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INLEDNING
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten.
Projektet bedrivs av Norrbottens museum och dess övergripande syfte är att öka kunskapen om
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd. Kunskapsuppbyggnad beträffande den idag moderna bebyggelsen är också en viktig förutsättning för
framtida verksamhet.
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta,
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade.
Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet.
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och
dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en fotodokumentation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik
redovisning. Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under
2007, där bland annat ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.
Denna dokumentation av Piteå kommunhus, kv. Stadshuset 1 i Piteå stad utfördes av Lina
Karlsson, Norrbottens museum sommaren 2005. Alla fotografier i denna rapport: © 2005
Norrbottens museum. Foto Lina Karlsson. Insamlat material finns tillgängligt i museets arkiv
och bildarkiv.

Tack till Rickard Wikström, Fastighetskontoret Piteå kommun, som bidragit med tid och
kunskap.
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HISTORIK
Kommunhusens utveckling från 1860 fram till idag
Kommunhusen har under kommunernas 140 åriga historia i Sverige, speglat politiska förändringar, reformer och skiftningar i samhälleliga och arkitektoniska ideal - idéer och visioner om
samhället. Kommunhuset har under hela denna tid varit kommunens kärna, centrum för den
styrande makten och kommunens administration, med varierande betoning på de två. Denna
beskrivning av kommunförvaltningens och kommunhusens historia baserar sig helt på Offentlighetens materia. Kulturanalytiska perspektiv på kommunhus, skriven av Karin Arvastson och
Cecilia Hammarlund-Larsson samt Karin Arvastsons text ”Kommunalhusens semiotik.
Offentlighetens självbild i 1900-talets Sverige” ur boken Ting, kultur och mening från 1995.
”Förkommunal historia”
Sverige har främst på landsbygden en lång tradition av lokalt självbestämmande. Från mitten av
1600-talet samlades ”de utvalda” invånarna till sockenstämma i sockenstugan och beslutade om
exempelvis skola, fattigvård och skötsel av socknens allmänna byggnader. Sockenstämman var
en direktdemokratisk styrelseform som stadfästes i lag 1817. 1843 lagstadgades också att varje
socken skulle ha en sockennämnd med verkställande makt.
Städerna hade sedan medeltiden en annan typ av självstyre där rådet/magistraten med borgmästaren som ordförande hade beslutande makt. Rådet sammanträdde i stadens rådhus, vilka
uppförts i större städer sedan medeltiden. Här samlades också rådhusrätten och byggnaden
innehöll ofta arrestlokaler, ibland även utskänkningslokal, handelsbod och gästgiveri. Rådhuset
placerades på stadens centrala torg för att tydliggöra dess betydelse. Ofta låg det bredvid stadskyrkan och dominerade tillsammans med denna stadens silhuett. Seden med ”mångfunktionsrådhus” och stadens torg som den självklara placeringen av stads/kommunhuset kom att leva
kvar fram till ca 1970.1
Rådhusens utformning och placering markerade deras status i samhället. De var monumentalbyggnader; imponerande och påkostade i jämförelse med övrig bebyggelse, ofta uppförda i sten
för att ytterligare särskiljas från de trähus som dominerade de flesta städer. De var ofta helt
friliggande med klocktorn eller tornhuvar, vanligen placerade mitt på taket. Ofta var de
utrustade med en urtavla, något som under lång tid framåt kom att höra till kommunhusens
karaktäristika. Det fanns aldrig någon ”rådhusstil” utan man följde tidens arkitektoniska ideal,
på 1600-talet ofta holländsk renässans och under 1700-talets slut vanligen klassiserande.2
Rådhusens karaktäristik i utformning, symbolik och placering övertogs sedan av stadshusen i
slutet av 1800-talet.
Endast de som ägde burskap - var ägare till eller verksamma inom en traditionell stadsnäring hade tillträde till rådhuset. Detta retade den under 1800-talet allt starkare borgarklassen
bestående av fria näringsidkare, oftast exkluderad från rådet. Under 1830-40-talet var det ett hett
ämne i städerna, 3 vilket bidrog till kommunförfattningarnas uppkomst.
Kommunernas tidiga historia 1860-1920
Under 1858 års Riksmöte beslutades att förslag till nya former av lokalt självstyre skulle utarbetas. Förslag lades fram under Riksmötet 1861/62 och mottogs entusiastiskt av borgarna men
med skepticism av adeln. Det innebar att kommuner, som de kom att kallas, gavs stor frihet
gentemot staten, rätt att själva tillsätta förvaltning och styrelse och beskattningsrätt. Förslaget
antogs och blev grunden för 1862 års kommunalförfattningar. Vid indelningen utgick man från
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socknarna och resultatet blev ca 2400 landskommuner, 90 städer och 10 köpingar. Nu inrättades
också s.k. sekundärkommuner, landsting, för att sköta frågor om sjukvårdens organisation.
Författningarna innebar en sekularisering genom att kyrkan som tidigare behandlat många
allmänna frågor, nu endast skulle begränsa sig till kyrkliga frågor och lokala skolfrågor. 4
Kommunfullmäktige, en representativt vald nämnd, blev de större landskommunernas högsta
beslutande organ. Mindre kommuner hade kommunalstämmor som utgjordes av kommunens
alla röstberättigade. I städer med över 3000 invånare var stadsfullmäktige högsta beslutande
organ och i mindre städer fortsatte i stort sett det direktdemokratiska systemet med rådstugor.
Kommunalnämnden hade den verkställande makten i landskommunerna, i städerna hade
drätselkammaren denna roll. Praktiskt ordnande i kommunen och ex fattigvård hörde till
kommunernas åtaganden. Det skulle dröja flera decennier innan sådant som bostadsbyggande
och skola låg på kommunens bord.5
Rösträtten i fullmäktige var proportionerad efter inkomst och den skatt man därmed bidrog med
till de offentliga utgifterna. Låginkomsttagare, d.v.s. majoriteten av befolkningen betalade inte
skatt och hade ingen rösträtt förrän den allmänna och lika rösträtten infördes 1919. Dock hade
fler tillträde till det beslutande organet nu än innan kommunförfattningarna.6
1860 till 1920 var en intensiv stadshusbyggnadsperiod. Stadshus uppfördes nu i mer än var
tredje stad, ofta i historiska stilar som nygotik, nyrenässans och senare nybarock. Den s.k. herrgårdsstilen var vanlig i periodens början. I 1900-talets början fick de ofta en nationalromantisk
utformning och ett decennium senare blev jugendstilen populär. Alla var de monumentala
byggnader, uppförda i stadens centrum och påkostade både vad gäller arkitektur och inredning.7
Stadshus uppförda på 1860- och 70-talet var ”borgarnas palats” och arenor för både politiskt
och socialt liv, ofta kombinerade stadshus och stadshotell. Medeltidsromantiken nådde sin
