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INLEDNING

1.1 BAKGRUND ENLIGT PLANBESKRIVNINGEN
Kirunas kulturmiljö är i många avseenden unik. De fysiska uttrycken för
gruvnäringen står inte bara i konflikt med, utan ingår även, i riksintresset
för kulturmiljövården med Kiirunavaara, gruvan och industrilandskapet som
föränderliga delar av kulturmiljön.
Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna är en förutsättning för LKAB:s
gruvbrytning i Kirunavaara. LKAB har genom kulturmiljöavtalet (Slutrapport
Hantering av kulturbyggnader inför flytt 1365, 2019-04-01) åtagit sig att
flytta en rad byggnader i olika delar av staden. I avtalet ingår bland annat
de fem SJ-byggnader som den föreslagna detaljplanen avser. Kirunas SJområde är det största sammanhängande SJ-området i Sverige och utgör en
viktig komponent för att avläsa stadens historia. Enligt avtalet ska byggnaderna flyttas till en plats där man ska kunna återskapa en liknande bebyggelsemiljö som den ursprungliga, där koppling till järnvägen betraktats som
central faktor. Mot denna bakgrund har Lokstallsområdet föreslagit som en
lämplig plats. Detta skulle i praktiken leda till en förtätning intill befintliga
Lokstallsområdet.

det ”nya” området samt dels ge förslag på planbestämmelser som säkerställer att de värden byggnaderna besitter kvarstår samt att värdena för bebyggelsen och miljön i Lokstallsområdet inte påverkas negativt genom förtätningen. I detaljplan kan, innan flytten genomförts, endast generella bestämmelser lämnas. Områdena där de flyttade husen planeras placeras kan inte
ges bestämmelser om skydd av typen k.
Den är inte fullständig i sina beskrivningar och definitioner av värden då
värdena fastställts i flera tidigare rapporter och dokument som DIVE-analysen, PM för kulturmiljö gruvstadspark 2, fördjupad riksintressebeskrivning
samt beskrivningar av området i arbetet för urval av byggnader. Bara genom
att vara utvalda för flytt har byggnaderna och miljöerna fått ett vedertaget
värde. Lokstallsområdet är också behandlat i DIVEn och den fördjupade riksintressebeskrivningen.
För att förenkla har beskrivningar och värderingar hämtats från gamla dokument för att få en bättre överblick och inte förvirra.
För lokstallsområdet behandlas endast delområdet med bostäder då det är
bostäder som ska flyttas och bostadsområdet som ska förtätas.

1.2 DETALJPLANENS SYFTE
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att fem kulturhistoriskt värdefulla byggnader (SJ-byggnaderna) för bostadsändamål inom den blivande
deformationszonen kan bevaras genom att de flyttas till planområdet. Det
ska ske med stor hänsyn till kulturmiljön i Lokstallsområdet. Samtidigt ska
befintligt bebyggelseområde inom planområdet förses med skyddsbestämmelser.

3.1 FÖRVANSKNING OCH VARSAMHET I PBL

Lokstallområdet är valt för att byggnaderna delar samma historia och det
är viktigt vid flytt att byggnader i Kiruna att byggnaderna kommer till sin
rätt. I kulturmiljöanalysen DIVE från 2014 står det att Lokstallet kan förtätas
med anpassad bebyggelse, vilket de här fem byggnaderna är. Planförslaget
bedöms vara förenligt med översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Kiruna
centralort samt utvecklingsplan för nya Kiruna centrum.

2

KULTURMILJÖBEDÖMNINGEN

Den föreliggande kulturmiljöbedömningen är en fristående del i detaljplanearbetet som dels ska utgöra underlag för lämplig placering av byggnaderna i
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KULTURVÄRDEN

I Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. finns ett antal paragrafer med syfte att
skydda bebyggelse mot förvanskning och säkerställa att byggnader underhålls på ett varsamt sätt.
8 kap. 13 § förbjuder förvanskning av bebyggelse som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I vissa
avseenden gäller förvanskningsförbudet också bygglovpliktiga anläggningar,
bebyggelseområden, allmänna platser och tomter som har skyddsbestämmelser i detaljplan.
En vedertgen tolkning av denna paragraf är att en byggnad betraktas som
särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden genom
exempelvis byggnadsteknik, visar på olika gruppers villkor av t. ex. social
och ekonomisk art, visar på stadsbyggnads- och arkitektoniska ideal och
tankemönster eller representerar viktiga funktioner i lokalsamhället. Även
byggnadens komplementbyggnader och tomtplats brukar innefattas i värdet.

