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Förord 

 
Denna rapport utgör ett examensarbete på 7,5 poäng på Samhällsbyggnadsprogrammet vid 

Institutionen för Samhällsbyggnad på Luleå Tekniska Universitet. 

 

Examensarbete utfördes för företaget Sweco Infrastructure i Kiruna. 

 

Syftet med detta examensarbete var att studera tidigare dokumentationsprojekt där 

kulturmiljöer har dokumenterats innan avveckling för att få vägledning inför det kommande 

dokumentationsarbete som kommer att påbörjas i Kiruna. 

 

Tack till Sweco och då främst Magnus Lindmark som gav mig möjligheten att genomföra 

detta examensarbete.  

Ett särskilt tack vill jag rikta till Jennie Sjöholm för den hjälp och handledning som hon har 

gett mig under arbetets gång. 
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iii 

Sammanfattning 
 

I utbildningen Samhällsbyggnad på Luleå Tekniska Universitet ingår ett examensarbete som 

en avslutande del av utbildningen. 

 

Examensarbete går ut på att undersöka och studera tidigare dokumentationer av 

kulturhistoriska byggnader som har dokumenterats innan avveckling. Detta för att få fram ett 

underlag till de kommande dokumentationsarbeten i Kiruna där ett flertal kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader måste avvecklas i samband med stadsomvandlingen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling på grund av markdeformationer i samband 

med LKAB: s gruvverksamhet. Detta gör att flera kulturhistoriska byggnader och 

miljöer successivt måste avvecklas från berörda områden i Kiruna som en del i 

samhällsomvandlingsprocessen. Innan åtgärder vidtas finns det både myndighetskrav 

och behov av att dokumentera kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 

Detta examensarbete är ett underlag och en vägledning för hur dokumentationsarbetet 

bör gå tillväga. 

 

I utbildningen Samhällsbyggnad ingår praktik som en del i utbildningen, denna utfördes 

på Sweco Infrastructure AB i Kiruna. Examensarbetet är genomfört i kombination med 

denna praktik. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få kunskap om hur dokumentationsarbeten rörande 

kulturskyddade byggnader och miljöer har bedrivits på andra platser, hur det har 

genomförts samt i vilken omfattning. Härigenom ges vägledning inför det kommande 

dokumentationsarbete som ska starta under hösten/vintern 2011 inom Bolagsområdet i 

Kiruna. 

 

Syftet leder fram till några frågeställningar: 

 Vad ingår i dokumentationer av kulturmiljöer som skall avvecklas? Hur 

sammanställs dokumentationer? 

 Hur har dokumentationsarbeten gått till vid andra dokumentationsprojekt? 

 Hur skall man lämpligen utföra dokumentationer när det gäller flera 

kulturmiljöer inom samma område? 

 Hur har resultatet dokumenteras, presenterats och lagrats? 

 

1.3 Metod 

Rapporten baserar sig mycket på fakta från tidigare dokumentationsobjekt, 

faktarapporter, litteraturstudier samt även några intervjuer.  

Litteraturstudierna samt faktarapporterna har till största del varit böcker samt rapporter 

angående inventering, värderingar och klassificeringar av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader samt även om byggnadsvård och restaurering.  

Intervjuerna har skett med personer som på något sätt har varit delaktig i 

dokumentationsarbeten och inventeringsarbeten. 

Utifrån de fakta och material sammanställs dessa till en rapport.  

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten behandlar endast dokumentering och värdering av kulturskyddade byggnader 

och byggnadsminnen som skall rivas eller flyttas samt områden kring byggnaderna. 
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2. Lagskyddade byggnader 

Byggnadskultur är en viktig del av vårt kulturarv. De berättar om livet och arbetet från 

svunna tider, om samhällsutveckling för olika befolkningsgrupper, förhoppningar och 

ambitioner. De vittnar även om tekniskt vetande, hantverksskicklighet och 

materialkännedom. Ju tydligare ett kulturarv kan berätta en historia eller bevisa en 

tidsanda desto högre värderas arvet.
1
  

För att kunna bevara dessa kulturarv så gott det går har man i kulturminneslagen 

anmärkt att ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, 

ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och 

aktsamhet mot kulturmiljön".
2
 

 

I Sverige kan byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla få olika skydd så att de inte 

skall förvanskas. Det högsta form av skydd en byggnad kan få enligt svensk lag är 

byggnadsminnesförklaring. För att en byggnad ska kunna få en sådan förklaring krävs 

att objektet i fråga är “synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde”. Det 

innebär att man vill garantera ett långsiktigt bevarande av byggnaden och då skydda den 

från förändring genom särskilda skyddsföreskrifter. Den är så märkvärdig att man vill 

vara säkra på att den inte förändras eller skadas.  

 

Begreppen kulturbyggnader och byggnadsminnen är två olika begrepp som ofta kan 

missförstås att ha samma betydelse.  

Kulturbyggnader, eller k-märkta hus som de även kallas har ingen formell eller juridisk 

innebörd som däremot byggnadsminnen har. Begreppet k-märkta hus används allmänt 

om byggnader som anses ha ett stort kulturhistoriskt värde. Begreppet är alltså ett 

allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd. Det kan vara 

exempelvis en byggnad som är skyddad i detaljplan med exempelvis q-bestämmelser, 

vara enskilt byggnadsminne eller statligt byggnadsminne.
3
  

Bokstaven k användes även tidigare i kommuners detaljplaner för att visa att 

byggnaderna hade ett visst skydd mot förvanskning, men numera används bokstäverna 

q och Q. Denna form av skydd gäller endast för byggnader som förekommer inom det 

område där en kommun har gjort en detaljplan eller områdesbestämmelser.  

 

Q 

Q är en bestämmelse över ett områdes eller byggnads användning. Den skall anpassas 

efter byggnadens och platsens kulturvärden och så länge kulturvärdena inte motverkas 

kan verksamheten i området varieras. Denna bestämmelse innebär inte något 

rivningsförbud eller ger några anvisningar på hur byggnader eller området skall tas 

tillvara.
4 

 

q 

För q innebär det däremot att byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde och att 

den därmed inte får förvanskas. Vad det innebär preciseras genom skyddsbestämmelser, 

där man använder index kombinerat med q för att visa vad som gäller, exempelvis: 

 

                                                 
1
 Minati, Olof 

2
 Wiki 

3
 BBR 

4
 Ibid 
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- q1: Byggnaden får inte rivas 

- q2: Befintliga (detaljer) skall bevaras 

- q3: Ursprunglig arbetsteknik skall användas vid… 

 

Åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan även regleras med denna bestämmelse som 

till exempel ändring av interiör. Detta är det starkaste skydd en byggnad kan få i 

detaljplan.
5 

 

Dessa byggnader med Q- och q-bestämmelser regleras i Plan- och bygglagen där det 

finns generella bestämmelser om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bestämmelserna 

är skydd som gäller till dess detaljplanen upphävs eller täcks över av en ny. 

 

När det gäller byggnadsminnen är det byggnader som har fått sitt lagskydd genom 

särskilda beslut. Även byggnader som i sig inte uppfyller kraven att bli 

byggnadsminnesförklarade kan likväl komma att omfattas av ett lagskydd om hela 

bebyggelseområdet som de ligger i klassas som byggnadsminne. Det finns två olika 

typer av byggnadsminnen statliga byggnadsminnen och enskilda byggnadsminnen. 

2.1 Statliga byggnadsminnen 

Det är regeringen som beslutar om en statlig byggnad eller anläggning skall bli ett 

statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet lämnar förslag på statliga 

byggnadsminnen och de ansvarar även för tillsynen av dem. 

