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Sammanfattning

Uppsatsen handlar om hur en äldre byggnad av torp-liknande slag kan renoveras till att bli en 

byggnad av modern standard. Detta görs genom att stegvis gå igenom de delar som behöver 

uppdateras och ge exempel på hur de kan förbättras för att nå upp till en modern standard. 

Samtidigt har även två modeller gjorts. En i ”Revit Structure” över byggnadens konstruktion, 

men även en i ”Revit Architecture” där en möjlig ny planlösning ges. Till slut mynnar detta ut 

i ett förlag till ny planlösning som innehåller alla de beståndsdelar som behövs för att skapa en 

modern bostad. Slutsatsen med arbetet blir att det är möjligt men krävs en hel del grundarbete 

för att lyckas, framförallt om ett av huvudsyftena är att bevara så mycket som möjligt av bygg-

nadens ursprungliga karaktär. Från modellen kan även ritningar tas fram för att skapa bygghan-

dlingar enligt BH90.
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Inledning

År 2011 byggdes ungefär 20 000 nya bostäder (SCB1). Vilket är en väldigt låg siffra jämfört med 

andra år, samt så beräknades siffran vara ännu lägre för 2012.  Jämförelsevis med miljonpro-

grammet där byggnationerna (SCB1) låg på över 100 000 per år. Det byggs helt enkelt väldigt 

få nya bostäder jämfört med vad behovet är. 

Hur är det med renoveringar då? Det finns många byggnader som har haft olika syften, men 

som skulle kunna renoveras till att bli bostäder. SCB (SCB2) visar på att det är väldigt få reno-

veringar som sker gällande ombyggnationer av hus till fler lägenheter. Det ligger på strax under 

2000 per år, samtidigt som denna statistik inte fångar in alla ombyggnationer som sker anser jag 

att det ger en indikation på att det är rätt låga siffror generellt sett när det gäller all ombyggna-

tioner. 

Vad kan då göras åt detta?

Ett sätt är att inventera det bestånd som finns gällande byggnationer. Kontorslokaler som inte 

används eller gamla industrilokaler. Andra exempel på byggnader är de som tidigare varit förråd 

eller ladugårdar av olika slag. Framförallt kan det vara intressant att studera äldre torp med till-

hörande ekonomibyggnader. Där de dels kan göras om till egna bostäder, men även byggas ut 

för att göra plats för en större familj.

Vilka regler behöver det tas hänsyn till vid en renovering/ombyggnation? Först och främst 

krävs det för omfattande renoveringar ett bygglov (PBL). I kapitel 9 paragraf 2 sektion a står det 

att följande behöver bygglov:

 a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
 ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade  
 bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
Vilket förklarar varför det exempel som tas upp ovan behöver bygglov. Det är en byggnad som 

ska användas för andra ändamål. Finns det fler aspekter att ta hänsyn till?

Enligt Kulturminneslagen (KML) kapitel 3 kan byggnader utses till Byggnadsminnen. Det 

innebär att Länsstyrelsen skapar specifika föreskrifter gällande just den byggnaden. Vilket gör att 

om en sådan byggnad ska renoveras eller byggas om finns det redan uppsatta regler för proces-

sen. Vad finns det då för regler gällande de byggnader som är gamla men som inte bedömts som 

Byggnadsminnen än? Enligt kapitel 1 paragraf 1 kan en byggnad ses som fornlämning om den 

blivit övergiven och inte längre används. Men blir här en gråzon då en byggnad kanske inte 

används aktivt eller kanske nyligen slutade användas. Tack vare att denna typ av byggnad, som 
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kan vara över 100 år gammal men inte ett Byggnadsminne, hamnar inom en gråzon i lagen blir 

det intressant att undersöka hur en sådan byggnad kan byggas om.