Inledning

Förvanskning kan exempelvis vara att byta till fönster som i utformning avviker från byggnadens karaktär och stil då det byggdes, förse byggnaden med
annan typ av panel eller annat material än de som var vanliga vid tillkomsttiden eller att förse byggnaden med stilelement eller kulör som avviker från
byggnadens ursprungliga karaktär.
PBL 8 kap. 14-18 § finns bestämmelser om underhåll och varsamhet.

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade miljön. Kulturmiljön är
en viktig del av kulturarvet då den synliggör vår gemensamma historia. Spåren kan vara alltifrån bebyggelse till städer till landskap.

3.2.2

KULTURMILJÖVÄRDEN

är värderingsbegrepp och kan grovt delas in i tre grupper.

I 14§ anges att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas
till omgivningen och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

KUNSKAPSVÄRDEN

15 och 16 §§ nämner tomter och allmänna platser samt anläggningar.

Arkitekturhistoriskt värde innebär att en byggnad eller miljö genom sin
gestaltning har blivit mönsterbildande eller utgör ett väldigt bra exempel på
en stilepok.

17§ anger att ändringar och flytt av byggnader ska utföras varsamt med
hänsyn till dess karaktär och värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Enligt 18§ ska detta tillämpas också för
anläggningar.
Dessa paragrafer innebär att man vid underhåll av byggnader ska ta hänsyn
till såväl byggnadens som områdets kulturvärden.
Vad som är underhåll definieras i PBL som en åtgärd som vidtas för att
bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användning,
utseende eller kulturhistoriska värde. Underhåll kan bland annat innefatta
ommålning då val av färgtyp och kulör kan vara en viktig faktor att ta hänsyn
till.

3.2 DEFINITIONER
3.2.1

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ

Begreppen kulturarv och kulturmiljö utgör inte värderingsbegrepp och har
definierats enligt nedan i olika sammanhang.
Begreppet kulturarv används på olika sätt. Oftast avses materiella (t. ex.
en byggnad) och immateriella (t. ex. en företeelse) uttryck som omfattas av
traditioner, idéer och värden som vi övertar från tidigare generationer. Vad
som betraktas som kulturarv kan förändras över tiden och kan variera mellan betraktare.

De värden som berättar om historisk utveckling och livsvillkor under olika
epoker, funktionella och sociala samband och människans förhållande till
exempelvis miljö och tro.

Byggnadshistoriskt/byggnadstekniskt värde visar på äldre byggnadsskick
och byggnadstekniska lösningar, -material och -metoder. Det kan exempelvis handla om bärande system och uppbyggnader av väggar och bjälklag,
rumsindelningar/-användingar och materialtyper och behandlingar.
Samhällshistoriskt/Socialhistoriskt/Personhistoriskt innebär att byggnader
och miljöer kan vara värdefulla där då de synliggör olika tidstypiska samhällsfunktionella ändamål som exempelvis Folkets Hus och olika typer av
boendelösningar eller berömda personers livsmiljöer.
Patina är både upplevelse och kunskapsvärde. Det visar på spår av användningen och ger en upplevelse av gångna tider.

UPPLEVELSEVÄRDEN
Visuella, symboliska och identitetsskapande värden. De kan utgöras av känslor av igenkännande, tillhörighet, skönhet, motvilja eller avståndstagande.
Arkitektoniska och konstnärliga värde ligger i estetik, volymer och detaljer.
Kontinuitetsvärde visar på utvecklingen av olika miljöer. Det kan utgöras
både av förändringar och av äldre och nyare byggnader och miljöer som kan
upplevas i ett sammanhang med varandra.
Miljöskapande värden är värden som är utmärkande för en i miljön som hel-
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het och kan exempelvis utgöras av en gatuvy eller gårdsmiljö.
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Symbolvärden kan utgöras av en byggnad eller miljö som utgör en symbol
för något i samhället eller har en utformning som förmedlar ett budskap om
sin funktion som exempelvis ett stadshus eller en skola.
Traditionsvärde är dee värden som byggnader eller miljöer tillskrivs därför
att de förknippas med en speciell händelse eller företeelse.
Identitetsvärde är ett värde som ger människan en trygghet och samhörighet
med sin miljö.

