vidare en arkitektonisk tradition med ett delvis klassiskt upplägg parat 

med stor hantverksskicklighet och en för tiden modern teknik. Föregångare kan sökas i flera 

byggnader av rang som byggdes med liknande funktion under 1900-talet. Tydlig inspiration 
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var stadshuset i Stockholm där trappmotivet och överljuset har liknande karaktär och rådhuset 

i Århus (1939-42) där tornet med dess relation till byggnaden återfinns.  

 

Placeringen av byggnaden är symbolmättad, i kanten av staden med utsikt mot gruvan och 

LKAB:s anläggning och även en vid utsikt mot fjällvärlden. Byggnadens yttre präglas av 

enkla former med en väl avvägd asymmetri. Kvadraten eller fyrsidigheten är ett 

återkommande tema från byggnadens planmått ned till möbleringsprincipen. Sidomåttet på 49 

m går igen i höjdmåttet från garage till tornets topp. Armaturerna i hallen är ett mindre 

exempel där kvadraten bildar mönstret. Materialen är gedigna. Det holländska fasadteglet 

används även i interiören. Fönstersättningen och delningen av fönstren ger fasaden rytm. 

Några fönster är markerade med finare omfattningar av koppar och är ett sätt att spegla den 

inre funktionen med stadsstyret i det yttre. Takets form med ett mindre tak för översta 

våningen, två smäckra takfall och väggavslutningen i avvikande material jämfört med 

fasadteglet, innebär en lättare avslutning av byggnaden i förhållande till väggarnas volym. 

Lanterninens ljusinsläpp mellan takfallen lyfter byggnaden. Tornet signalerar byggnadens roll 

och även att konsten har en framträdande ställning i byggnaden. Det inre präglas av hallen 

med överljus via lanterninen. Stommen med synlig konstruktion i form av fristående pelare 

framträder och bildar loftgångarna som ökar byggnadens tillgänglighet. Fullmäktigesalen 

markeras genom det stora fönsterpartiet mot hallen. Materialen är gedigna och vackra. Den 

fasta inredningen och möblemanget är skapade för denna byggnad och väl anpassade i den 

arkitektoniska formgivningen. Arkitekten Folke Sundberg stod för inredningen. Träpanelerna 

är ett tema och de varieras med inslag av andra material som i fullmäktigesalens golv och 

vägg. Konsthantverk har fått en plats i konstruktiva detaljer i inredningen och konstens 

betydelse i byggnaden är påtaglig. 

 

Stadshuset är en representant för den arkitekturströmning som var rådande under 1950- och 

1960-talen där arkitekterna kombinerade funktionalismens idéer med mer traditionella former 

i arbetet med byggnader. Arkitekten Schmalensee hade varit en pionjär för funktionalismen 

redan i slutet av 1920-talet men övergivit arkitekturstilen tidigt för mer traditionella former. I 

slutet av 1950-talet intresserade han sig återigen för funktionalismen, men då mer idémässigt.  

 

Stadshuset byggdes i en tid av framtidstro och utveckling och kan ses som en exponent för 

den svenska högkonjunkturen efter kriget. Byggnaden har fungerat som en nyckelbyggnad för 

möten och händelser, t. ex. den omtalade gruvstrejken 1969 och den står symboliskt för en del 

av den moderna utvecklingen i Kiruna. Byggnadens tillkomst och den viktiga funktionen av 

mötesplats ger den mycket höga samhälls- och socialhistoriska värden. 

 

Placeringen av byggnaden ger den en roll som symbolisk länk mellan staden och gruvbolaget 

och man kan också se det som symbiosen dem emellan. Utsikten mot fjällvärlden betonar 

stadens geografiska läge. Byggnadens yttre uppvisar en sluten karaktär som ska ses i kontrast 

mot den öppna hallen interiört. Arkitekturen illustrerar byggnadens användning i 

motsatsparen slutet - öppet och stadsförvaltning – folkligt.  

 

Stadshuset är en symbolbyggnad för Kiruna kommun och stadens förvaltning. Tornet är ett 

landmärke i omgivningarna såväl som ett självständigt konstverk. Hallen med en planlösning 

som skapar den öppna innergården i tre våningar har höga arkitektoniska och estetiska värden 

och därtill obestridliga trivselvärden. Hallen inbegriper även loftgångarna som associerar till 

klassiska pelargångar i en traditionalistisk arkitektur – som arkader mot ett torg. Lanterninen 

med överljus är förutsättningen för hallens ljusföring. Materialen har robust prägel och tar upp 

karaktären i utsidans material som väggarnas tegel och den ingjutna stenen i terazzogolv, 
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konststen i räcke och också trämaterial i räcken vilket tillsammans med överljuset 

understryker avsikten att hallen ska vara en festlig innergård. Hallen är ett offentligt rum där 

den demokratiska aspekten har betonats genom att alla kontor vetter mot hallen och är 

tillgängliga från loftgångarna. De som passerar syns och möts i detta rum. Funktionen av 

konsthall som är öppen för besökare är också ett av skälen till att byggnaden upplevs 

tillgänglig. Den fasta inredningen i sammanträdesrummen har en varm karaktär i och med det 

myckna användandet av olika träslag. Inredningens ytskikt är i stor utsträckning släta med ett 

fåtal inslag av mönster vilket får effekten att materialen framträder tydligt. Stadshuset utgör 

ett allkonstverk genom de värden som den fullödiga och sammansatta arkitektoniska 

utformningen skapar, konsthantverket som medvetet använts i detaljer och den lösa konsten 

som är så påtaglig i byggnaden.  