Statliga byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyddas enligt: 

 Förordningen om statliga byggnadsminnen (1988:1229) 

 Plan- och bygglagen (2010:900), framförallt PBL §§ 8 :13, 14, 17 

2.2 Enskilda byggnadsminnen 

Det är länsstyrelsen som ansvarar för de enskilda byggnadsminnen och har genom 

kulturminneslagen möjlighet att byggnadsminnesförklara sådana byggnader och 

anläggningar som genom sitt "kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som 

ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde". Vem som helst kan väcka fråga hos 

länsstyrelserna om att en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnesförklaras. 

Länsstyrelsen har även möjligheten att på eget initiativ väcka fråga om 

byggnadsminnesförklaring.    

Byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyddas enligt: 

 Kulturminneslagen, kap 2-3 

 Plan- och bygglagen (2010:900), framförallt PBL §§ 8 :13, 14, 17 

2.3 Värdefulla byggnader som inte är byggnadsminnen 

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt och därmed inte får förvanskas kan kommunen skydda genom 

detaljplaneringen. Det är ett ansvar kommunerna har för kulturmiljövården. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader på kommunalnivå skyddas enligt: 

 Plan- och bygglagen (2010:900), framförallt PBL §§ 8 :13, 14, 17             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                 
5
 Ibid 
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3. När behövs tillstånd?  

Byggnader som är skyddade med lagar innebär att de måste behandlas varsamt så deras 

värden inte förstörs. Om man skall göra något som strider mot lagskydden behöver man 

ansöka om tillstånd.  

Varje byggnad som har tillskrivits ett lagskydd har i samband med det fått särskilt 

anpassade skyddsföreskrifter eller skyddsbestämmelser vilka styr förändringar och 

åtgärder av byggnaden och ibland även området kring byggnaden.  

Alla ändringar av ett byggnadsminne eller annan lagskyddad byggnad är således inte 

tillståndspliktiga, utan den kan beröra någon del av byggnaden som inte omfattas av 

skyddsföreskrifterna eller skyddsbestämmelserna. För vanliga underhållsåtgärder krävs 

normalt inget tillstånd.
6
 

 

Om det skall utföras några ändringar eller åtgärder av ett byggnadsminne som strider 

mot skyddsföreskrifterna så ställer Länsstyrelsen olika krav utifrån framförallt två lagar 

som de har till sin hjälp: Kulturminneslagen och miljöbalken.
7
 (se bilaga A)  

3.1 Exempel på åtgärder som i regel är tillståndspliktiga
8
 

 Riva, flytta, bygga om eller bygga till 

 Ändra eller göra ingrepp i stommen 

 Ändra färgsättning eller ytskikt  

 Göra andra ingrepp i eller ändring av exteriören, till exempel byte av tak- och 

fasadmaterial eller fönster och dörrar 

 Ändra interiören eller den fasta inredningen 

 Göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde (för vissa 

byggnadsminnen)
 
 

 

Dessa exempel på tillståndspliktiga åtgärder gäller först och främst för byggnadsminnen, 

där en grundläggande regel är att alla åtgärder som medför ändringar eller ingrepp på 

byggnaden är tillståndspliktiga.
9
 För byggnader som är skyddade i detaljplan enligt 

Plan- och bygglagen liksom för byggnadsminnen avgörs frågan om en ändring kräver 

tillstånd från fall till fall då särskilda skyddsbestämmelser och föreskrifter är varierande 

beroende på vilka skydd och krav som omfattar byggnaden.   

 

Rivning och flyttning som denna rapport behandlar, är åtgärder som för 

byggnadsminnen är tillståndspliktiga och kräver en ansökan. I vanliga fall vid sådana 

här åtgärder krävs att man måste häva byggnadsminnesförklaringen, vilket bara har hänt 

vid några fåtal tillfällen i Sverige. Den som ansöker om att häva ett byggnadsminne ska 

motivera sitt ställningstagande samt ta fram underlag för Länsstyrelsens bedömning och 

beslut.
10 

                                                 
6
 RRA, statliga byggnadsminnen 

7
 Länsstyrelsen 

8
 Länsstyrelsen 

9
 Länsstyrelsen, Västmanland 

10
 Länsstyrelsen, Norrbotten 
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För kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är skyddade i detaljplan kan detta variera 

beroende på vilka preciserade krav som ställts för att följa förbudet mot förvanskning 

eller för kraven på varsamhet. För rivning av en byggnad som är försatt med 

rivningsförbud i detaljplan eller i områdesbestämmelserna ska kommunen inte medge 

ett rivningslov eftersom det iså fall är en planstridig åtgärd. Detta gäller även när det 

handlar om flytt av en byggnad, då enbart förvanskningsförbudet hindrar vare sig flytt 

eller rivning. Vill kommunen i en sådan situation ändå medge rivning eller flytt behöver 

man först ta fram en ny plan utan rivningsförbud.  

Mindre avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan medges om det handlar om en 

mindre åtgärd som bedöms vara förenlig med planens syfte, ifall det inte är så måste 

man även då ändra detaljplanen.
 11

 

3.2 Godkännande av en åtgärd 

I samband med ett godkännande av en åtgärd ställs ofta krav eller villkor på hur 

åtgärden skall utföras. Som exempelvis för de statliga byggnadsminnen som 

Riksantikvarieämbetet bestämmer över kan beslutet ofta förenas med villkor som står i 

6 § i förordningen: ”Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i 

strid mot skyddsföreskrifterna.”  

Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om 

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och kontroll. 

Det villkor som vanligtvis brukar ställas för tillstånd är att arbetet skall utföras under 

antikvarisk kontroll av en Riksantikvarieämbetet godkänd kontrollant. Dennes uppgift 

är att följa upp så att arbetet går i enlighet med det som beslutades vid 

tillståndssökningen, men även att dokumentera under arbetets gång och undersöka 

historiska spår som eventuellt framkommer.
12 

Liksom Riksantikvarieämbetet kan ställa villkor kring de statliga byggnadsminnen kan 

även Länsstyrelsen som bestämmer över enskilda byggnadsminnen ställa liknande 

villkor vid ett beslutande av en åtgärd. Detta enligt kapitlet om ändring och hävande i 

kulturminneslagen kap 3 § 14 där det står skrivet att: 

 

 ”Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de 

förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 

samt den dokumentation som behövs.” 

 

Ett verkligt exempel kan vara när Länsstyrelsen tog beslutet att häva 

byggnadsminnesförklaringen av järnvägsstationen i Kiruna. Järnvägsstationen ligger 

inom det berörda området som kommer att drabbas i samband med stadsomvandlingen 

och måste då avvecklas. Man ansökte om att få häva byggnadsminnesförklaringen av 

bygganden med avsikt för att riva den. Man ansåg att det inte var möjligt att flytta 

byggnader utan att de kulturhistoriska värdena förloras samt att en flyttning av 

byggnaden skulle medföra en alltför stor risktagning. 

 

Vid godkännandet av beslutet om att häva byggnadsminnesförklaringen av 

järnvägsstationen ställe Länsstyrelsen villkor att beslutet gäller under förutsättningar att: 

                                                 
11

 Intervju: Rydig, Otto 
12

 RRA, statliga byggnadsminnen 
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1. Hävandet av byggnadsminnet förutsätter att byggnaden dokumenteras på en nivå 

och på ett sätt som är anpassat byggnadens höga kulturhistoriska värden. 

Dokumentation i form av foto, ritningar och beskrivning ska användas, men 

även andra metoder kan komplettera Länsstyrelsens krav. 