BRUKSVÄRDEN
Värden som anger hur platser används idag och hur de kan utvecklas. Det är
ett materiellt värde men kan också utgöra värde som en byggnad eller miljö
kan tillskrivas som exempelvis besöksmål.

FÖRSTÄRKNING AV VÄRDET
De olika värdena kan också kompletteras med värden som förstärker
ursprungsvärdet. Det kan vara exempelvis handla om autencitet, att en
byggnad eller något i miljön är i ursprungligt skick. Det kan ocskå handla
om kvalitet och omsorg om detaljer som material av hög kvalitet eller att
något genomförts genom ett gott hantverk.
Representativitet/sällsynthet är ett värde som kan vara nationellt eller lokalt.
Värden som är tydliga och läsbara kan också bidra till ett pedagogiskt värde.
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4.1 OMRÅDET
BESKRIVNING
Området ligger centralt i staden
men avskiljt från den egentliga
stadsmiljön. Området sluttar svagt åt
sydväst mot järnväg och Luossajärvi.
Gatorna inom området går parallellt
med järnvägen med några tvärgator
så det bildas långsmala kvarter.
Gatorna är smala och går precis
utanför entréerna på långsidorna på
bostadshusen och ger mer intryck
av gård än av gata. Även marken
utanför entréerna på gavlarna är
hårdgjord. De hårdgjorda ytorna
går inte ända mot grundstenen utan
närmast husen finns lite växtlighet.
Området har gles struktur med
terränganpassning. Det är luftigt
mellan husen och helt privata zoner
saknas vilket är vanligt i bruksmiljöer
som SJ-omrpdet brukar betecknas
som. Uthusen ligger antingen
mellan bostadshusen eller mittemot
på andra sidan gatan. De ligger
parallellt eller vinkelrätt gentemot
bostadshusen.
Utrymmet mellan husen och gatorna
består av grönytor. Mestadels gräsytor med enstaka träd eller träd i
mindre grupper.

VÄRDE
Området har ett vedertaget högt
kulturhistoriskt värde som finns
beskrivet i flera olika dokument.
Stora delar av Kiruna ingår i
Riksintresse för kulturmiljön.
Område BD 33.
Området ingår i Kiruna kommuns
bevarandeplan från 1984 där det
anges vara Kulturhistoriskt värdefull
miljö. SJ-området har varit ett av
landets största och bäst bevarade SJområden med bebyggelse av SJ och
vittnar om dess höga ambitionsnivå
samt järnvägens betydelse för
samhället.
Järnvägen var en förutsättning för
gruvdriften och därmed stadens
utveckling samt möjliggjorde en
större fjällturism.

TÅLIGHET/LÄMPLIGHET
Det har vid ett flertal tillfällen
konstaterats att ny placering av
flyttade byggnader från SJ-området
ska vara till område med koppling
till järnvägen och i liknande glesa
struktur som nu.
Lokstallsområdet är ett område
med koppling till järnvägen och har
liknande karaktär som SJ-området
vilket gör det ett lämpligt område att
flytta till.

SLUTSATS
Lokstallsområdets karaktär bör
säkerställas i ny detaljplan så att
dess glesa karaktär inte förändras.
Byggrätter för förtätning bör ha
ungefär samma avstånd till befintlig
bebyggelse och mellan nya hus som
de befintliga.
För byggrätter för flyttade hus bör
karaktärsdrag och synpunkter på SJområdets nuvarande utformning som
framkommit i olika analyser beaktas.
Det kan ske genom att i detaljplanebestämmelserna i den nya planen
upprätta de bestämmelser som
är möjliga för att skydda mot
förändring. Viktigt att beakta är
tätheten samt utbredningen och
placeringar av bostadshus och uthus.

