
EXAMENSARBETE

Restaurering av sekelskifteshus

Christin Karlsson

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik



 
 

 

 

 

 

EXAMENSARBETE 
Restaurering av sekelskifteshus  

Fallstudie Gamla Grand, Gävle 

Elite Hotels of Sweden 

 

 

 

 

Christin Carlsson 

870929-7546 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik 

Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk titel: Restaurering av sekelskifteshus 

Engelsk titel: Restoration of an early twentieth century building 

Författare: Christin Carlsson 

Publikation: Examensarbete 

Examensdatum: 2012-03-23 

Utbildning: Civilingenjör 

Omfattning: 30 högskolepoäng 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik 

Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion 



 
 

 

 

 

 

 



 
iv 

 

 

 

 

FÖRORD 
Detta examensarbete, omfattande 30 högskolepoäng, är mitt avslutande arbete på 

civilingenjörsutbildningen i arkitektur med inriktning mot husbyggnad på Luleå tekniska 

universitet (LTU). 

Examensarbetet har genomförts med handledning från DEAB Entreprenad i Stockholm under 

oktober 2011 till mars 2012. Där har Björn Eriksson varit min handledare och mentor. Han 

och alla andra som varit inblandade i projektet har varit till stor hjälp under arbetets gång 

och jag vill rikta ett stort tack till er alla. 

Jag vill även tacka min handledare Jennie Sjöholm, doktorand vid LTU och min examinator 

Helena Johnsson, docent vid LTU. Tack även till min opponent Sofia Hjerpe för din hjälp att 

granska rapporten. 

Ett tack till Arkitektgruppen i Gävle som upplåtit en kontorsplats till mig under 

examensarbetet och även delat med sig av sina kunskaper. Avslutningsvis ett stort tack till 

min sambo och min familj som varit ett stort stöd under arbetets gång. 

 

 

Christin Carlsson 

Gävle, mars 2012 

  



 
v 

 

  



 
vi 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete avhandlar restaureringen av Gamla Grand hotell i Gävle och då med 

fokus på vindsvåningen. Teorins generella del fokuserar på kulturhistoriska värden vid 

restaurering av äldre byggnader sett ur en ingenjörs perspektiv. De parametrar som kommer 

att studeras i fallstudien är kulturhistoriska värden i byggnaden kombinerat med 

utrymningsdimensioner och ventilation.  

Gamla Grand ritades av arkitekt Ture Stenberg och stod klart 1901. Byggnaden är U-formad 

med fem våningar och källare. De kulturhistoriska värden som bör bevaras på vinden vid 

restaureringen är stortegelgolvet, östra flygeln samt de runda originalfönsterna. En 

förundersökning av byggnaden gällande bevarandet av kulturhistoriska värden har 

genomförts av en byggnadsantikvarie vid Länsmuseet i Gävleborg. När en vindsvåning ska 

inredas och utformas ställs ofta många olika krav och en hel del flexibla lösningar behövs för 

att lyckas.  Elite Hotels köpte Gamla Grand i Gävle av Diös fastigheter AB sommaren 2011 för 

att återställa byggnaden till hotell.  

Bicky Chakraborty, född 1941 i en stad utanför Calcutta i Indien, kom till Sverige 1965. I dag 

är han VD och 100 % ägare till Elite Hotels of Sweden. Elite Hotels affärsidé är att erbjuda en 

modern och effektiv serviceverksamhet i anrika hotell och restauranger av hög klass, centralt 

belägna i svenska städer. 

Syftet med fallstudien är att ta fram en planlösning för vinden som tar hänsyn till 

byggnadens kulturhistoriska värden samtidigt som det ska kombineras med dagens tekniska 

lösningar. 

Byggnadsvård handlar om att på ett så förståndigt och värdigt sätt som möjligt använda och 

hushålla med de resurser vår bebyggelse utgör. I resurser inkluderas inte enbart materiella 



 
vii 

ting i form av byggnader, anläggningar och inredning utan dit räknas även deras 

mångskiftande kulturella och historiska sammanhang. 

Grunden i att lyckas som ingenjör när det gäller varsamhet och restaurering av äldre 

byggnader grundas på just kunskap och även ett visst intresse. Alla ingenjörer som är 

inblandade i den här typen av projekt måste känna till grundprinciperna när det gäller 

varsamhet. Samtidigt måste de skaffa sig goda kunskaper kring just den byggnaden de 

arbetar med. Om ingen skulle bry sig skulle nog mycket som borde bevarats gå till spillo och 

dessutom är risken stor att det gamla inte dokumenteras för framtiden. 

Elite Hotels hade ett krav på minst 120 rum i byggnaden. Detta uppfylldes och hotellet 

inrymmer idag 127 rum. På vinden kommer 10 rum, varav en svit att vara placerade. Det 

som kommer att bevaras invändigt är delar av kallvinden i den östra flygeln, stortegelgolvet, 

träpelare, takbjälkar och de flesta fönster.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is Restoration of Old Grand Hotel in Gävle, Sweden, with a focus on 

the attic. The focus of this thesis is the cultural-historical values seen from an engineer’s 

point of view when restoring old buildings. In the case study, the important parameters will 

be the cultural-historical values in the building, combined with ventilation and evacuation. 

The architect of The Old Grand Hotel was Ture Stenberg and the building was finished in 

1901. The building is U-formed and has five stores and a cellar. The culture-historical values 

worth saving in the attic are the brick floor, the east wing and the round original windows.  

A preliminary investigation of what is worth saving has been made of a curator from Gävle 

museum. To be successful when renovating an attic you need a lot of flexible solutions. 

In the summer of 2011 Elite Hotels bought Old Grand Hotel from Diös fastigheter AB to  

re-establish the building to a hotel. The MD and only owner of Elite Hotels of Sweden is Bicky 

Chakraborty. Mr. Chakraborty was born 1941 in a city close to Calcutta, India, and he came 

to Sweden in 1965. Elite Hotel´s concept is to offer modern and efficient business in 

traditional hotels and restaurants of high quality. 

The purpose of this case study is to plan the attic according to culture-historical values and 

also combining it with technical solutions of today. When restoring old buildings it´s 

important to care for both historical and environmental values. 

If you are going to be successful as an engineer in this kind of projects you need a lot of 

knowledge and experience from similar projects and it´s also good to have a personal 

interest. The more historical information you can get about the building, the better. If no 

one cared about the old values nothing would be saved for the future and we would lose a 

part of our history. 
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Elite Hotels demanded at least 120 hotel rooms in the building and this will be fulfilled. 

There are 127 rooms today. In the attic there will be nine ordinary rooms and one 

penthouse. Parts of the attic are saved in original; the brick floor, most of the windows and 

timber beams for example. 

I think the planning of the attic turn out very well and all the demands concerning ventilation 

and evacuation were achieved. We couldn´t at all times avoid conflicts between the three 

focus parts. But in our final solution we managed to save everything that the curator wanted 

saved. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete avhandlar restaurering av Gamla Grand hotell i Gävle och då med 

fokus på vindsvåningen. De parametrar som kommer att studeras i fallstudien är 

kulturhistoriska värden, utrymningsdimensioner samt ventilation. Teorins generella del 

kommer att fokusera på kulturhistoriska värden vid restaurering av äldre byggnader sett ur 

en ingenjörs perspektiv.  

Examensarbetet har skrivits med Danielssons Entreprenad AB (DEAB) som extern 

handledare. DEAB är ett familjeägt företag (Stjernberg, 2002) som arbetar med att förvärva, 

producera och förädla strategiskt intressanta fastigheter. Med detta menar de fastigheter 

som, oavsett affärsområde, ska vara tillräckligt stora och attraktivt belägna för att på så sätt 

uppnå långsiktig lönsamhet. Detta gäller inte enbart för dem själva utan även för kunder och 

samarbetspartners. (DEAB AB, 2008) 

Sommaren 2011 köpte Elite Hotels of Sweden Gamla Grand av Diös fastigheter AB. 

Byggnaden omfattar totalt 6 800 m2 och ska nu restaureras för att återigen inrymma 

hotellverksamhet, vilket upphörde 1941. Elite har ett krav på att hotellet ska inrymma minst 

120 hotellrum. 

När en vindsvåning ska inredas och utformas ställs ofta många olika krav och en hel del 

flexibla lösningar behövs för att lyckas. I denna byggnad måste bland annat hänsyn tas till 

befintliga bärande väggar som inte går att riva eller flytta. I fallet på Grand Hotell finns även 

ett snedtak att ta hänsyn till vid planeringen av rummen på vinden. Byggnaden omfattas av 

bestämmelsen q i detaljplanen vilket innebär; inom med q betecknat område får 

förändringar av befintlig byggnad ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna 

karaktär (Gävle kommun, 2011)  

http://www.deab.se/Omoss1.htm
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Figur 1 - Gamla Grand (Restauratoren, 2011) 

1.2 Syfte 

Det generella syftet med detta examensarbete är att titta på hur de kulturhistoriska värdena 

bevaras i sekelskiftesbyggnader vid restaurering sett ur en ingenjörs perspektiv. Syftet med 

fallstudien är att ta fram en planlösning för vinden som tar hänsyn till byggnadens 

kulturhistoriska värden samtidigt som den ska kombineras med dagens tekniska lösningar. 

1.3 Mål 

Målet är att undersöka hur de tre parametrarna kulturhistoriska värden, 

utrymningsdimensionering och ventilation på bästa sätt kan kombineras vid restaurering av 

sekelskiftesbyggnader. 

1.4 Frågeställningar 

Den generella frågeställningen i detta examensarbete är: 

 Hur ska en ingenjör tänka ur ett varsamhetsperspektiv vid restaurering av äldre 

byggnader? 

Fallstudien kommer att besvara följande frågor: 

 Hur ska man på bästa sätt gå tillväga för att bevara så mycket av Gamla Grands 

kulturhistoriska värden vid restaureringen och samtidigt kombinera det med dagens 

tekniska lösningar gällande utrymningsdimensionering och ventilation? 

 

 Går det att inreda vinden och uppfylla minimikraven för komfort för gästerna? 
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1.5 Avgränsningar 

Restaureringen av Gamla Grand hotell kommer att sträcka sig från oktober 2011 till 

november 2012. Då ett examensarbete sträcker sig över sex månader kommer enbart den 

inledande delen av processen att redovisas i detta arbete. Då hela vinden ingår i arbetet 

kommer alla ingående delar såsom vatten och avlopp, utrymningsvägar och schakt att 

analyseras. I denna rapport redovisas enbart rivningsförslaget, lösningar kring bevarandet av 

kulturhistoriska värden, ventilationslösningar samt utformning av utrymningsvägar för 

vindsvåningen. 

Gällande de generella avgränsningarna kommer kulturhistoriska värden studeras sett ur en 

ingenjörs perspektiv. 

1.6 Disposition 

Examensarbetet är indelat i 8 huvuddelar samt referenser och bilagor. Först en inledande del 

med bakgrund till arbetet, vilka syften och mål som finns och vilka avgränsningar som gjorts. 