2. Dokumentationen skall ske enligt bilaga. 

3. Länsstyrelsen ska godkänna en plan för dokumentationen. Den ska innehålla 

arbetsuppgifter, tidsangivelser och Länsstyrelsen ska förslag godkännande i god 

tid innan dokumentationsarbetet påbörjas. 

 

I den bilaga som nämndes i andra förutsättningen står det allt som skall ingå i 

dokumentationen. Det står om dess omfattning, riktlinjer, metod, material samt krav på 

den som skall utföra dokumenteringen.  

 

På detta sätt vill Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet skydda och vårda de 

kulturhistoriska byggnaderna och miljöerna så att de bevaras och inte går förlorade. 

Dessa kulturhistoriska värden är som tidigare nämnt arv som är viktiga att bevara för 

framtiden, om det inte går att bevara i verkligheten så kan de bevaras till viss del i 

dokumentationer.  

 

4. Avveckling av kulturbyggnader 

Som vi såg i tidigare avsnitt behövs tillstånd för att avveckla kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader. Vid rivning och flyttning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader brukar det 

ställas krav på att en dokumentation skall göras innan rivnings- eller flyttningsprojektet 

startar. Dokumentation inför en rivning eller flyttning innebär högst ställda krav på 

materialet, då detta medför en ändring av den miljö vi ser och upplever. När byggnaden 

inte längre fysiskt finns kvar skall dokumentationen ensam utgöra en immateriellt 

bevarad del av kulturarvet.
13 

När en byggnad skall avvecklas kan det ske på två olika sätt, antingen genom flyttning 

eller också rivning. Oavsett vilken av dessa omvandlingar byggnaden går igenom så 

kommer den att försvinna från den ursprungliga platsen och även en del från ett tidigare 

avläsbart bebyggelse- och historiskt mönster går förlorad. Detta gör att byggnadens 

kulturhistoriska värde minskas eller till och med helt försvinner då varje ingrepp på en 

byggnad påverkar dess kulturhistoriska värde. Om inte hela byggnaden kan flyttas så 

kan exteriöra eller interiöra detaljer bevaras. En ny stomme kan byggas, medan detaljer 

med arkitektoniskt värde återanvänds från gamla byggnader.
14 

4.1 Flyttning av kulturbyggnader: 

Vid en flyttning påverkas de kulturhistoriska värdena i olika grad. Alla värden går inte 

att bevara men samtliga värden går heller inte förlorade vid en flytt.  

Vid flyttning kan även nya värden skapas där flytten betraktas som en ny berättelse och 

historik kring byggnaden.
15

 Värden som angår själva byggnaden bevaras men de värden 

som byggnaden har haft i samband med området går förlorade. 

                                                 
13

 Stalin Åkesson, Helene 
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 Strålberg, Maria 
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Flyttning av byggnader kan i princip ske på tre olika sätt, antingen via volymflytt, delvis 

demontering eller via total demontering. 

 

4.1.1 Volymflytt 

Denna flyttmetod innebär i princip att man 

flyttar byggnaden hel. 

Fördelarna med att använda denna 

flyttmetod just för kulturhistoriska 

byggnader är att byggnadens värde bevaras 

genom att inga eller få förändringar sker 

från ursprungsskicket.
16

 Detta gör att själva 

byggnaden kan vara mindre dokumenterad 

när det gäller interiör samt exteriör, och att 

största delen av dokumentationen kan 

innehålla historia och fakta om byggnaden 

samt även om läget och området kring 

byggnaden.  

Det är eftersträvansvärt att för kulturhistoriskt värdefulla byggnader använda denna 

metod så att snickeriarbeten m.m. minimeras. 

 

4.1.2 Delvis demontering 

Att flytta en byggnad med delvis demontering innebär att man delar upp byggnaden i 

olika enheter för att göra arbetet med flytten mer hanterbart och minska risken för 

eventuella problem vid transport. Det kan gälla byggnader med stor volym där man 

genom delvis demontering delar upp byggnaden i mindre hanterbara delar, men även för 

byggnader som är ostabilare och då genom delvis demontering minskar risken att 

förstöras än vid volymflytt.
17 

Genom delvis demontering blir risken för eventuell förlust av material mindre gentemot 

total demontering.  

Dokumentationen och märkningen är viktig för att återbyggnadsprocessen skall gå 

riktigt till. 

 

4.1.3 Total demontering 

Med denna metod plockar man isär byggnaden i delar för att sedan återskapa i den nya 

miljön. Denna metod förespråkas sällan som flyttmetod eftersom det ofta är en 

tidskrävande och dyr metod.
18

 När man flyttar en byggnad med denna metod behövs en 

mycket detaljrik dokumentation där varje pinal, färg och material måste dokumenteras. 

Man märker upp alla föremål för att sedan kunna återskapa byggnaden igen. Ofta finns 

den risken att återuppbyggnaden skiljer sig från den ursprungliga byggnaden, då ytskikt, 

murbruk och puts m.m. är svårt att ta tillvara. Vad som kan bli problem vid demontering 

och återuppbyggnation av äldre byggnader är att mycket gammalt kan komma fram. 

Bakom tapeterna döljer sig kanske ännu äldre tapeter och så vidare.
19

  

Med denna metod finns även andra risker som förlust av eventuellt material vilket gör 

att vid val av denna metod behövs en god omsorg.  

 

                                                 
16

 Nyberg, Sofia och Wahlberg, Emilia 
17

 Ibid 
18

 Ibid 
19

 Strålberg, Maria 

Fig.1 Volymflytt.  
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Vid en flyttprocess behöver man oftast modifiera byggnaderna till en viss del för att 

kunna utföra en flytt. Detta speciellt vid flyttmetoder med demontering, men även vid 

volymflytt kan det behöva modifieras för att kunna flytta byggnaden. Man behöver 

exempelvis plocka bort någon byggnadsdel och detalj m.m. tillfälligt som gör att 

byggnaden tappar sin ursprungliga gestalt.  

Under flyttprocessen kan även detaljer förloras eller förstöras vilket också leder till att 

förlorar sin gestalt. 

Detta gör det extra viktigt att under flyttprocessen dokumentera det som händer kring 

byggnaden för att sedan efter flytten kunna återställa och restaurera byggnaden till så 

ursprungliga utföranden som möjligt. 

Att flytta byggnaden till en miljö som är så långt som möjligt lik den ursprungliga vore 

värdefullt då byggnader oftast har ett värde kopplat till sin omgivning och miljö. 

4.2 Rivning av kulturbyggnader: 

När man river en byggnad bör man så långt som möjligt ta tillvara allt återvinningsbart 

material och kulturhistoriska detaljer som kan vara värdefulla att bevara.  

För byggnader som rivs och då helt försvinner behövs det en mycket detaljrik 

dokumentation, då alla kulturhistoriska värden och minnen försvinner.  

Normalt sett är en inventering inför en rivning en heltäckande dokumentation med 

fotografier, uppmätning och inventering både för interiör och också exteriör.
20

 Att mäta 

upp byggnaderna är värdefullt så att man får en uppfattning av hur byggnadens planer 

och fasaderna ser ut samt vilken storlek de har. För vissa av de studerade 

byggnadsdokumentationerna finns äldre ritningar bevarade, men för flera saknas 

ritningar och då går den kunskapen förlorad. Detta gäller även för detaljerna. Det räcker 

inte med att enbart beskriva eller fotografera exempelvis listverk och foder, utan där 

behövs också uppmätningar göras. 

Vid rivning har de studerade dokumentationerna haft olika ambitionsnivåer. 

Detaljrikare och mer speciella byggnader har haft en högre ambitionsnivå än de 

mer ”enklare” byggnaderna. Flera av de studerade dokumentationerna har även varit 

fattig på information om konstruktion men rik på detaljer. Detta gör att det kan bli svårt 

att återskapa byggnaden igen.  

