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1. 

Enligt Energimyndigheten 
beräknas elektriciteten produ
cerad av Luleälvens system 
under 2017 stå för 22 procent av 
den totala vattenkraftsenergin 
i Sverige. 

2. 

NTM är ett begrepp vitt omnämnt 
av bland annat Forssblad, Johan: 
Ett svenskt industriminne. 
Norrbottens teknologiska 
megasystem {TV-program). 
Stockholm: Sveriges Television. 
2005; Hansson, Staffan. Malm, 
räls och elektricitet: skapandet 
av ett teknologiskt megasystem 
i Norrbotten 1880-1920. I Den 
konstruerade världen: tekniska 
system i historiskt perspektiv, 
Blomkvist, Pär & Kaijser, Arne 
(red.). Eslöv: B. Östlings bokförl. 
Symposion, 1998 och Sjöhalm, 
Jennie. Norrbotten's Techno
logical Megasystem [Elektronisk 
resurs]. 85, 3-6, 2019. 
http://urn.kb.se/resolve? 
urn=urn :nbn :se: Itu :diva- 75466. 

3. 

Pettersson, Nina. Svenska 
industriminnen: erfarenheter 
av utveckling och samverkan. 
Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet, 2006. 

MER ÄN EN STAD 

Kiruna i Norrbottens 
teknologiska megasystem 

En stad sträcker sig långt bortom gränserna för sin urbana väv. Städer blom
strar och frodas ( och förfaller ibland) i samklang med större områden som 
de är en del av. Vi kan använda oss av deras utvecklingsprocess för att bättre 
förstå hur förändringar på regional, nationell, eller till och med global nivå, 
sker. Kiruna är ett utmärkt exempel på detta. Stadens historia illustrerar 
den djupa och dramatiska förvandling som norra Sverige genomgått under 
det senaste århundradet. 

Den industriella gruvbrytningen i regionen skulle inte ha knnnat 
blomstra vid förra sekelskiftet om den inte varit förankrad i infrastruk
turen. Vattenkraftverk, järnvägar och militärbaser började byggas i takt 
med den gryende gruvverksamheten i Malmberget och Kiruna. När järn
vägen mellan Malmberget och hamnen i Luleå stod klar 1888 kunde järn
malmsbrytningen i norr på bara ett år öka från 0,02 till 10 procent av 
landets totala produktion. 1902 förlängdes spåren, först till Kiruna och 
därefter till hamnen i Narvik. Medan malmen som brutits i Malrnberget 
gick till Luleå så skulle malmen från Kiruna skeppas över Norra ishavet. 
Malmbanan, som denna järnväg kom att kallas, krävde ett kontinuerligt, 
billigt, och säkert energiflöde. Vattenkraft identifierades som det logiska 
valet vilket resulterade i att en ny damm byggdes vid Luleälven, endast 50 
kilometer söder om Malrnberget. Porjus var det första av femton vatten
kraftverk som mellan 1910 och 1977 etablerades utmed Luleälven. Med 
tiden skulle dessa bli en viktig energikälla, inte bara för Norrbottens gruv
industri och Malrnbanan, utan även för hela landet. 1

· Den nya infrastruk
turen var av enorm ekonomisk betydelse. Flera högproduktiva gruvor var 
i drift, en järnväg sträckte sig 600 kilometer från Bottenviken till Norra 
ishavet, och Luleälven hade börjat producera energi i stor skala. Redan år 
1900 beslutades att en fästning skulle byggas för att skydda dessa nationella 
tillgångar mot en potentiell utländsk invasion. I det lilla samhället Boden, 
där Luleälven, Malrnbanan och Norra starnbanan möttes, växte en garnison 
fram som säkrade kontrollen över regionen. Runt 1920 stod ett gigantiskt 
industriellt maskineri klart. Varje del av det hade en mycket specifik roll. 
Detta korn att kallas Norrbottens teknologiska rnegasystem (NTM). 2

· 

2006 bedömde Riksantikvarieämbetet det som ett av Sveriges tolv viktig
aste industriminnen. 3

· 

NTM:s konstruktion och verksamhet krävde fast arbetskraft och följ
aktligen nya samhällen för dem att leva och bo i. Kiruna kan förstås som 
en stad byggd för just detta syfte. Liksom Malrnberget och Svappavaara 
planlades den som en ny gruvstad, medan de mer tillfälliga samhällena 
längs med Luleälven, däribland Porjus och Harsprånget, skulle befolkas 
av kraftverkens arbetsstyrkor. Stadsdelarna Prästholmen i Boden och 
Hertsön i Luleå var tänkta att erbjuda bostäder för militär personal 
respektive stålverksarbetare. Hur olika dessa samhällen än verkade vara, 
så delade de vissa förutsättningar som över tid korn att bli avgörande för 
deras utveckling: en stark funktionell specialisering, en sårbarhet inför 
miljöfaror och en utsatt social bas. På grund av gruvnäringens ekonomiska 
boom byggdes dessa samhällen väldigt snabbt, samtidigt som miljöfrågor, 
som till exempel eventuella rasrisker, hamnade i skymundan (speciellt när 
det gällde Malmberget och Kiruna). Varje nytt bostadsområde blev mono
funktionellt (såsom i Hertsön och Prästholmen) och korn därför att be
folkas av en specialiserad arbetskraft, som lockats dit av ekonomiska skäl 
(Porjus och Harsprånget). 