Därefter tar kapitel 2 vid och presenterar relevant teori. Sedan följer ett metodavsnitt där en 

presentation av vilka metoder som använts i fallstudien görs. I kapitel 4 återfinns 

hotellhistorik. Kapitel 5 avhandlar sedan genomförandet av fallstudien. Arbetet avslutas 

sedan med resultat, diskussioner och analyser av genomfört arbete. 
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2. TEORI 

2.1 Varsamhet vid restaurering 

Byggnadsvård handlar om att på ett så förståndigt och värdigt sätt som möjligt använda och 

hushålla med de resurser vår bebyggelse utgör. I resurser inkluderas inte enbart materiella 

ting i form av byggnader, anläggningar och inredning utan dit räknas även deras 

mångskiftande kulturella och historiska sammanhang. (Robertsson, 2002) Det är en del av 

vårt kulturarv och kan liknas vid en bok som berättar en historia om våra föregående 

generationers liv och arbete. (Unnerbäck, 2002) 

Uppfattningen och synsättet kring byggnadsvårdens uppgifter har förändrats under de 

senaste århundradena. Från början låg mycket av diskussionernas fokus på restaurering av 

nationella monument som medeltida domkyrkor och kungaborgar medan det i dagsläget har 

vidgats och gäller all byggd miljö. Det är Riksantikvarieämbetets uppgift att formulera 

byggnadsvårdprinciper, vilket inte enbart innefattar restaurering av byggnader utan också 

underhåll, användning samt brukandet av byggda miljöer. (Robertsson, 2002) 

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet som lyder under Kulturdepartementet och 

deras uppdrag fastställs av regeringen. Grunden i Riksantikvarieämbetets arbete är kunskap 

gällande kulturarvet och de olika processerna i samhället där kunskaperna utvecklas och 

används. (Riksantikvarieämbetet, 2012) 

Restaureringshistorien visar att det allt som oftast är stora skillnader på principer som brukar 

inleda restaureringsprogrammet och det som sedan genomförs i verkligheten. Orsaker till 

detta kan vara att förutsättningarna inte var de rätta eller att det under projektets gång 

tillstötte oväntade omständigheter. (Robertsson, 2002) I dagsläget ställs högre krav än förr 

på att beskriva vad som bör bevaras i en byggnad och på vilket sätt det ska göras.  

Byggnadsvårdarna måste lägga ner ett stort arbete med att tydligt beskriva vad som är värt 
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att bevara och vilka krav som det i sin tur kräver i valet av byggnadstekniska åtgärder. 

(Unnerbäck, 2002) 

Förutsättningarna för varje byggnadsvårdprojekt ser olika ut både när det gäller inre 

egenskaper och samhälleliga omständigheterna. Varje situation är unik och kräver sin egen 

analys och bedömning. (Robertsson, 2002) Kriterierna för urval av byggnader har ändrats 

under tidens gång både vad gäller innehåll och synen på objekten som en del av miljön. I 

dagsläget ställs det högre krav gällande analys av vad varje objekt eller miljö står för. 

Värdering av en byggnad eller miljö brukar göras i tre steg; identifikation, bearbetning samt 

sammanfattande värdering (Unnerbäck, 2002). En översiktsbild av stegen i värderingen 

återfinns i Bilaga A.  

En del saker som uppfattas som rätt och riktigt i ett projekt behöver inte vara det i ett annat. 

Därför är det viktigt att det som skrivs om byggnadsvård ses som en vägledning och inte som 

lagar och regler. Beroende på var byggnaden är belägen finns olika förutsättningar för dess 

bevarande och vård. Ibland finns krav från myndigheter och även ett folkligt engagemang 

kan ha betydelse för bevarandet. Det är ofta positivt om byggnaden har ett 

användningsområde men samtidigt kan det innebära krav på förändringar som inte är till 

byggnadens fördel. (Robertsson, 2002) 

Figur 2 visar ett exempel på en övergripande byggnadsvårdsprincip. I centrum återfinns ett 

original i form av ett hus eller en miljö, till vilket kulturvärden är knutna. Byggnadsvård 

handlar till stor del om att förvalta, utveckla och bevara originalet till kommande 

generationer på ett sådant sätt att kulturvärdena inte förskingras eller förfalskas. Även 

människor är knutna till bebyggelsemiljön, antingen har de haft eller har det som sin 

livsmiljö. (Robertsson, 2002) 

 
Figur 2 - Övergripande byggnadsvårdsprincip (Robertsson, 2002) 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de fem grundpelarna inom byggnadsvård är kunskap, 

varsamhet, att förvalta, att förhålla sig till historien samt material och teknik. 

2.1.1 Kunskap 

Gällande råden kring kunskap finns flera möjliga vägar att gå för att nå fram till den 

kunskapsbas som är nödvändig för arbetet. Omfattningen och vilken kunskap som är 

relevant skiljer sig mellan olika situationer. Nedan följer några områden som är bra att ta 

ställning till och genomföra innan arbetet startar: (Robertsson, 2002) 

 Undersök byggnadsmiljön innan det beslutas om en förändring – en förundersökning 

utförs med syfte att ta fram uppgifter om en byggnads befintliga tillstånd och 

historia. Detta så att beslut kan tas gällande vilka åtgärder som är lämpliga att utföra. 

 

 Beskriv och förklara dess kulturhistoriska värde – ofta uppstår det situationer då det 

behövs en uppfattning om byggnadens kulturvärden. Exempelvis för att kunna ta 

ställning till åtgärder, förändringar eller bevarande. Om det finns en välformulerad 

och genomtänkt motivering kan det ofta vara lättare att övertyga allmänheten, 

fastighetsägare och politiker att objektet är värt att bevara. 

 

 Motivera varför en åtgärd ska genomföras – ställningstaganden som har betydelse 

för bevarande, förändring, återställande eller rekonstruktion av en kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelsemiljö, måste tydliggöras och motiveras. 

 

 Dokumentera det som utförs och tas bort – en väl genomförd dokumentation av 

arbetet skapar goda förutsättningar för kontinuitet i den framtida vården av 

byggnaden och även det närmast följande förvaltningsskedet. 

2.1.2 Varsamhet 

En väsentlig del av vår livsmiljö är den byggda miljön med dess historia och händelser. Målet 

med varsamhet är att bevara den karaktäristiska och värdefulla miljön och samtidigt ta 

hänsyn till och respektera de människor som brukar den. (Robertsson, 2002) 

Varsamhet är ett förhållningssätt som innebär att visa respekt för den bebyggelsemiljö vi har 

ansvar för och dessutom hushålla med resurser. Det handlar om inlevelseförmåga och att 

förstå varför något är utformat som det är. (Robertsson, 2002) 

Att låta byggnadens egenskaper och karaktär vara utgångspunkt vid ändring av byggnader är 

viktigt ur varsamhetssynpunkt. Det är även viktigt att bevara det som fungerar och hela tiden 

sträva efter att tillgodose nya funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna 

möjligheter. (Robertsson, 2002) 
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2.1.3 Att förvalta 

En grundförutsättning för god byggnadsvård är att förvalta och bruka bebyggelsen insiktsfullt 

och förutseende. Varsamhet ska inte bara tillämpas i ändrings- och ombyggnadssituationer 

utan även i förvaltning, underhåll och vardagligt brukande. Detta för att bevara kulturvärden 

och minimera framtida åtgärdsbehov och ingrepp. Plan- och bygglagen, PBL, innehåller 

bestämmelser om att underhåll ska anpassas till byggnadens kulturvärden. (Robertsson, 

2002) 

Under förvaltningsskedet sker ofta många, små och långsamma åtgärder och ändringar som 

nästan obemärkt kan förändra en byggnads karaktär. Många gånger tas förhastade beslut 

för att anpassa byggnaden till ett brukarbehov eller lösa ett tekniskt problem. Ofta glöms 

även dokumentering bort vid dessa ändringar. Vid underhåll måste material och tekniker 

anpassas efter befintliga materials egenskaper. Detta för att minimera riskerna för framtida 

skador eller förvanskningar. En grundförutsättning för god byggnadsvård är kontinuerligt 

underhåll, vilket gör det möjligt att undvika större restaureringar. Det är viktigt att kunskap 

finns tillgänglig, att ändringar dokumenteras och att processen planeras nogsamt. 

(Robertsson, 2002) 

2.1.4 Att förhålla sig till historien 

En byggnad som har funnits en längre tid har ofta genomgått ombyggnationer eller 

förändrats efter själva uppförandet. Detta syns bland annat genom att det finns ett flertal 

olika skikt i byggnaden som representerar och speglar sin tids synsätt och behov. Den som 

förvaltar, underhåller och vårdar byggnaden måste ta ställning till dessa olika skikt och skaffa 

sig en uppfattning om vad de representerar och vilka värden de har. Att förhålla sig till 

historien innebär alltså att ta ställning till hur eventuella avtryck, förändringar eller tillägg 

som sker i dagsläget kan passas in i det historiska sammanhanget. De förändringar som sker i 

dagsläget kommer givetvis även de att lämna spår och tillhöra historien. (Robertsson, 2002) 

Ända sedan 1800-talet har byggnadsvårdsteoretiska frågor diskuterats flitigt. ”Principer” för 

att kunna ge vägledning i olika situationer har försökt utformats. Hur mycket av tidigare 

generationers spår i en byggnad bör respekteras? Är alla tillägg och ändringar lika mycket 

värda? Om det ska restaureras och rekonstrueras tillbaka till någon av tidsepokerna, vilken 

ska då väljas? Hur ska dagens förändringar gestaltas? Ingen av dessa frågor har något enkelt 

svar, vilket gör det svårt att sätta upp generella principer kring detta. (Robertsson, 2002) 

2.1.5 Material och teknik 

Under 1900-talet växte sig insikten om materialets och teknikens påverkan för en långsiktig 

och hållbar byggnadsvård sig stark. Redan vid sekelskiftet 1900 fanns en uppskattning av de 

äkta och traditionella materialens estetiska uttryckskraft. Ändå dominerades 1900-talet av 

en övertygelse om att nya material och modern byggnadsteknik var tekniskt mycket bättre 

än traditionell byggnadskonst. Kring 1970-talet pekade erfarenheter alltmer på att de 
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moderna byggnadsmaterialen och teknikerna orsakade många nya typer av skador i det 

kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet. Sedan denna upptäckt har synen på 

förhållandet mellan modern och traditionell byggnadsteknik totalt förändrats. Inom 

byggnadsvårdskretsar är det idag en självklarhet att i första hand förlita sig på äldre material 

och tekniker. (Robertsson, 2002) Om man ser till de traditionella materialens livslängd är de 

både billiga och lätta att begripa sig på. Har de dessutom fungerat på ett hus i hundra år bör 

de vara bra att fortsätta använda vid restaurering. (Franzén, 2011) 

2.2 Venedig-dokumentet 

ICOMOS är en internationell expertorganisation för kulturmiljövård och deras främsta mål är 

att utveckla principer och normer i bevarandearbetet. Till grund för detta ligger en lång rad 

olika charters och andra internationella dokument. (ICOMOS, u.å.) Venice Charter, även 

kallat Venedig-dokumentet, är en grundläggande charter som antogs 1964 av den 2:a 

internationella kongressen för arkitekter och tekniker inom kulturminnesvård. (Andersson 

et.al, 1990). 