Noggrannheten och ambitionsnivån borde ligga i att man utifrån dokumentationen skall 

kunna bygga upp bygganden igen.  

                                                 
20

 Pierre, Joanna 
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5. Avveckling av flera kulturbyggnader inom samma område 

När flera byggnader har avvecklats inom samma område har det oftast varit byggnader 

som ingått inom ett bebyggelseområde som har haft en byggnadsminnesförklaring. 

Dessa byggnader i sig har inte haft något synnerligt märkligt kulturhistoriskt värde, utan 

har blivit värdefulla i samband med bebyggelseområdet. Värderingen som då gjorts 

baserar sig på att de enskilda byggnadernas värde sammanvägs i en övergripande 

värdering för området eller anläggningen som sådan. Det kan även röra sig om en 

gårdsanläggning som består av flera mindre fastigheter eller ett bruk där 

industribyggnader, herrgård och arbetarbostäder utgör olika fastigheter. 

Som exempel kan nämnas en bondgård med kanske ett tiotal byggnader. Av dessa 

byggnader är det exempelvis själva bostadshuset och ett magasin som har ett högt 

kulturhistoriskt värde på grund av exempelvis ålder och byggnadsskick medan de övriga 

byggnaderna inte alls tillmäts något egenvärde. Men de har däremot tilldelas de ett slags 

miljömässigt värde då de utifrån faktorer som material, skala, funktion och läge 

tillsammans utgör en representativ del av en gårdsmiljö. Detta innebär att gårdens alla 

byggnader kommer att tillmätas samma värde som gården.
21 

 

Ett sådant här område kan också vara ett torg som exempelvis ”Rådhustorget på 

Söderhamn” där byggnaderna och anläggningarna runt torget utgör tillsammans ett 

synnerligen märkligt bebyggelseområde och har därför byggnadsminnesförklarats.  

Här utgör ett och samma byggnadsminne flera byggnader och fastigheter. Avgörandet 

är om byggnaderna tillsammans utgör en kulturhistorisk enhet.
22

  

 

”Byggnadsdokumentation inför rivning av tjänstemannabostäder” 

En dokumentation som kan fungera som ett bra exempel för sådana områden där flera 

byggnader tillsammans utgör ett 

kulturhistoriskt värde 

är ”Byggnadsdokumentation inför rivning av 

tjänstemannabostäder” i Östrand i Timrå, i 

detta fall gäller det ett bostadsområde med flera 

tjänstemannabostäder som skall rivas.  

Syftet med dokumentationen är att erhålla ett 

material som i ord och bild berättar för 

eftervärlden om bostäderna. Det framgår inte i 

dokumentationen att bostadsområdet skulle ha 

någon byggnadsminnesförklaring men det står 

skrivet att området har ett mycket stort 

kulturhistoriskt värde.   

 

Här har man genomfört dokumentationen 

genom arkivstudier, inventeringsarbete och 

fotodokumentation av området samt genom 

intervjuer med personer som bott och verkat i 

bostadsområdet.  

Den metod som använt för att dokumentera alla hus på ett enkelt och organiserat sätt är 

att man har delat in husen i fyra olika hustyper, där varje hustyp står för ett antal enheter. 

                                                 
21

 RRA, kulturmiljövård 
22

 RRA, Rådhustorget 

Fig.2 Södra fasaden på Radhus typ A.  
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Man har då gjort en byggnadsbeskrivning och dokumentation med både text och bilder 

av varje hustyp både interiört och exteriört och skrivit hur många enheter som ingår i 

den hustypen. Då har även varit tillräcklig att endast ta med en planritning för varje 

hustyp då varje byggnad i sin hustyp är lika.  

 

Denna metod är ett bra exempel på hur man på ett enkelt och strukturerat sätt kan utföra 

en dokumentation av ett bebyggelseområde där flera byggnader inom samma område. 

Om det i något fall skulle vara något som ”sticker ut”, exempelvis någon kulturhistorisk 

värdefull detalj, i någon byggnad inom en hustyp som inte är liknande för de andra så 

tar man med detta i dokumentationen.  

 

6. Allmänt om dokumentationsarbete 

Vid sammanställning av dokumentationer är det viktigt att veta vad man vill ha för 

underlag utifrån dokumentationen samt vad syftet skall vara för att kunna bestämma hur 

man skall bygga upp dokumentationen. 

Vissa dokumentationer står som underlag för forskning och kunskapsuppbyggnad, 

andra som underlag för byggnadens vård eller underhålls- och förändringsåtgärder osv. 

Men även som underlag för att i framtiden bevara bilden av en byggnad som av något 

skäl måste försvinna eller förändras, vilket är den typen av dokumentation som denna 

rapport behandlar. 

Oavsett vilket underlag dokumentationen skall användas till bör alltid huvudsyftet vara 

att ge en mer eller mindre fullständig bild av byggnaden, dess delar och dess miljö samt 

historia.
23 

 

Den traditionella dokumentationen i form av uppmätningar, fotografier och beskrivning 

ger en objektiv bild av själva byggnaden, dess mått, material, färgsättning, 

detaljutformning osv. Medan de mera abstrakta kulturhistoriska kvaliteterna som visas i 

tabell 1 kräver kompletteringar i form av förmedlade dokumentation, exempelvis 

frihandsteckningar, konstnärlig fotografering och litterär beskrivning.
24 

 

I det stora hela är dokumentation ett mycket vidklyftigt begrepp. Det innefattar allt ifrån 

film, foto, uppmätningar, insamlandet av dokument, intervjuer osv.
25

 Detta gör det svårt 

att precisera på vad som skall ingå i en dokumentation samt hur detaljerad den skall 

vara. Avsikten med dokumentationen borde rimligen vara att säkra byggnaderna med 

tillräcklig information för att möjliggöra en beskrivning av byggnaden i framtiden. 

Grunden för en sådan dokumentation borde ligga i en uppmätning och inventering av 

hela byggnaden.  

 

När kulturhistoriskt värdefulla byggnader avvecklas är det vanligt att det görs en 

dokumentation innan. För byggnadsminnen kan det även ställas krav på att en 

dokumentation måste göras innan man river eller flyttar en byggnad som är 

byggnadsminnesförklarad. För byggnader som är skyddade i detaljplanen och då har 

lagskydd enligt Plan- och bygglagen framgår det inte att krav på en dokumentation kan 

                                                 
23

 Unnerbäck, sid 38 
24
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ställas av en sådan byggnad innan avveckling. Däremot kan det krävas en rivningsplan, 

men den handlar mer om hur rivningsavfallet ska tas tillvara.
26

  

 

En dokumentation av en byggnad som är kulturhistoriskt märklig bör, vare sig den är 

byggnadsminne eller ej, vara väl dokumenterad. Dokumentationen bör innefatta både de 

objektiva och de kulturhistoriska värdena. Naturligtvis ska den även innefatta en 

noggrann sammanställning och genomgång av befintligt arkivmaterial, i form av bland 

annat ritnings material, historiska material samt samtida och senare tillkommen 

fotodokumentation.
27

  

Dessa material brukar finnas till hands i kommuners samt länsstyrelsers arkiv, men även 

genom intervjuer med människor som har anknytning till byggnaden göra att historiskt 

material kan kompletteras.  

Om detta historiska underlag inte ger en korrekt uppfattning om byggnadens nutida 

utseende bör särskilda insatser göras för att komplettera materialet.  