GRUNDEN FÖR 
EN FRAMTIDA KOLLAPS 

Kiruna var inte den första gruvstaden som byggdes i regionen. Gruv
brytningen i Norrbotten började i Malmberget, ett litet samhälle där 
järnmalmen först upptäcktes. När järnvägen från Luleå stod klar 1888 
hade Gällivare kommun, som Malmberget fortfarande tillhör, en be
folkning på endast 300 personer. Under de följande åren anlände mer än 
3 000 arbetare till staden och bosatte sig i ett slags informell kåkstad vid ett 
närliggande berg. Levnadsstandarden var så pass undermålig att Länsstyr
elsen i Norrbotten lät ta fram en stadsplan, som 1908 till slut gick igenom. 
Planens rutnät förutsåg en framtida stadsutveckling i nära anknytning 
till gruvan - detta trots att gruvbolaget Gällivare Malmfält AB skickat 
ett brev till länsstyrelsen där det konstaterades att gruvans verksamhet 
antagligen skulle komma att fortsätta under den framtida staden, efter
som malmfyndigheterna sträckte sig från Kaptenshöjden bort mot den 
östra delen av det tänkta området för stadsutvecklingen. •- När marken 
började kollapsa och Malmbergets instabilitet inte längre kunde förnekas, 
planerades en omlokalisering av byggnader till andra områden i kommunen. 
Denna process, som pågått under en lång tid, utgör en direkt parallell till 
Kirunas nuvarande situation. 

När det gäller Kiruna kan det kritiska lägets begynnelse spåras till 
ett tidigt skede av stadsplaneringen. Det började år 1899 när järnvägen 
kom allt närmare Luossavaara- och Kiirunavaarafjällen för att möjliggöra 
storskalig malmbrytning. Men situationen i Malmberget hade gjort rege
ringen ovillig att godkänna ännu ett gruvfält. Det fanns en oro för att 
de misstag som hade resulterat i att Malmberget blev en okontrollerad 
kåkstad skulle upprepas. Det gruvbolag som beviljades koncessionen var 
därför tvungna att garantera att det omedelbart skulle bygga ordentliga 
bostäder för sina arbetare. LKAB presenterade sin plan för ett framtida 
Kiruna som en "modellstad", karaktäriserad av högkvalitativ arkitektur 
och en modern stadsplan anpassad efter terrängen och det karga klimatet. 
Bolaget anlitade för tiden välkända arkitekter och stadsplanerare, och 
den färdiga planen offentliggjordes som Sveriges första klimatanpassade 
stadsplan; bebyggelsen skyddades bland annat från nordanvinden av 
svängda gator. Under 1960-talet kom Ralph Erskine att utgå från liknande 
tankar i sin plan för Svappavaara, 50 kilometer söder om Kiruna. Gruv
bolaget uppförde stora delar av Kiruna, vid sidan av områden som byggdes 
och underhölls av Statens Järnvägar (SJ). LKAB ordnade med lokala 
tjänster och infrastruktur, såsom brandstation, avloppssystem, vägar, 
sjukhus och kyrka. Men redan på 1970-talet började delar av staden att 
evakueras efter prognoser om instabil mark. Processen var dock inte alls 
lika dramatisk eller kontroversiell som när man hade tvingats att evakuera 
Malm bergets centrum. När det globala marknadsvärdet på järnmalm sköt 
i höjden 2004, informerade LKAB Kiruna kommun om att en fortsatt 
gruvbrytning definitivt skulle komma att påverka fler byggnader i staden. 
Precis som i Malm berget hade rasrisken under lång tid varit känd. Så tidigt 
som på 1970-talet hade LKAB offentligt förutspått den. Men inte heller 
i Kiruna verkar de uppenbara konsekvenserna av prognoserna beaktats i 
någon större utsträckning under planeringen och utvecklingen av staden. 

Malmberget och Kiruna är paradigmatiska exempel på platser där 
gruvbrytningens inverkan på bebyggelsen inte integrerats i stadsplan
eringen. Det akuta behovet av att skapa bostäder för gruvarbetarna styrde 
till en början stadens framväxt, utan hänsyn till redan identifierade och 
potentiella konsekvenser. Det finns även liknande fall där det varit upp
enbart att långsiktighet inte varit en prioritet och att flera samhällen i Norr
bottens teknologiska megasystem skapats utan en tanke på varaktighet. 

68 

4. 

Forsström, Gösta. Malmberget: 
mafmbrytning och bebyggelse. 
Gällivare: kommun/Norrbottens 
museum, i973 
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Garner, John S. (red.). 
The Company Town: 
Architecture and Society in the 
Early fndustria/ Age. New York: 
Oxford University Press, 1992.2 

SLIT-OCH-SLÄNG
SAMHÄLLEN 

Med gruvindustrins expansion vid förra sekelskiftet följde behovet av 
en ökad energiproduktion för att hålla igång verksamheten. Vattenkraft 
var den viktigaste tillgängliga resursen. Den relativt nybildade Kungliga 
vattenfallsstyrelsen beslutade 1910 att ett stort kraftverk skulle anläggas 
vid vattenfallet i Porjus. Platsen, vid Luleälven, valdes eftersom den låg 
relativt nära malmfälten, och för att den utgjorde en bra startpunkt för 
framtida dammprojekt. Före 1910 bestod Porjus av en handfull byggnader 
och hade en befolkning på åtta personer. Platsen var isolerad, saknade 
kommunikationer och hade ett kärvt klimat. Då dessa förhållanden an
sågs som ofördelaktigaför ny bebyggelse, skulle ett arbetarsamhälle i Porjus 
endast vara, som författaren Nils Forsgren noterat, "provisoriskt". Samhället 
för arbetare anställda att bygga kraftverket utformades således efter tre 
kriterier: arkitekturen skulle vara tillfällig, rätten till bostäder skulle 
reserveras till fastanställda och dessutom enbart vara till för ungkarlar. 
Stora baracker uppfördes därefter, en snabb och billig lösning som kunde 
husera 800 personer. För att förhindra att de boende knöt an till platsen 
avråddes arbetarna från att skaffa familj och antalet kvinnor i Porjus hölls 
medvetet nere. Efter tre år, när kraftverket hade färdigställts, skulle hela 
samhället avvecklas och arbetskraften flyttas till en ny plats - Harsprånget 
- där ett andra kraftverk skulle byggas. 