höjdpunkt och många stadshus anknöt till medeltida bygge i material och stil; byggda i tegel
och utrustade med tinnar och torn.8 De hade ofta en uttalat manifestativ karaktär och eftersom
myndighetsutövning och beslutsfattande var de viktigaste funktionerna, fick de framträdande
positioner i byggnaden. Ofta rymde stadshusen även polis, systembolag och annan verksamhet.
Stadskommunerna övertog den gamla härskarelitens maktsymboler och gjorde dem till sina;
kommunhusens storslagna utförande var ett övertagande av elitens idéer om ett starkt, härskarstyrt maktcenter. I landskommunerna där man inte hade samma behov av att manifestera sig i en
byggnad, sammanträdde man ofta i sockenstugan eller hemma hos ordföranden. 9
Välfärdsstatens kommun- och stadshus 1920-1965
Under tidigt 1900-tal började kommun- och stadshusen alltmer renodlas till administrativa och
beslutande funktioner och borgarnas nöjesliv flyttade till andra lokaler. Rösträttsreformen 1919
innebar att fler blev valbara till fullmäktige som med det fick en delvis annan sammansättning
än tidigare. På 1930-talet började partier alltmer organiseras på lokal nivå. Kommunorganisationerna expanderade under 1900-talets första decennier och fick fler ansvarsområden, främst
genom socialdemokratins sociala reformer och överförande av alltfler åtaganden från den
enskilde till samhället. Administrationen ökade och den allt vidare kommunala organisationen
behövde nu större och modernare lokaler. Under 1930-talet började man därför uppföra
”moderna” kommunal- och stadshus.10
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Under efterkrigstid blev det kommunernas uppgift att förverkliga den nya välfärdsstatens idéer
och tanken om en stark offentlig sektor var huvudmål. Lokal och nationell politik kopplades
samman allt mer och lokalpolitiken blev mer partibunden. Bland annat ökade skattepolitikens
omfattning markant, åldringsvård och skolsystem reformerades och bostadsbyggande blev ett
politiskt åtagande. Ett stort antal kommunal- och stadshus byggdes för att rymma den allt större
organisationen. I 1940-talets slut fanns nära 3000 kommuner, varav många med för litet
invånarantal och därmed skatteintäkter för genomförande av välfärdsreformer.
1946-52 genomfördes således storkommunreformen där främst landskommuner slogs samman
och antalet städer och kommuner reducerades till drygt tusen. Kommunernas organisation
omformades; antalet förtroendevalda blev färre medan andelen anställda tjänstemän ökade.
På 1950- och 60-talet betonades det politiska samtalet och den fria debatten. Fullmäktigemöten
var enda sammankomsten i kommunen där alla medborgare hade fritt inträde och därför fick
kommunalhus som nu uppfördes (delvis redan på 1930-talet) ofta en i fasaden tydligt accentuerad och interiört rikt utsmyckad fullmäktigesal med påkostade material och specialdesignade
möbler - byggnadens viktigaste rum. Stads- och kommunalhus fick vid tiden ofta en central hall
med överljus.11 Det var det publika rummet, ett ”mångaktivitetsrum för medborgarna”, oftast
rikt utsmyckat.
De icke-offentliga delarna var mer sparsmakade.12 Man ville skapa en länk mellan medborgare
och beslutsfattare och ge byggnaden en så offentlig karaktär som möjligt.13 Stora glasytor
användes för att uppvisa offentlighet och öppenhet. Epokens kommunal- och stadshus följde
den funktionalistiska normen ”form följer funktion” och därför fick de olika funktionerna ofta
en egen yttre form. Vanligt var att fullmäktigesalen fanns i en egen byggnadskropp och den
administrativa delen i en annan, sammankopplade genom hallen eller ett lägre parti.14
1920-1965 byggdes främst som följd av storkommunalreformen ett stort antal kommunalhus
och även stadshus i olika stilar och storlek, från monumentala till mer oansenliga. Dock finns
flera gemensamma nämnare: de fick likt tidigare en framskjuten, monumental placering i
centrum och närmaste omgivning utformades omsorgsfullt med planteringar och torgbildningar,
ibland hela parker. Politiker- och tjänstemannarollen skildes åt alltmer och den skilda placering i
byggnaden visualiserades i arkitekturen.15
Tjänstemännens utrymmen var fortfarande underordnade politikernas men detta skulle förändras
med tiden. Kommunhusen var fortfarande flerfunktionella och rymde ofta sociala institutioner
som försäkringskassa, folktandvård och arbetsförmedling.
Kommunhusen var genomgående påkostade byggnader under efterkrigstiden. Deras exteriöra
utformningen var ett stort debattämne från 1940-talets slut. Arkitektkåren var delad i två läger
där det ena förespråkade en renlärig funktionalism och det andra ville ha en modifierad,
uppmjukad modernism av mer nationell karaktär; med tegel, sadeltak, järnsmidesdetaljer och
markerade fönsterbågar och entréer istället för funktionalismens platta tak och minimalistiska
putsfasader. Denna arkitekturstil betraktades av många som demokratisk och folklig, inte lika
totalitär och dogmatisk som funktionalismen. Den blev vanlig för allt mellan bostäder och
industribyggnader.16
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Kommunhus med förändrat uttryck från 1965 fram till idag
Tiden 1965-1990 är kommunhusbyggandets mest expansiva period. Deras gestaltning avviker
nu också tydligt från de tidigare. 1962 antogs kommunblockreformen, driven av en centralortsidé som innebar att lands- och stadskommuner slogs samman till större enheter med en stad som
centrum. Reformen genomfördes 1964-74 med resultatet 278 kommuner, idag några fler genom
kommundelningar. Anledningen till reformen var ett behov av större enheter för bland annat en
effektivare förvaltning och bättre nyttjande av skatteintäkter.
Begreppen stad och köping avskaffades 1971. Kommun blev det nya allmänt vedertagna
begreppet och kommunhus blev benämningen på många kommuners förvaltningsbyggnader.
Begreppet kommunalhus levde kvar parallellt men stadshus togs bort på många håll.17 Piteå
kommuns (Piteå vidgade stad) förvaltningsbyggnad fick 1970 beteckningen stadshus och behöll
troligtvis denna också genom begreppsändringarna.
Nu skedde också en ökad urbanisering; landsbygdsbefolkningen flyttade in till städerna, främst
till industriregioner, vilket gav avfolkning av landsbygden och ett stort behov av bostäder i
städerna. Detta blev orsak till miljonprogrammens omfattande standardiserade, prefabricerade
byggen. 1960- och 70-talets kommunhus uppfördes med samma kraftigt industrialiserade
byggmetod, i samma material och utformning som miljonprogrammets bostadsområden, nästan
oavsett var i landet de uppfördes. De var stora byggnadskomplex uppförda till ett lågt pris på
kort tid, präglade av en likformighet och en anonymitet som inte fanns i de tidigare
kommunhusen. Kanske berodde det även på att den av kommunförbundet organiserade
arkitektorganisationen K-konsult anlitades i många fall. 40 kommunhus uppfördes under 1970talet, under 80-talet 22. Därefter stagnerade byggnationen, delvis eftersom inga större reformer
av kommunsystemet har genomförts.18