För att fånga byggnadens nutida utseende är ritningar av planer, sektioner och fasader 

en viktig källa tillsammans med fotografier av exteriör och interiör samt detaljbilder av 

värdefullare utsmyckning, byggnadsdelar och fast inredning.
28 

 

Att filma den berörda byggnaden medan den ännu utnyttjas, och helst innan dess öde är 

beseglat, skulle vara av stort värde. Det är då viktigt att få med de människor som 

verkar där så att det inte blir en film med idel tomma rum. Detta är ett betydelsefullt och 

informativt komplement till den traditionella byggnadsdokumentationen.
29

 

 

Då det gäller byggnadens konstruktioner och hantverksteknik m.m. är det värdefullt att 

följa upp dokumentationen under hela avvecklingsarbetets gång då sannerligen en hel 

del ny information kommer att blottläggas under rivnings- eller flyttningsprocessens 

gång.
30 

Som till exempel tapeter, fogar, inristade årtal m.m. som kan tillföra värdefulla 

uppgifter till den kulturhistoriska dokumentationen
 

 

7. Vad är kulturhistoriska värden? 

De kulturhistoriska värden kan man avse som materiella och immateriella företeelser 

som på ett särskilt sätt fungerar som källa till berättelser om människans historia. Dessa 

kulturhistoriska värden kan utgöras av såväl enskilda objekt som helhetsmiljöer.
31

   

När det gäller att dokumentera en byggnad finns det olika system att använda sig av. 

Dessa system baseras oftast på att man utgår ifrån de kulturhistoriska värdena som gör 

byggnaden synnerligt märklig. Både byggnadsminnen och andra kulturskyddade 

byggnader har fått sitt lagskydd för att de är så märkvärdig genom sitt kulturhistoriska 

värde. Dessa värden kan vara av många olika slag. För en byggnad kan det vara att 

själva byggnaden i sig som är så märkvärdig genom sitt speciella byggnadssätt och sin 

arkitektur medan en annan byggnad kan vara märkvärdig genom sin symbolik för en ort 

eller för en händelse. Dessa två byggnader har då blivit värderade med två olika 

kulturhistoriska värden men kan ändå ha fått liknande lagskydd. 
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När det gäller bebyggelse har Riksantikvarieämbete gjort en definition av vilka element 

de kulturhistoriska värdena består av. De använder grundmotiv som dokumentvärde 

respektive upplevelsevärde. Till dessa värden kan man även koppla förstärkande och 

övergripande motiv.
32 

7.1 Dokumentvärde 

Med dokumentvärde menas faktiska och historiska egenskaper som byggnader har. Det 

kan vara; byggnadshistorisk, byggnadsteknikhistorisk, arkitekturhistorisk, 

samhällshistorisk, socialhistorisk, personhistorisk, eller t.ex. teknikhistorisk. Detta är 

värden som kan beskrivas objektivt och då viktigt att anmärka att uppgifterna av denna 

typ är mer eller mindre beroende på bedömarens kunskap och inriktning.
33 

7.2 Upplevelsevärde 

Utöver de faktiska värdena finns också upplevelsevärden. Dessa är svårare att mäta och 

klassificera då de utgår från värderingar. Dessa värden bygger på estetiska, 

upplevelsemässiga och socialt engagerade egenskaper som t.ex. arkitektoniskt, 

konstnärligt värde eller platina, identitetsvärde, kontinuitetsvärde och traditionsvärde 

m.m.
34 

7.3 Förstärkande och övergripande motiv 

Till grundmotiven kan även förstärkande och övergripande motiv läggas till, dvs. 

kriterier som inte är självständiga men kopplade till grundmotiven kan förstärka dem. 

Dessa är autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet.
35 

 
I tabell nedan följer en sammanfattning av de olika motiven/värden: 

Grundmotiv 

 

Förstärkning och övergripande 

motiv 

Grundmotiv dokumentvärde 

 
Byggnadshistoriskt värde föreligger då en byggnad vittnar om tidigare 

byggnadsskick. Det kan vara en byggnad i ursprungligt skick men också 

en byggnad som förändrats genom tiderna. I det senare fallet ligger 

värdet just i denna omformning av byggnaden. 

 

Byggnadsteknikhistoriskt värde föreligger om det använts någon 

speciell byggnadsteknik vid uppförandet. Det kan exempelvis handla 

om någon teknisk innovation eller om murningsteknik. 

 

Patina kan vara både ett dokumentvärde och ett upplevelsevärde. Patina 

innebär synliga spår av åldrande och långvarig användning men med en 

estetisk dimension som skiljer detta från vanligt slitage och förfall. 

 

Arkitekturhistoriskt värde kan finnas i byggnader eller större 

anläggningar som på ett eller annat sätt särskiljer sig genom den 

arkitektoniska gestaltningen. 

 

Samhällshistoriskt värde anses föreligga då en byggnad eller en 

byggnadsmiljö vittnar om samhällsutvecklingen på orten eller i 

 

 

”Begreppet kvalitet inbegriper flera olika 

egenskaper, från det rent 

hantverksmässiga utförandet till en 

närmast estetisk aspekt, som ser ett slags 

skönhet i en väl uttänkt konstruktion, 

noggrant utformade detaljer, väl valda 

material och ett intelligent och skickligt 

utfört hantverk.” (Unnerbäck 2002, s 97) 

Hållbarhet, funktionsduglighet och 

slitstyrka är några olika kvalitetsbegrepp. 

 

Autenticitet, äkthet handlar dels om 

objektivt konstaterbar äkthet och orördhet 

men också om subjektivt upplevd äkthet 

och ålder. Detta gör att vad som betraktas 

som autentiskt 

varierar. 

 

Pedagogiskt värde, tydlighet handlar om 

att ”... lyfta fram konkreta fakta och 
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regionen. Det kan till exempel handla om arbetarstadsdelar eller 

enskilda byggnader som markerar milstolpar i utvecklingen. 

 

Socialhistoriskt värde är kopplat till hur människor har levt, arbetat och 

umgåtts. De miljöer och byggnader som skildrar detta anses ha ett 

socialhistoriskt värde. Arbetarklassens boende- och arbetsmiljöer, 

herrgården eller den genomsnittliga bondgården kan utgöra miljöer som 

är av socialhistoriskt intresse. 

 

Personhistoriskt värde är kopplat till en viss persons livsmiljö. Miljön 

kan exempelvis ge en förklaring till personens livsverk. 

 

Teknik- och industrihistoriskt värde är främst kopplat till industrins 

byggnader och miljöer såsom masugnar, kvarnar och industrialismens 

fabriksanläggningar. 

 

 

Grundmotiv upplevelsevärde 

 

Arkitektoniskt värde kan finnas i separata byggnader men också i större 

miljöer. Värdet kan till exempel ligga i fasader, i plan-lösningen, i en 

byggnadsgrupp eller i en konsekvent genomförd stadsplan. 

 

Det konstnärliga värdet hos en byggnad är framförallt kopplat till dess 

arkitektur. Konstnärligt värde kan också finnas i exempelvis 

fasadskulpturer och invändiga målningar. 

 

Patina. Se ovan. 

 

Miljöskapande värde kan föreligga hos byggnader och miljöer av olika 

karaktär. Det kan handla om en byggnad i en enhetligt gestaltad miljö 

eller en byggnad som har stor betydelse för stadsbilden på grund av sin 

placering. 

 

Identitetsvärde tilldelas en miljö som ger en känsla av igen-kännande, 

samhörighet och trygghet. Det handlar om en miljö som människan har 

personliga relationer till. 

 

Kontinuitetsvärde handlar om den historiska framväxten av ett 

samhälle. En stadsmiljö som bär spår av utveckling och förändring och 

som ger olika associationer till olika generationer kan anses ha ett 

kontinuitetsvärde. 