Då det inte finns någon lag som tydligt reglerar hur en ombyggnation av en äldre byggnad ska 

ske, utan att då först minnesmärka byggnaden, bör en försiktighetsprincip antas. Erixon (1982) 

verkar även instämma i vikten av att vårda även de byggnader som inte är Byggnadsminnen 

än. Således bör en byggherre se till att byggnaden kan tas i anspråk för andra ändamål än ur-

sprungligen, men utan att ändra på byggnadens uttryck i sig. Det skapar i sin tur då ett krav på 

både konstruktionskunnande men även på en förmåga att läsa av designmönstret och återskapa 

det.
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Syfte

På grund av att det sker renovering av byggnader samt att bostadsbristen är stor i många delar 

av Sverige blir syftet med denna uppsats att undersöka hur en äldre byggnad kan byggas om till 

att byta ändamål. Framförallt blir det ett fokus på hur detta kan göras utan att det kulturmiljö 

värde som byggnaden har, utan att vara ett Byggnadsminne, går förlorat.

Således kommer det bli en utredning gällande byggnadens konstruktion och ursprung, för att 

kunna uppfylla syftet med att senare se hur det kan användas för att skapa en modernisering av 

bygganden för att nå upp till dagens krav på komfort.
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Metod

Då det är en utredning bestående av flera delar kommer metoden gällande helheten vara en 

kombination av olika saker.

Först blir det en beskrivning av nuläget. Där bilder och ritningar av hur det ser ut nu vi-

sas. Detta skapar en bra lägesbild av hur förutsättningarna här, men även lite kort historik som 

hjälper till med senare design och bevarande av kulturmiljön. Fokuset kommer ligga på kon-

struktionen då den är en väldigt avgörande del av vad som kan göras med byggnaden senare i 

ombyggnationen.

Efter nulägesbeskrivningen följer en uppradning av de aspekter som behöver fixas till med 

byggnaden. De delar som valts ut är de delar som spelar störst roll enligt mig, samt tillsammans 

utgör hela byggnaden. Genom att fixa till dessa delar kan byggnaden nå en modern standard 

och ett relativt lågt u-värde i förhållande till byggnadens ursprungliga konstruktion. Efter varje 

dels genomgång följer en kort sammanfattning av vad som bör göras. I slutet av alla delar skrivs 

sedan en kortare sammanfattning av allt som bör göras innan det mynnar ut i en modern bygg-

nad. Liknande sammanfattning återfinns först i denna uppsats.

Detta leder sedan fram till att byggnaden gjorts om och således kommer det finnas en 

beskrivning, som fungerar som ett exempel, på hur en ny planlösning kan se ut för byggnaden 

samt konstruktion.

Huvudmetoden blir att utreda varje del för sig och se vad som kan och bör göras, som då till 

slut leder fram till en ny helhet. Hänsyn tas till byggnadens ursprungliga konstruktion i syfte av 

att bevara den så mycket som möjligt och vid behöv även kunna återgå till ett tidigare stadie i 

byggnadens historia.

För att visualisera hur det ser ut har främst Revit Architecture och Revit Structure använts. 

Förutom dessa finns det även några bilder tagna av byggnaden i närtid för att tydliggöra nuläget.
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Nuläget

Nuläget är att byggnaden som undersöks används inte till något mer än ett förråd av diverse 

saker. Ursprungligen var byggnaden en sädbod och användes för att lagra säden från fälten.

Nedan visas byggnaden från sitt sydöstra hörn.

Det blir tydligt här att byggnaden används som sädbod på grund av den lucka som syns på 

kortsidan. En likadan lucka återfinns på andra sidan. Förutom detta ser vi även huvudingången 

till byggnaden i mitten av lång sidan. Den dörr som är närmare gaveln leder in till ett litet rum 

som fungerat som dass. Detta dass är en del av byggnaden och kommer således inkorporeras i 

den ombyggnation som tas upp i uppsatsen. Vid gaveln syns även den lucka som använts för att 

tömma latrinen i dasset. Längre bak i bilden syns en garageingång, som inte kommer tas upp i 

uppsatsen då den inte tillhör byggnaden som sädboden utgör. Dock är den så pass närliggan-

de att det kan vara en intressant byggnad att ha i åtanke för att senare använda som extra rum 

i sädbodens framtida konstruktion. Ett av fönstrerna som syns är in till dasset, men de övriga 

två är till det stora rummet på nedre plan. Samt så finns det ett liggande fönster på husets andra 

långsida. Grunden till huset är en enkel torpargrund. 