Piteå stadshus
från sydost.
Nbm acc.nr
2005:216:16

Kommunhuset placerades i den av kommunblockets orter som utsågs till centrum. Det var hela
kommunens förvaltningsbyggnad och representerade hela området, mot tidigare staden och dess
invånare. Ofta valde man att som i Piteå placera byggnaden utanför stadskärnan, på mer
”neutral” mark. Kommunens ekonomi och tillgång på mark kunde också styra lokaliseringen.
Arkitekturen blev mer neutral och man frångick den tidigare tydliga kommunhusutformningen.
Den politiska funktionen blev också allt mer nertonad till förmån för förvaltningsfunktionen, en
spegling av den utveckling mot färre förtroendevalda och fler tjänstemän som pågått sedan mitten av decenniet.19 Symboler för maktutövande avdramatiserades och kommunhus fick liknande
utformning som brandstationer, polishus etc. Under tidens stora stadsomvandlingar revs många
äldre kommunal- och stadshus, betraktade som borgerliga och förlegade. Jämfört med tidigare
kulturellt och ideologiskt färgad kommunhusarkitektur skapades nu företagsarkitektur. 20
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Piteå stadshus uppfördes i början av denna period och är ett karaktäristiskt exempel på sin tids
kommunhustyp, med sin låga, horisontellt utsträckta, relativt enkla och anonyma byggnadskropp. Sessionssalen - stadshusets demokratiska funktion - är accentuerad och reser sig högre än
övriga byggnaden. Stadshusets placering i utkanten av den centrala orten är tidstypiskt, likt det
rationella uppförandet med prefabricerade material och additativt byggnadssätt samt
färgsättningen och de gedigna interiörerna.
Kommunhus speglar kommunblockreformens betoning på effektivitet, storskalighet, jämställdhet och samarbete. Kommunernas allt större förvaltningsansvar blev vägledande för utformningen av dessa byggnader och fullmäktigesalen och hallen som tidigare var så accentuerade,
reducerades och fick ingen fasadgestaltande funktion. Ibland var salen inte ens placerad i
huvudbyggnaden. De nya kommunhusen var i hög grad kontorsbyggnader, ofta i bara två plan,
med låg, horisontellt stor volym. Flexibilitet och öppenhet eftersträvades för att effektivt kunna
sköta en ökande administration. Därför ersattes nu cellkontoren av öppna kontorslandskap.
Ett jämställt arbetsklimat utan hierarki och med samarbete över gränser eftersträvades.21 Den
tidigare epokens höga, smala byggnader hade gett en ofrånkomlig hierarki men ledningen på de
övre planen. Den låga, vida byggnaden var en effekt av att öppna kontorslandskap krävde stora,
sammanhängande ytor. Senare återinfördes uppdelning i olika avdelningar med cellkontor och
därmed också ökad hierarki i flertalet kommuner. Den låga byggnadsformen behölls dock även i
senare uppförda kommunhus.
Det var viktigt att byggnaderna kunde anpassas och förändras efter behov och expansion och
därför fortsatte man med det additativa prefabricerade byggnadssättet som gjorde ut- och
ombyggnad enkelt. Höghusmodellen användes fortfarande men främst i Stockholmsregionen,
delvis beroende på höga markpriser.22 Hela perioden försökte man av effektivitetsskäl samla alla
förvaltningar i en byggnad.23
Under tidigare perioder hade kommunhusens arkitekter varit allkonstnärer och utformat allt från
fasader och planlösningar till inredningar, vilket gav en enhetlig utformning. På 1970- och 80talet fick arkitekten mer rollen som samordnare av delar från det befintliga sortimentet.
Specialdesignens tid var förbi och kommunhusen anpassades till tidens massproduktion, dock
fortfarande i hög kvalitet, ofta inredda i gedigna material, med marmorgolv, detaljer i ädelträ
och funktionella, lätta möbler av framstående nordiska designers.24
Senare tiders kommunhus har haft sin utgångspunkt i 70-talets arkitektur men symbolism och
ideologi har fått en renässans. Funktionalismen som stil, kombinerad med uttryck för en central,
offentlig administration och en symbolism som inte varit tänkbar under 1970-talet karaktäriserar
dessa byggnader. Sammanträdesrum är åter betonade och påkostade och monumentalitet,
representativitet och hierarki accepteras igen. Samtidigt är moderna kommunhus genom att de är
offentliga, ganska sterila miljöer med vita väggar och björkfaner. Demokrati och öppenhet
betonas idag med stora glasytor och glasade tjänste- och sammanträdesrum: visualisering av
öppenheten. Det neutrala har här tagit en tydlig form och visar medvetet att det inte tar ställning
för andra intressen än de allmänna.25
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Kommunhusens roll och betydelse
Kommunhusen är representanter för en lång offentlig tradition i Sverige. De har under mer än
100 år varit plats för lokalt beslutsfattande och allt mer av landets administration. De förmedlar
genom sin utformning samhällets makt, funktion och betydelse. De är viktiga element i samhället och visar det offentligas ambition att förvalta samhällets intressen och visioner; tydliga
markörer av samhällets förändring de senaste 150 åren och speglar synen på relationen mellan
privat och offentligt, individ och kollektiv, människa och samhälle och inre och yttre. Samtidigt
har man på olika sätt försökt ge byggnaderna en så neutral utformning som möjligt för att
demonstrera deras allmänhet; till för alla och därmed med ingen speciell som målgrupp.
Kommunhusen har sällan haft folklig eller lokal anknytning i val av material, kulörer eller stil,
utan istället präglats av en tydlig urbanism och internationalism och i stort sett följt de stilideal
som varit rådande när de uppfördes. De har varit kommunens främsta sätt att manifestera sig –
både under den borgerliga offentlighetens tid under 1800-talets slut och senare under den folkligt förankrade offentlighetens tid. De har med små undantag varit prestigebyggen, uppförda av
ledande arkitektkontor med stora kapital och avskilda från övrig bebyggelse både i uttryck och
storlek.26 De stora förändringarna i kommunhusens utformning har främst haft sin grund i
kommunreformerna, förändringen från borgerlig till allmän offentlighet genom bland annat den
allmänna och lika rösträtten och slutligen det samtida stilidealet.27

Kort om Piteå kommuns historia
Piteå kommun har knappt 50 000 invånare och en yta på 3 086 km2. I söder gränsar kommunen
till Skellefteå kommun i Västerbotten, i väster till Arvidsjaur kommun och i norr till Älvsbyn
och Luleå kommuner. I öster finns Bottenviken.28
Piteälvens dalgång hade redan på 1300-talet en fast nybyggarbefolkning. I 1400-talets början
byggdes en kyrka i Öjebyn, dåvarande centrum för Piteå socken. Socknen sträckte sig från
Norska gränsen till Bottenvikens kust med en yta på ca 23 500 km2. Piteå omfattade även
Hortlax, Norrfjärden, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. De två sistnämnda blev egna socknar
1640, Älvsbyn 1781. 1916 blev Norrfjärden egen kommun, 1918 Hortlax.29 12 maj 1621 fick
Piteå stadsprivilegier och Piteå stad bildades. Efter en brand 1667 flyttades staden från Öjebyn
till Piteå. 1721 brann staden igen, då genom ryssarnas försorg.
Piteå gick inte omärkt genom 1960-talets kommunblockreform. 1 januari 1967 slogs Piteå stad,
Piteå landskommun samt Hortlax och Norrfjärdens kommuner samman till Piteå vidgade stad.
Två år senare stod det nya kommunhuset färdigt. När begreppet kommun ersatte stad, land och
köping 1971, byttes namnet till Piteå kommun.
Staden har ett varierat näringsliv. Här finns två av Europas största pappersfabriker och tre av
Sveriges största sågverk. Kommunen har en omfattande, stabil verkstadsindustri och ett stort
antal medelstora företag samt forskning. 30 % av det totala antalet anställda i kommunen finns
inom industrisektorn och den kommunala sektorn är stor. Det finns också ett flertal små och
medelstora jordbruk i kommunen.30