 

Traditionsvärde kan föreligga hos byggnader och platser som 

förknippas med någon speciell företeelse. Det kan vara en byggnad som 

haft samma funktion under en längre tid eller en plats där en gammal 

tradition hålls levande. 

 

Symbolvärde kan tilldelas en byggnad som förmedlar ett budskap. 

Byggnaden kan exempelvis symbolisera en ort, en samhällsfunktion, 

ideologier, makt eller rikedom. 

 

detaljer i syfte att förtydliga…” 

(Unnerbäck 2002, s 101). Detta motiv 

fungerar som förstärkare framförallt av 

dokumentvärdena, de historiska 

grundmotiven. 

 

Sällsynthet är en egenskap som främst 

fungerar som förstärkare av andra 

bevarandemotiv. Om en byggnad är den 

enda bevarade i sitt slag och alltså 

synnerligen sällsynt bör den bevaras 

oavsett om den exempelvis är starkt 

förändrad. 

 

 

 

Representativitet (nationellt, regionalt, 

lokalt) är även det en egenskap som 

främst fungerar som förstärkare av andra 

motiv. Representativitetsbegreppet 

handlar om att urskilja vilka byggnader 

inom ett större bestånd som är mest 

representativa för till exempel en viss 

företeelse. 

 

Källa: Sara Thelin (2009) 
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8. Metoder 

Tidigare i rapporten har det skrivits om den traditionella dokumentationen bygger i 

huvudsak på objektiva värdena. Den utförs i form av uppmätning, fotografering och 

beskrivning av byggnaden. Här nedan följer olika metoder för att värdera även de mera 

abstrakta kulturhistoriska kvaliteterna vilka behöver en mer förmedlande dokumentation. 

Dessa kan stå som en komplettering till den traditionella dokumentationen.   

 

8.1 Unnerbäcks metod 

I boken ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” beskriver Unnerbäck en metod som 

just utgår ifrån de värdena i tabell 1. Metoden är främst till för bedömning av enskilda 

byggnader men den går att använda på samlade bebyggelsemiljöer. Denna metod har 

Unnerbäck tagit fram denna metod tillsammans med Riksantikvarieämbetet för att 

erbjuda en enkel metod att systematiskt definiera det kulturhistoriska värdet hos en 

byggnad, samt att fungera som en checklista som tar upp de viktigaste 

värderingskriterierna.  

Unnerbäck understryker att denna metod inte är en påtvingad mall utan ett hjälpmedel 

vid värdering och dokumentering. 

 

   Fig3. Sammanställning av Unnerbäcks värderingssystem 

 

Unnerbäcks metod är ett värderingssystem som görs i tre steg. Det första steget är 

identifikation vilket innebär att man identifierar vilket eller vilka grundmotiv som talar 

för ett bevarande. Dessa grundmotiv är uppdelade i två grupper, dokumentvärde och 

upplevelsevärde. De kan bestå av ett eller flera motiv med varierande styrka men oftast 

finns det ett kriterium som är dominant.
36 

Nästa steg är bearbetning, där bearbetas den grundläggande värderingen mot andra 

kriterier. Här tar man in de förstärkande och övergripande motiven och kompletterar 

den tidigare bedömningen med nya kriterier. 

I det tredje och sista steget sammanställs grundmotiven med de förstärkande och 

övergripande motiven för att få fram en sammanfattande kulturhistorisk värdering.  

                                                 
36

 Unnerbäck, sid 21ff 
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Av den sammanvägda värderingen är det viktigt att det framgår vilket eller vilka motiv 

som väger tyngst då det blir det motiv som blir vägledande för den fortsatta hanteringen 

av byggnaden.
37

 

8.2 DIVE-metoden 

Metoden syftar till att utifrån olika historiska spår, tolka och utvärdera hur kulturarvet 

på ett konstruktivt sätt kan utvecklas i framtiden.  

DIVE-metoden är en värderings metod som är först och främst utvecklad för att 

analysera sammanhållna miljöer och inte i första hand enstaka objekt.
 38

  Utan metoden 

klargör det fysiska sambandet mellan olika geografiska nivåer; från landskapet via 

områden och kvarter till enskilda byggnader. 

Metoden bygger på fyra olika steg med frågor som succesivt skall besvaras
39

: 

 

 Describe (beskriva): Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets 

ursprung, utveckling och karaktär? 

 

 Interpret (tolka): Varför har vissa element och karaktärsdrag haft speciell 

betydelse i samhället? 

 

 Value (värdera): Vilka historiska delar och karaktärsdrag har speciellt värde, kan 

de utvecklas och var går gränserna för vad de tål? 

 

 Execute (handla): Hur kan områdets utpekade historiska karaktärsdrag och 

resurser förvaltas och utvecklas? 

 

Man kan säga att i de tre första stegen utför man själva analysen. I metodens första steg, 

Describe, gör man en beskrivning av hur samhället ser ut i dag. Man vill belysa 

analysområdets historiska karaktär. Detta bör göras med hjälp av tydliga bilder och 

textavsnitt som förklarar kopplingen mellan då- och nutid.  

I nästa steg, Interpret, skall man skall tolka det framtagna materialet. Detta i syfte att 

kartlägga vad som har varit och vad som ännu är av särskilt stor betydelse för dess 

tidigare och fortsatta utveckling. 

I tredje steget skall man värdera det utvalda materialet och belysa områdets 

kulturhistoriska värden och möjligheter. 

 Det sista och avslutande steget utformas ett förslag på hur man skall tillvara ta det 

material som tagits fram från de tre första, alltså från analysen.
40

 

 

Denna metod har man använt i Malmberget först och främst för att beskriva, tolka samt 

värdera de miljöer som i ett första skede berörs av gruvans expansion och de miljöer dit 

de gamla byggnaderna ska kunna flyttas, brukas och bevaras i form av nya historiska 

miljöer på ny plats. Men man har inte kunnat tillämpa metoden till fullo eftersom det i 

detta fall har handlat om att diskutera hur delar av miljöer som måste utplånas kan tas 

tillvara genom att flyttas.
41

 

 

                                                 
37

 Lundberg, Caroline 
38

 Rodin, Anna 
39

 RRA, DIVE 
40

 Rodin, Anna 
41

 Gällivare kommun 
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8.3 Dokumentation med hjälp av laserskanning 

Dokumentering med hjälp av laserskanning är inte vanligt när det gäller kulturhistoriska 

byggnader. Att tillämpa den istället för de traditionella uppmätningarna skulle spara 

mycket tid och ge en mera exakt uppmätning. De objekt som idag dokumenteras med 

traditionell teknik och där laserskanning skulle kunna användas är i första hand objekt 

med stor komplexitet och detaljrikedom, då den möjliggör snabb och noggrann 

inmätning. För enklare byggnader är laserskanning inte så lämplig då kostnaden blir 

högre än vid traditionell uppmätning samt att det stora antalet mätpunkter snarare 

komplicerar vidare bearbetning än förenklar denna.
42 

 

Fördelarna med dokumentation med laserskanning är flera:  

 Exakthet 

 Snabbhet 

 Åtkomlighet 

 Åskådlighet  

Det som först och främst är den stora fördelen med att 

utföra dokumentation med laserskanning är att hela 

byggnaden dokumenteras med miljontals mätpunkter 

där resultatet blir ett exakt punktmoln, en 

tredimensionell kopia i skala 1:1 av den mätta volymen. 

Där kan man sedan hämta den information man behöver som till exempel mått, 

underlag till planritningar, snitt i byggnaden eller volymräkningar. 