Denna tillfälliga stad i vildmarken, som den blev känd som, hade när 
den var som störst år 1950 ungefär 2 000 invånare. I Harsprånget fick 
arbetarna bekanta sig med en ny typ av radhus, som var mycket mer bek
väma än barackerna som stått i Porjus och i andra arbetarsamhällen runt 
kraftverken. Harsprånget, hade även för den tiden mycket sofistikerade 
bekvämligheter, som rinnande vatten och badrum för varje hushåll, samt 
elektrisk värmeförsörjning och spisar. Offentliga och privata inrättningar 
(inklusive skolor) byggdes också. Men planerna för bostadsutvecklingen 
speglade trots allt hur pass ovillig Vattenfalls styrelse var till en permanent 
bosättning. Av de 130 byggnader som uppfördes var endast åtta avsedda 
att stå kvar. 

Denna "provisoriska'' prägel som samhällena utmed Luleälven känne
tecknas av står i stark kontrast till Kiruna och Malmberget. Om visionen 
för Kiruna var att skapa ett permanent idealsamhälle så hade man i Porjus 
och Harsprånget redan planerat att ta dem ur bruk. De senare fallen bas
erades på principer för reversibel byggnadsteknik, rätten till bostad be
gränsad till fastanställda och en icke-diversifierad social profil. I grund och 
botten hade Luleälvens samhällen samma egenskaper som traditionella 
bruksorter, normalt förekommande i en första generation av industri
kolonier rnntom i norra Europa. 5

- I Porjus och Harsprånget, till skillnad 
från i Kiruna, var tanken inte att invånarna skulle bli rotade i sina bostäder. 
Attityden till byggnadsarvet skiljer sig som natt och dag från den ena plats
en till den andra: det har varit många kontroverser kring rivningen av 
betydande byggnader i Kiruna, men få diskussioner har förts kring kultur
arvet i Porjus och Harsprånget. Nu är allt som finns kvar ett par informa
tionsskyltar och spåren av gatornas rutnät som i skrivande stund är på väg 
att slukas av naturen. 

Till skillnad från en majoritet av bebyggelsen i NTM planerades och 
byggdes samhällen längs med Luleälven för att bli kortlivade. Kiruna och 
Malmberget däremot byggdes enligt utopiska ideal om blomstrande och 
stabila samhällen. Prästholmen (i Boden) och Hertsön (i Luleå) är ytter
ligare exempel på stadsdelar som inte uppnått sina initiala förväntningar, 
utan istället fallit offer för osäkerhet och social misskötsel. 



ANPASSAT ÅLDRANDE 

Boden grundades således där Norra stambanan och Malmbanan korsade 
varandra och staden blev en knutpunkt för järnvägen. När fästningen bygg
des i början av 1900-talet kom staden att uppleva en makalös tillväxt. 
Innan järnvägen korn år 1888 hade byn Prästholmen varit ett nästintill o
utvecklat område. Men när Bodens stadsplan, ett strikt rutnät, godkändes 
år 1890 nådde Prästholmens viktigaste gata (Kungsgatan) ända fram till 
den nya järnvägen. 6

· Under 1970-talet genomgick områdets norra del en 
expansion för att ge plats åt de som arbetade på garnisonen i Boden, där 
man upplevt en betydande ökning av anställda från 899 till en stab av 1480 
personer. Boden hade, vid det här laget, blivit en starkt specialiserad stad 
med försvaret som den överlägset största arbetsgivaren. 

I kölvattnet av 1990-talets dramatiska geopolitiska förändringar 
försvagades militärens starka position i Boden och staden gick in en period 
av social tillbakagång. Samtidigt flyttade Norrbottens regionalsjukhus två 
mil till Södra Sunderbyn, vilket resulterade i ett minskat behov av bostäder 
i Boden. Under 2000-talet revs därför tolv bostadshus i Prästholmen; de 
som blev kvar används idag som flyktingboenden. Prästholmens sociala 
sammansättning har under åren överlag varit homogen med liten social 
mångfald. Bodens fästning är den enda nyckeldelen av NTM som inte 
används idag. 7 · Boden är fortfarande en strategiskt viktig plats, som dess
utom är på väg att återfå sin betydelse, och som därför påverkas av dåtida 
förlopp vi allt för väl känner igen. Stadens historia exemplifierar hur be
byggelse som planerats för ett enda syfte ofta drabbas av svårigheter till 
följd av ekonomiska och politiska förändringar. Dessa områden, med sin 
funktionella specialisering och brist på social diversifiering, är mycket 
känsliga för yttre faktorer, såsom plötsliga demografiska eller geopolitiska 
omställningar. Detta skulle också ha blivit fallet i Luleå om megaprojektet 
Stålverk 80 hade realiserats. 

OMDANING 

År 1883 köpte Luleå stad Svartön för att kunna bygga en hamn för 
utskeppning av järnmalm. Norrbottens Järnverk (NJA), en av landets 
största stålproducenter, hade sin masugn, sitt koksverk och sitt stålverk 
där. Efterkrigstiden kom att kännetecknas av en ekonomisk boom som 
förde med sig en våg av investeringar och en expansion av både samhället 
och industrin. I början av sjuttiotalet steg den globala efterfrågan på stål 
kraftigt och som en följd förutspåddes tillväxt för svensk stålindustri. 
NJA utarbetade därför en ny utvecklingsplan för en stor expansion av 
sina anläggningar. Projektet, som lades fram för kommunen 1973, skulle 
stå färdigt 1980 och kom att kallas Stålverk so.•-För arbetskraften 
(uppemot 2 700 nya jobb skulle skapas) krävdes bostäder, och kommunen 
började planera för ett nytt bostadsområde på Hertsön i samma stund 
som miljonprogrammet gick in i sin slutgiltiga fas. I sista stund beslutade 
styrelsen för NJA 1976 att stoppa projektet. Med en allmän ekonomisk 
tillbakagång var tiderna plötsligt riktigt dåliga för stålindustrin och 
projektet blev ohållbart. Luleås efterföljande nedgång resulterade i 
en anmärkningsvärd befolkningsförlust, vilken i sin tur ledde till ett 
bostadsöverskott. 9