I Venedig-dokumentet står det att med begreppet ”historiskt minnesmärke” avses såväl 

enskilda arkitektoniska verk samt stads- och landsbygdsmiljö som bär vittnesbörd om en 

speciell kultur, en särskild utveckling eller en historisk händelse. Vid restaurering och 

konservering av historiska minnesmärken måste all vetenskap och teknisk kunskap utnyttjas 

för utforskning och bevarandet av kulturarvet. Syftet med att konservera och restaurera är 

att bevara verket som ett historiskt bevis. Restaurering grundas på respekt för äldre material 

och autentisk dokumentation. (Andersson et.al, 1990) 

Att bevara historiska minnesmärken kräver ett kontinuerligt underhåll och ofta underlättas 

det om verket kan användas till något allmännyttigt föremål. Nybyggnationer, rivningar eller 

ändringar som medför volymförhållandeförändringar eller förändring av färgsammanhang 

tillåts inte. Hel eller delvis förflyttning av ett minnesmärke tillåts endast om det är 

nödvändigt för bevarandet eller om det finns ett starkt nationellt eller internationellt 

intresse. I största möjliga utsträckning ska traditionell teknik användas vid restaurering. Om 

den skulle vara otillräcklig måste de nutida konstruktions- och konserveringsmetoder som 

används ha både vetenskapliga och erfarenhetsmässiga grunder. (Andersson et.al, 1990) 

I de fall där skikt från flera tidsperioder finns bevarade i samma byggnadsverk bör skikten 

som tas bort vara av ringa intresse och underliggande skikt ha historiskt, arkeologiskt eller 

estetiskt värde. Om verket saknar beståndsdelar och måste kompletteras måste de 

överensstämma med helheten men samtidigt gå att skilja från autentiska äldre delar. Allt 

konserverings- och restaureringsarbete ska noggrant dokumenteras i skrift med tillhörande 

illustrationer. Dokumentationen ska förvaras i ett offentligt arkiv så att det är lättillgängligt. 

(Andersson et.al, 1990) 

http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/tio-bud-för-god-byggnadsvård
http://www.icomos.se/pdf/Venice_Charter_%20Sv.pdf
http://www.icomos.se/pdf/Venice_Charter_%20Sv.pdf


 
22 

2.3 Kulturhistoriska kriterier 

2.3.1 Byggnadshistoriska värden 

Oftast förknippas byggnadshistoriskt värde med byggnadens ålder och ålderdomlighet. 

Kulturminneslagens bestämmelser om byggnadsminnen gör gällande att huvudkriteriet 

gäller just ålderdomlighet. Byggnader och miljöer ändras under dess livstid och har ofta 

tecken och stildrag från olika tidsepoker. Det är byggnadshistorikerns uppgift att ta fram och 

förmedla den ursprungliga bilden av byggnaden. Byggnaden behöver inte vara i sitt 

ursprungliga skick för att vara värdefull i byggnadshistoriskt avseende. Förändringarna på 

byggnaden kan vara en stor del i det byggnadshistoriska värdet. Bland annat kan det ge 

information om byggnadsteknik, material samt metoder som använts för att anpassa 

byggnaden till nya användningsområden. En byggnads biografi ger bland annat massor med 

kunskaper om hur huset en gång planerats, grundlagts, byggts upp, ändrats och reparerats. 

Vid urvalet av bevarandeobjekt är det viktigt att både nationella och regionala aspekter vägs 

in i bedömningen. (Unnerbäck, 2002) 

2.3.2 Byggnadsteknikhistoriskt värde 

Byggnadshistoria och byggnadsteknik är nära besläktade, särskilt i forskningen kring 

medeltids- och renässansbyggnader. För att byggnadsteknikhistoria ska kunna fungera som 

en kunskapskälla får den inte förvanskas, sättas ur funktion eller otydliggöras. För att bättre 

förstå en äldre byggnadskonstruktion är det viktigt att dess funktion är bevarad. Den 

självklara utgångspunkten i dagens byggnadsvård är respekten för den ursprungliga tekniken 

och originalmaterialen i byggnaden. Det är inte alltid så lätt att bevara en ålderdomlig 

konstruktion eller speciella material, utan det ställs stora krav på varsamhet och fantasifulla 

tekniska lösningar. Att använda sig av äldre tekniska lösningar kan ibland vara den absolut 

enklaste och bästa lösningen. Arbetet att bevara de tekniska lösningarna och de gamla 

materialen förenklas om det finns noggranna dokumentationer sedan tidigare. Dessutom är 

det viktigt att ta tillvara materialprover och dokumentera dessa. (Unnerbäck, 2002) 

2.3.3 Arkitekturhistoriskt värde 

Arkitekturhistoriskt värde behöver inte bara vara knutet till en byggnad utan kan även 

omfatta en större anläggning. Ofta kopplas det arkitekturhistoriska värdet ihop med ett rent 

konstnärligt arkitektoniskt värde. Utöver det finns det givetvis anknytningar till en rad andra 

kriterier som givit utslag i den arkitekturhistoriska utvecklingen. Bland annat finns tydliga 

kopplingar mellan samhällets utveckling och de arkitektoniska gestaltningarna. Detta syns 

bland annat på byggnader och miljöer där nya funktioner eller verksamheter skapats. Vid 

bedömningen av det arkitekturhistoriska värdet finns också en anknytning till den enskilde 

arkitekten. Om en byggnad eller en miljö skulle vara särskilt sällsynt eller representativ är det 

kriterier som kan förstärka värdet. Det pedagogiska värdet spelar också det en viktig roll vid 

värdering och urval, då det är frågan om att illustrera en historisk konstnärlig utveckling på 

ett klart sätt. (Unnerbäck, 2002) 
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2.3.4 Samhällshistoriskt värde 

Byggnader och miljöer ge viktig information kring hur samhället har utvecklats, både på 

regional och på lokal nivå. Detta syns tydligt på bland annat landets tingshus och områden 

för fyr- och lotsväsendet. Det är inte bara byggnader som illustrerar innovationer eller utgör 

den ”första” i sitt slag som har ett samhällshistoriskt värde. Det handlar också om företeelser 

och system som är bevarade men som inte längre existerar eller blir mer och mer sällsynta i 

det moderna samhället. Exempel på det är fäbodar, förläggningsgårdar, handelsgårdar och 

bondgårdar. Vid urval av byggnader för bevarande är det samhällshistoriska intresset av 

central betydelse. Till skillnad från andra kriterier kan inte det samhällshistoriska renodlas, 

utan förekommer ofta tillsammans med andra motiv. Förstärkande kriterier som väger extra 

tungt är autenticitet, pedagogiskt värde samt representativitet. I detta sammanhang handlar 

autenticitet främst om bevarandet av en funktion och representativitet hör samman med 

vad som ska illustreras. (Unnerbäck, 2002) 

2.3.5 Socialhistoriskt värde 

Socialhistoriskt och samhällshistoriskt värde är nära besläktat. Största skillnaden är att det 

socialhistoriska kriteriet framför allt är knutet till företeelser som berör människans situation 

i samhället. Det kan handla om byggnader och miljöer som avspeglar hur människor i olika 

tider har arbetat och umgåtts. Vidare kan det också knytas till institutioner som byggts upp i 

samhället för sociala ändamål, t.ex. sjukhus, kriminalvårdsanstalter, arbetsinrättningar och 

liknande anläggningar. Den pedagogiska aspekten i detta kriterium väger tungt. Om det i 

byggnaden finns tydliga avläsbara funktioner är det givetvis angeläget att bevara en sådan 

byggnad. Just de socialhistoriska aspekterna framträder ofta tydligt i det lokala och regionala 

perspektivet. (Unnerbäck, 2002) 

2.4 Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagens (2010:900) åttonde kapitel återfinns lagstiftning gällande krav på 

byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. Nedan följer ett utdrag från 

detta kapitel. 

8 kap 13§  En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också 

på 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 

eller i områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden 
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8 kap 14§ Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 

utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 

2010:900  Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om 

byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena 

bevaras. En anordning för ett syfte som avses i 4 § 2–4, 6 eller 8, ska hållas i 

sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. 

8 kap 17§ Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att 

man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

8 kap 18§ Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska 

tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § 

2.5 Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 

”Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att dess karaktärsdrag beaktas och dess 

värden tas till vara. Detta gäller särskilt för värdefulla byggnader och byggnadsområden. I 

samband med bygglovet behandlas frågan.” (Boverket, 2009) 

Varsamhetskravet som Boverket ställer är uttryckt som en hänsynsregel och gäller vid såväl 

in- som utvändiga ändringar av byggnader samt oberoende av om bygglov eller bygganmälan 

krävs eller inte. Dessa krav ställs på alla byggnader, oavsett ålder, och syftet är att ta tillvara 

byggnadens positiva egenskaper. Lagen som finns talar om på vilket sätt ändringar får göras 

och varsamhetslösningen ligger både i vad som görs och på vilket sätt det görs. (Boverket, 

2009) 

Byggnader som anses särskilt värdefulla ur historiskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 

får inte förvanskas. Detta gäller även byggnader som ingår i miljöer av samma karaktär. 

Förvanskningsförbudet är inget förändringsförbud, utan det är de delar av byggnaden som 

gör den värdefull som är skyddade. Om dessa värden respekteras och kartläggs kan ändå 

olika åtgärder få utföras. Till detta behövs ofta hjälp av en sakkunnig. (Boverket, 2009) 

Respektive kommuns byggnads- och miljönämnd har som uppgift att se till att det finns 

tillräcklig kunskap om objektet och hur det ska genomföras. Dessutom är de ansvariga för att 

rätt kompetens finns tillgänglig inom projektet, att de korrekta handlingarna är framtagna 

samt att projektet kontrolleras. (Gävle kommun, 2011) 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Varsamhetskrav-och-kulturvarden/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Varsamhetskrav-och-kulturvarden/
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2.6 Utrymningsdimensionering 

En byggnad kan utföras i tre olika klasser gällande utrymningsdimensionering; Br1, Br2 eller 

Br3. När klassindelningen sker ska hänsyn tas till de faktorer som påverkar 

utrymningsmöjligheterna vid eventuell brand och hur stor risken är för personskador om 

byggnaden skulle störta samman. I byggnader som medför stor risk för personskador ska den 

utföras i klass Br1. I sådana typer av byggnader ställs höga krav på bland annat bärande och 

avskiljande konstruktioner samt ytskikt. Byggnader som medför måttlig risk för personskada 

utförs i klass Br2 och övriga byggnader i klass Br3. Möjligheterna till utrymning ska bedömas 

utifrån byggnadens höjd, volym, verksamhet samt hur många personer som vistas där 

samtidigt. Dessutom ska hänsyn tas till personernas förutsättningar att på egen hand sätta 

sig i säkerhet. Byggnader med tre eller fler våningsplan bör utföras i klass Br1. (Boverket, 

2011) 

Utrymningsdimensionering används för att personer i en byggnad ska kunna ta sig ut vid 

brand utan att utsättas för kritiska förhållanden. Med en utrymningsväg avses en väg från en 

brandcell ut till det fria eller till en annan säker flyktplats eller gångväg. Exempel på 

gångvägar kan vara korridorer, trapphus eller loftgångar antingen i eller utanför byggnaden, 

som leder till det fria eller en säker flyktplats. Utanför utgången från utrymningsvägen får 

inga hinder finnas, så som buskar eller snö. I vanliga fall är inte korridorer utrymningsvägar 

men på hotell placeras de i en egen brandcell och kan då utgöra utrymningsväg. (Boverket, 

2006) 

Om byggnaden består av flera plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje 

våningsplan. Detta förutsätter att utrymningsvägarna placeras så långt ifrån varandra som 

möjligt för att minska risken att båda vägarna blockeras. I så stor utsträckning som möjligt 

ska byggnadens normala kommunikationsvägar användas till utrymning, då dessa är väl 

kända av personerna som vistas i byggnaden. (Boverket, 2006) 

Från hotellrum ska utrymning ske enbart genom dörr direkt till det fria eller via 

utrymningsvägar i anslutande korridorer och trapphus i egen brandcell. På hotell bör inte 

fönster beaktas som en möjlig utrymningsväg. (Boverket, 2006) 

2.6.1 Trapphus 

Det finns fyra olika typer av trapphus som kan urskiljas med avseende på förmågan att 

begränsa brand- och brandgasspridning; trapphus Tr1, trapphus Tr2, avskilt trapphus och 