Det intressanta är dock själva konstruktionen. Då det är stolpar som håller uppe hela huset samt 

att säd väger en hel del, gör att konstruktionen måste tåla väldigt hög belastning från början. 
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När fasaden plockats bort och bara stolpar samt bjälkarna i bjälklaget syns fås följande kon-

struktion.

Nu syns det tydligt hur nära träbalkarna ligger i bjälklaget. Framförallt hur tätt de ligger för 

att orka bära upp all säd som deponerats på ovanvåningen. En närmare bild med mått visas på 

nästakommande sida. Där syns det tydligt att det är 705 mm mellan alla bjälkar. Bodin m.fl. 

(2013) anser att standard i trähus är 600 mm i bjälklaget, men tar då ingen hänsyn till att det är 

en fråga om vilket trä och hur det ser ut. I denna konstruktionen är det bjälkar och inte sparror, 

vilket gör att konstruktion är grövre och tål tyngre laster. Spännvidden i bredd är under den 

dimension som krävs för att mittstolpar ska behövas. Således är det enbart de stolpar som utgör 

stommen i byggnaden som bär lasten från bjälkarna. Bilden visar även på avstånden mellan 

takbjälkarna. Det avståndet är 1550 meter, avlastningen sker här även genom mindre stöttar som 

håller uppe takbjälkarna. Hålet till höger i bilden visar vart trappan upp till övervåningen finns.
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Tvärsnittet visar att takkonstruktion består av en treledsram av sammansatt typ (Bodin m.fl. 

2013).  Där det kan bildas en mindre kattvind beroende på hur innertak och väggar byggs på 

övre plan.
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Stolparna som håller uppe konstruktion är av grova dimensioner och har ett avstånd på 1550 

mm. Vilket är samma dimensioner som takbjälkarna. Således kan slutsatsen dras att de avlastar i 

första hand takbjälkarna och sedan har golvbjälkarna lagts till för att orka med golvbelastningen.

Följande sida visar inte ritningar utan istället bilder tagna på konstruktion för att tydligare ge 

en bild av hur det ser ut i verkligheten. Det syns även här att konstruktionen enbart täcks av en 

enkel träfasad med plankor. Vilket gör att blåst går till viss del igenom byggnaden och det krävs 

en del för att isolera och göra byggnaden bebolig.
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Ovan syns ett hörn där hörnstolpen ses där 

snedliggande balkar möter den. Förutom det 

syns även delar av andra våningens träbjälklag.

Till höger syns bjälklaget tydligare och hur det 

vilar på tvärgående bjälkar som i sin tur sitter 

fast i de stolpar som utgör väggarna i bygg-

naden.

Vad är det då som behöver göras för att få 

byggnaden bebolig?
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Ombyggnationen

Nedan följer en genomgång för varje del som behöver förbättras eller ändras för att göra bygg-

naden bebolig. Sist i denna del sammanfattas vad det är som behövs göras i korthet.

Golv

Grunden är en torpargrund, som beteckning är det ett samlingsnamn för grunder med frilig-

gande bjälklag (Bodin 2013). I moderna termer är korrekt benämning krypgrund, där funk-

tionen är att luftlagret under bjälklagret ventilerar bort fukt och således hålls bjälklaget torrt och 

fortsätter ha sin bärkraft. Detta kan åstadkommas idag via ventilationssystem insatt i grunden, 

förr i tiden användes istället byggnadens egna värmesystem. Genom att låta spisens murstock gå 

ner i grunden så håller den även tillräcklig värme i grunden för att hålla fukten borta. I det-

ta fall med denna byggnad saknas en murstock och således finns inte detta alternativ som en 

lösning. Däremot behöver golvet plockas upp på bottenplan för att kolla att alla bjälkar där är 

hela. I nuläget slutar golvet något och det finns en antydan till att några av bjälkarna kan be-