-

Detta nya händelseförlopp fick en direkt inverkan på utvecklingen av 
Hertsön, där totalt 2 000 lägenheter skulle ha byggts mellan 1971 och 1976. 
Arbetsmarknadsstyrelsen hade bistått projektet med ekonomiskt stöd till 
en tredjedel av den totala arbetskostnaden. Detta visar att staten var, om 
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inte drivande, så åtminstone stöttande av Luleås ambitioner. 10
· Den ökade 

omfattningen av tomma bostäder på Hertsön kom att resultera i en hand
lingsplan: hyror justerades och rum omfördelades för att bättre möta 
behovet av mindre lägenheter. Trots detta gick stadsdelen in en period av 
långvarigt socialt förfall. 

Fiaskot med Stålverk 80 banade väg för Luleås ekonomiska omstruk
turering, bort från tillverkningsindustrin, mot nya sektorer. Medan auto
matiseringen gjorde stålindustrin mindre beroende av arbetskraft, började 
nya arbetstillfällen att öka inom den offentliga sektorn samt inom forskning 
och utveckling. En sådan vändning är klart synlig i stadens senare utveckling: 
universitetet har varit en drivande faktor för nya utbyggnader (både i uni
versitetsområdet och i kvarteret Björkskatan på Hertsön), nya shopping
områden har uppförts runt Storheden och nya bostadshus har tillkommit 
i närheten av det före detta militära området Kronan. Luleås tidigare er
farenheter har lärt oss att en kris också kan vara ett tillfälle till förändring 
och en chans att planera för en mer hållbar stadsutveckling. Det går med 
rätta att säga att Kiruna idag står inför ett liknande avgörande vägskäl: 
omlokaliseringen av staden bjuder på möjligheten att planera för en mer 
diversifierad och hållbar stadsmiljö. 

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN, 
FRAMÅT MOT DÅTIDEN 

Efter långa diskussioner har Kiruna kommun och LKAB tagit beslut om 
visionen för det nya Kiruna; en högteknologisk grön modellstad som 
genljuder av vad Hjalmar Lundbohm redan vid förra sekelskiftet kallade 
"världens bästa samhälle". 11

· På nytt återanvänds futuristiska visioner om 
ett idealsamhälle när staden tar sig ur ett kritiskt skede. Vi förs tillbaka 
till framtiden, på samma sätt som i Luleå, Svappavaara och Malmberget. 
Vad som gör Kiruna så intressant är hur alla potentiella konflikter som 
finns över hela NTM-området finns på en och samma plats. Stadens om
lokalisering handlar inte bara om en miljöbetingad kris, som i fallet med 
Malmberget, utan också om vad det betyder att tillhöra en plats (Lule
älvens samhällen), att staden förlorar sitt syfte (Boden), och om ett sam
hälles kapacitet till förändring (Luleå). I Kiruna har en lång rad konflikter 
knutits samman, men enligt den officiella beskrivningen kommer denna 
knut att lösas upp med stadens omlokalisering. Även om den fysiska effekt
en av förvandlingen fångar omvärldens uppmärksamhet så har de kultur
ella och sociala aspekterna inte varit lika framträdande i den offentliga de
batten.12· Miljöskyddsåtgärder, funktionell mångfald och långsiktig plan
ering har knappast varit en del av beslutsprocessen, trots att offentliga före
trädare, tjänstemän och stadsplanerare alla har understrukit vikten av att 
beakta dessa infallsvinklar. 

l mars 2018 hölls Arctic Crowdsourcing Week i Luleå och Vuollerim. 
Evenemanget samlade berörda parter från regionen, som offentliga myn
digheter, ledande akademiker inom universiteten samt bolagschefer. Tids
andan som rådde i Norrbotten vid den här tiden fångades i följande ut
talande som konferensens arrangörer skickade ut i ett pressmeddelande. 
"Järn och stål ger plats för datacentrum när norra Sveriges huvudstad nu går 
en hållbar framtid till mötes." 13

· 

Dataindustrin anses idag vara det säkraste fram tidstipset för regionen 
och det finns tecken på ett paradigmskifte. Politiken skräddarsys för att 
den nya ekonomin ska blomstra, i allt från energiskattelättnader till ad hoc
stadsplanering. Luleå tekniska universitet, etablerat på 1970-talet som 
gruvindustrins forsknings- och utvecklingsorgan, skiftar fokus mot data
vetenskap. Energimyndigheten investerar i nya forskningscentrum för att 



kunna utveckla och optimera teknologin som behövs, ett typiskt exempel 
på detta är cloudberry-datacenters.com. Dessutom har Facebook byggt 
sitt första datacenter utanför USA i Luleå och är nu inne på sin tredje 
expansionsfas där. Den betydelse LKAB en gång i tiden hade för regionen 
kan idag mycket väl övertas av Facebook. Det finns uppenbara skillnader 
i tillkomsten av NTM under tidigt 1900-tal och den omstrukturering som 
äger rum i regionen idag. Men vissa konkreta likheter är tydliga: funk
tionell specialisering, brist på social mångfald och miljöstress är, precis 
som tidigare, aspekter som riskerar att ignoreras ännu en gång. 

En monofunktionell ekonomi gör regionen sårbar för yttre påverkan 
vilket i slutändan kan leda till kris och splittring. På samma sätt som 
svängningar på den globala järnmalmsmarknaden historiskt påverkat 
Kiruna och Malmberget, kan ett alltför stort beroende av ett datacentrum 
göra regionen sårbar på nytt. Särskilt i ljuset av att den lokala och nat
ionella påverkan på ekonomin minskat kraftigt under de senaste 50 åren. 