 

Skäl för länsstyrelsens beslut 
 

Länsstyrelsen bedömer att alternativet att flytta byggnaden i sin helhet varken är praktiskt 

genomförbart eller ekonomiskt försvarbart. Alternativet att rekonstruera stadshuset genom att 

montera ned och återuppbygga det har Länsstyrelsen däremot bedömt som praktiskt möjligt.  

 

Nedmonteringen och återuppförandet av urvalet av skyddade delar innebär en stor förändring 

i förhållande till skyddsbestämmelserna för byggnadsminnet. Det är dock ett möjligt sätt att 

bevara skyddade delar av byggnadsminnet. De värden som särskilt har pekats ut för 

stadshuset, som rör utformningen och bruket av byggnaden som en offentlig lokal är till 

relativt stora delar möjliga att återuppbygga på en ny plats. Därför anser Länsstyrelsen att 

ändringarna i förhållande till skyddsbestämmelserna 2 och 3 ska genomföras och tillåter de 

omfattande åtgärderna. Detta för att kunna återbruka och tillvarata de skyddade delarna i 

byggnadens fasad samt interiören som omfattas av skyddsbestämmelserna 2 och 3. För att 

kunna utföra processen med nedmontering och återuppförande samt rivning beslutar 

Länsstyrelsen att jämka skyddsbestämmelserna 1 och 5 genom att ta bort dem och att besluta 

om en dispens från skyddsbestämmelserna 2 och 3. 

 

Utifrån förutsättningarna och uppgiften att bevara kulturvärden i stadsomvandlingsprocessen 

bedömer Länsstyrelsen att villkor och tillvägagångssätt för att bevara delar av stadshuset är 

skäliga med hänsyn till 3 kapitlet 14 och 15 §§, Kulturminneslagen och de krav Länsstyrelsen 

kan ställa i samband med ändringar av byggnadsminnen. Det innebär att Länsstyrelsen 

beslutar om förändringar i skyddsbestämmelserna utan att byggnadsminnesförklaringen hävs. 

När processen med återuppförandet av de skyddade delarna och övriga delar av byggnaden är 

klara avser Länsstyrelsen att granska om skyddsbestämmelserna för byggnadsminnet bör 

förändras.  

 

Länsstyrelsen anser att LKAB som inte är ägare, inte är att anse som part i ärendet. 

Länsstyrelsen avvisar därmed deras ansökan.  

 

För att i viss mån tillgodose Kiruna kommuns önskemål har Länsstyrelsen valt att begränsa 

kraven till de mest betydelsebärande och skyddade delarna. I beslutet har Länsstyrelsen 

beaktat det fullt möjliga alternativet att rekonstruera hela byggnadsminnet Kiruna stadshus 

och det förhållande att Länsstyrelsen inte kan föreskriva vare sig en ny placering eller en ny 

funktion för byggnadsminnet. Länsstyrelsens ståndpunkt är dock att byggnadsminnet kommer 

att kunna bli en resurs i den nya stadsbildningen.  
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Länsstyrelsen har preciserat vilka delar som ska tas till vara i byggnadsminnet och 

återanvändas i en återuppbyggnad. Urvalet bygger på vilka byggnadsdelar och material som 

omfattas av byggnadsminnesskyddet samt den utredning om en demontering och 

återuppbyggnad  som Länsstyrelsen låtit Lars Gezelius genomföra. 

 

Eftersom byggnaden i sin helhet har mycket höga kulturhistoriska värden har Länsstyrelsen 

prioriterat bland de värdebärande uttrycken, byggnadsdelarna och materialen (d.v.s. de som 

står för de mest betydelsefulla värdena i stadshuset). Urvalet är uttryck för byggnadens yttre 

utformning, hallen som innergård och demokratiskt rum, byggnaden som allkonstverk genom 

dess arkitektur, inredningens utformning och den fasta konsten samt konsthantverket. Den 

höga kvalitén i utformningen och de genuina materialen bidrar till byggnadens arkitektoniska, 

estetiska och konstnärliga värden. Genom att byggnadsdelarna sammantaget symboliserar och 

refererar till stadshusfunktionen och stadens utveckling så inbegrips i byggnadsminnet också 

samhälls- och socialhistoriska värden samt de identitetsskapande värden som bland annat 

finns i igenkännandet.  

 

Att återanvända de värdebärande byggnadsdelarna och foga in dem i ett delvis nytt 

sammanhang kräver stor skicklighet men är en metod för att ta till vara historien och 

kulturarvet. Med tanke på byggnadens mycket höga kulturhistoriska värden är det rimligt att 

man i samhällsomvandlingen tar långtgående kulturhistoriska hänsyn som innebär att viktiga 

byggnadsdelar och material i nuvarande stadshus återanvänds. Byggnadsminnesskyddet är det 

starkaste skydd en byggnad kan ha och är avsett att verka på lång sikt. I den pågående 

gruvstadsprocessen är den typen av skyddsbeslut en av förutsättningarna i 

samhällsplaneringen. Det nuvarande stadshuset har stora symbolvärden och många minnen är 

förknippade med byggnaden. Ett återanvändande av kulturhistoriska värden som samtidigt 

möjliggör moderna, effektiva lösningar är en såväl socialt som ekonomiskt hållbar och 

långsiktig lösning.  

 

Övrigt 
 

Observera att beslutet endast innebär tillstånd enligt kulturminneslagen. 

 

Hur  man överklagar 
 

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå. I bilagan finns närmare 

upplysningar om hur man gör. 

 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av länsantikvarie Kerstin Lundin-Segerlund efter föredragning 

av antikvarie Agneta Rehnberg. I den slutliga utformningen av beslutet har tillförordnade 

chefsjurist Hans Landberg deltagit. 

 

 

Kerstin Lundin-Segerlund 

länsantikvarie                                       

 

                                                    Agneta Rehnberg 

antikvarie 