Området saknar detaljplan men
ingår i Områdesbestämmelser för
Jukkasjärvi Bandel 1:1 Kalixfors
- Riksgränsen antagen 1993. Där
pekas också området ut som
värdefull miljö.
Området har en tydlig identitet och
bruksprägel med sin sammanhållna
bebyggelse och miljö.som här finns
kvar i en samlad bebyggelse utan
förtätningar.
I Kulturmiljöanalysen från 2014
finns ett antal kunskaps- och
upplevelsevärden beskrivna.

sj-området där bebyggelse flyttas
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4.2 BEBYGGELSEN
BESKRIVNING

VÄRDE

Byggnaderna inom SJ-området
har brukskaraktär med olika
utformning som visar på bl a den
social skiktningen mellan olika
yrkesgrupper. De har även olika
tillkomstperioder fast den är
sammanhållen genom bl a färgen.
De är byggda för och av SJ och är
ritade av Folke Zettervall. De skiljer
sig från gruvbolagets i uttryck,
färgtyp och kulör. De har många
nationalromantiska uttryck i detaljer.

Byggnaderna har vedertagna
kulturmiljövärden enligt olika
dokument.

Byggnaderna är främst uppförda på
1910-talet med endel senare tillskott.

I Områdesbestämmelser för
Jukkasjärvi Bandel 1:1 Kalixfors Riksgränsen antagen 1993 pekas
bebyggelsen ut som värdefull
med Skyddsvärde A. Det innebär
bestämmelser om utökad lovplikt
och bevarat utseende.

Stora delar av Kiruna ingår i
Riksintresse för kulturmiljön. Område
BD 33. Där står: ”järnvägsmiljön
som berättar om en nödvändig
förutsättning för dess utveckling”.
I Kiruna kommuns bevarandeplan
från 1984 har de berörda
byggnaderna getts det högsta värdet.

TÅLIGHET/LÄMPLIGHET
Det har vid ett flertal tillfällen
konstaterats att ny placering av
flyttade byggnader från SJ-området
ska vara till område med koppling
till järnvägen och i liknande glesa
struktur som nu.
Lokstallsområdet är ett SJ-område
och har liknande karaktär som SJområdet vilket gör det ett lämpligt
område att flytta till.
Enligt den fördjupade
riksintressebeskrivningen behöver
inte blandningen vara densamma
som idag men den bör utgöras av
SJ-beståndet och hållas åtskiljd från
gruvbolagets bebyggelse. Detta gör
också att Lokstallsområdet är ett
lämpligt område att flytta till.

SLUTSATS
För byggrätter för flyttade hus bör
karaktärsdrag för byggnaderna
och synpunkter på SJ-områdets
nuvarande utformning som
framkommit i olika analyser beaktas.
Det kan ske genom att i detaljplanebestämmelserna i den nya planen
upprätta de bestämmelser som är
möjliga att sätta för att förhindra
förvanskning under och efter flytten.
Viktigt att beakta är utformningen
och bestämmelser om utökad
lovplikt på samma sätt som i
områdesbestämmelserna.

I Kulturmiljöanalysen från 2014
finns ett antal kunskaps- och
upplevelsevärden beskrivna.
Bebyggelsen ingår som grupp då det
är det som är värdefullt.
De byggnader som ska flyttas är
utvalda utifrån typ och skick.
De berörda fem byggnaderna
ligger alla med långsidorna mot
längsgående gator och har entréer
mot nordost på den ena långsidan
samt på gavlarna.
De finns beskrivna av kommunantikvarien i en inventering från 2017.

sj-området där bebyggelse flyttas

Var för sig har byggnaderna vissa
värden men det största värdet ligger
i bebyggelsen som grupp samt i
grupperna av olika typer.
De exemplifierar den lantliga,
nationalromantiska arkitektur som
karaktäriserar bebyggelsen längs
hela malmbanan och är en form av
SJ-standard från SJ:s storhetstid kring
förra sekelskiftet, Karaktären som
visar både samhörighet och social
skiktning.