Det finns också risker med arbetskraft som är alltför specialiserad. 
Det kan leda till brist på social mångfald och således till en svag social 
bas i norr.Även om det inte längre talas om slit-och-släng-samhällen, som 
Luleälvens bosättningar en gång i tiden ansågs vara, så kommer de boende 
känna bristande samhörighet med stadsmiljöerna om dessa platser inte är 
attraktiva. In- och utflygning av arbetskraft, vanligt bland gruvarbetare 
som jobbar i Kiruna men bor på annan plats, verkar också vara en regel 
snarare än ett undantag inom andra ekonomiska sektorer. 

Sist men inte minst behöver vi bevara våra naturresurser om vi vill und
vika en framtida kollaps. Den nya ekonomin innebär gigantiska krav både 
på energikonsumtionen och på landytan, vilket Facebooks datacenter är 
ett bevis för. Hur rikliga dessa resurser än verkar vara så skulle det i slut
ändan betyda oräkneliga kostnader att uttömma dem. Stora industri
komplex, vare sig det är gruvor eller datacentrum, har behov av massiv infra
struktur som riskerar att ödelägga naturtillgångar, och sålunda lägga 
grunden för en framtida kollaps. 

Argumenten för en obegränsad ekonomisk tillväxt - där utvinning 
av resurser prioriteras framför ekologisk hållbarhet och social mångfald -
hörs återigen. Ekonomisk, social och miljömässig motståndskraft kräver 
långsiktighet. Den förutsätter att man både blickar framåt och bakåt. Om de 
som nu fattar besluten om hur en ny och smartare regional politik för 
Norrbotten ska kunna utvecklas önskar lära av historien, så finns det gott 
om ledtrådar. Bakåt är enda vägen framåt. 
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SEKTION GENOM KRAF'TVERKET MED ANGRÄNSANDE VATTENBYGGNAOER. 

KAPTEN SGROP EN I 
MA LMBE RGET 
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("THE CAPTA IN 'S PIT"), 
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ERIK JOSEPHSON 
Sektion genom kraftverket med 
angränsande vattenbyggnader, 1914 

För att Malmbanan mellan Luleå ocb 
Narvik skulle kunna elektrifieras 
anlades i början av 1910-talet ett kraft
verk i Porjus vid Lule älv. Kraftverket, 
som ritades av Erik Josephson, är idag 
byggnadsminne och museum . 
Fram till 1977byggdes sammanlagt 
femton vattenkraftverk utmed älven. 
Vattenfall centralarkivet 

ERIK JOSEPHSON 
Section of Power station W ith 
Adjoining Water Bu ild ings, 1914 

The Po rjus hyd roelectr ic power station 
was bu llt alo ng the Lule River' in the 
early 1910s to supply t he lro n Ore Lina 
wit h electricity . The plant was designed 
by Erik Josephson and is today a listed 
her itage museum . Up unt ll 1977, 
an add itiona l 14 power stations were 
bui lt a long the Lul e River . 
Vattenfa ll Central Arch ives 
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MORE THAN ONE CITY 

Kiruna and the 
Technological Megasystem 

of Sweden 's No rth 

Cit ies extend far beyond the boundaries of their urban fabric. They f lo
ur ish, thrive (and somet imes decay) along w ith the wider territories of 
wh ich they are part . Their evo lut ion serves us we ll to better understand 
how regional, national or even globa l changes occur. And that is prec isely 
the case w ith Kiruna . The story of the city showcases the profound and 
dramatic transformat ion that Northern Sweden has gone through in just 
a century. 

lndustria l mining in the region could not have f lourished at the tum 
of the 20th century without secured energy provision and transport in
frastructure: hydropower plants , r ailway tracks and military installations 
were bui lt as mining operat ions were initiated in Malmberget and Kiruna. 
The railway system connected Malmberget w ith the port of Luleå in 1888, 
thus increasing the output of iron ore in the north from 0.02 to 10 per 
cent of the nation's total in just one year. The tracks were then extended 
to Kiruna and from there to the port of Narvik in 1902. Wh ile the mineral 
mined in Malmberget was sent to Luleå, the ore obtained in Kiruna was to 
be shipped through the Arctic Sea. The Malmbanan, as it was later known , 
req uired a con t inuous, cheap and safe f low of energy. Hydropower was 
identi fied as the log ica l option and, consequently, a new dam was built 
at the Lule River, only 50 k ilometres south of Malmberget. Porjus was 
the first of 15 hydropower plants built along the Lule between 1910 and 
1977. In time, they wou ld become a major energy source not on ly for 
the mining industry in the North but also for the country as a whole .1· 

The economic significance of these new infrastructures was obv ious as 
several high ly product ive mines operated, the railway stretched 600 km 
from the Baltic to the Artic and the Lule River began to produce ene rgy 
at a massive sca le. As ear ly as 1900 it was decided to bui ld a fortress 
in order to protect such nat iona l assets from potent ial fore ign invasion. 
The small village of Boden, where the Lule River, the Malmbanan and 
the South-North railway crossed, became a new military strongho ld that 
secured co ntro l over the reg ion. By 1920 everyth ing was in place and 
functioning within a g igant ic industrial machinery where every element ful
fi lled its product ive purpose . This machinery was named the Norrbotten 's 
Technological Megasystem .2 · In 2006 the Swedish Board of Heritage 
(Riksant ikvarieämbetet) co nsidered it one of the 12 most important in
dustria l her itage s ites in Sweden .3 · 

The NTM's construction and ope rat ion required a steady wo rkforce 
and, consequent ly, new settlements to accommodate it. Kiruna can be 
unders tood as one of the many towns bui lt to that end . Together wit h 
Malmberget and Svappavaara, it was p lanned as a brand -new mining 
town, whereas t he more ephemera l comm unit ies along the Lule river -
Porjus and Harsprånget among them - were planned to host the labour 
force of the power plant s. The distr icts of Prästho lmen, in Boden, and 
Her tsön, in Luleå, were envisioned to provide housing for mil itary person 
nel and stee l-factory workers, respec tively. However diverse these towns 
might seem, they all shared co ndit ions that determined their evolution 
over time: strong funct iona l specialization , exposure to environmental risks 
and a vulnerab le socia l basis . Given the econom ic boom of the mining 
industry, they were all built at a very rapid pace whi le environmenta l issues, 
such as subsidence, we re not suff icient ly cons idered (espec ially in Malm
berget and Kiruna) . Moreov er, each new deve lopment was conceived 
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as a single-function settlement (such as in Hertsön and Prästholmen) 
and, therefore, populated by a very spec ialized workforce brought in for 
economic purposes only (Porjus and Harsprånget) . 