höva bytas eller stöttas upp. Detta bör i sådana fall göras av samma typ av virke som redan finns 

där, för att behålla den ursprungliga känslan i byggnaden. Plankorna i golvet, både övre och 
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nedre plan behöver slipas och sedan ytbehandlas. Helst görs även detta enligt gamla metoder för 

att inte förstöra plankorna med moderna metoder. Fukten i grunden behöver ledas bort och 

där bör ett modernt alternativ övervägas med ett modernt fläktsystem, då äldre metoder inte är 

tillämpbara i detta fall. Även någon form av isolering bör övervägas för att behålla värmen i de 

kallare perioderna under året.

Sammanfattningsvis är det fukten i grunden som är det stora problemet att lösa.

Tak

Gällande taket finns två saker att ta i beaktande. Dels själva yttertaket och hur det relaterar till 

andra våningens innertak, men även innertaket mellan bottenplan och övre plan. Gällande 

innertaket mellan våningarna ligger det redan träplankor, men det är inte dämpande gällande 

ljud och saknar isolering. Beroende på om bjälkarna ska synas eller ej går det att lägga antingen 

ett mindre innertak mellan bjälkarna eller ett innertak direkt på bjälkarna. Problemet med ett 

innertak direkt på bjälkarna är att det skapar en mycket lägre takhöjd, samt att en del av char-

men med en byggnad såsom denna förloras om inte konstruktionen syns i viss mån. Således bör 

innertaket byggas mellan bjälkarna och sedan enbart ytbehandla bjälkarna. En annan möjlighet 

vore att lägga ett annat golv på de plankor som ligger som golv nu. Vilket skulle göra att golvet 

på övre plan tappar sin charm.
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Det som behöver göras yttertaket är att se över alla takpannor så att de är hela och byta ut de 

som behöver bytas ut. Innertaket behöver tätas och här finns valet att antingen skapa en liten 

kattvind eller låta de mindre bjälkarna synas och påvisa konstruktionen. Tätningen görs enklast 

med plast och isolering och sedan bör träplankor läggas istället för träskivor. Det skulle skapa en 

mer tidsenlig design för byggnaden. Träet borde enbart målas eller lackas istället för att tapet-

seras. Samt bör även konstruktionen visas genom att inte skapa en kattvind. För övrigt finns det 

även här en möjlighet att öppna upp delar av taket/golvet mellan våningarna, detta skulle då 

kunna skapa en öppnare känsla i byggnaden samt även återigen visa på konstruktionen.

Sammanfattningsvis bör taket tätas för att inte läcka ut all värme, isolering bör även väljas dä-

refter enligt moderna standarder. Mellanbjälklaget kan öppnas upp för att skapa en känsla av 

rymd samt även ett loft istället för en övervåning. Går även att skapa ett mindre loft på övervå-

ningen i sig om intresset finns för att skapa fler våningar.

Väggar

Fasaden behöver bara i viss mån förbättras med färg och om möjligen en och annan planka 
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bytas. Det enda stora med fasaden är att fixa till det som idag är en del av dasset, där det sitter 

en lucka. Antingen inkorporera luckan i byggnaden eller göra om det till en fasad så att luck-

an försvinner. En annan aspekt att ta hämnsyn till gällande fasaden är om de vita knutarna ska 

behållas som signalerar att det är en bostad, eller om de ska målas svarta för att signalera att det 

en gång varit en sädbod. Båda alternativen är gångbara utifrån en design synpunkt. På insidan 

bör det tätas och sedan isoleras. Tjockleken på stolparna gör att en vägg kan byggas upp utan att 

insidan av byggnaden blir mindre. Dock kommer tjockleken då inte att bli så pass att det blir ett 

passivt hus, men tillräckligt för att skapa ett modernt boende klimat inomhus. Tätning med plast 

och sen isolering tills det är lika tjockt som stolparna. Sedan bör innerväggen byggas upp av 

träplankor för att behålla känslan av ett gammalt hus, alternativt går det förstås att bygga upp det 

med skivor istället som är den moderna varianten. Syftet bör dock vara att behålla en gammal 

karaktär och därför bör inte skivor väljas. 