Men det finns även nackdelar med laserskanning som bland annat: 

 

 Kostnad 

 Svårighet att arkivera 

 

Det som ofta brukar vara ett orosmoment och den största nackdelen med laserskanning 

är arkiveringen och den framtida läsbarhet av materialet då digitala medier måste 

uppdateras allteftersom programvaror förnyas. Av den orsaken blir det osäkert att 

basera stor del av dokumentationen på laserskanning samt annan digital media då dessa 

kräver mycket omsorg i samband arkivering.  

Den virtuella median är mer lämplig att använda som en tillämpning till den 

traditionella dokumentationen som ett kortvarigt komplement, som hjälp vid 

restaurering, rekonstruering eller som material för att presentera en byggnad eller ett 

område som har avvecklats. 

 

Att använda laserskanning speciellt vid rivning av en byggnad skulle vara värdefullt om 

man i framtiden planerar på att återskapa byggnaden och då istället för att bli hänvisad 

                                                 
42

 Persson, Anders och Larson, Robert 

Fig.4 Scannat punktmoln 
 



 

 
En studie av dokumentationsprojekt där kulturmiljöer har dokumenterats innan avveckling. 

Examensarbete, 2011 

18 

till ”osäkra” uppmätningsritningar kunna ta fram punktmolnet av byggnaden i skala 1:1 

och då ha en exakt modell som visar hur byggnaden faktiskt såg ut.
43

   

Detsamma skulle vara för en byggnad som skall flyttas och speciellt om 

flyttningsmetoden sker via demontering, då skulle sådan modell skulle underlätta 

rekonstrueringen.  

 

 

 

 

 

 

8.4 Sammanfattning kring metoderna 

Att kulturhistoriskt värde skulle utgå från ett enda kriterium som till exempel 

arkitekturhistorisk är sällsynt. Detta bör man medveten om när man gör den 

kulturhistoriska värderingen, att begreppet kulturhistoriskt värde inte är entydigt. Oftast 

vid en värdering märker man att det kulturhistoriska värdet är det uppbyggt av flera 

olika egenskaper som kan innefatta både fakta och rena upplevelsevärden.
44

  

 

Det finns inga självklara kriterier för vad som kan betraktas som värdefullt för en 

kulturbyggnad eller miljö då värdena förändras med tiden, man kan alltså inte fastställa 

en lista över vad som är och inte är en kulturbyggnad eller kulturmiljö.
45 

En byggnad som idag kan kännas ointressant och sakna kulturhistoriska värden, kan i 

framtiden värderas med ett högt kulturhistoriskt värde. Detta gör att man i samband med 

en värdering bör tänka långsiktigt. 

 

När man värderar en byggnad bör man även nämna att dessa egenskapers värden är helt 

beroende på vad bedömaren har för kunskap och inriktning.
46

  

En arkitekt skulle möjligtvis värdera en byggnad utifrån dess arkitekturhistoriska värde, 

medan en antikvarie eventuellt skulle värdera utifrån det samhällshistoriska värdet.  

Hur man bedömer värdet beror alltså på olika egenskaper som erfarenhet, 

intresseinriktning, kompetens och omdöme. Det är därför viktigt att en värdering 

                                                 
43

 Göllas, Mimmi 
44

 Unnerbäck, sid 18 
45

 Minati, Olof 
46

 Unnerbäck, sid 22 

Fig.5 Exempel på ett skannat objekt. Från vänster: Foto, Obehandlat punktmoln, 

Måttsatt punktmoln, Trådmodell, Ytmodell.  
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diskuteras i en större grupp med bred samlad kompetens och erfarenhet. Som 

exempelvis Unnerbäck nämner i ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” att vid 

bestämmandet av upplevelsevärden som i sig är subjektiv så krävs det särskild 

omsorg.
47 

 

Dokumentationen av en byggnad med byggnadsteknikhistoriskt värde måste självfallet 

redovisa de tekniska egenskaperna som gör den märklig. Om det är det socialhistoriska 

värdet som är huvudmotivet kan det behövas en mer förmedlande dokumentation. Den 

kan innefatta en mer utförligare beskrivning av omständigheterna kring byggnadens 

tillkomst och användning, framtagning av äldre fotografier och annat material ur arkiv 

och tryckta källor, intervjuer med tidigare ägare osv.
48 

Det kan tyckas självklart att bevara Selma Lagerlöfs hus i autentiskt skick, men varför 

bevara en mellansvensk herrgård kan tyckas mindre självklart, därför är det viktigt med 

en mer förmedlande och utförligare dokumentation och motivering varför den är särskilt 

skyddsvärd.
49 

 

Dessa redovisade metoder är utformade för bevarande av byggnader och 

byggnadsmiljöer men de kan även fungera som underlag och hjälpmedel vid 

sammanställning av dokumentationer för byggnader som skall försvinna. Eftersom det 

inte är meningen att byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

skall försvinna har inte vägledningar eller mallar för sådana dokumentationer tagits 

fram.  

Unnerbäck skriver om det system han demonstrerar i ”Kulturhistoriska värdering av 

bebyggelse” att det skall fungera som underlag till dokumentationer, även för 

dokumentationer där det gäller att åt eftervärlden bevara bilden av en byggnad eller 

miljö som av något skäl måste försvinna eller förändras, en slags 

skyddsdokumentation.
50 

För byggnader som valts ut att bevaras, och speciellt för byggnadsminnesförklarade 

byggnader, bör det finnas en grunddokumentation som ger en allmän uppfattning om 

bygganden och dess karaktär. Denna grunddokumentation bör också fungera som en 

enkel skyddsdokumentation om byggnaden skulle förstöras. 

När en byggnad står inför speciellt hot om rivning kan det bli aktuellt att genomföra en 

utförligare dokumentation och då även för byggnader som har värderats med lågt värde 

i bevarandehänseende, eftersom det kan finnas kvaliteter som är dolda.
51 

 

De värden som tas fram för att bevara en byggnad är de värden som gör den byggnaden 

synnerligen märklig, det är just dessa värden som då är viktiga att ta med i en 

dokumentation av byggnaden när den skall avvecklas. 
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 Unnerbäck, sid 39ff 
49
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50
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9. Generella ambitionsnivåer för dokumentation 

Vid dokumentationsarbetet kan det ofta vara svårt att avgöra vilken ambitionsnivå man 

skall använda då det inte finns några bestämda ramar för exakt vad som skall tas med i 

en dokumentation, utan ambitionsnivån har alltid varierat utifrån syfte och ekonomiska 

möjligheter. Unnerbäck skriver att ”omfattningen och ambitionsnivån bestäms med 

utgångspunkt från objektets art och ställs i relation till styrkan i det kulturhistoriska 

värdet och typen av lagskydd”.
 52

Av den orsaken har vissa av dokumentationer som 

studerats har haft en högre ambitionsnivå än andra även fast det har handlat om 

liknande byggnader. 

Johan Höglund på Skansen menar att byggnader som skall rivas bör ha en så detaljerad 

dokumentation att den skall kunna återskapas utifrån dokumentationen. Detsamma 

menar Agneta Rehnberg på Länsstyrelsen att detaljeringsgraden för dokumentationen 

ska vara tillräcklig för att kunna användas i en återuppbyggnadsprocess. Man skall med 

den färdiga dokumentationen i handen i princip kunna rekonstruera byggnaden utifrån 

dessa uppgifter. Man bör också tydligt kunna följa hur den eventuellt förändrats över tid, 

såväl i sitt sammanhang som i sin fysiska gestalt och sociala miljö.  