26

Arvastson, K. 1995 s. 60-64
Arvastson, K. och Hammarlund-Larsson, C. 2003 s. 33
28
Norrländsk Uppslagsbok del 3 1995 s. 391
29
www.pitea.se/kommun/kommun/broschyrer_pdt/piteashistoria.pdf 2005-06-15
30
www.pitea.se/default_pp.asp 2005-06-15
27
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FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD
Stadshusets fastighetsbeteckning är Stadshuset 1. Tidigare beteckning BD-Piteå Strömnäs
Stadshuset:1 upphörde 22.9.1993. Innan stadshuset uppfördes var kvartersbeteckningen Sågen
1. I tidiga handlingar återkommer beteckningen Stadshusområdet och mest troligt fick kvarteret
den beteckningen i samband med den stadsplan som uppfördes 1965. Stadshuset har adressen
Svartuddsvägen 1 och är beläget i Strömnäs i Piteå landsförsamling, Piteå kommun, Norrbottens
län.31 Byggnaden är uppförd av och sedan dess ägd av Piteå kommun.

Planer och bestämmelser
För kvarteret gäller stadsplan antagen av Stadsfullmäktige i Piteå 27.10.1967, skräddarsydd för
stadshuset. Planen uppfördes av NAB och innebar en ändring och utvidgning av en stadsplan
från 1965. Denna hade antagits inför uppförandet av stadshuset och ersatte flera mindre planer;
en ny plan var en förutsättning för att byggnaden alls skulle kunna uppföras. Stadsplanen från
1967 innebar att ett område i tidigare plan avsatt för småindustriändamål utgick och ersattes av
område för allmänt ändamål. Nu markerades också byggrätter för en gångbro övre Strömnäskanalen och en gångtunnel under Svartuddsvägen. Området för själva stadshuset samt dess
närmaste omgivning får enligt planen bebyggas. Runt detta finns ett brett stråk med prickad
mark som avser byggnadsförbud.32 Byggnaden har idag inget formellt skydd.

ARKITEKT OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE
Göte Lundström (1928-2001) och NAB
Göte Lundström, arkitekten bakom Stadshuset i Piteå, avlade arkitektexamen vid Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm 1953 och vidareutbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i
Stockholm. En period arbetade Lundström sedan hos Peter Celsing i Stockholm. Större delen av
sin yrkesverksamma tid var han verksam på NAB Konsult i Luleå, tidvis som chef för
arkitekturavdelningen. Parallellt med denna anställning arbetade han på konsultbasis som
stadsarkitekt i Piteå. Efter pensioneringen startade han Göte Lundström Arkitektkontor i Luleå.
NAB Konsult (Norrbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor) startade i början av
1950-talet och ägdes av Norrbottens kommuner och landsting. Det var länge länets absolut
största arkitektkontoren med kontor på flera av länets orter och flera hundra anställda.33 1998
köptes NAB Konsult av VBB och året därpå köpte Arkitektföretaget FFNS en majoritetspost i
VBB. Ett gemensamt moderbolag fick namnet SWECO (tidigare namn för VBB:s internationella verksamhet). SWECO finns bland annat i Luleå i NAB:s tidigare huvudkontor.34
Lundström och NAB ligger bakom många av Norrbottens offentliga byggnader. Några av dessa
är Smedkrokens villaområde Luleå 1960, Norrfjärdens kyrka 1967, Kommunhus Älvsbyn, ca
1971-72, Gällivare sjukhus, i bruk 1973, Strömbackaskolan Piteå, klar ca 1973, Föreningssparbanken Boden 1975, Landstingshuset Luleå, invigt 1976 samt Örnäsets krematorium Luleå,
färdigt 1991-92 (sammanställt av Henrik Åsenius, Norrbottens museum m. hjälp av Lundströms
tidigare medarbetare, arkitekt Dan Lundbäck).35 Lundströms byggnader är ofta typiska för sin
tid samt enkla och relativt osmyckade, något som gäller även Piteå stadshus.
31

Fastighetsrapport: STADSHUSET 1 2005-07-06
Piteå kommun Miljö & Bygg: Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Strömnäs (Stadshus
området) FRM-akt 25-STR-68, Stadsplan Strömnäs del av (Stadshusområdet) FRM-akt 25-STR-65
33
Hultin, O. 1983 s. 19
34
www.sweco.se 2005-06-27
35
Åsenius, H. 2002 Nbm dnr. 2003/0430 s. 7-8
32

9

Övriga medverkande
Wiksten och Larsson, firma Strömbygg, var huvudentreprenörer. Inredningsarkitekt var Jean
Carlbrandt. Konstnär Fritz Sjöström, Stockholm/Kiruna stod för den konstnärliga utsmyckningen, bland annat takutsmyckning och en fondvägg i sessionssalen. Inredningen i detta rum
levererades av Firma Trä Glas och Metall från Malmö, kontorsmöbler av AB Facit och
Norrbottens läns Hemslöjd levererade stolar och bord i allmogestil.36

UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR
Efter kommunsammanslagningen 1 januari 1967 fanns ett stort behov av att koncentrera
administrationen av den nya stora kommunen Piteå vidgade stad. Vid tiden var förvaltningen
spridd på 16 adresser och nya sammanhållna förvaltningslokaler var en viktig fråga. Man ville
att centralbyggnaden skulle placeras i närheten av Piteå centrum, högst 1 km från rådhuset. Att
likt tidigare placera stadshuset i de mer centrala delarna av staden var dock aldrig aktuellt (se
historik om kommunblocksammanslagningar). Efter intensiva diskussioner fattades enhälligt
beslut om att placera byggnaden i kv. Sågen på Strömnäs, där Br. Lundströms Trävaruindustri
legat innan de tidigare flyttat sin verksamhet till Södra Pitholm.