Byggnaderna tål att blandas
med annan SJ-bebyggelse inom
Lokstallsområdet då områdena
har liknande karaktär på befintlig
bebyggelse.
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BESKRIVNING
Tre av husen är av Typ 1 enligt
inventeringen. De är byggda 1910.
Typ 1 är i 1½våning med sadeltak
med frontspiser, kraftiga takfötter
och vindskivor samt detaljer i
nationalromatisk stil. De har tegeltak
och stående locklistpanel målad
med röd slamfärg sant sockel i sten.
Tillhör de mest välbevarade inom SJområdet. .
I anslutning till de tre husen finns
två uthus som är väsentliga för
helhetsmiljön.
Två av husen är av Typ 3 enligt
inventeringen. Typ 3 finns i två
varianter men de som ska flyttas är
två av de större.
De är byggda 1915 i 2 våningar
med valmat relativt högt tak. De
har stående rödfärgad locklistpanel
och entréer med pulpettak med
utmärkande konsoler. Taken är
numera klädda med shingel.
I anslutning till de två hus av Typ 3
som är planerade att flyttas finns ett
uthus i stil med bostadshusen samt
ett med avvikande karaktär
Bägge typerna har stora skorstenar i
tegel.
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VÄRDE
Enskilda värden för Typ 1 består i
detaljerna som fönster, tegeltaket,
detaljerna i foder, vindskivor och
panel samt entréer och stensockel.
Enskilda värden för Typ 3 består i
detaljerna som fönster, entrétak och
panel.
Representerar uppbyggnadsskedet.
I Områdesbestämmelserna finns
bestämmelser om utökad lovplikt
för om- till- och påbyggnader samt
ändringar av material och kulör samt
färgtyp. Rivningslov gäller även för
uthusen.

TÅLIGHET/LÄMPLIGHET
Byggnaderna tål att blandas
med annan SJ-bebyggelse inom
Lokstallsområdet då områdena
har liknande karaktär på befintlig
bebyggelse.

SLUTSATS
Vid flytten bör karaktärsdrag för
byggnaderna och synpunkter på SJområdets nuvarande utformning som
framkommit i olika analyser beaktas.
Det kan ske genom att i detaljplanebestämmelserna i den nya planen
upprätta de bestämmelser som är
möjliga att sätta för att förhindra
förvanskning under flytten.
Viktigt att beakta är utformningen
och bestämmelser om utökad
lovplikt på samma sätt som i
områdesbestämmelserna.
Bestämmelser som bör finnas:

Bestämmelerna omfattar även
utseendet. De anger att fasader
ska utgöras av trä och målas i
röd slamfärg samt att befintliga
taktäkningsmaterial ska behållas.
Absolut nödvändigt byte av eternittak
kan ske mot papp i samma kulör.

•

Utbredning.

•

Sockeltyp för Typ 1.

•

Sockelhöjd.

•

Fasadmaterial och färgtyp samt
kulör.

Uthusen har värde som del i
helheten.

•

Fasadutformning/detaljer

•

Fönster- och dörrtyper.

•

Takmaterial och -form

•

Detaljer vid entréer och
vindskivor m m.

sj-området där bebyggelse flyttas
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5.1 OMRÅDET
BESKRIVNING
Området ligger i utkanten av
staden intill lokstallarna. Området
består av två delområden. Ett
för bostadbebyggelse och ett för
verkstäder.
Det område som berörs av att
byggnader ska flyttas är området
med bostäder som ligger separerat
från området med verkstäder
Det är relativt flackt men har samma
gröna, glesa struktur som SJområdet.
Byggnadsstrukturen är inte riktigt
lika rätlinjig som inom SJ-området
då det är några delar som avviker.
Området har också lite mer
oregelbundet vägnät och placering
av uthus med varierad karaktär.
Området har samma brukskaraktär
utan privata zoner och gatan tätt
på entréerna som SJ-området. Men
det skiljer sig lite från SJ-området
då det är lite tätare mellan husen
och att uthusen ligger med en
friare placering och inte har samma
tillhörighet till bostadshusen.
Utrymmet mellan husen och gatorna
består av grönytor. Mestadels
gräsytor med träd. Trädvegetationen
är tätare i detta område än inom SJområdet
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VÄRDE
Området har ett vedertaget högt
kulturhistoriskt värde som finns
beskrivet i flera olika dokument.
Stora delar av Kiruna ingår i
Riksintresse för kulturmiljön.
Område BD 33.
Området ingår i Kiruna kommuns
bevarandeplan från 1984 där det
anges vara Kulturhistoriskt värdefull
miljö. Bebyggelsen för och av SJ
vittnar om dess höga ambitionsnivå
samt järnvägens betydelse för
samhället.
Järnvägen var en förutsättning för
gruvdriften och därmed stadens
utveckling samt möjliggjorde en
större fjällturism.
Området saknar detaljplan men
ingår i Områdesbestämmelser för
Jukkasjärvi Bandel 1:1 Kalixfors
- Riksgränsen antagen 1993. Där
pekas också området ut som
värdefull miljö.
I Kulturmiljöanalysen från 2014
finns ett antal kunskaps- och
upplevelsevärden beskrivna.
Området har en tydlig identitet och
bruksprägel med sin sammanhållna
bebyggelse och miljö.