Detta innebär således att det viktiga är att inte göra väggarna för tjocka samt se till att insidan 

ser tillräckligt gammal och tidsenlig ut.

Fönster

Nu sitter det enkelglas fönster, som syns på bilden. Dessa behöver förstås bytas ut till två- eller 

helst treglas fönster. Oftast är det vid fönster som energin läcker ut, därav är det viktigt att se till 

att ha de bästa fönster som går att komma åt. Problemet blir ju då här att karaktären av bygg-

naden ändras drastiskt med andra fönster. Därför bör de nya fönstrerna anpassas till en liknande 

storlek och design, men med flera glas. Det bör även övervägas att sätta in några fler fönster för 

att få in mer ljus. Antingen i samma design som dessa, eller ta samma design men vrid den ett 

kvarts varv så den ligger ner istället.

I korthet gäller det att fixa fönster med bra u-värde, helst tre-glas, men med samma design 
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som innan.

Dörrar

Det finns två dörrar nu, en större huvudingång och en mindre ingång som enbart leder till 

dasset. Dörren till dasset kan tas bort, men enligt mig vore det enklare och snyggar om insidan 

av dörren kläs med ett heltäckande fönster. Det gör att dörren istället fungerar som en stor 

fönsterlucka, vilket ger två viktiga saker. Först och främst behålls fasaden intakt, men sedan ges 

möjlighet att öppna dörren och på så sätt släppa in ännu mer ljus. Huvudingångens dörr är des-

to mer intressant. Det behövs helt klart en riktig dörr för att få ner energiutsläppet och skydda 

mot klimatet, men samtidigt är dörren väldigt speciell och säger mycket om husets karaktär.  På 

grund av detta bör den bästa lösningen vara att behålla dörren som finns, men även fixa en ny 

dörr. Enklast blir då att sätta in en innerdörr som skyddas utåt av nuvarande dörr. Sedan under 

varmare klimat kan nuvarande dörr ställas upp i öppnat läge och enbart innedörren användas. 

Går även att förstärka intrycket av en huvudingång med att bygga en enklare trappa som leder 

upp till den.

Den mest intressant lösningen blir således att dassets dörr blir en fönsterlucka och att huvud-

ingången får en extra innedörr, där då nuvarande dörren kan ställas upp i öppet läge.
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Övrigt

Det finns några andra aspekter som också är viktiga att ta upp. Först och främst el, här finns det 

el indraget redan. Dock behöver kapaciteten ses över samt även placera ut kontakter när väg-

garna byggts klart. Ledningar bör dras på sådant sätt att original konstruktionen inte förstörs, 

utan kan enkelt återskapas om viljan skulle finnas för det. Elen behövs då till köket, lampor samt 

även till uppvärmning via el-radiatorer då det i nuläget inte finns något uppvärmningssystem.

En annan viktig aspekt är avloppet. Just nu finns inget VA i byggnaden, däremot finns kom-

munens VA-nät i anslutning till fastigheten. Vilket gör att det blir naturligt att koppla in det där.  

Det bör göras i samband med att golvet rivs upp för att kontrollera krypgrunden. Förslagsvis 

bör det då enbart dras till bottenvåningen för att slippa fler ingrep än nödvändigt i kontruk-

tionen av byggnaden.

Till sist finns det en sak som knappt nämnts, nämligen en uteplats. Vid dörr-asvnittet nämndes 

förslaget att göra en liten trappa, men det finns fler alternativ till uterum. Dels skulle det gå att 

ovanpå garagebyggnaden bygga en balkong/uteplats som då ansluter till byggnaden på kortsidan 

där trappan kommer upp på andra våningen. Samtidigt bör även platsen precis runt byggnaden 

rensas upp på växtlighet, då kan även exempelvis sten läggas för att markera en uteplats och ett 

mellanrum mellan byggnaden och naturen. Samtidigt skulle även detta mellanrum kunna ah en 

trappa upp till andra våningens uteplats och på så sätt knyta samman allt ännu mer.
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Resultat

Det blir nu klart att det finns en hel del saker som behöver göras för att byggnaden ska kun-

na uppnå en modern standard och åtmindstone kunna fungera som en säsongsbostad under de 

varmare delarna av året.