Stadshusbygget
Piteå stadshus uppfördes 1968-69 till en kostnad av ca 16 miljoner kr. Inflyttning startade i
december 1969 och invigning skedde tisdagen 7 juli 1970. Under ett invigningstal av statsrådet
Krister Wickman betonades att stadshuset i Piteå skulle komma att räknas till ett av de arkitektoniskt stora verken inom sitt område. Vid invigningen överlämnade NAB:s ordförande Erik
Hammarsten en vävnad från Gammelstads väveri. Tavlor av Bertil Linné och Olle Lindström
överlämnades av representanter från Boden respektive Luleå kommun. Dessa finns idag i
sammanträdesrummet Fyrkanten och i kommunfullmäktiges ordföranderum. 37
Sökande för uppförande av stadshuset var Piteå stads Fastighetskontor, Öjebyn.38 Arkivmaterial
visar att man sökte och tillslut också fick dispens från rådande byggnadsförbud enligt 37 §
Byggnadslagen och av Finansdepartementet fick man befrielse från investeringsavgift.39 Bygglovet avsåg stadshuset samt den panncentral som är placerad söder om Svartuddsvägen, med
förbindelse till stadshuset genom en kulvert.
Preliminärritningar utfördes av NAB 22.2.1968. Efter revideringar godkändes slutritningarna av
Byggnadsnämnden i Piteå stad 9.8.1968. Bland annat är pelare i sessionssalens väggar rakställda i tidigare ritningar, medan de i slutgiltiga ritningar som genomfördes, är snedställda.40

Förändringar
Stadshuset är välbevarat. Exteriört är byggnaden knappt förändrad och dess planlösning är i det
närmaste intakt. Interiört är de flesta ytskikt någon gång ommålade eller utbytta men vissa tak,
golv, lister och dörrar finns kvar sedan uppförandet. Byggnaden är flexibel och väl fungerande
och förutom ändring av ventilationen har inga större funktionsanknutna renoveringar gjorts.

36

Tisdagen den 7 juli 1970 INVIGDES STADSHUSET 2000
Ibid.
38
Piteå kommun Centralarkivet: Bygglov STADSHUSET 1 Uppförande av Stadshus-/förvaltningsbyggnad Dnr. 123/68
39
Ibid.
40
Ibid. Bygglovshandlingar STADSHUSOMRÅDET
37

10

Om- och tillbyggnad 1982
Den socialtjänstlag som trädde i kraft 1 januari 1982
(1980:620) påbjöd att kommunernas socialkontor
skulle samlas under samma tak. I Piteå kommun var
förvaltningen delvis splittrad och för att kunna samla
den i stadshuset krävdes om- och tillbyggnad och
även omflyttning i byggnaden. Bygglovsritningar för
förändringen utförda 13.5.1982 av NAB godkändes
av Byggnadsnämnden 22.6.1982. Mellan flyglarna A
och B uppfördes nu också en smal tillbyggnad med
kontorsutrymmen i anslutning till sydsidan på den
friliggande förbindelsegång som sammanband
förtroendemanna- och tjänstemannadelar.41 I och med
denna utbyggnad blev de två delarna tydligare
sammanhållna. Ideologiskt sett var det inte lika viktigt
på 1980-talet som det varit på 1960- och 1970-talet att
hålla isär folkvald och ej folkvald funktion.

Del av fasaden på tillbyggnaden mellan flyglarna A och B.
Nbm acc.nr 2005:216:12

Övriga exteriöra förändringar
1980 eller 1981 uppfördes
skylten ”PITEÅ KOMMUN”
på sydfasaden.42 Ursprungligen fanns huvudentrén till
tjänstemannadelen just här,
mitt på sydfasaden mellan
flyglarna B och C. Den nuvarande huvudentrén utgjorde
då entré för förtroendemannadelen, accentuerad med ett
vindfång och ett långt
utskjutande skärmtak. 43
Entrén på sydfasaden från sydväst.
Nbm acc.nr 2005:216:24

De flesta av husets fönster förutom de på framsidan har bytts ut någon gång i mitten av 1990talet.44 Brandtrappor och säkerhetsdörrar på norrgavlarna på flyglarna B-D har tillkommit
successivt från 1993 fram till omkring 2003.45 Spiraltrapporna är utförda i galvaniserat stål med
röda överliggare på plåtinklädda räcken.

41

Piteå kommun Centralarkivet: Bygglov STADSHUSET 1 Om- och tillbyggnad av stadshus Teknisk beskrivning Dnr.
460/82
42
Ibid. Uppsätta skylt ”PITEÅ KOMMUN” Dnr. 037/80
43
Ibid. Uppförande av stadshusbyggnad förvaltningsbyggnad Dnr. 123/68
44
Wikström, R. 2005-06-21
45
Piteå kommun Centralarkivet: Bygglov STADSHUSET 1 Utrymningstrappor Dnr. 93-2283
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Övriga interiöra förändringar
Ursprungligen fanns en reception
vid förbindelselänken i entréhallens
norra del. Under 1980-talet tillkom
en större informationsdisk mot
västväggen i hallens mitt. Disken är
sedan ett antal år ersatt av en mindre
receptionskur i ljusa träfaner och
glasade övre partier. Den är placerad
precis till vänster om entrédörrarna
och bara delvis bemannad idag.46
Stadshusets reception. Foto från nordväst.
Nbm acc.nr 2005:217:25

Under 1990-talet började man byta
undertak och förnya ventilationen i
huset. Detta startade i flygel D och
har idag utförts i större delen av
byggnaden. Innertak i originalutförande finns dock kvar på flera
ställen i huset, både i korridorer och
i kontorsrum.
Rökkuren anknyter till byggnaden i
utformning, färgsättning och material.
Nbm acc.nr 2005:216:09

Omkring 1997 byggdes rökkuren på suterrängplan i korridoren mellan flygel B och C. Innan
dess hade rökning successivt förts allt längre från personalutrymmena. Rökkuren är placerad
utanför den egentliga byggnadskroppen med glasade ytterväggar i plåt.
Många av husets innerväggar, främst de kontorsskiljande, har någon gång flyttats. I varje avdelnings lunchrum fanns tidigare centrala sammanträdesrum. De flesta av dessa är idag utrivna
för att ge öppnare och ljusare lokaler men några lunchrum har kvar den ursprungliga planlösningen. 47 Köksinredningen är av nyare datum i de flesta avdelningar.
Aktuella förändringar
Huvudentrén har nyligen utrustats
med en ny skylt och flaggstänger för
att göras tydligare för besökare.
Entrén till flygel D är under ombyggnad sommaren 2005. Ingången
kommer att stängas och alla besökare
hänvisas till huvudentrén.
Huvudentrén i flygel A:s östfasad. Entrén
markeras av det långa vindfånget och
numera också en ny skylt och flaggstänger.
Nbm acc.nr 2005:216:13

46
47

Wikström, R. 2005-06-21
Ibidem.
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Inredning
Byggnaden inreddes med gedigna
material och en medveten färgsättning. Björk var det dominerande
materialet vad gällde dörrar, väggpartier och möblemang. Färgsättningen varierades mellan de olika
avdelningarna. Bland annat var
kommunledningskontoret färgsatt i
blått, andra avdelningar gick
exempelvis i mörkgrönt, ljusgrönt
och orange. Färgsättningen var
genomgående med textilier, mattor och möbler i samma färgskala.

