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Kiruna kommun har en tradition av att aktivt planera för 
bebyggelsens kulturvärden. Under 1980-talet antogs en 
bevarandeplan av kommunfullmäktige, som omfattar  
värdefulla byggnader och miljöer inom tätorten. Många av 
byggnaderna som pekats ut som bevarandevärda har fått 
skydd i detaljplaner. Några av de mest värdefulla bygg-
naderna har även blivit byggnadsminnesförklarade, efter 
beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

I samband med stadsomvandlingen har underlag, bland 
annat i form av kulturmiljöanalyser och miljökonsekvens-
beskrivning för bebyggelsens kulturvärden, tagits fram av 
kommunen. 

Planering är ett sätt att långsiktigt verka för en bra och 
attraktiv bebyggelsemiljö. Det är en effektiv strategi för att 
ta tillvara och utveckla bebyggelsens kulturvärden.  
Många kommuner jobbar med planering för att få en  
hållbar utveckling som syftar till att: 
■	 värna stadsidentiteten 
■	 behålla bebyggelsens karaktärsdrag 
■	 ha en kontinuitet i stadsutvecklingen
■	 bevara historiska värden och samhällets kollektiva minne
■	 ta tillvara arkitektoniska kvaliteter 
■	 skapa en gemensam plattform för stadens förvaltning 
■	 marknadsföra orten nationellt och internationellt 
■	 ge goda stadsmiljöer för boende och besökare 

Avdelningen för Arkitektur och vatten har som en del av 
projektet Nya Giron undersökt några intressanta exempel 
på hur andra kommuner hanterar kulturmiljön i planeringen, 
som ett stöd för Kiruna kommun i det fortsatta planerings-
arbetet. Till de kommuner som har ett tydligt ställnings-
tagande för bevarande och utveckling av sina kulturmiljöer, 
och som på olika sätt bidrar till detta genom den fysiska 
planeringen, hör bland annat trästäderna Nora och Arboga. 
Också Visby och Falun, som därtill är med på världsarvs-
listan, har en aktiv planering för kulturmiljön. Även Norrkö-
ping, med kulturhistoriskt värdefulla industriområden som 
en del av den centrala stadsbebyggelsen, är intressant 
ur planeringssynpunkt. Samtliga dessa städer är, liksom 
Kiruna, kulturmiljöer av riksintresse. 
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www.ltu.se/proj/Nya-Giron
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