Nedan finns exempel på hur det skulle kunna se ut.

Först visas nedre plan.
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Det blir en öppen yta direkt när första steget tas in i byggnaden. Dasset som tidigare funnit till 

vänster är borttaget och istället täcks hörnet till vänster av en mindre köksdel. Beroende på om 

byggnaden ska användas året runt, eller bara ibland, kan köksdelen göras antingen i hörnet en-

bart som ett litet pentry eller längs med hela kortsidan som ett mer fullstort kök. Till höger har 

trappan bevarats sedan byggnaden byggdes, dock uppdaterats med heltäckande steg.  Anlednin-

gen till detta är för att kunna bygga en toalettdel under trappan. Mellan trappan och toalettdel-

en byggs en dusch. Förstås är det tycke och smak som avgör ifall duschen är en separat del eller 

om det istället ska ingå i toalettens rum. Placering av rummen är dock gjorda efter hur övervå-

ningen är förslagen att gå. Gällande fönster valdes ett förslag att vända på fönstret på framsidan 

av huset och lägga vid trappan, sedan utöka fönstret på baksidan något för att släppa in ljus från 

båda hållen. Om original platserna för fönster behålls bör hörnet vid trappan lösas av lampor 

eller liknande för att se till att det får tillräckligt med ljus. Platsen ovanför köket blir öppen upp 

mot nocken, vilket syns på planlösningen för övervåningen på nästa sida.

När toppen av trappan nåtts finns det på höger sida en utgång genom en glasvägg till en 

balkong/uteplats. Till vänster finns en säng som tar upp större delen av ett loft som övervånin-

gen byggts om till. Det skapar en öppen yta ner mot köksdelen på nedre plan. Samtidigt finns 

då bjälkarna i golvet kvar och visar tydligt på konstruktionen. Dessa kan även användas för 

att placera spotlights eller liknande ljuskällor för att markera delar men även gömma ljuskäl-

lor nerifrån. I luckan på kortsidan bör ett fönster sättas och sedan bör luckan användas som en 

fönsterlucka. En annan möjlig lösning som övervägdes var att bygga ett litet loft vid luckan som 

en extra tredje våning över köket men med högre höjd än andra våningen har. Möjlighet-

en finns fortfarande men valet föll på att göra det enklare och enbart ha kvar de våningar som 

fanns ursprungligen. 

Med de förändringar som tagits upp i ombyggnationsdelen blir byggnaden i sig klimatanpassad 

för att kunna bli en bostad. Dock krävs planlösningar, exempelvis de som tagits upp i denna del, 

för att verkligen göra det till en bostad. Det behövs toalett, kök och ett sovrum för att utgöra 

grunden för en bostad. Med de förslag som framkommit här finns allt det samt en bra utgång-

spunkt för vad som behöver göras med själva byggnaden men även förslag på möjlig plan-

lösning.



Luleå Tekniska Universitet

sid 18

- Det moderna Torpet -

2014-06-01- Det moderna Torpet -
Av: Marcus Tynnhammar



sid 19

- Det moderna Torpet -Luleå Tekniska Universitet

2014-06-01 - Det moderna Torpet -
Av: Marcus Tynnhammar

Slutsats

Genom denna utredning har jag visat på vad som krävs för att uppdatera byggnaden, samt visat 

det genom att stegvis gå igenom varje del. Slutsatsen blir således att det är möjligt att uppdatera 

byggnaden till en modern standard, dock skulle det krävas en hel del saker på byggnadens alla 

olika delar för att nå dit.

I resultatdelen finns även förslag på planlösningar som skulle vara möjlig och som utnyttjar ytan 

i byggnaden på ett effektivt sätt utan att byggnaden känns trång och liten. 
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