öppen interntrappa. Ett avskilt trapphus ansluter inte till bostäder eller lokaler via någon 

form av sluss.  Trapphuset är placerat i en egen brandcell och ger ett visst skydd mot 

spridning av brand och brandgas. Dessa trapphus är vanliga i exempelvis kontors- och 

bostadshus. (Boverket, 2006) 

Spiraltrappor bör i största möjliga mån undvikas som utrymningsvägar då de ofta är smala 

och svåra att gå i. Gallerbeklädda trappsteg bör inte användas för fler än 3 våningar,  
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då många personer upplever obehag av höga höjder. Det ska beaktas att en spiraltrappa ofta 

har lägre kapacitet för utrymning än en vanlig trappa. Därav kan det vara bra att begränsa 

antalet personer som utrymmer den vägen. (Boverket, 2006) 

Om det finns tillgång till utrymning i minst två riktningar ska gångavståndet till närmsta 

trappa som leder till ett annat våningsplan eller utgång som leder till gata eller motsvarande, 

inte överstiga 30 meter. Finns det enbart utrymning i en riktning får inte gångavståndet 

överstiga 7 meter. Dörrar till och i utrymningsvägar ska vara utåtgående i 

utrymningsriktningen. Dock finns en del undantag, bland annat dörrar från bostäder och 

hotellrum. (Boverket, 2006) 

2.6.2 Passagemått 

Alla utrymningsvägar ska vara minst 0,90 meter breda och 2,10 meter höga, se Figur 3. Om 

räcken finns får dessa inte inkräkta mer än 0,10 meter på vardera sidan. I en dörröppning ska 

det fria passagemåttet vara minst 0,80 meter och höjden minst 2,0 meter. Om korridoren 

används som utrymningsväg bör dess bredd inte understiga 1,3 meter med tanke på 

tillgänglighetsskäl. Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,80 

meter, detta för att minska olycksrisken. Avståndet kan vara ännu större för att ytterligare 

öka säkerheten för personer med funktionshinder. (Boverket, 2006) 

 
Figur 3 - Passagemått korridor (Bodin et.a l, 2008) 

 

Om byggnaden har flera våningsplan i olika brandceller ska utrymningsvägens bredd 

dimensioneras för det våningsplan som har störst behov. Detta förutsätter att 

utrymningsvägen enbart förväntas betjäna ett våningsplan åt gången. Om brandcellen har 

flera våningsplan förutsätts det vanligtvis att personerna på dessa utrymmer byggnaden 

samtidigt. (Boverket, 2006) 
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2.7 Ventilation 

Under begreppet inneklimat samlas en mängd olika faktorer som påverkar människans 

välbefinnande. VVS-installationer har som främsta uppgift att skapa ett inneklimat som är 

komfortabelt för den verksamhet som inhyses i byggnaden. Dessutom får inneklimatet inte 

äventyra hälsan för personerna som brukar byggnaden. Vidare måste de VVS-tekniska 

systemen klara av att hålla inomhusklimatet någorlunda konstant vid väderomslag eller om 

antalet personer i rummet förändras. (Warfvinge et. al, 2011) 

Ventilationens främsta funktion är att: 

 tillföra frisk och föra bort förorenad luft 

 medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden 

 skapa ett undertryck inomhus 

 i vissa fall värma eller kyla 

Val av ventilationssystem styrs av regler, rekommendationer och krav från myndigheter. 

Dessa är utformade som funktionskrav gällande luftkvalitet, inneklimat och byggnadens 

beständighet, utan att något ventilationssystem rekommenderas. Bostäder kräver i 

dagsläget förhållandevis lite ventilationsluft och kan därför ventileras med antingen 

självdragsventilation (S), frånluftsventilation (F) eller FTX-system. (Warfvinge et. al, 2011) 

2.7.1 FTX-system 

Ett till- och frånluftssystem med återvinning kallas för FTX-system. Värmeväxlaren i FTX-

systemet används för att återvinna värme från frånluften för att värma tilluften (Bokalders 

et.al, 2004). I FTX-aggregatet kan luften filtreras, värmas och kylas vid behov. Det behövs två 

kanalsystem till detta, ett för till- och ett för frånluft. (Warfvinge et. al, 2011) Figur 4 visar en 

principiell skiss över ett FTX-system i ett hus.  

 
Figur 4 - Principiell utformning av ett till- och frånluftssystem (Warfvinge et. al, 2011) 
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Ett FTX-aggregat består av fläktar, filter, kylbatterier samt eftervärmningsbatteri. För att 

systemet ska fungera optimalt är det viktigt att alla ingående delar kontrolleras och 

underhålls regelbundet. Om FTX-systemet är korrekt projekterat, monterat, injusterat och 

skött anses det vara bättre än både ett S- och F-system. Med hjälp av värmeåtervinning kan 

energibehovet för eftervärmning av tilluften minska med cirka 80 %. (Warfvinge, 2011) 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns både för- och nackdelar med ett FTX-system, 

vilka är följande (Warfvinge et. al, 2011); 

+  värme i frånluften återvinns 

+ stora möjligheter att styra luftväxlingen 

+ uteluften kan filtreras 

+ möjlighet till dragfri tillförsel av ventilationsluft 

 fläktar som kräver mycket el 

  risk för buller från fläktar och rumsdon 

  utrymmeskrävande 

  ökat underhållsbehov 
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3. METOD 

För att koppla ihop den generella teorin med verkligheten genomfördes en fallstudie på 

Gamla Grand hotell i Gävle. Förutom kulturhistoriska värden studerades även 

utrymningsdimensionering och ventilation och hur dessa kunde kombineras med de 

varsamhetskrav som fanns. Att studera Gamla Grand föll sig naturlig då det projektet 

startade i samband med att examensarbetet skulle påbörjas. Ur fallstudiesynpunkt är Gamla 

Grand en byggnad med varierad utformning där det ställs olika krav på olika våningar. 

Kraven är bland annat utformade utifrån kommande verksamhet på våningsplanen och även 

utifrån olika bevarandekrav som finns. 

Från oktober till december bedrevs arbete på distans från Luleå med besök i Gävle 

kontinuerligt. Det var framför allt under dessa besök som frågor gällande projektet och 

diskussioner kring lösningar och förslag kommunicerades. Från januari till mars 2012 bedrevs 

arbetet på plats i Gävle. 

3.1 Litteraturstudie 

Under arbetets inledningsfas genomfördes en litteraturstudie där information från ett flertal 

olika källor inhämtades. Bland annat lästes böcker om hållbar och varsam restaurering, 

byggnadsvård, ventilation och utrymningskrav. Sökning av litteratur har skett med hjälp av 

handledare Jennie Sjöholm via Luleå Universitetsbiblioteks kataloger och den nationella 

bibliotekskatalogen Libris. Sökord som har används är byggnadsvård, varsam restaurering, 

sekelskifteshus, ventilation samt arkitekturhistoria. Dessutom har information inhämtats 

från Länsmuseet i Gävleborg via byggnadsantikvarie Ulrika Olsson. Utöver detta har 

information till examensarbetet även hämtats från för arbetet relevanta Internet-källor. 



 
30 

3.2 Besök och möten på platsen 

Under arbetets gång har ett flertal besök gjort på platsen. Under dessa besök har det varit 

projektmöten och även arbetspass. Vid dessa tillfällen har det funnits möjlighet att diskutera 

förslag och lösningar med de inblandade parterna, bland annat ventilationslösningar och 

krav för utrymningsvägar. Vid varje besök har vindsvåningen dokumenterats med fotografier 

för att bättre kunna följa utvecklingen. Fotografierna har varit till stor hjälp då arbetet delvis 

bedrivits på distans. 

3.3 Studiebesök 

I januari 2012 besökte jag tillsammans med delar av lednings- och byggteamet Elite Hotel 

Knaust i Sundsvall för ett studiebesök. Hotell Knaust är liksom Gamla Grand ett 

sekelskifteshotell som har genomgått en liknande restaurering som Gamla Grand nu 

genomgår. Många av de föreslagna lösningarna på Gamla Grand är inspirerade av Knaust och 

detta besök gav en möjlighet att titta på hotellet i verkligheten och se vad som var bra och 

vad man kunde använda sig av i Gävle. 

3.4 Informanter 

Då examensarbetets omfattning var stort har det under projektets gång behövts hjälp och 

råd från personer med expertkunskaper inom vissa områden. Bland annat med frågor och 

funderingar kring ventilation och brandföreskrifter. Denna information har utbytts i 

samband med projekteringsmöten på plats och via mailkontakt. Följande personer har 

bidragit med sin kunskap och sina erfarenheter: 

Per Ahnborg, ansvarig arkitekt, Sweco AB, Sundsvall 

Jan Danielsson, ventilation, VVS PLAN AB, Årjäng 

Leif Johansson, VS-ansvarig, VVS PLAN AB, Karlstad 

 Jonas Danielsson, projektledare, DEAB AB, Stockholm 

Björn Eriksson, projektledare, DEAB AB, Stockholm 

Magnus Forsberg, ventilationsansvarig, Fläktteknik Service AB, Karlstad 

Petar Gadji, platschef, Byggbolaget, Karlstad 

Lasse Vikström, ombud, Byggbolaget, Karlstad  

Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie, Länsmuseet Gävleborg, Gävle 

Fredrik Svensson, inredningsarkitekt, AB Gunnar Svensson, Göteborg 

Urban Söderberg, brandkonsult, Brandskyddslaget, Karlstad 

Arkitektgruppen, Gävle  
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3.5 Handledare 

Under hela examensarbetets gång har jag haft kontinuerlig kontakt med min handledare 

Jennie Sjöholm vid LTU. Hon har framförallt hjälpt mig med att ta fram relevant litteratur och 

bidragit med sina goda kunskaper kring byggnadsvård och varsam restaurering av 

byggnader. Hon har dessutom agerat bollplank och hjälp mig med olika frågeställningar som 

dykt upp under arbetets gång. 

3.6 Arbetsgång fallstudie 

Under oktober 2011 startade rivningsarbetet i hela byggnaden. Väldigt tidigt tog jag fram ett 

förslag på vilka väggar på vinden som skulle rivas, se Bilaga B. Efter detta genomfördes 

inmätningar på våning 0-4 av Sweco och våning 5, vinden, mätte jag själv upp. Detta för att 

få en bättre uppfattning av vad som fanns att arbeta med vid planering av planlösningen. 

Efter att inmätningarna var klara togs ett antal olika förslag på planlösningar fram och 

diskuterades med arkitekt och projektledare. Gemensamt enades vi om ett av förslagen och 

jag arbetade sedan vidare med att utveckla det. Jag fick CAD-underlag från ansvarig arkitekt 

som jag kunde modifiera och utforma efter överenskommet förslag. Förslaget har sedan 

ändrats ett flertal gånger för att uppfylla de minimikrav på mått som ställs och för att klara 

brand- och ventilationskrav på ett tillfredsställande sätt. Efter en del justeringar ansågs det 

att planlösningen på våning 5 skulle fungera med alla uppställda krav. Antalet rum på vinden 

har skiftat under hela projektets gång. Beroende på hur många hotellrum som tagits bort på 

andra våningar har jag försökt fått in fler hotellrum på vinden för att klara det minimikrav på 

antalet rum som Elite ställt. 

Efter årsskiftet påbörjades återställandet av byggnaden. I januari och februari låg fokus på 

att få klart alla bygghandlingar samt bygga upp ett provrum och en provkorridor på våning 4. 

Detta gjordes för att få en bättre uppfattning om hur rummen skulle komma att se ut. 