GROUNDS OF 
FUTURE COLLAPSE 

Kiruna was not the first mining town to be built in the region. Mining 
in Norrbotten started in Malmberget, a sma ll town where iron ore was 
first discovered. The munic ipality of Gällivare, to which Malmberget still 
belongs, had a popu lat ion of only th ree hundred when the railway from 
Luleå was comp leted in 1888. In the years that followed, more than 3,000 
workers arrived in the town and settled in an info rmal slum on a mountain 
adjacent to the mine. Living conditions were so poor that the Norrbotten 
County commiss ioned a town p lan, one that was ultimately approved 
in 1908. The grid-like plan foresaw the future urban development that 
would take place in close vicinity to the mine - this despite a letter from 
AB Gällivare Malmfält, the mining company, to the county adm inistration 
stat ing that min ing operations would probab ly take place underneath the 
future town, as ore deposits extended from Kaptenshöjden towards the 
eastern part of the area designated for urban development. 4

· As ground 
started to collapse, and the town's instabil ity became undeniable, plans 
were made to relocate buildings to other areas in the munic ipal ity. This 
process has been tak ing place for some t ime now, thus becoming a 
para llel precedent of the current situation in Kiruna. 

As for Kiruna, the or igins of environmental c risis can be traced 
back to the early stages of its urban p lan. It all began in 1899, when the 
railway was expanded further toward the mounta ins of Luossavaara 
and Kiirunavaara, in order to transpo rt the iron ore obtained from their 
deposits. However, the events in Malmberget had made national au
thorities relucta nt to grant permission for anothe r min ing site, in fear of 
repeating the same mistakes that led to that town's uncontrolled shanty 
town. The min ing company that applied for the concession had to assure 
that it would immediately bu ild proper housing for its workers. LKAB 
presented the plans for the futu re Kiruna as a "medel city" character 
ized by high-quality arch itecture and modern infra structu re adapted to 
the terrain and the harsh local climate . The company hired we ll- known 
architects and planners of the time, and the result ing design was ad
vert ised as Sweden's first c limate-adapted c ity plan; its curved streets, 
for example , protected the urban environment from the northern w ind. 
Ralph Erskine fo llowed similar strategies in the 1960s in his plans for 
Svappavaara, which was to be built 50 kilom etres south of Kiruna. The 
mining company erected extensive parts of the town, along w ith areas 
built and managed by the state railway company. Services and infra 
structure, such as a fire station, sewage system, roads , a hosp ital and 
a church, were provided by LKAB. But as early as the 1970s some parts 
of the city began to be evacuated due to predict ions of unstable soil. 
The process, however, was certainly not as dramatic or controvers ial 
as the evacuation of Malmberget's town centre. When the the globa l 
market price of i ron ore skyrocketed in 2004, LKAB informed the Kiruna 
Municip ality that con t inued mining would definitely affect more buildings 
in town. Similar to what happened in Malmberget, the expected subs id 
ence had act ually been under stood for some t ime; it had been pub licly 
forecasted by LKAB as early as the 1970s. It seems, too, as though the 
obvious consequences of these pred ict ions had not been suff iciently 
cons idered in city p lanning and development. 



Malmberget and Kiruna are paradigmatic examples of the fa ilure to in
tegrate environmental conditions inta urban development. The urgent 
need to provide shelter fo r miners steered initial urban growth, with no 
consideration of long-identified potential consequences. There are similar 
cases, howeve r, in which long-term planning was not on the agenda. 
Many towns in the Norrbotten's Technological Megasystem have not 
been designed to last over t ime. 

DISPOSABLE COMMUNITIES 

With the expansion of the mining industry at the turn of the 20th century 
came the need for more energy to keep operations running. Hydropower 
was the main available resource, so the newly formed State Power Board 
commissioned the construction of a major hydropower station, run by 
the state-owned company Vattenfall, at the Porjus waterfa lls on the Lule 
River in 1910. The location was chosen because it was relatively close to 
the mines and provided a good starting point for successive future dam 
constructions. Before 1910, Porjus had a populat ion of eight people; the 
housing stock cons isted of just a few buildings . The site was isolated, 
it lacked a communication system and suffered from a harsh climate. 
As these conditions were considered to be extremely unfavourable to 
building a whole new settlement, any workers' commun ity in Porjus would 
be, as author Nils Forsgren has noted, "provisiona l." The settlement for 
workers emp loyed in building the hydropower plant was thus designed 
according to three criteria: ephemera l architecture, housing rights limited 
to employees and male -oriented. Large barracks, a quick and cheap 
so lution to accommodate 800 employees, were subsequent ly bu ilt. In 
order to prevent inhab itants from becoming bound to the site, having 
a family was discouraged, and the number of women in Porjus was 
kept low (although, unavo idably, there was a smal l number of trad itiona l 
fema le professionals, such as housekeepers and nurses) . After three 
years, once the power p lant construction was completed, the whole 
village would be dismantled and the labou r fo rce would move to a new 
locat ion - Harsprånget - where they wou ld build a second power plant. 