Ett av de lunchrum där sammanträdesrummet byggts bort.
Nbm acc.nr 2005:217:26

Från 1970-talets slut började kontoren renoveras. De anställda valde tapeter och från att tidigare
ha varit anonymt likformiga, blev kontoren nu så personliga att det blev problematiskt att byta
kontor. Därför är tapet och väggfärg idag mer diskret i ljusa färger. Originalsocklar i ek och
delar av originalinredningen i form av möbler, dörrar och glasade väggpartier i björk och
masurbjörk finns kvar. Vissa innertak och golv är ursprungliga. I övrigt är ytskikt nya.48

Närmast till höger:
Kontorsvägg i björk med
infällda fält i masurbjörk
och stora glaspartier.
Nbm acc.nr 2005:217:08
Längst till höger:
Dubbeldörr i björk med
partier i masurbjörk i en
av kontorskorridorerna.
Nbm acc.nr 2005:217:14

48

Wikström, R. 2005-06-21

13

STADSHUSETS FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET TILL IDAG
Inledningsvis fanns tomma lokaler i byggnaden men
under 1980-talet blev problemet det motsatta och man
tvingades placera verksamhet till externa lokaler.
Därefter har man åter försökt samla verksamheterna i
stadshuset och vissa avdelningar har fått minskat utrymme. Idag är endast Kultur och Fritidsförvaltningen
utlokaliserad (till lokaler i Piteå Tingshus). Socialförvaltningen upptar störst plats i huset och har också
utökats de senaste åren.49
Flygel A rymde sessionssal, bibliotek, kommunalråd
och sekretariat på entréplanet. Ordföranderum, lunchrestaurang och sammanträdesrum fanns en trappa ner.
Flygel B rymde bland annat information, drätselkontor,
kassa och vaktmästare, personalavdelning och utredningskontor, fritidsbyrå och elverkskontor. I flygel C
fanns byggnadskontor och byggnadsnämndsavdelning,
allmän avdelning och fastighets- och bostadslåneavdelning, gatu- och parkavdelning. I flygel D fanns
socialbyrå och skolkontor.50 På bygglovsritningar för
ombyggnationen 1982 är avdelningarnas placering
och storlek relativt förändrad.51

Sessionssalen i flygel A. Från öster.
Nbm acc.nr 2005:217:20

Idag finns i flygel A kommunledningskontor på
entréplan, en trappa ner finns personalkontor och
arkiv. I flygel B finns ekonomikontor på entréplan,
barn- och utbildning en trappa upp och teknik- och
gatukontor en trappa ner. I flygel C finns miljö- och
byggkontor på entréplan, en trappa upp finns socialtjänst och en trappa ner fastighetskontor. I flygel D
finns socialtjänst på entréplan och en trappa upp. En
trappa ner finns fastighetskontor och lantmäteri.52
Likt när byggnaden uppfördes finns idag politiska
funktioner i flygel A och övriga i flyglarna B, C och
D. Tillbyggnaden mellan delarna i 1980-talets
början gör dock att den fysiska gränsen mellan
funktionerna inte är lika tydlig som tidigare.

En av de uppglasade korridorer som binder samman
byggnadens flyglar och olika enheter. Från öster.
Nbm acc.nr. 2005:217:04

49

Wikström, R. 2005-06-21
Piteå kommun Centralarkivet: Piteå stadshus Informationsblad 1970
51
Ibid. Om- och tillbyggnad av stadshus Teknisk beskrivning Dnr. 460/82
52
Informationsblad Stadshuset 2005-07-06
50
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BYGGNADSBESKRIVNING
Stadshuset är den enda byggnaden i kvarteret Stadshuset 1. Det är beläget öster om Piteå stadskärna med Norra hamn i väster, Nördfjärden i norr, Lasarettsvägen i öster och i söder Svartuddsvägen samt Strömbackaskolan, en annan av Lundströms och NAB:s byggnader. Sydöst om
stadshuset finns det så kallade ”NAB-huset”, uppfört av NAB som företagets Piteåkontor.
Svartuddsvägen utgör kommunikationsled till och från Stadshuset.

Översikt över stadshuset från väster. I
förgrunden Norra
hamn, Piteås
småbåtshamn.
Nbm acc.nr
2005:216:15

Byggnaden i sin omgivning
Stadshuset är placerat i en
nordlig sluttning, byggt i
suterräng mot fjärden i norr.
Det omges i väster, öster och
norr av grönytor samt träd,
gruslagda gångvägar, planteringar och parkeringsplatser.
Huvudfasaden mot söder
befinner sig ett våningsplan
högre än övriga fasader. Området framför denna upptas av
parkeringsplatser och planteringar i höga, vida betonglådor.
Mot Svartuddsvägen finns en
smal remsa med gräs, buskar
och träd som delvis döljer
byggnaden från vägen. Längs
sessionssalens sydfasad löper
en bred trappa belagd med
gatsten i granit.
Ovan till höger:Översikt över
flyglarna från nordväst.
Nbm acc.nr 2005:216:07
Till höger: Trappan vid
sessionssalen, från väster.
Nbm acc.nr 2005:216:23
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Exteriör beskrivning
Stadshuset har en utsträckt huvudlänga från vilken fyra flyglar utgår i
nordlig riktning. Flygel A, den
västligaste av dessa, sträcker sig
också mot söder och avslutas där
med sessionssalen. Byggnaden har
ett lågt, horisontalt uttryck. Från
söder har den, sessionssalen borträknad, en respektive två våningar
ovan mark. Flygel A och partiet
mellan denna och flygel B, är totalt
två våningar höga, varav en
suterrängvåning. Övriga flyglar
och mellanpartier har tre våningar.
Fullmäktigesalen är den enda del
som avviker genom att i en hög
våning sträcka sig långt över den
övriga byggnadskroppen. Dess
kompakta fasader, stora bredd och
platta tak gör dock att den snarare
breder ut sig än ger ett uppåtsträvande intryck.
Fasaden i brunt tegel avslutas mot
marken med en låg sockel klädd i
grå konststensputs. Vitmålade
träfönster sitter i band i fasadlivet,
avskilda med smala, vertikalt
profilerade plåtpartier i en ljust grå
nyans. Ovanför fönsterbanden löper
horisontella friser i vertikalt räfflad
rå betong.
Betongfriserna löper runt hela
byggnaden, sessionssalen
undantagen. Sydfasadens fönsterrader är försedda med aluminiumjalusier. Partier mellan flyglarna är
uppglasade med våningshöga, tätt
placerade fönster avskilda av
vertikala plåtlister. De fasader om
inte upptas av fönster är här klädda
med släta plattor i grov betongmosaik. Samma fasadbeklädnad
finns på sydfasadens mittparti.
Till höger från ovan:
Fasadöversikt från nordost med den östra
flygeln (D) närmast i bild. Nbm acc.nr 2005:216:10
Östflygelns östfasad med fönsterband och betonggesimser. Nbm acc.nr 2005:216:01
Korridorparti, flankerat av flygel C och D. Nbm acc.nr 2005:216:11
De tre burspråken på västfasaden. Nbm acc.nr 2005:216:20
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Hörnen är släta utan utsmyckningar. På
västflygelns västfasad finns ett större
och två mindre burspråk, utförda i
likadant tegel som fasaden och upptill
avslutade med brunmålade plåtpartier.
Fönstren är smala, höga och tätt
placerade. Längs burspråkens nedre kant
löper betonggesimsen likt en sockel.
Fullmäktigesalen har mot söder och
väster en vertikal fasaduppbyggnad med
växlande snedställda tegelpelare och
smala höga fönsterpartier. Mot norr och
Sessionssalen från sydväst. Till höger ordföranderummet.
öster är tegelfasaderna fönsterlösa och
Nbm acc.nr 2005:216:26
osmyckade. I anslutning till salen
finns i öster en lägre utbyggnad som
rymmer kommunfullmäktiges
ordföranderum. Denna är i utförande
lika de utskjutande burspråkspartierna på västfasaden.
Rökkuren mellan flyglarna B och C
är anpassad till byggnaden i både
material och utformning. Väggar
består av glas och plana, falsade
plåtpartier. Dörrar är i standardutförande i aluminium. På gavlarna
till flygel B, C och D bryter
utrymningstrappor i galvaniserat
stål de släta fasaderna.