TÅLIGHET/LÄMPLIGHET
Området tål att förtätas med
byggnader av samma karaktär och
volym som de befintliga har då det
finns luckor i strukturen. Viktigt att
behålla den glesa strukturen dock.
Värdena inom området minskar om
täheten ökar.Med täthet menas här
avstånden mellan byggnaderna.
I den fördjupade
riksintressebeskrivningen har
förhållningssättet att här skapa ett
nytt SJ-område angetts som en möjlig
väg men blandningen behöver inte
vara densamma som idag men bör
utgöras av SJ-beståndet. Därför är det
lämpligt att flytta bebyggelse från
SJ-området hit.
SJ-bebyggelsen ska hållas åtskiljd
från gruvbolagets bebyggelse då de
olika områden har olika karaktär på
byggnaderna.
Typ 1 har stor tillhörignhet till
området men avviker lite i sitt
formspråk från omådets övriga
bebyggelse och placeras därför
lämpligt lite vid sidan av i en egen
gruppering.
’Typ 3 liknar mer de hus som finns
i området och kan därför utgöra
förtätningar bland den befintliga
bebyggelsen. Men de kan gärna stå
i närheten av varandra då de utgör
samma typ och står bredvid varandra
på nuvarande plats.

SLUTSATS
Området är lämpligt att flytta
byggnader till från SJ-området. Det
är samma karaktär på byggnaderna
som passar väl in i miljön.
Placeringarna av de flyttade husen
ska anpassas till lokstallsområdets
struktur som inte är lika strikt och
rak som SJ-områdets men ändå ska
hänsyn tas till de förutsättningar som
finns på nuvarande plats.
I all planläggning inom området bör
hänsyn tas till det som anges som
karaktäristiskt för området enligt
riksintressebeskrivningen och andra
dokument.
Det kan ske genom att i detaljplanebestämmelserna i den nya planen
upprätta de bestämmelser som är
möjliga. Viktigt att beakta är tätheten
samt utbredningen och placeringar
av bostadshus och uthus.
Staket eller andra avgränsningar bör
inte tillåtas annat än kring den lilla
fastigheten vid Norra Stallvägen.
Inom planområdet bör byggrätter
begränsas till huvudbyggnader i
lägen med avstånd och utbredning
anpassade till karaktären i både
SJ- och Lokstallsområdena. Viktigt
att beakta blir då utbredning och
placering. Uthus i anslutning till de
flyttade husen bör anpassas till lägen
i enlighet med SJ-området.

lokstallsområdet som förtätas

lokstallsområdet som förtätas
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5.2 BEBYGGELSEN
BESKRIVNING
De befinliga byggnaderna inom
planområdet är till största delen i två
våningar och faluröda. Utbredningen
på de flesta är ungefär densamma
som Typ 3 inom SJ-området. De
har sadeltak. Några är valmade
till hälften . Några av husen har
utbyggda entrépartier med pulpettak
från nock.
Detaljeringen på husen är betydligt
mindre än på de aktuella husen på SJområdet men karaktären som helhet
i området ger samma intryck.
I den södra delen finns två mindre
bostadshus som bryter karaktären
med husen i räta linjer. Samt
att det finns ett mindre hus med
enbostadskarkatär vid korsningen
Lokstallsvägen och Norra Stallvägen