Dessutom gavs det möjlighet att prova olika material och färger. I samband med detta skrev 

inredningsarkitekterna rumsbeskrivningar till respektive våningsplan. Under hela processens 

gång har projekteringen skett parallellt med byggnationer på platsen. 
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4. HOTELLHISTORIK 

På 1860-talet togs de nya kommunallagarna i bruk, vilket spelade en viktig roll för hotell- och 

restauranglivet. Kommunerna fick för första gången politiskt och ekonomiskt ansvar för sin 

bygd och det var i detta skede som begreppet ”stadshotell” föddes. Dessa byggnader inhyste 

inte enbart hotell- och restaurangverksamhet utan även kommunkontor och kommunalt 

spritbolag. Under mitten av 1800-talet var den svenska alkoholkonsumtionen väldigt hög och 

kommunerna ansåg att den borde minskas. Många tillstånd för alkoholutskänkning drogs in 

och reglerna blev hårdare för varje år. I samma veva fick de borgerliga idealen en gemensam 

plattform i det svenska samhället. I och med detta bildades ett allt större intresse för 

representation och nöjen, vilket hotell- och restaurangbranschen kunde erbjuda. Bland 

annat ökade intresset att resa och även intresset för gastronomi i olika former. 

(Jarnhammar, 2009) 

I takt med att järnvägen och ångbåtslinjerna utvecklades ökade även kraven på goda 

logimöjligheter längs resan. Människor ville bo på bekväma och vackert inredda hotell. Allt 

detta utvecklades i snabb takt och spred sig i nästan hela landet. Den första generationens 

järnvägshotell byggdes också vid samma tidpunkt. Dessa hade dock svårt att uppnå en bra 

standard för gästerna. (Jarnhammar, 2009) 

Sveriges Centrala Hotell- och Restaurangförening grundas 1909. 1948 byter den namn till 

Sveriges Hotell- och Restaurantförbund, för att sedan år 1994 byta namn till Sveriges Hotell- 

och Restaurantföretagare, SHR. (Jarnhammar, 2009) 

1914 bröt första världskriget ut och detta drabbade givetvis även hotell- och 

restaurangnäringen. Ransoneringskort infördes på bland annat socker, bröd, mjöl, kaffe och 

potatis och bristen på livsmedel slog hårt mot hotell- och restaurangnäringen. Liksom resten 

av befolkningen tvingades även restaurangerna till ransonering. 1916 kom ytterliga 

restriktioner kring utskänkning av alkohol, vilket också det blev ett hårt slag mot hotellen. På 

vissa hotell ledde detta till personalnedskärningar och även stängning av vissa verksamheter. 

(Jarnhammar, 2009) 
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Det var städer som Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå som hade stor betydelse för 

utvecklingen av hotell- och restaurangnäringen i de norra delarna av landet. I takt med att 

skogsindustrin expanderade ökade även resandet norrut och nya hotell dök upp. Gävle är ett 

gott exempel på denna utveckling. I början av 1900-talet var stadshotellet i staden inrymt i 

stadshuset men snart växte klassiska hotellrörelser som Centralhotellet och Grand Hôtel 

fram och väckte stor uppmärksamhet. (Jarnhammar, 2009) 

Andra världskriget utbröt 1939 och även under den här tiden användes ransoneringskort i 

Sverige. Trots att landet klarade sig undan kriget upphörde inte ransoneringskorten helt och 

hållet förrän 1949. Industrin och urbaniseringen fortsatte att växa i landet och det var 

framförallt på de små orterna detta skedde. Under krigsåren hade 100 000 flyktingar tagit sig 

till Sverige, detta medförde problem då livsmedelstillgången redan var ansträngd. Ett 

problem som uppstod för hotellen i och med detta var att staten tvångsrekvirerade ett 

flertal hotellrum för att inkvartera flyktingar som sökte skydd i Sverige. Hotellen inhyste 

också ett stort antal militärer under den här tiden. Hotellrummen och andra samlingslokaler 

slets hårt och det skulle dröja flera år innan ekonomin började vända. I början av 1950-talet 

tvingades många hotell att stänga sin verksamhet till följd av dålig lönsamhet. (Jarnhammar, 

2009) 

I slutet av 1950-talet fick branschen ett uppsving då svenskarna fick mer i lön och även mer 

fritid. De gamla stadshotellen hade nu spelat ut sin roll och nya typer av hotell uppfördes. 

Stor vikt låg vid att ta emot bilburna gäster. Kommunpolitikerna var däremot inte så nöjda 

med de nya hotellen då de inte uppfyllde de framtidsdrömmar som fanns hos politikerna. 

Ändå ökade resandet och utvecklingen av branschen skedde i snabb takt. (Jarnhammar, 

2009) 

I mitten av 1980-talet ökade intresset för fastighetsinvesteringar snabbt. Både 

privatpersoner och bolag ville vara med och få sin del av marknaden. Alla ville göra bra 

placeringar som på sikt skulle bli goda affärer. En del ansåg att marknaden snart skulle bli 

överetablerad men utveckling fortsatte. I början av 1990-talet fick de till slut rätt, 

marknaden var mättad och det rejält. 1992 var rumsbeläggningen på landets hotell endast 

38 %. 1989 gick 49 hotell i konkurs medan det 1992 var 176 hotell som drabbades av 

konkurs. (Jarnhammar, 2009) 

År 1993 och 1994 köpte många helt nya hotellkedjor in sig i branschen, bland annat First 

Hotels och Choice. 1996 var ett viktigt år för den svenska hotellbranschen, då börsnoterades 

de båda hotellkoncernerna Scandic Hotels och Provobis. De flesta ansåg att 

börsintroduktionen skulle komma att påverka branschen positivt. Förhoppningar fanns att 

detta skulle leda till att uppmärksamheten skulle öka, liksom kraven, vilket då 

förhoppningsvis skulle leda till bättre information om branschen och även ett bättre rykte. 

Hotellbranschen hade nu tagit sig ur den värsta ekonomiska krisen någonsin och kunde 

äntligen se ljust på framtiden. (Jarnhammar, 2009) 
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I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet börjar nya hotelierer se dagens ljus. Bland 

dessa återfinns bland annat Elite Hotels of Swedens VD Bicky Chakraborty och Pelle Lydmar 

som bland annat tog över Berns salonger från Grand Hôtel i Stockholm 2006.  

Tillbakablickar till speciella hotellmiljöer som arkitekten Arne Jacobsen presenterade i mitten 

av 1950-talet började nu tydligt anas. Ett flertal så kallade design-hotell dök upp och där 

ibland Clarion Hotel Sign och Nordic Light Hotel. Utvecklingen av hotellbranschen har sedan 

varit stadigt positiv under hela 2000-talet fram till 2009 då de ekonomiska konjunkturerna 

påverkade och förändrade hela världen negativt. Sett ur ett historiskt perspektiv vet 

branschen att det så småningom kommer att vändas till det bättre på något vis. 

(Jarnhammar, 2009) 
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5. FALLSTUDIE 

Elite Hotels köpte Gamla Grand av Diös sommaren 2011 och påbörjade restaureringen 

hösten samma år. Innan Elite beslutade sig för att köpa byggnaden gjordes tre besök på 

platsen för att få en klarare bild av vilket skick byggnaden var i och vilka 

utvecklingsmöjligheter som fanns. Vid överlåtandet fanns det enbart en hyresgäst kvar i 

huset vilken var på väg att flytta ut. Tidigare hade byggnaden inhyst bland annat kontor och 

speceributik. 

Uppstartsmöte med alla inblandade parter hölls i oktober 2011 och projektmöten har sedan 

hållits varannan vecka under hela projektets gång. På mötena har bland annat beställare, 

projektansvarig, byggplatsansvarig, arkitekter och ventilationsansvariga närvarat. 

Elite har själva inte gjort någon förundersökning av byggnaden gällande kulturhistoriska 

värden utan till stor del stött sig på material från den förra fastighetsägaren Diös. Diös hade 

redan genomfört grundläggande undersökningar och inventeringar i hela byggnaden.  

Arkitekten som var ansvarig då Diös ägde byggnaden har fortsatt att arbeta tillsammans med 

Elite, vilket gör att han har mycket kunskaper kring genomförda undersökningar.  Under hela 

arbetets gång har en antikvariskt sakkunnig varit närvarande och hjälpt till med beslut 

gällande kulturhistoriska värden. Det är också han som har dokumenterat allt som skett och 

kommer att ske i byggnaden. Vidare har Länsmuseet Gävleborgs rapport Gamla Grand – 

Antikvarisk förundersökning inför ändrad användning (Olsson, 2010) varit ett stöd i arbetet.  

Denna undersökning gjordes i samband med förra ägarnas arbete med att påbörja 

restaureringen av Gamla Grand. 
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5.1 Elite Hotels of Sweden 

Bicky Chakraborty, född 1941 i en stad utanför Calcutta i Indien, kom till Sverige 1965 för att 

studera. Först kom han till högskolan i Örebro men flyttade snart till Stockholm och började 

på universitetet där. Redan tidigt började Chakraborty engagera sig i studentlivet och insåg 

 ganska snabbt att han till exempel kunde driva klubbar och diskotek betydligt billigare än de 

som redan fanns. 1969 öppnade han Club 69 i Stockholm city, vilket blev en stor succé. 

(Jarnhammar, 2009)  

Elites historia tar sin egentliga början redan i slutet av 1950-talet. Då har Stockholms 

Studentkår kommit upp med en idé om att hyra ut studentbostäder som står tomma på 

sommaren som hotellrum (Elite Hotels 1). Uthyrningsverksamheten drevs till en början via 

en stiftelseform. Chakraborty anade att han kunde utveckla den här idén och började kalla 

rörelsen för ”hostel”. För att ytterligare utöka inkomsterna började han sälja papperslakan, 

läsk och vykort i receptionen. På 1970-talet utökades verksamheten och Chakraborty tog till 

slut över hela driften av studenthotellet och även de restauranger som fanns i anknytning till 

hotellet. Ända från början har Chakraborty varit fast övertygad om att han ska tjäna ihop 

sina egna pengar för att investera. (Jarnhammar, 2009)  

1980 startade Bicky Chakraborty aktiebolaget SSRS Holdings AB som då övertog hela 

hotellverksamheten. Redan samma år köpte han sitt första hotell, Hotel Continental i 

Örebro. Hotellet totalrenoverades och toalett och dusch installerades i alla rum. Detta visade 

sig vara bra investeringar och gästerna sökte sig till hotellet. Chakraborty hade nu fått klart 

för sig att det kunde vara en god affärsidé att ta hand om och rusta upp gamla anrika 

stadshotell. Andra hotellkedjor som SARA och Reso valde att gå en annan väg och bygga nya 

moderna hotell i glas och betong. Då såg Chakraborty sin chans, nu när de gamla 

stadshotellen var till salu till ett fördelaktigt pris. Detta visade sig vara en lysande affär. 

(Jarnhammar, 2009) 

1983 fick Chakraborty erbjudande om att ta över anrika Savoy Hotel i Malmö, vilket han 

också gjorde (Elite Hotels 1). Efter detta har Chakraborty köpt och renoverat en rad olika 

hotell i landet. I dagsläget är SSRS en av Sveriges största privatägda hotellkedjor med 

sammanlagt 23 anläggningar i 15 städer, från Luleå i norr till Malmö i söder.  Dessutom är 

SSRS ägare till pubkedjan Bishops Arms. Sedan januari 1999 ägs SSRS Holdings till 100 % av 

Bicky Chakraborty och verksamheten bedrivs idag under namnet Elite Hotels of Sweden. 