Garagefasaden och den norra ingången. Foto från öster.
Nbm acc.nr 2005:216:14

Gården på Stadshusets södra sida är underbyggd med ett garage, vars enda yttervägg mot öster
är utförd i rå betong, artikulerad med utskjutande betongpartier i form av vertikala lisener,
upptill och nertill avslutade med släta horisontella betonglister. Garaget har två portar i
östfasaden. Längs däckets krön finns ett smäckert räcke i galvaniserat stål.
Byggnaden saknar takfot. Fasaden avslutas med en vitmålad plåtlist, något inskjuten från fasadlivet. Det platta terrasstaket är pappklätt. Ventilationsanläggningar på varje flygel är klädda i blå
trapetsprofilerad plåt och har vita, kantbockade plåttak. Ventilationshuvarna, fullmäktigesalen
och flyglarnas varierande höjd och form skapar ett omväxlande taklandskap. De blåa huvarna
syns på sikt och ger färg till den annars ganska blygsamt färgsatta byggnaden.

Utsikt mot sessionssalen i sydväst. Från flygel B.
Nbm acc.nr 2005:216:18

Ventilationsanläggning på flyglarnas tak. Mot öster.
Nbm acc.nr 2005:216:19
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Interiör beskrivning
Stadshuset är uppbyggt med långsträckta centrala korridorer på alla plan i den öst-västliga längan. Från denna utgår dels de tre kortare flyglarna mot norr, vilka rymmer kontorsavdelningar,
dels den längre västliga A-flygeln som sträcker sig i både nordlig och sydlig riktning,
rymmande entré och förtroendemannadel. I korridoren finns mot söder även kontorsrum och
förrådsutrymmen. I anslutning till flygelpartierna finns trapphus och hissar. I trapphusen är golv
och trappor i kalksten och väggar är ljust målade.

Ovan: Glödljusarmatur i entréhallens tak.
Nbm acc.nr 2005:217:31
Till vänster: Entréhallen med soffa, fönsterrad,
utställningsmontrar och kassettak.
Nbm acc.nr 2005:217:35

Entréhallen upptar en stor del av A-flygelns norra del. Hallen har väggar i tegel och tak i vitlackerade plåtkassetter. I taket finns dels hängande, dels infällda glödljusarmaturer. Golvet täcks
av bruna klinkerplattor. Här finns receptionen och en mindre utställningsavdelning med
montrar. Ett fönsterband i öster står för hallens dagsljusinsläpp. Mot den fönsterförsedda väggen
står en lång soffa i rött skinn, med smala bänkskivor i trä och blå plåtarmaturer mellan varje
generöst tilltagen sittplats.
På entréplan norr om entréhallen, finns de två sammanträdesrummen Fyrkanten och Ovalen.
Här finns också en trappa från entréplan till nedre plan. Denna är ursprunglig och har ett
smäckert gulmålat stålräcke med skinnklädda överliggare. Trappan är i kalksten.

Ovan: Korridor mellan två av flyglarna. Från sydost.
Nbm acc.nr 2005:217:02
Till höger: Trappan fotograferad från entréhallen. Bakom bilden
finns Ovalen och Fyrkanten. Foto från norr.
Nbm acc.nr 2005:217:16
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Korridorer mellan flyglarna är mot norr uppglasade från golv till tak med profiler i aluminium.
Fönsterpartierna delas av med smala, djupa pelare. Golv är i kalksten, väggar är ljusa och tak är
utfört i aluminium. Medan resten av byggnadens korridorer är betydligt mörkare, är dessa ljusa
och står i nära förbindelse med utemiljön. Glasade dörrpartier i aluminium avgränsar genomgångskorridorerna från flygelpartierna. Korridorerna har samma utförande på alla våningar.
De fyra kontorsflyglarna har i stort samma uppbyggnad
med två nord-sydliga parallella korridorer, mot ytterväggarna flankerade av kontorsrum. I den centrala delen
mellan korridorerna finns allmänna utrymmen som
kapprum och toaletter. Korridorerna sammanstrålar i
lunchrum i flyglarnas norra del. Stadshuset har renoverats i etapper och i varierande omfattning och därför
har avdelningarna delvis olika karaktär.
Interiörer domineras av ljusa material och ytskikt. Golv i
avdelningskorridorer har ljusa plastmattor i bruna
nyanser och väggar är målade i ljusa färger. Tak är utförda med vita perforerade plåtribbor. Dörrar är i björk
och i vissa fall delvis i faner i masurbjörk. Här finns
också väggpartier i björk och glas med infällning av
masurbjörk. Kontoren har ljusa väggar och golv. I
vissa rum finns ursprungliga tak i betong med synliga
balkar. På andra ställen är akustiktak uppsatta.
Innertak i plåtkassetter i samma utförande som i
entréhallen finns kvar i något större kontorsrum.

Korridor med ursprungliga plåtribbtak, takarmaturer och dörrar, lister och dörrkarmar
i ek. Väggarnas ytskikt och golv i korkoplast
är av senare datum.
Nbm acc.nr 2005:217:05