VÄRDE
Byggnaderna i sin miljö har
vedertagna kulturmiljövärden enligt
olika dokument.
Stora delar av Kiruna ingår i
Riksintresse för kulturmiljön. Område
BD 33. Där står: ”järnvägsmiljön
som berättar om en nödvändig
förutsättning för dess utveckling”.
I Kiruna kommuns bevarandeplan
från 1984 har de berörda
byggnaderna statusen att det ska
vara kommunens ambition att
bevara. De har alltså inte getts
samma höga värde som byggnaderna
inom SJ-området.
I Områdesbestämmelser för
Jukkasjärvi Bandel 1:1 Kalixfors Riksgränsen antagen 1993 pekas
bebyggelsen ut som värdefull
med Skyddsvärde A. Det innebär
bestämmelser om utökad lovplikt
och bevarat utseende.
I Kulturmiljöanalysen från 2014
finns ett antal kunskaps- och
upplevelsevärden beskrivna. De utgår
från att bebyggelsen inte berörs av
gruvbrytningens expansion men att
området däremot kan vara aktuellt
för förtätning. Bebyggelsen ingår
som grupp då det är det som är
värdefullt.
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TÅLIGHET/LÄMPLIGHET
I den fördjupade
riksintressebeskrivningen har
förhållningssättet att här skapa ett
nytt SJ-område angetts som en möjlig
väg men blandningen behöver inte
vara densamma som idag men bör
utgöras av SJ-beståndet. Därför är det
lämpligt att flytta bebyggelse från
SJ-området hit då den har samma
karaktär och har en samhörighet
genom att utgöra byggnader
uppförda av och för SJ-anställda.
Typ 1 från SJ-området har stor
tillhörighet till området men avviker
lite i sitt formspråk från omådets
övriga bebyggelse och placeras
därför lämpligt lite vid sidan av i en
egen gruppering.
’Typ 3 från SJ-området liknar mer
de hus som finns i området och kan
därför utgöra förtätningar bland den
befintliga bebyggelsen. Men de kan
gärna stå i närheten av varandra då
de utgör samma typ och står bredvid
varandra på nuvarande plats.
Då de i områdesbestämmelserna
omfattas av samma bestämmesler
torde bebyggelsen från SJ-området
de passa in i i miljön inom
Lokstallsområdet.

SLUTSATS
De befinltiga byggnaderna
inom Lokstallsområdet bör ges
skyddsbestämmelser enligt PBL
8kap §13 för att även i framtiden få
behålla sin karaktär.
För de flyttade byggnaderna bör
karaktärsdrag för byggnaderna
och synpunkter på SJ-områdets
nuvarande utformning som
framkommit i olika analyser beaktas.
Det kan ske genom att i detaljplanebestämmelserna i den nya planen
upprätta de bestämmelser som är
möjliga att sätta för att förhindra
förvanskning under och efter flytten.
Viktigt att beakta är utformningen
och bestämmelser om utökad
lovplikt på samma sätt som i
områdesbestämmelserna.
Bestämmelser som bör finnas:
•

Utbredning.

•

Sockeltyp för Typ 1.

•

Sockelhöjd.

•

Fasadmaterial och färgtyp samt
kulör.

•

Fasadutformning/detaljer

•

Fönster- och dörrtyper.

•

Takmaterial och -form

•

Detaljer vid entréer och
vindskivor m m

lokstallsområdet som förtätas
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SLUTSATSER

Ny detaljplan bör säkerställa karaktären och kulturmiljövärdena för den
befintliga miljön och bebyggelsen inom Lokstallsområdet. genom skyddsbestämmelser enligt PBL 8kap §13

byggnaderna inte förvanskas. PBL 8 kap §13. Skyddsbestämmelserna
bör även gälla miljön.
•

Ny detaljplan bör styra placering, utbredning, matrial, kulör, takform och ,
sockelhöjd för flyttad bebyggelse. Bestämmelserna bör vara utformade så att
även nybyggnader får samma karaktär som befintlig bebyggelse eller flyttade byggnader. Den bör styra placering och utformning av både bostadshus och uthus. Byggrätterna bör omfatta en huvudkropp med möjlighet till
utstickande balkonger och entréer men inga ytterligare tillbyggnader.
Bestämmelser om kulör och andra detaljbestämmelser bör omfatta fasadoch takmaterial, kulörer, fönsterformer samt takform och skorstenar.
Planen bör även innehålla bestämmelse om utökad bygglovplikt för annars
bygglovbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap §4 punkt 2 och 3, § 5 och §6.