(Elite Hotels 2) 

5.1.1 Affärsidé, koncept och mål 

Elite Hotels affärsidé är att erbjuda en modern och effektiv serviceverksamhet i anrika hotell 

och restauranger av hög klass med centralt läge i svenska städer. På vissa orter i landet ska 

de också erbjuda nybyggda, moderna hotell där de ska förmedla en speciell känsla av 

tradition och klassisk gästgivartradition. Utöver kärnverksamheten med handhavande av 

http://www.elite.se/sv/historienomelite
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övernattnings– och konferensmöjligheter för affärsresande och turister ska hotellet med 

restauranger, pub, och/eller nattklubb vara en mötesplats för såväl hotellgäster som 

lokalbefolkning. (Elite Hotels 3) 

Elite Hotels övergripande mål är att ha Sveriges mest klassiska hotell i landets största städer. 

De vill värna om kvalitet och tradition på sina hotell och restauranger.  De tre nyckelord som 

genomsyrar deras verksamhet är tradition, kvalitet och flärd. (Elite Hotels 3) 

5.2 Gamla Grand  

I slutet av 1880-talet var det stor brist på hotellrum i Gävle. För att åtgärda detta problem 

fanns en tanke om att bygga på stadshuset med en våning. Gävle stads styrande organ kom 

fram till att detta inte var den bästa idén, utan ville låta stadshuset vara oförändrat. Istället 

togs beslutet att anlägga ett nytt hotell i den så kallade Gevaliaparken i Gävle (Olsson, 2010), 

se Figur 5.  

 
Figur 5 - Placering Gamla Grand, Gävle (www.hitta.se, 2011) 

Det var Uppsalaarkitekten Ture Stenberg som fick i uppdrag att rita hotellet 1898. Det stod 

sedan klart 1901 i samband med industri- och slöjdutställningen som hölls i Gävle samma år. 

Byggnaden är uppförd som ett u-format palats som vetter mot Gavleån. Gävle stad var den 

största ägaren och bland delägarna syntes bland annat bolag som drev järnvägslinjerna till 

staden. (Olsson, 2010) 

Byggnaden uppfördes i fyra plan samt källare och vindsvåning. Elektriskt ljus, elektriska 

hissar och varmvattenklosetter med både varmt och kallt vatten fanns i huset från början. I 

och med detta ansågs hotellet vara ett av landets största och modernaste hotell. Den våning 

som var mest påkostad var entréplanet. Där fanns bland annat matsal, privat matsal, kafé, 

musikrum, biljardrum med mera. 
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Kostnaden för att uppföra hotellet uppgick till cirka 900 000 kronor, varav 220 000 kronor 

var möbler, servis och liknande. Detta bekostades av hotellets arrendator, Carl Theodor 

Andersson, en av dåtidens förnämsta fackmän inom området. (Olsson, 2010) 

 

 
Figur 6 - Hotellrum på Gamla Grand, troligtvis från tidigt 1920-tal (Länsmuseet Gävleborg) 

 

 
Figur 7 - Fest i matsalen på Gamla Grand (Länsmuseet Gävleborg) 
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Redan under hotellets tjugo första år fanns det tre olika ägare. 1908 såldes hotellet på 

exekutiv auktion och de nya ägarna blev bland annat Gefle Stads Stadshypotek och 

Gävleborgs Läns Sparbank. 1911 köpte Carl Theodor Andersson fastigheten för 375 000 

kronor. 1920 köpte sedan direktör Gaston Edberg hotellet. Under dessa år genomgår 

hotellet en del förändringar och bland annat inreddes flyglarna på vinden och vissa entréer 

till byggnaden sattes igen. Ett flertal ägarbyten skedde under åren och 1941 lades 

hotellrörelsen ner. 1943 hade Gävle stad planer på att köpa Gamla Grand men beslutade sig 

istället för att hyra byggnaden och i sin tur hyra ut lokalerna till andra hyresgäster. Under 

dessa år gjordes inte mycket åt byggnaden och dess skick försämrades avsevärt. (Olsson, 

2010) 

1962 hade Gävle kommun planer på en ny trafikled på platsen där Gamla Grand är beläget. 

Detta var inget önskvärt förslag och det blev livliga diskussioner i lokaltidningarna under hela 

70-talet.  Även från kulturmiljöhåll, såsom Länsmuseet och Riksantikvarieämbetet, mötte 

förslaget hård kritik. 1971 köpte Gävle kommun Gamla Grand då de ansåg att detta var 

nödvändigt för stadens fortsatta utveckling. Under åren 1978-1979 genomförde kommunen 

omfattande restaureringar av byggnadens exteriör. Restaureringen var helt färdigställd 1980 

och då sålde kommunen fastigheten till ABV. De genomförde genomgripande interiöra 

arbeten i hotellet, detta med yttersta noggrannhet och med hänsyn till den antikvariska 

nivån i byggnaden. 1988 köptes ABV upp av NCC och det var de som kom att äga och driva 

byggnaden de kommande tio åren. De sålde i sin tur byggnaden till fastighetsbolaget Realia 

1998. 2007 var Gamla Grand en av byggnaderna som ingick i ett större fastighetsförvärv som 

Diös fastigheter AB gjorde. Diös hade planer på att starta upp hotellverksamhet i Gamla 

Grand igen men sålde istället fastigheten till Elite Hotels sommaren 2011. (Olsson, 2010) 

Byggnadsstilen på Gamla Grand är en blandning från olika epoker. Hotellet uppfördes under 

tiden då jugendstilen var rådande, vilket har sina tydliga drag. Bland annat syns det på 

fönstrens form och att dess placering betonas vertikalt. Vidare är taket brutet, valmat och 

har relativt hög resning. Samtidigt syns också stildrag från barocken med smyckad fasad med 

girlanger och entréer markerade med kolonner. Dessutom är taket uppbrutet med takkupor 

med rundade former. Många dekorationer i form av urnliknande former återfinns också runt 

om i byggnaden. (Olsson, personlig kommunikation, 8 februari 2012) 
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Figur 8 - Interiör Gamla Grand (Elite Hotels, 2011) 

 

 
Figur 9 - Interiör Gamla Grand (Länsmuseet Gävleborg, 2011) 

 

 
Figur 10 - Detalj Gamla Grand (Länsmuseet Gävleborg, 2011) 
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5.2.1 Våning 5 - vinden 

Vid uppförandet av byggnaden var både mittpartiet och de båda flyglarna på vinden avsedda 

för personal och förråd. Först 1920 inreddes de yttre utrymmena i de båda flyglarna. Vinden 

nåddes via det centralt belägna trapphuset, som endast utnyttjades av personalen. I dag 

används trapphuset delvis till kanalisation för ventilation. (Olsson, 2010) 

Innan den nuvarande restaureringen på Gamla Grand påbörjades inhyste vinden moderna 

kontorsutrymmen i mittpartiet och i den västra flygeln. I dessa utrymmen finns synliga 

takbjälkarna kvar och vissa delar av stortegelgolvet är synligt. Rummet i den yttre delen av 

den östra flygel är bevarad i originalskick från 1920-talet. (Olsson, 2010) Enligt utredningen 

Gamla Grand – Antikvarisk förundersökning inför ändrad användning (Olsson, 2010) har 

följande detaljer på vinden bevarandevärde: 

 Stortegelgolvet i hela vindsplanet 

 Samtliga snickeridetaljer i den östra flygelns yttre del 

 Den östra flygeln bör bevaras i ursprungligt skick 

 De runda fönstren som sannolikt är originalfönster 

 

 
Figur 11 - Delar av den östra flygeln på våning 5 (Länsmuseet Gävleborg, 2011) 
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6. RESULTAT 

6.1 Varsamhet vid restaurering 

I teorikapitlet presenteras ett flertal olika kriterier som en ingenjör bör ta hänsyn till när det 

gäller restaurering av byggnader och miljöer. Inför varje nytt projekt måste den nya 

byggnaden eller miljön studeras och utvärderas utifrån sina behov.  Detta gör att det för en 

ingenjör kan vara väldigt svårt att arbeta med den här typen av byggnader om man inte är 

van vid det. På Länsmuseet i Gävleborg upplever man att de ingenjörer som är inblandade i 

sådana här typer av projekt har goda kunskaper inom området och drivs av ett personligt 

intresse och engagemang. Dessutom är de ingenjörer som de arbetar tillsammans med ofta 

återkommande namn, vilket gör det lättare. Man tar väldigt sällan in någon som är helt 

oprövad i den här typen av projekt. (Olsson, personlig kommunikation, 1 mars 2012) 

Grunden i att lyckas som ingenjör när det gäller varsamhet och restaurering av äldre 

byggnader grundas på just kunskap och även ett visst intresse för kulturhistoriska värden. 

Alla ingenjörer som är inblandade i den här typen av projekt måste känna till 

grundprinciperna gällande varsamhet. Samtidigt måste de skaffa sig goda kunskaper kring 

just den byggnaden de arbetar med. Alla byggnader är unika och kräver olika behandlingar.  

En grundläggande undersökning av byggnaden är ett krav för att inhämta den här typen av 

kunskap. 

Ingenjören bör vara närvarande och samarbeta med byggnadshistorikern när denne tar fram 

den ursprungliga bilden av byggnaden. Det kommer att underlätta och ge en bättre 

förståelse för det fortsatta arbetet. En ingenjör måste ha insikt i att en byggnad inte behöver 

vara i sitt ursprungsskick för att vara värd att bevara. Den måste också förstå sig på en 

byggnads teknikhistoriska värde och ha en förståelse för äldre byggnadskonstruktioner. 
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Att använda sig av äldre material och arbetsmetoder kan i dagsläget vara svårt, då de kan 

vara mycket tidskrävande. I vissa byggnader däremot, såsom kyrkor, läggs stor del av 

budgeten på just äldre material och arbetsmetoder eftersom det där ställs extra höga krav. 

(Olsson, personlig kommunikation, 1 mars 2012). 

I dagsläget har många stora arkitektkontor både ingenjörer och byggnadsantikvarier 

anställda, vilket underlättar när man ska arbeta med äldre byggnader. Då har de 

grundkunskapen med sig in i projektet från början, vilket gör det lättare för alla inblandade. I 

projekt där äldre byggnader och miljöer är aktuella är det viktigt att en eller flera 

byggnadsantikvarier kopplas in i ett tidigt skede så att inga förhastade beslut tas. Att 

återställa något gammalt till dess ursprungsskick kan vara svårt och bli mycket kostsamt 

(Olsson, personlig kommunikation, 1 mars 2012). 

Byggbranschen styrs av ett flertal olika lagar och regler. Att kombinera dagens tekniska 

lösningar och krav med varsamhet och bevarande i äldre byggnader är inte alltid lätt. Att 

peka exakt på vad svårigheten kan vara är svårt då alla byggnader är unika. Ingenjörerna 

ställs på prov och det krävs mycket tankekraft och ibland nya flexibla lösningar. Det här är en 

process som måste få ta tid. Att ta fram en lösning som inte tidigare prövats är både 

tidskrävande och kostsamt. 

I artikeln Vad ska vi med byggnadsvård till? (Granditsky, 24 januari 2012) föreslår fyra 

antikvarier ett flertal olika saker man kan göra för att öka förståelsen för varsamhet och 

restaurering. Bland annat önskar de att det fanns aktuella underlag bakom all 

samhällsplanering och att det görs en ny inventering av alla byggnader. Vidare föreslår de att 

skolan kan vara en bra inkörsport när det gäller att lära ut denna typ av kunskap. 