Sessionssalen har ett i det närmaste
sakralt uttryck. Den södra och den
östra väggen består av smala, djupa
snedställda tegelpelare och mellan
dessa smala fönsterpartier från golv
till tak. Denna konstruktion gör
väggen sågformad, både utifrån och
inifrån. Den gör också att man bara
ser fönstren från vissa vinklar, från
andra skyms de av de djupa tegelpelarna. Övriga väggar är uppförda
enbart i tegel i en liknande sågform.
Golvet som lutar från salens entré i
nordost till podiet i sydväst, täcks av
en blå heltäckningsmatta.
Taket utgörs av tätt sittande balkar i
råbetong. Ner från taket hänger
fyrkantiga plattor i stålvajrar. Bänkinredning i björk och masurbjörk
samt skinnfåtöljer i biografmodell är
ursprungliga.
Ovan till höger: Sessionssalens tak.
Nbm acc.nr 2005:217:21
Till höger: Sessionssalens bänkinredning.
Nbm acc.nr 2005:217:23
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MATERIAL OCH KONSTRUKTION
Grundläggningen gjordes ner till
fast lagrad morän med plintar av
armerad betong (dim ∅ 2000). Avståndet mellan plintarna varierar
mellan 3 och 4,4 m. Grundläggning
gjordes delvis även med utbredda
sulor under bärande ytter- och
mellanväggar. Bärande pelarkonstrution på betongbjälklag placerades direkt på mark och grund.
Värmeinstallationen var från början
oljeeldad med värmetillförsel
genom varmluftsinblåsning med
Sessionssalens västfasad fotograferad nerifrån.
pump- och fläktcirkulation.53 Den
Nbm acc.nr 2005:216:05
mekaniska ventilationen med
luftåtervinning var det modernaste för sin tid. Ventilationssystemet är idag delvis ändrat.54
Ytterväggar består utifrån och in av ½ stens fasadtegel, 6 cm kork och 40 cm betong. Sockeln
kläddes med konststensputs. Takstolen består av 2” x 5” virke som ligger på betongbjälklaget.
Underlagstak är tillverkat av råspont och yttertak är i papp. Tvåglasfönster är utförda i trä med
vitmålade bågar och karmar.55 Sessionssalen är uppförd med bärande pelare i tegel och
takbjälklag i betong. Ytterdörrar är tillverkade i aluminium. Utrymningstrappor är utförda i
galvaniserat stål med räcken i grå smalprofilerad plåt och röda överliggare.
Tillbyggnaden mellan flygel A och B uppfördes med grund i armerad betong på komprimerad
sandbädd. Bjälklag placerades direkt på mark och ytterväggar uppfördes med ½ stens fasadsten
respektive plattor i betongmosaik, luftspalt, vindskydd, regelvirke, mineralull, folie och 12 mm
gipsplatta. Underlagstak lades med träpanel och yttertak med 3-lagstäckning i papp. Tillbyggnaden försågs med treglasfönster i vitmålade träbågar.56
Ursprungligen var tanken att huset skulle uppföras med flexibla väggar som lätt kunde flyttas,
tas bort och sättas in, men byggnaden fick i slutändan fasta väggenheter. Pelarkonstruktionen i
sig ger dock stor flexibilitet i planlösningen.57
Innerväggar i sessionssalen är tillverkade i brunt håltegel och innertaket har här synliga betongbalkar. I de utstickande burspråken på västfasaden och i entréhallen finns också innerväggar i
tegel. I övrigt är väggar gipsklädda och målade eller tapetserade. Golv täcks av plastmattor och i
huvudkorridorer och entréhall kalksten respektive klinker. I byggnaden finns innertak i både
gips, betong och plåt.
Piteå stadshus är i sin konstruktion typiskt för sin tid. Byggnaden är rationellt uppförd med
prefabricerade material och additativt byggnadssätt. Även den noggranna färgsättningen och
inredningen samt de gedigna materialen speglar tidens stilmässiga ideal.

53

Piteå kommun Centralarkivet Uppförande av stadshusbyggnad/förvaltningsbyggnad Tekn. beskr. Dnr. 123/68
Wikström, R. 2005-06-21
55
Piteå kommun Centralarkivet Uppförande av stadshusbyggnad/förvaltningsbyggnad Tekn. beskr. Dnr. 123/68
56
Ibid. Bygglov STADSHUSET 1 Om- och tillbyggnad av stadshus. Dnr. 460/82
57
Ibid.
54
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KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN
Exteriör karaktärisering
Stadshusets kanske främsta egenskap
är dess tydliga prägel av sin samtid.
Byggnadens enkla, anspråkslösa
utformning är kombinerad med stor
noggrannhet och materialkänsla.
Fasader är rena och regelbundna men
bryts upp av sessionssal, burspråk
och fasadpartier i betongmosaik och
glas. Eftersom byggnaden är låg och
mot söder och väster till stora delar
skyms av träd, är den relativt anonym
i sin omgivning.
Västfasaden från nordväst.
Nbm acc.nr 2005:216:02

Det platta taket förstärker tillsammans med fönsterbanden och gesimserna den horisontalitet
som är tydlig redan i byggnadens form. Denna horisontalitet är byggnadens kanske främsta
karaktärsdrag. Valet av tegel och betong som fasadmaterial ger byggnaden ett gediget uttryck.
Långa fönsterband och glasade partier mellan flyglarna mot norr lättar upp fasaden.
Med sin nästan kubiska form och
relativt fria placering närmast
Svartuddsvägen, är den byggnadsdel som rymmer sessionssalen tydligt dominerande. Med
undantag från det mörkbruna
teglet och den vita, bockade plåtlisten längst fasadens överkant,
skiljer sig dess fasadutformning
helt från byggnadens exteriör i
övrigt. Dess smala snedställda
tegelpelare som beroende av
vinkel skymmer eller visar de
höga fönstren, ger byggnadskroppen dess skiftande karaktär.
Från de vinklar fönstren är
synliga är intrycket relativt lätt
och öppet medan fasaderna där
fönstren täcks av pelare, ger ett
slutet och kompakt intryck.

Sessionssalen från sydväst. Från detta håll syns ej fönstren som skyms av
tegelpelarna. Det sydvästra hörnet samt den norra och den östra fasaden,
har släta, fönsterlösa tegelmurar.
Nbm acc.nr 2005:216:27

Den övergripande karaktären är i det närmaste oförändrad sedan byggnaden uppfördes. Som
exempel på 1960-och 70-talets kommunhusbyggnader är den mycket representativ, både vad
gäller placering, form och material samt disponering av lokalerna.
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Interiör karaktärisering
Stadshuset är främst en kontorsbyggnad och har tydlig karaktär av en sådan. Korridorer i varierande utformning och material upptar en stor del av byggnadens volym. De ljusa genomgångskorridorerna mellan flygelpartierna och avdelningskorridorerna med helt olika karaktär
kompletterar varandra och varierar interiören.
Sessionssalen är här likt i andra stadshus det mest påkostade rummet. Den stora takhöjden och
de osmyckade, uppåtsträvande väggarna ger ett högtidligt intryck. Här talar konstruktionen ett
tydligt språk också invändigt, med betongbjälklaget fritt liggande under taket och ytterväggarnas smala tegelpelare och höga glaspartier. Rummets uttryck är i stort sett likadant interiört
som exteriört.
Den rationella, flexibla konstruktionen
interiört har medgivit ändringar utan
att byggnaden förvanskats. Även om
ändringar har gjorts kontinuerligt
alltsedan byggnaden uppfördes, är
stora delar av interiörerna bevarade
och nya tillägg är väl anpassade och
omsorgsfullt utformade. Bra material
och omsorgsfull utformning har gjort
att den idag är välbevarad.
Plåtkassettak i ett av kontorsrummen.
Nbm acc.nr 2005:217:36

Utsmyckningar
Stadshuset är likt andra offentliga institutioner
försett med konstnärliga utsmyckningar, både
interiört och exteriört. I en av de höga, planterade
betonglådorna på parkeringsdäcket framför sydfasaden står en skulptur i svart plåt och till vänster
om huvudentrén finns en fontän i sten och betong.
Även interiört finns skulpturer samt tavlor i olika
tekniker av kända och mindre kända konstnärer.

Skulptur på stadshusets innergård.
Nbm acc.nr 2005:216:08
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