7

KONSEKVENSER AV DETALJPLAN

Om ny detaljplan ges bestämmelser som säkerställer befintlig bebyggelses
utbredning och utformning och reglerar ny eller flyttad bebyggelse så att
den får en karaktär i enlighet med områdets befintliga karaktär och miljö så
får en ny plan inga negativa konsekvenser på kulturmiljön i Lokstallsområdet.

8

FÖRSLAG TILL PLANBESTÄMMELSER FÖR
SKYDD AV KULTURMILJÖN

8.2 BESTÄMMELSER FÖR FLYTTAD BEBYGGELSE
•

Begränsa byggrätten i utbredning som möjliggör flyttade byggnader.
Ev kan en liten marginal finnas för andra alternativ. T ex kan någon
beslutad byggnad visa sig vara svår att flytta. Även entréerna bör
säkerställas.

•

Begränsa bygghöjden med anpassning till beslutade byggnader.
Frontespiser bör inrymmas i bestämmlsen. Ev kan en liten marginal
finnas för andra alternativ. T ex kan någon beslutad byggnad visa sig
vara svår att flytta.

•

Inga takkupor bör tillåtas..

•

Förslag till bestämmelser:
- Sockelhöjder ska i möjligaste mån vara ungefär desamma som
byggnaderna har på sin ursprungliga plats.
-Fasadmaterial ska utgöras av stående locklistpanel.

8.1 SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR BEFINTLIG
BEBYGGELSE
•

Begränsa byggrätten i utbredning för befintliga byggnader som de har
idag. Även entréerna bör säkerställas.

•

Begränsa bygghöjden för befintliga byggnader till den de har idag.

•

Inga takkupor bör tillåtas.

•

Det bör också finnas bestämmelse om att underhåll ska ske så att

slutsatser

Förslag till bestämmelser:
- Fasadmaterial ska utgöras av träpanel av samma typ som bygganden
har idag.
- Takmaterial ska utgöras av samma material som byggnaden har idag.
Eventuellt eternittak får bytas till papp. Shingeltak ska vid byt ersätta
med slät papp.
- Kulör på fasad ska vara faluröd.
- Färgtyp på fasad ska vara slamfärg
- Vid byte av fönster och balkongdörrar ska nya ha samma storlek och
form samt indelning med poster och spröjs som befintliga. De ska också
helst vara sidohängda
- Vid byte av entrédörrar ska nya ha samma storlek och form samt
eventuellt överljus som befintliga
- Utformningar av takfoten får inte förändras och detaljer i anslutning
till taket ska nya delar ges samma utformning som befintliga. T ex
dekorsågade vindskivor.
- Övriga detaljer som foder och profileradeeller figursågade detaljer ska
vid byte ersättas med likadana som befintliga
- Entréer och balkonger ska vid byte utformas lika befintliga med räcken
och takform med detaljer. Vid byte av sedan tidigar utbytta räcken kan
förebilder sökas i kringliggande hus eller på äldre foton. Samma typ ska
eftersträvas på den enskilda byggnaden.
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- Takmaterial ska utgöras av tegel eller papp.
- Kulör på fasad ska vara faluröd.
- Färgtyp på fasad ska vara slamfärg
- Fönster kan ha olika storlekar och form men får inte ha låg bröstning
likvärdiga de befintliga. Större fönster ska ha vertikala poster och helst
sidohängda bågar eventuellt med spröjs.Storlek och form samt eventuell
indelning i poster och spröjs är viktigast att uppnå.
- Entrédörrar ska vara enkelbladiga och kan förses med överljus
- Entreér ska vara öppna och förses med tak.

8.3 GENERELLT
Beslut om att flytta bebyggelse finns men bestämmelserna för flyttad bebyggelse bör kunna tillämpas på helt nya byggnader också.
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förslagtillplanbestämmelserförskyddavkulturmiljön

Nytt uthus
Flyttade uthus som finns i
anslutning till bostadshusen
Flyttat hus

Flyttat hus

Flyttade bostadshus 9S, 9T och 9U

förslagtillplanbestämmelserförskyddavkulturmiljön
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