This removab le town in the wilderness, as it was known, had about 
2,000 res idents at its peak in 1950. Harsprånget introduced workers to 
a new type of townhouse, one that was far more comfortab le than the 
barrac ks that ex isted in Porjus and other power -p lant wor ker commu 
nities. Harsprånge t also had the mast soph ist icated amenit ies at the 
t ime, such as in- house plumb ing - that is, domest ic wate r supp ly and 
washrooms - as we ll as elec tric heating and stoves. Pub lic and private 
faci lit ies (including schools) were also bu ilt. The ho using deve lopment 
plans, however, c lear ly reflected the Vatt enfall Board's disinc linat ion to 
permanent ly settl e on -site . Of the 130 buildings erected, no more than 
e ight were intended as permanent. 

The "disposable" charac ter of the Lule River communit ies is in sig
nificant con trast to that of Kiruna and Malmberget. While the vision for 
Kiruna was that of an ideal permanent communi ty, Porjus and Harsp rånget 
were planned fo r obso lescence. The latter two we re based on princip les 
of revers ible building technology, housing rights limited to employees and 
non-d iversified socia l profi les. The Lule River communi ties had, in essence, 
many characteris t ics of the tradit ional compa ny tow ns so common to the 
first generation of industr ial colonies in Northern Europe .5 · Unlike Kiruna, 
where obsolescence was not so exp licit ly assumed in the first p lace, 
Porjus and Harsprånget did not allow for lasting bounds between residents 
and the ir place of liv ing. The approaches to bui lt heritage great ly d iffer 
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from one case to the other: there has been much controversy around 
tearing down meaningful buildings in Kiruna, whereas there is very little 
discussion about heritage structures in Porjus and Harsprånget; all that 
remains there are a couple of informat ion panels and t races of the grid
street pattern, which are currently be ing eaten -up by nature . 

The Lule River commun ities were not designed to last - they were 
buil t for a very specific and time-limited function. Unlike the majority of 
settlements in the NTM, their futu re obsolescence was assumed from the 
very early planning stages. Kiruna and Malmberget , on the con trary, were 
built upon the ideal of prosperous and stab le commun it ies. Prästholmen 
(in Boden) and Hertsön (in Luleå) are also good examples of districts that , 
rather than meet t heir initial expectations, have succumbed to unce rtainty 
and urban decline. 

ADAPTIVE OBSOLESCENCE 

Boden was first founded as a railway junction at the meet ing point of the 
Norra stambanan (Northern Line) and the Malmbanan (Ore Line). When 
the for tress was built at the beginn ing of the 20th century, the town ex
per ienced an outstanding growth. Prior to the railroad's arrival in 1888, 
Boden's vi llage of Prästholmen was an almost undeveloped area. When 
Boden's city plan, a strict grid, was approved in 1890, Prästholmen's mest 
important street (Kungsgatan) reached the new railway.6

· In the 1970s, 
an expans ion of its nor thern district took place in order to accommodate 
the personnel of Boden Garrison, which had significant ly increased from 
899 to 1,480. By that time, Boden had become a strong ly specialized c ity 
where the army was by far the major employer. 

The sh ifting g loba l geopolitical scenarios of the 1990s weakened 
the military's pre -eminence in Boden, and the city as a who le entered a 
period of urban decl ine. At the same time, the regional hospita l of Nor
rbo t ten was moved 20 ki lometres south to Sunderbyn, thus decreas ing 
the hous ing demand in Boden. During the 2000s, 12 residentia l buildings 
in Prästho lmen were demolished; those that were left empty are used 
today as firs t- arr ival homes for migrant res idents. Prästho lmen's soci 
eta l makeup over the years has been most ly homogeneous , w ith litt le 
soc ial d iversity. The military for tifi cat ion in Boden is the on ly key part 
of the NTM that is not in use today. 7

· Boden is still a st rateg ic location, 
however, one that is rega ining importance and is the refore affected by 
the all-too-we ll- known machinations of th e pas t. The town's history has 
shown that developments planned as sing le -purpose residences suffer 
depr ivat ion as econom ic disrup ti ons impact res idents. These areas, 
wit h their fu nct iona l spec ializat ion and lack of soc ial divers ity, are highly 
vu lnerable to externa ! factors, such as sudden changes in demograph
ics or even geopol itics. Th is wo uld have been the case in Luleå, had the 
mega - projec t of Stålverk 80 been built. 

REINVENTION 

In 1883, Luleå Munic ipality bought the island of Svartön in order to bui ld 
an indust rial harbour from whe re iron ore could be shipp ed. Norrbottens 
Järnverk (NJA), one of Sweden's largest stee l manufac turers, had its blast 
furnace, coking plant and steelwo rks there. The post -war period was 
characte rised by an economic boom wh ich entai led a wave of invest 
ment and expans ion of both industry and comm unity. In the early 1970s, 



steel consumpt ion rapidly increased worldwide and Sweden's steel 
industry was expected to grow to meet this demand . NJA then drafted 
a new deve lopment plan aimed at a large expansion of its fac ilities. 
The projec t , wh ich was presented to the municipality in 1973, wou ld be 
completed by 1980 under the name of Stålverk 80.8

· The workforce (up 
to 2,700 new jobs would be created) wo uld require new hous ing stock, 
so the municipality planned for a new residential area in Hertsön at the 
very moment t hat the Mil lion Homes Program 9

· was entering in its fina l 
phase. Eventually, in 1976, the board of NJA dec ided to stop the project: 
The globa l economy had reversed course and the steel industry's steep 
decl ine rendered it financially unsustainable. Luleå's consequent downtum 
resulted in a remarkab le populat ion loss, which led to an increase in the 
city's housing stock surp lus.10

· 

This new scenario had direct impact on the development of Hertsön, 
where a total of 2,000 apartments were to be built between 1971 and 1976. 
The Swedish Labour Market Board assisted the project with financia l 
grants up to almost a third of the total cost of the work. This indicates that 
the state was, if not driving it, at least very supportive of Luleå's develop
ment af th is second island .11

' The increasing vacancy rates af housing 
units in Hertsön led to an action plan: rent adjustments and redistribu
tions of rooms would better meet the demand for smaller apartments. 
However, the district entered inta a period of urban decay that lasted for 
years and the bright future anticipated for Hertsön never materia lised. 

