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Bilaga till Detaljplan för Malmberget 8:17 m fl. Kulturmiljöanalys vid flytt av byggnader från Malmberget – Utkast 2016 02 12
Denna bilaga utgör en del av hela Kulturmiljöanalysen och behandlar del av Bolagsområdet i Malmberget och planområdena i Koskullskulle.

Områden
Befintliga områden från vilka byggnader ska flyttas: Bolagsområdet i Malmberget, delområden Johannes och Hermelin.

Nuläge beskrivning

Omgivning/omgivande
bebyggelse/område

Vägstruktur

Vegetation/mark

Byggnaderna

Bolagsområdet ligger norr och väster om Malmbergets centrum.
Största delen av Bolagsområdet
sluttar mot sydost. Den västligaste
delen planar ut något.
Området upplevs som oregelbundet
men har ändå en sorts kvartersindelning.
Bebyggelsen närmast området består av skolor och vårdinrättningar
samt ishall på det område som tidigare upptogs av järnväg. Det finns
även kvar ett par bostadshus från SJtiden. Avstånden till icke bolagsbebyggelse varierar något.
Mellan enskilda byggnader och
byggnadsgrupper finns partier med
vegetation.
Inga avgränsade tomter fast endel
enbostadshus har en närmiljö som
fungerar som tomt.

Området är väl integrerat med resten av Malmberget genom flera väganknytningar.
Vägnätet inom området löper i stor
utsträckning längs med sluttningen i
nordost-sydvästlig riktning med tvärgående förbindelser med lutning. Det
finns några få vägar som kan betraktas som återvändsgator och slutar vid
gårdsplaner. Ibland går vägen så nära
byggnadernas entréer att de utgör en
del av gårdsplanen.
Nätet består av relativt smala huvudvägar med mindre anslutningsvägar vid och till byggnaderna.
Enkelt utformade vägar utan trottoar och kantsten. Ibland med diken
och på vissa håll alléliknande planteringar av björk.

Vegetationen har ursprungligen,
troligtvis, bestått av tallskog. Äldre
bilder visar ett kalt område medan
ännu tidigare bilder visar en hel del
tall. Den ursprungliga skogsbacken
kan anas i små partier.
Marken är terrasserad för att få slätare ytor för bebyggelse och, antagligen, odling för husbehov. Slänter i
terrasserna. På något enstaka ställe
finns stödmur av huggen granit och
trädgårdstrappor.
Gles, grön struktur med mycket
växtlighet främst lövträd men även bl
a lärkträd.
Planteringar på vissa tomtplatser av
vinbärsbuskar och blomrabatter samt
träd i rad mellan tomtplatserna.

Byggnaderna är till största delen
placerade i längsled efter höjdkurvorna med en långsida mot sydost eller
söder.
De är byggda i slutet av 1800- och
början på 1900-talet med tillägg från
främst 1950- och 60-talen.
De har 1-2 våningar ibland med
vind. Volymerna och takformerna
varierar mellan de olika hustyperna.
I de flesta fall har byggnaderna hög
sockel beroende på förekomsten av
källare och anpassning till terrängen.
Sockeln är oftast i huggen granit.
De flesta hustyper står i grupper
med likvärdiga byggnader med variationer.
Relativt sammanhållen färgsättning
med dovare kulörer och pasteller.
Vissa hus har genomgått ombyggnader men har karaktären kvar.

Den relativt tydliga gränsen mot
Vägstrukturen som följer höjdkurEnkla ytor bestående av träd och
Placeringen av byggnader mot loViktiga
karaktärsdrag omgivande områden samtidigt som vorna och de tvärgående förbindel- gräs samt hårdgjorda ytor i asfalt och kalgator och väderstreck.
att beakta
sambandet finns genom vägnätet och serna.
grus.
Den sammanhållna färgsättningen
utblickarna.
Rundkörningen som medges inom
Planteringarna av träd mellan
för hela området.
området.
tomtplatser och mot vägarna.
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Ett viktigt karaktärsdrag är den
glesa, lite oregelbundna strukturen
och sluttningen mot solen.
Avsaknaden av enskilda tomter.

Utformningen av vägarna som
ibland integreras med gårdsplan.

Öppna ytor.

Den exteriöra sociala skiktningen
som husen speglar.
Husens grundläggning med sockel
och anpassningen till terrängen.

Planområden i Koskullskulle till vilka byggnader ska flyttas.
Omgivning/omgivande
bebyggelse/område

Vägstruktur

Vegetation/mark

Byggnaderna

Området idag - Det stora planområdet ligger i sydbeskrivning
väst i utkanten av Koskullskulle.
Norr om det stora ligger ett litet område som skiljs från det stora av Genvägen. Hela Kullen väster om järnvägen har en glesare struktur än
Malmbergets centrum och anknyter
med den strukturen lite till Bolagsområdet i Malmberget.
Bebyggelsen i omgivningen är
blandad. Närmast området finns, efter
Genvägen, bostadshus i trä från cirka
1912 byggda som arbetarbostäder.
Nya Solbacken kommer att få enbostadshus av modell 2016 och framåt.
På två sidor löper större vägar till
vilka bostadsbebyggelse bör ha ett
visst avstånd.
Det finns även kraftledningar inom
området.

Området är obebyggt och inom det Tallskog med gran och lövträd.
stora planområdet finns idag ett skid- Sluttar i huvudsak mot sydost och
spår/ gångväg och en liten väg som sydsydost. Sluttningen varierar från
slutar i en vändplan.
brantare delar till småkuperat.
Läget och utsträckningen på det
stora planområdet kan innebära att
det blir svårt att få flera anslutningar
till omgivningen.