Många gånger byts och kastas mängder med olika trädetaljer som suttit på äldre hus. De 

gamla originalen försvinner och ersätts med nya ”underhållsfria” material, vilket i många fall 

inte alls är underhållsfria. Att renovera varsamt är oftast en betydligt bättre affär, både 

ekonomiskt och miljömässigt. Något som också ligger i tiden med tanke på hållbarhetsidén. 

(Granditsky, 31 januari 2012) Så även i detta sammanhang är det viktigt att ingenjören har 

de rätta kunskaperna och kan göra rätt bedömningar tillsammans med sakkunniga. 

Ytterligare något som en ingenjör bör ha goda kunskaper kring är reversibla lösningar. 

Reversibla lösningar handlar om att på ett bra och fungerade sätt ta fram lösningar som 

håller för en längre tid men som enkelt kan demonteras så att olika byggnadsdelar senare 

kan återställas till sitt ursprungsskick. 

6.2 Fallstudie 

Elite Hotels hade ett krav på minst 120 rum i byggnaden. Detta uppfylldes och hotellet 

inrymmer nu 127 rum. På vinden kommer 10 rum, varav en svit att vara placerade. Antalet 

rum på vinden har varierat under resans gång men slutligen togs ett gemensamt beslut att 

10 rum var det antal som gav bästa förutsättningarna för en fungerande planlösning. 
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6.2.1 Varsamhet vid restaurering av Gamla Grand 

Vinden är det våningsplan där det finns minst kulturhistoriska värden att bevara. Det som 

kommer att bevaras invändigt är delar av kallvinden i den östra flygeln. Rummet längst ut i 

den flygeln är kvar sedan byggnaden uppfördes och Länsmuseet Gävleborg är mån om att 

detta rum ska förbli orört även i framtiden. Vidare kommer stortegelgolvet, som finns på 

våning 5, bevaras i delar av sviten. I andra delar av våningen kommer golvet att vara kvar 

men byggas över med en golvlösning som går att ta bort om så skulle önskas i framtiden. 

 
Figur 12 - Stortegelgolv (Carlsson, 2011) 

Även träpelare, takbjälkar och fönster kommer att bevaras i största utsträckning och 

renoveras vid behov. Byggnadens exteriöra delar såsom fasad och tak har hög 

bevarandegrad enligt byggnadsantikvarie Ulrika Olsson och kommer till största delen att 

bevaras. Ena ytterväggen kommer att flyttas ut en bit och två fönsterkupor kommer att 

bytas, vilket gör att ett ingrepp på fasaden kommer att ske. 
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Figur 13 - Träpelare (Carlsson, 2011) 

 
Figur 14 - Takbjälkar (Carlsson, 2011) 

 
Figur 15 - Ovalt fönster (Carlsson, 2011) 
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Under hela projektets gång har tre antikvariskt sakkunniga deltagit i processen. Alla frågor 

gällande bevarandet av byggnaden har gått via dessa personer. Ett flertal separata möten 

gällande kulturhistoriska värden i byggnaden har hållits under hela projektet för att 

säkerställa att rätt beslutsunderlag finns. Dock har de antikvariskt sakkunniga haft lite olika 

åsikter om vad som är värt att bevara på Gamla Grand och Elite har hela tiden behövt ta 

ställning till vilka tips och råd som varit bäst att förlita sig på och handla efter. 

Den dokumentation gällande kulturhistoriska värden som Elite har stött sig på i det här 

projektet grundar sig till stor del på Diös gamla handlingar och till viss del Länsmuseets 

rapport. Eftersom Diös undersökning var så grundlig ansågs den räcka till. Mycket kunskap 

har inhämtats från de antikvariskt sakkunniga som varit inblandade i projektet och det är 

även de som hjälp till att dokumentera de förändringar som nu sker.  Elite har haft som 

utgångspunkt att låta byggnadens egenskaper och karaktär vara kärnan i arbetet och försökt 

anpassa verksamheten i så stor utsträckning som möjligt efter det. Dessutom har de i stor 

omfattning haft respekt för de originalmaterial som återfinns i byggnaden. Till mycket stor 

del kommer de kulturhistoriska värdena som finns i byggnaden att bevaras. I vissa fall görs 

till och med ännu mera arbete än nödvändigt för att bevara så mycket som möjligt. Till 

exempel så tar man bort en del undertak för att få fram originaltak och detsamma med 

väggar. Mycket av det som finns i byggnaden är unikt och Elite har hela tiden strävat efter att 

spara och bevara så mycket av dessa delar som möjligt under restaureringen. 

Elite anser inte att det varit speciellt svårt att kombinera de tekniska lösningarna 

tillsammans med de kulturhistoriska värdena i byggnaden. Givetvis har det funnits platser 

där det varit mer komplicerat än på andra ställen, som till exempel vid vissa kanaldragningar 

för ventilation och avlopp. Kanalerna har en dimension som det är svårt att göra något åt 

eftersom man samtidigt måste klara alla krav kring t.ex. till- och frånluft i alla rum. 

Kanalisationen kräver ett visst utrymme och i många fall är det utrymmet ganska stort. På 

dessa ställen har ändå en fungerande lösning nåtts till slut. Även utrymning och ventilation 

har kolliderat på ett ställe på vinden. Det var svårt att hitta ett bra läge för 

nödutrymningstrappan eftersom det på samma ställe som den var tänkt skulle dras 

ventilationsrör. Detta löstes genom att trappan flyttades åt ena sidan och rören kunde dras 

på sidan om istället för ovanför. Dessutom fick en del rum ”förlängas” för att klara avståndet 

till utrymningsvägen. 

När det gäller användandet av äldre tekniker och material har det varit svårt att tillämpa det 

i den här byggnaden. För att klara alla lagar och regler som finns måste vissa kompromisser 

göras, annars skulle varken tid eller pengar räcka till. Trots att det anses att äldre metoder är 

billiga, så blir det dyrt att använda sig av i längden på stora projekt. I vissa delar av hotellet 

har man dock använt sig av äldre tekniker. Bland annat har Elite genomfört en analys av 

fasadens material och färger. Detta var en grundläggande undersökning som var nödvändig 

då delar av fasaden kommer att behöva restaureras. De skrapningar som kommer att ske i 

bland annat matsal och pelarsal är av stor betydelse. Att undersöka vilken typ av lager som 



 
47 

finns därunder är viktigt att ha som stöd när det kommer till att ta ett beslut gällande 

gestaltning i de olika rummen. 

Gamla Grand har under sin livstid genomgått ett antal restaureringar både interiört och 

exteriört. Tyvärr har det under resans gång upptäckts att det finns ett antal rum där original 

ersatts med kopior. Detta innebär att till exempel en del väggar, golv och tak inte består av 

sitt ursprungsmaterial eller ursprungsfärg. Det betyder däremot inte att byggnaden inte är 

intressant ur ett byggnadshistoriskt perspektiv. Med hjälp av alla de lager av till exempel 

färger som finns på väggarna har en bättre bild av det förflutna kunnat tas fram.  

Utifrån det socialhistoriska värdet kan paralleller dras mellan Gamla Grand och den 

hotellhistorik som presenterats. Gamla Grands historia och händelser följer samhällets 

utveckling ganska väl och speglar hur vi människor arbetat och umgåtts. 

6.2.2 Utrymningsdimensionering 

Med det antal våningar och den verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaden innebär 

det att den ska uppfylla kraven för byggnadsklass Br1, vilket den gör. 

Alla de måttkrav som Boverket har satt upp i Boverkets byggregler (2011) gällande 

utrymningsdimensionering uppfylls på våning 5. Trapphuset som leder från vinden kommer 

att vara en egen brandcell och därmed klassas som ett avskilt trapphus. Även om Boverket 

avråder från att använda spiraltrappor som utrymningsvägar kommer en sådan att placeras 

invändigt mellan våning 5 och våning 4. Detta går inte att undvika då det råder brist på 

ställen med tillräckligt utrymme för en nödutrymningstrappa att placeras. Då spiraltrappan 

endast sträcker sig mellan två våningsplan är det ingen större fara att använda denna typ av 

trappa. 

Utrymningsdimensioneringen på vinden påverkar inte rummens utformning i någon större 

utsträckning. Bredden och höjden i korridorerna uppfyller de krav som ställs, likaså måtten 

på dörrar och trösklar. 

Planlösningen för våning 5 återfinns i Bilaga C. 

6.2.3 Ventilation 

Ventilationssystemen på Grand Hotell kommer att vara av typ FTX, det vill säga mekanisk till-

och frånluft med värmeåtervinning (Söderberg et. al, 2011). I sviten kommer ett lokalt 

aggregat med intern komfortkyla att användas, vilket placeras i närliggande förråd. 

(Gustafson, 2011). Ventilationsdragningen påverkar till viss del utformningen av rum och 

korridorer, vilket diskuteras i nästa avsnitt. Det befintliga ventilationsaggregatet på vinden 

med två parallella tilluftsdelar ska behållas. Däremot kommer luftmängden att förändras. I 

dagsläget är ett av batterierna sönderfrusna, vilket ska ersättas med ett nytt. Vidare kommer 

nya flöden på batterierna att injusteras. (Johansson, 2011). 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

7.1 Varsamhet vid restaurering 

Det är väldigt svårt att presentera ett generellt resultat när det gäller varsamhet och 

bevarande av äldre byggnader utifrån en ingenjörs perspektiv eftersom varje byggnad är 

unik. Det som är gemensamt för alla projekt är att det krävs goda kunskaper och även ett 

visst intresse från ingenjörens sida för att lyckas. 

Lagar och regler i PBL och från Boverket måste givetvis följas. Förutom krav gällande 

kulturhistoriska värden finns ju även krav för till exempel ventilation, utrymning och 

tillgänglighet. För att lyckas måste man ha så pass goda kunskaper att man kan kombinera 

alla dessa krav som ställs. 

För att lyckas med varsamhet och bevarande i äldre byggnader tror jag att det är viktigt att 

större delen av de inblandade har ett intresse i ämnet. Om ingen skulle bry sig skulle nog 

mycket som borde bevarats gå till spillo och dessutom är risken stor att inte det gamla 

dokumenteras för framtiden.  Gällande användandet av äldre material och arbetsmetoder 

har jag förståelse för att det inte kan uppfyllas i alla projekt. Om man tar just ett hotell som 

exempel är det alldeles för stort och det ställs många lagkrav gällande tekniska lösningar och 

tillgänglighet för att det ska fungera. 

Just aspekten med allmänt intresse tror jag är viktig i den här typen av projekt. Om folk i 

byggnadens eller miljöns omgivning ser en mening med restaureringen tror jag att hela 

processen blir lättare. Om de dessutom kan få tillgång till byggnaden när den är färdigställd 

finns ett ännu större intresse i att den bevaras. 

Att kunskap kring byggnader och dess bevarandevärde kommer in redan i skolan tror jag är 

bra. Att börja i tidig ålder och få en förståelse och öka medvetenheten om den byggda miljön 
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är enbart positivt.  Byggnaderna och miljöerna runtomkring oss kommer hela tiden att bli 

äldre och det är viktigt att det finns fortsatt goda kunskaper kring hur de ska bevaras.  

7.2 Fallstudie 

Eftersom detta examensarbete avslutas mitt i pågående projekt går det inte att diskutera 

hur det slutliga resultatet blev. Däremot kommer resultatet som hittills har framkommit att 

presenteras. 

Planlösningen på vinden blev bra och alla krav gällande utrymning och ventilation uppfylldes. 

Vissa kompromisser gällande rummens utformning fick göras för att klara avstånden till 

utrymningsvägar från alla rum, dock behövde inga större förändringar ske. Gällande 

ventilationsdragningarna fick bland annat nödtrappan flyttas, då takhöjden inte var tillräcklig 

för att rymma ventilationsrören ovanför.  