The failure of the Stålverk 80 project gave way to Luleå's restructur
ing its economy away from the manufacturing indust ry and towards new 
sectors. Wh ile automation made the steel industry less dependent on 
a workforce, emp loyment opportunit ies began to increase in t he public 
sector and in research and development. Such a tum is clear ly legible in 
the city's more recent urban deve lopment: the un ivers ity has been the 
driver of new expansions (both of its main campus and of the Hertsön 
neighbourhood of Björkskatan), new shopping areas have gone up 
around Sto rheden and new residential deve lopments have risen around 
the former military area of Kronan. Luleå's past experience tells us that 
crisis may we ll be an opportunity to react and plan for a more sustainable 
urban deve lopment. It may also be fair to say that Kiruna today faces a 
sim ilar critica l point: the relocation of the city constitutes an opportunity 
to p lan for a more diversified and susta inab le urban env ironment. 

BACK TO THE FUTURE, 
FORWARD TO THE PAST 

After long discussions, the municipal ity of Kiruna and LKAB have settled 
on the vision for New Kiruna, a high-tech model city w ith ecologica l reso
nances of the "ideal town" proposed by Hjalm ar Lundbohm at the tum of 
t he 20th century (Nilsson, 2010). Futur istic vis ions of an idea l community 
are used, once more, to transit ion from a cr itical moment of disruption. We 
are brought back to the future, as happened before in Luleå, Svappavaara 
and Malmberget. What makes Kiruna except ionally interesti ng is that all 
possible con flicts found across the NTM are here gathered in one place 
at one time. The city's relocation is not on ly a quest ion of environmental 
crisis, as it was in Malmberget, but it is also about belonging to a place 
(Lule river communi t ies), urban obso lescence (Boden) and the capac ity 
for reinvention (Luleå). Kiruna is a knot af the d iverse range of conf licts 
which, acco rding the official narrat ive, w ill be so lved by reloc at ing the 
city. Although the physical impact of the transformation captures w ide 
attention, 12

· its cultural and soc ial issues are less relevant in the public 
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debate . Environmental precaution, functional diversification, and long
term planning are barely part of the decision-making process, despite 
public representatives, officials and planners emphasising the need to 
consider such approaches . 

In March 2018, Arctic Crowdsourcing Week was held in Luleå and 
Vuollerim and gathered together relevant stakeholders in the region, 
including public authorities, university leaders and company CEOs. The 
conference press release brilliantly captured the spirit of the time in 
Norrbotten: " Iran and Stee l give way to Data Centres as the capita! of 
Northern Sweden transfo rms inta a Sustainab le Future".13

· 

The data industry is today perceived as the safest bet fo r the future. 
Signs of this paradigm shift abound: Pub lic pol icies, from energy tax relief 
to ad-hoc urban planning, are tailored to allow the new economy to flour 
ish; Luleå Univers ity of Technology, established in the 1970s as the R&D 
body for the mining industry, is recalibrating its focus onto computing 
sciences; Energimyndigheten is investing in new research centres to 
deve lop and optim ize the required technology, c loudberry -datacenters. 
com being a case in point. And Facebook, wh ich bu ilt its first data centre 
outs ide the USA in Luleå in 2011, is now developing its third extension 
phase the re. The meaning that LKAB once held for the reg ion may very 
well belong to Facebook now. There are obvious differences between 
the formation of the NTM in the ear ly 20th century and the restructur ing 
taking p lace today. However, same substantial similarit ies are obvious: 
f unct iona l specia lization, lack of soc ial d iversification and environmental 
stress are cr itica l issues once aga in at risk of been ignored, as they were 
in the past. 

To start with, mono-funct iona l econom ies expose the reg ion to 
externa ! factors that will ult imate ly lead to cr is is and d isruption. Just like 
g lobal-marke t fl uctuatio ns affec ti ng iron ore impacted Kiruna and Malm
berget in the past, a major dependency on data centres will make the 
region vulnerab le in the global context, where loca l and national inf luence 
on the economy is weaker than it was 50 years aga. 

A high ly specialized work force is also risky; it leads toa lack of socia l 
diversification and, therefore, a wea k soc ial basis in the North. Even if they 
are not disposable, as the Lule River communities were once cons idered, 
res ident s w ill fee l an absence of connect ion to the ir urban environments 
if t hose p laces are not dive rse and attract ive. Fly-in, fly- out employment, 
qu ite common among miners who work in Kiruna and reside e lsewhere, 
seems to also be the rule in other economic sectors. 

Last, but not least, we need to preserve our environmental assets 
if we want to avoid futur e collapse. The new economy imp lies gigant ic 
deman ds both in energy consumption and land surface , as the Facebook 
data ce nt re proves . However abunda nt these reso urces seem, the ir 
dep letion comes at an incalculab le cost in t he long run. Large industrial 
comp lexes, whe t her m ines or data centres, require massive and man 
ifo ld infrast ruct ure t hat d isrupts natura ! regiona l assets, th us laying t he 
fo undat ion for fut ure collapse. 

The rationa le of unfettered econom ic growth - which priorit izes 
th e wh olesale extract ion of resour ces ove r environmental susta inabil ity 
and socie tal divers ity - is c lear ly being repeated. Econom ic, soc ial and 
envi ronmenta l resilience req uires the long v iew, one that reaches bot h 
fo rward and backwa rds. The clue s for develop ing a wiser reg ional po licy 
are t here if dec ision mak ers are on ly ab le to learn from a longer historica l 
perspective. Backwards is t he only way forwa rd. 