Ingen bebyggelse finns inom området.

Önskvärd
utformning

Den nya vägstrukturen bör utforMarken bör terrasseras både för kamas på ett liknande sätt som inom
raktären och för anpassning för byggMalmbergets Bolagsområden med
naderna och vägar.
vägar som löper i nordost-sydvästlig
Plats för hushållsodling bör erbjuriktning och med tvärförbindelser.
das.

De flyttade byggnadernas enskilda
exteriöra karaktärer och funktioner
ska behållas. Detaljer utgör en viktig
del av karaktären. Vid ändrad funktion ska en anpassning ske utifrån

Bebyggelsen inom planområdet bör
ha en gles struktur för att anknyta till
Malmbergets Bolagsområde. Detta
sammanfaller också med strukturen i
omgivningen.
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Den glesa strukturen ska återskapas. En viss förtätning kan tillåtas till
den grad att karaktären inom området ändå upplevs gles.
Den sociala hierarkin som byggnaderna speglar bör framgå av dispositionen av område-t/na.

Detta möjliggör att de flyttade husen
kan placeras mot samma väderstreck
som de har där de står nu.
Vägnätet bör också medge rundkörning inom området.
Om möjligt bör det också finnas
flera anslutningar till omgivningen
för att området inte ska få karaktär av
slutet område. Om det inte är möjligt
att få körbara vägar som ansluter bör
det i alla fall finnas gång- och cykelförbindelser åt flera håll.
Vägarnas utformning bör vara enkel.

Befintliga träd bör om möjligt sparas och kan eftersom ersättas av planterade. Befintlig vegetation bör även
kompletteras med trädrader mellan
tomtplatser och vid de vägar som kan
betraktas som huvudvägar.
Utformningen av ytor bör vara lika
enkel som inom det befintliga Bolagsområdet i Malmberget.

byggnadens egna förutsättningar och
värde.
Byggnaderna bör placeras i en gles
struktur med hänsyn till de inbördes
nuvarande relationerna mellan byggnaderna. De olika befintliga grupperna av byggnader bör hållas ihop med
minst tre byggnader av varje typ. Solitärer kan inordnas lite friare.
Grundläggningsprincipen med stensockel ska bevaras.
Kompletterande bebyggelse bör anpassas till karaktären i miljön genom
volym, kulör och inpassning i terrängen utan att för den skull behöva ha
den gamla bebyggelsens formspråk.
Genomtänkt användning av pumphuset och stollen.

Sammanfattning
Miljön
För att låta de flyttade byggnaderna även i framtiden upplevas på ett
likartat sätt de gör idag bör miljön runt byggnaderna ha likartad karaktär
som idag. D v s:





Relativt enkla ytor av gräs och hårdgjorda partier.
Mellan de olika grupperna av hus och mellan husen bör finnas
trädvegetation.
Till en början kan det nya områdets befintliga trädvegetation vara kvar för att
kompletteras och eftersom ersättas av mer lövträd.
Alléer och trädrader planteras för att skapa karaktär och fungera som
vindfångare på liknande sätt som i befintligt område.







Plats för odling kan finnas mellan husen.
Uthus av olika slag bör placeras mellan husen med tydlig tillhörighet till en
viss husgrupp.
Området bör vara luftigt med större avstånd mellan byggnaderna än vad som
är brukligt i modern planering.
Strukturen inom orådet bör vara med vägar som följer höjdkurvorna och
medger rundkörning i området samt med flera anslutningar till omgivande
vägnät och bebyggelse.
Byggnaderna bör placeras gruppvis så att den befintliga strukturen i olika
grupper/funktioner och årsringar kan förstås. Det innefattar även att den
senare tillkomna bebyggelsen kan ”förtäta” den äldre.
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Byggnaderna

För att de flyttade byggnaderna ska ge samma upplevelse som idag bör







Placeringen mot väderstreck och vägstruktur följa den gamla placeringen. En
liten variation kan tillåtas om något annat karaktäristiskt kan motivera det. T
ex en paradfasad som man vill exponera.
Placering av uthus, både flyttade och nya bör anpassas till den befintliga
strukturen.
De stora avstånden mellan byggnaderna upplevelsemässigt finnas kvar.
Stor hänsyn vid grundläggning ska tas då de flesta äldre byggnaderna idag
har hög sockel av huggen granit.
Detaljer ska beaktas.
Den befintliga färgsättningen bör inte förändras i karaktär.

Solitära byggnader som kan, men helst inte bör, placeras i annat
sammanhang/funktion
 Disponentvillan inkl. uthus
 Tuoddarvillan
 Bolagsvägen 12, 74:an inkl. förråd
 Bolagsvägen 20
 Höijers backe 2, Höijerhuset
 Hermelinstollen
Komplement och nybyggnader
 Eventuella nya komplementbyggnader i området som sophus, förråd och
garage bör anpassas till strukturen i det befintliga området i placering, volym
och färgsättning men kan avvika i formspråk. Detta för att markera nya
byggnader/funktioner som inte finns i området idag men samtidigt behålla
helhetskaraktären.
 Om någon byggnad behöver ersättas med en nybyggnad bör den efterlikna
den ersatta byggnaden i placering, volym och färgsättning men kan ha ett
eget formspråk. Detta för att behålla helhetskaraktären.
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