De tre fokuspunkterna; kulturhistoriska värden, ventilation och utrymningsdimensioneringar 

har påverkat varandra genom hela arbetets gång. Det som till största del varit i konflikt med 

varandra har varit de kulturhistoriska värdena som skulle bevaras och dragningen av 

ventilationskanalerna. Även om inte Elite anser att dessa tre fokuspunkter har påverkar 

varandra i stor utsträckning upplever jag att de gjort det i mitt arbete. Det tror jag till största 

del beror på att jag har betydligt mindre erfarenhet än övriga inblandade i projektet. Som jag 

nämnde ovan har utrymmet varit ett problem på vissa ställen och däribland utrymmet i 

undertaket. Slutligen lyckades vi lösa alla kollisioner och bevara allt som de antikvariskt 

sakkunniga önskade skulle bevaras på våning 5 och dessutom uppfylla kraven i PBL. 

De minimimått som presenterades i teorin följdes inte helt och hållet i slutänden. Bland 

annat krymptes badrummen till minsta möjliga mått och i några rum ersattes badkaret med 

en dusch, för att spara ännu mer utrymme. Man vill inte ha för stora badrum i ett vanligt 

hotellrum då man anser att det är onödigt och i slutändan blir det givetvis också dyrare. 

En valmöjlighet som fanns var att inte alls göra några rum på vinden, utan bara låta det vara i 

befintligt skick. Detta var dock inget alternativ för Elite, utan de ville få in så många rum som 

möjligt på hotellet. Jag tror att vinden blev lite mer intressant när jag kom in i bilden. Från 

början var planen att de skulle ta tag i vinden så småningom, när det fanns lite mer tid. Men 

nu när de fick en extra resurs i form av mig som examensarbetare valde de att satsa fullt ut 

på vinden också. 

I dagens samhälle är diskussionerna kring hållbarhet väldigt aktuella. Att renovera varsamt är 

bra sett ur ett hållbarhetsperspektiv och ligger alltså helt rätt i tiden. Att ta tillvara äldre 

byggnadsdelar och återanvända och återvinna är bra både ur en ekonomisk synvinkel och för 

miljön. Ett sätt att bevara och ta tillvara äldre material kan vara att använda sig av reversibla 

lösningar. En del gamla material och byggnadsdelar är svåra att använda och få att fungera 

tillsammans med alla de regler och krav som ställs upp i PBL, bland annat krav gällande 
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 brandklasser och ljud.  Till exempel fungerar det inte att ha kvar stortegelgolvet i hela 

vindsvåningen. Bland annat för att det är alldeles för gropigt och ojämnt och dessutom är 

det svårstädat. Delar av stortegelgolvet kommer att byggas över med ett annat golv och 

därmed bevaras fast det inte kommer att synas. 

Både i projekteringsskede, under byggtiden och under förvaltningsskedet förekommer ofta 

många små förändringar och åtgärder som passerar obemärkt förbi. Ibland tas förhastade 

beslut för att på ett snabbt och enkelt sätt anpassa byggnaden till ett brukarbehov. Elite 

bedömer att man kan undvika detta genom att anlita medvetna byggföretag och senare 

även personal med goda kunskaper kring byggnadens kulturhistoriska värden och dess 

betydelse. 

Att det var just Elite som tog över Gamla Grand tror jag är bra. Deras affärsidé bygger på att 

ta tillvara och bevara gamla stadshotell i större städer, vilket de också är väldigt bra på. Det 

är inte bara de antikvariskt sakkunniga som ställt krav gällande de kulturhistoriska värdena 

utan Elite själva har också ett stort intresse i detta, då det är i linje med deras affärsidé. 

Genom hela projekteringsprocessen har man haft bevarande-tänket med sig vilket är en 

förutsättning för att lyckas med en sådan här typ av byggnad. Den här byggnaden har stora 

bevarandevärden som någon annan hotellkedja kanske inte hade tagit lika mycket hänsyn 

till. Hade det varit en hotellkedja som enbart har nybyggda och ljust inredda hotell hade 

Gamla Grand inte passat in i deras linje och kanske förvanskats. Nu kommer stora delar av 

byggnaden att bevaras, vilket är väldigt bra. Dessutom kommer allmänheten att få tillgång 

till byggnaden på ett annat sätt än tidigare, vilket jag förstått fått väldigt positiva reaktioner. 

Vad som kommer att hända med byggnaden i framtiden är svårt att säga men jag tror att 

Elites hotellverksamhet kommer att bestå lång tid framöver. Att ha hotellverksamhet i 

byggnaden är i sig ett bra tillvaratagande. Om byggnaden längre fram kommer att övergå till 

någon annan verksamhet kommer man att behöva omarbeta planlösningen ganska mycket, 

vilket gör att det finns risker för förvanskning. Det är svårt att göra något riktigt bra av 

byggnaden förutom hotell eftersom den har varit och kommer att anpassas efter den 

verksamheten nu. Under tiden som det inte var hotell i byggnaden inhyste den bland annat 

kontor och speceributik men långt ifrån hela byggnaden användes eller var uthyrd, vilket 

tydligt visar att ett hotell förmodligen är den bäst avsedda verksamheten för byggnaden. 

7.3 Arbetsprocessen 

Jag tycker att det var väldigt svårt att sätta upp några direkta avgränsningar i detta arbete 

eftersom det sträcker sig över en längre period än examensarbetet. Då jag hade hela vinden 

som mitt ”ansvarsområde” kunde jag inte lämna någon del åt sidan utan tittade på alla 

ingående delar. Så mina avgränsningar har mer handlat om hur långt fram i projektet jag 

skulle hinna innan mitt examensarbete skulle avslutas. Under hela mitt examensarbete har 

jag fått ta mycket eget ansvar. Jag har arbetat på egen hand men allt arbete som jag gjort 
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har givetvis hela tiden diskuterats och analyserats tillsammans med de andra i 

projektgruppen för att få fram det bästa möjliga förslaget. 

 Jag tycker att det varit väldigt roligt att de litade på mig så pass mycket och att jag fick ta ett 

så stort ansvar. Att jag i slutänden lyckades så bra med det här och kunde knyta ihop säcken 

var tack vare alla inblandade i projektet.  

Under hela projektets gång har jag varit i kontakt med min handledare Jennie Sjöholm på 

LTU. Hon har varit ett bra stöd i mitt arbete och tagit fram många böcker och artiklar att läsa. 

Dessutom har hon haft massor med bra frågor och funderingar som jag behövt ta ställning 

till i mitt arbete, många saker som jag själv inte ha tänkt eller reflekterat över. 

Gällande de källor och referenser jag har använt mig av anser jag att alla är tillförlitliga och 

trovärdiga. Större delen av informationsinhämtningen har skett via böcker och genom de 

som arbetat i projektet, vilket är säkra källor. 

Jag har funderat över vad jag skulle kunnat göra bättre i det här arbetet. Jag blev inkastad i 

det väldigt snabbt och hade egentligen ingen tid att hinna reflektera över exakt vad arbetet 

skulle utmynna i. Hade jag kommit in i processen lite senare hade jag haft möjlighet att 

planera mitt arbete ännu bättre och bestämt mig för vilket fokus jag skulle ha i rapporten. 

Det blev helt enkelt allvar väldigt snabb, vilket i och för sig har fungerat bra. Jag anser att det 

jag lagt fokus på i arbetet är relevant för min utbildning och har givit mig något tillbaka. 

Halva tiden arbetade jag på distans från Luleå med besök i Gävle en dag i veckan. Det var 

inte en optimal lösning eftersom jag samtidigt läste kurser i Luleå men det fungerade. Vidare 

anser jag att upplägget av mitt arbete har fungerat bra. 

Att ha detta projekt som ett examensarbete anser jag var väldigt bra. Det är förvisso ett stort 

projekt som sträcker sig över en längre period men jag tycker ändå att det fungerat att 

enbart presentera inledningsskedet. 

Alla personer som varit inblandade i detta projekt är människor som arbetat länge inom 

branschen och har massor med kunskap med sig i bagaget. Under min examensarbetstid har 

jag hela tiden försökt suga åt mig så mycket information och kunskap som bara varit möjlig. 

Jag har deltagit på alla projektmöten i Gävle, vilket varit väldigt givande och i vissa stunder 

även svårt. Jag förstod inte alltid allt som diskuterades eller vad vissa saker innebar. Jag 

anser ändå att det var väldigt nyttigt för mig att delta och lära mig något nytt. 
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8. FORTSATT ARBETE 

Sett ur ett generellt perspektiv skulle jag kunna fördjupa mig ännu mer i hur parametrarna 

varsamhet, utrymningsdimensioner och ventilation kan kombineras på ett ännu mer 

effektivt och lönsamt sätt. Jag skulle även kunna titta vidare på andra tekniska lösningar som 

måste fungera tillsammans med de varsamhetskrav som finns. 

En annan del att fördjupa sig i skulle kunna vara att titta hur man arbetat med varsamhet 

och bevarande på andra liknade objekt, både nationellt och internationellt. 

Efter examensarbetets avslut i mars kommer jag att fortsätta arbeta med Gamla Grand fram 

till planerad öppning i slutet av 2012. Jag kommer då att fortsätta ha mitt fokus på 

vindsvåningen, där nästa fas i arbetet är att ta fram inredningsförslag för rummen. 
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Bilaga A
Värderingsprincipen

(Unnerbäck, 2002)

IDENTIFIKATION BEARBETNING VÄRDERING

GRUNDMOTIV FÖRSTÄRKANDE/ÖVERGRIPANDE MOTIV SAMMANVÄGD MOTIVERING

 - Skyddsform

 - Dokumentation

 - Vård

1. Dokumentvärde

(historiska egenskaper) * Kvalitet * HUVUDMOTIV

* Byggnadshistoriskt värde * Autenticitet, äkthet (det dominerande grundmotivet) 

* Byggnadsteknikhistoriskt värde * Pedagogiskt värde, tydlighet * YTTERLIGARE MOTIV

* Patina * Sällsynthet * FÖRSTÄRKANDE/ÖVERGRIPANDE MOTIV

* Arkitekturhistoriskt värde * Representativitet

* Samhällshistoriskt värde (regionalt, lokalt)

* Socialhistoriskt värde

* Personhistoriskt värde

* Teknikhistoriskt värde

2. Upplevelsevärde

(estetiskt och socialt engagerade 

* Arkitektoniskt värde

* Konstnärligt värde

* Patina

* Miljöskapande värde

* Identitetsvärde

* Kontinuitetsvärde

* Traditionsvärde

* Symbolvärde

Här överför man resultatet av den kulturhistoriska 

värderingen i praktisk handling för att tillgodose 

bevarandemålet

KOPPLING TILL UPPFÖLJNING AVSEENDEVAL AV AMBITIONSNIVÅ FÖR 

BEVARANDE, DOKUMENTATION OCH 

VÅRD

Här bedöms vilka grundmotiv som är 

aktuella

De olika motiven sammanställs till en 

sammanvägd motivskrivning

Här vägs eventuella förstärkande motiv in och 

byggnadens kulturhistoriska värde bedöms 

nationellt, regionalt och lokalt

Här tar man ställning till hur starkt 

bevarandemotivet skall hävdas och hur 

byggnaden skall dokumenteras och vårdas.

II



III 

Bilaga B 
Rivningsförslag våning 5 

Väggar markerade med rött 

tas förslagsvis bort 

EJ SKALENLIG 



IV 

Bilaga C 
Planlösning våning 5 

EJ SKALENLIG 



 
 

 