 

I boken ”Kulturhistoriks värdering av bebyggelse” skriver Axel Unnerbäck om olika 

ambitionsnivåer för dokumentation.
53 

9.1 Totaldokumentation 

Bör ge en så fullständig bild som möjligt av objektet och dess olika egenskaper, dess 

konstruktion, material och andra kvaliteter. Dokumentationen skall ge underlag för 

ställningstaganden i vård -, konserverings- och användningsfrågor samt på längre sikt 

ha som målsättning att utvinna så mycket kunskap som möjligt ur objektet. Den skall, 

t.ex. via publikationer, förmedla en god uppfattning av objektet med dess fysiska 

egenskaper och atmosfär även till dem som inte har möjlighet att besöka det.  

I teknisk avseende bör den vara så fullständig att en återuppbyggnad är möjlig om den 

skulle förstöras. 

Totaldokumentation bör tillämpas för objekt av stort värde där risken för skador är 

särskilt stor, t.ex. trähus och taklag. Dokumentationen kan avse hela byggnaden eller 

vissa delar. 

9.2 Normaldokumentation 

Skall ge en objektiv och fyllig bild av byggnaden och en god uppfattning även om mer 

abstrakta kvaliteter, som platina, identitetsvärde och pedagogiska egenskaper. Den skall 

vara en utgångspunkt för ställningstaganden i förvaltnings- och vårdfrågor och så 

beskaffad att den 

kan fördjupas och kompletteras för olika ändamål, exempelvis forskning eller 

projektering av byggnadsvårdsåtgärder. 

Krav på normaldokumentation bör gälla för statliga och enskilda byggnadsminnen samt 

byggnader och anläggningar som har motsvarande skyddsbestämmelser knutna till 

statlig ekonomisk stödgivning. Den är framför allt vårdinriktad och förmedlande. 

 

Lämplig ambitionsnivå (jfr Förundersökning enl. Boverkets ändrings råd, BÄR): 
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 Fotografier av byggnadens exteriör, tagna så att alla fasader och viktigaste 

detaljerna finns dokumenterade. Viktigt är att också tak och sockel är väl synliga. 

 Fotografier av byggnadens miljö på sådant sätt att man tydligt upplever hur 

byggnad och miljö samspelar, hur byggnaden tar sig ut i närmiljön och på längre 

avstånd. 

 Fotografier av byggnadens interiör. Är interiören skyddad bör fotografierna 

finnas av samtliga skyddade utrymmen, inklusive detaljfotografier av snickerier, 

spisar, golv taklister, takstolar etc. Är interiören inte skyddad, bör 

fotograferingen ändå ske av vissa huvudutrymmen såsom trappuppgång, sal, 

vind, samt eventuella ytterligare rum som ger en representativ bild av 

byggnadens bevarandestatus. Detta gäller oavsett om rummen i sig tillmäts 

kulturhistoriskt värde eller inte; det gäller att skapa en helhetsuppfattning av 

byggnaden. 

 Uppmätning av åtminstone ett plan i byggnaden. 

 Sektionsritningar, som visar takfall och takkonstruktion, grundläggning och 

våningshöjder etc. 

 Beskrivning av byggnadens exteriör, interiör och miljö. Detaljeringsgraden 

anpassas till skyddets omfattning och byggnadens värde.  

9.3 Allmän dokumentation 

Skall ge en allmän bild av byggnaden eller miljön och dess kvaliteter samt möjliggöra 

preliminära bedömningar i exempelvis vård- och användningsfrågor. Dokumentationen 

är åtgärdsinriktad och förmedlande. Objektets typ bestämmer innehåll och metod. 

Generellt gäller fotografering av exteriör och miljö, i vissa fall invändig fotografering 

av representativa utrymmen och kortfattad verbal beskrivning. 

9.4 Åtgärdsdokumentation 

Skall kontinuerligt registrera vidtagna underhålls- och ändringsåtgärder i byggnader 

som bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde. 

Ambitions- och detaljeringsnivå anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde och till 

åtgärdernas art och omfattning. Dokumentationen skall också redovisa metoder och 

material, samt i vissa fall innefatta tillvaratagande av materialprover etc. 

9.5 Sammanställning av ambitionsnivå 

När man utför dokumentationer bestäms ambitionsnivån för respektive objekt. Så 

ambitionsnivån beror på objektet och beställaren och den myndighet eller kommun som 

kräver dokumentationen.
54

  

När man studerar dessa ambitionsnivåer som Unnerbäck har tagit fram 

i ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” så gäller dessa först och främst för 

bevarande. 

Av dessa förslag är en totaldokumentation att föredra vid dokumentering av byggnader 

innan avveckling då den ger en så fullständig bild som möjligt av byggnaden och dess 

olika delar och egenskaper. Men man bör även ha med normaldokumentationen som en 

grund för den totala dokumentationen som i det här fallet kan ses som den 

kompletterande dokumentationen. Normaldokumentationen  

Men man bör vara medveten om är att byggnader har olika skydd, och en byggnad som 

har ett högt kulturhistoriskt värde bör ha ett skydd på samma höga nivå och då även en 

ambitionsnivå på samma höga nivå.  
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För att underlätta kopplingen mellan det kulturhistoriska värdet och valet av åtgärd, 

vilket även innefattar dokumentation, kan en gradering av ambitionsnivån i ett antal 

tydliga steg vara till bra hjälp.
 55

 

 
I ”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” grupperas det kulturhistoriska värdet i fyra 

olika nivåer
56

: 

 

1. Musealt bevarande. Detta är den högsta ambitionsnivån och innebär byggnader 

skyddade som byggnadsminnen. På denna nivå är en fullständig dokumentation 

nödvändig. 

 

2. Det kulturhistoriska värdet skall vara styrande. Denna ambitionsnivå gäller 

byggnader med lagskydd som byggnadsminne eller motsvarande. 

Dokumentationen bör vara så utförlig att den ger en tydlig bild av byggnadens 

karaktär, utseende, konstruktion och speciella kulturhistoriskt värdefulla 

egenskaper. Skall även vara så väldokumenterad att den, åtminstone exteriört, 

kan rekonstrueras.   

 

3. Det kulturhistoriska värdet skall ses som en positiv tillgång. Denna 

ambitionsnivå gäller för byggnader med skyddsbestämmelser enligt Plan- och 

bygglagen eller motsvarande. Här handlar det oftast inte bara om enskilda 

byggnader utan också byggnader som utgör en del i en miljö, t.ex. en yngre 

ladugård inom en byggnadsminnesförklarad herrgårdsanläggning. 

Dokumentationen på den här nivån bör visa att byggnaden är en del i ett 

sammanhang. 

 

4. Inga krav utöver varsamhetskrav i Plan- och bygglagen och annan lagstiftning. 

 

Utifrån dessa nivåer kan man få en uppfattning om hur ambitionsnivån kan variera 

mellan objekt med olika kulturhistoriska värden och lagskydd. Detta kan man tolka som 

en vägledning för hur man lämpligen kan bestämma ambitionsnivån utifrån lagskydd 

och kulturhistoriska värden.  

En byggnad som har ett högt kulturhistoriskt värde och har ett musealt bevarande kräver 

i princip också att dokumentationen ligger på samma höga ambitionsnivå. 

Det som är viktigt här är dessa nivåer gäller först och främst för bevarande, så vid en 

dokumentation av byggnader som skall avvecklas och speciellt för byggnader som skall 

rivas är att man bör ha en högre ambitionsnivå, ju högre nivå desto bättre.
57
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10. Metoder vid studerade dokumentationer: 

I detta avsnitt handlar om själva arbetet där jag har studerat olika 

dokumentationsprojekt av byggnader och gårdar som dokumenterats innan avveckling. 

Flera av de som har studerats har även varit dokumentationer av byggnader som har 

dokumenterats för att bevaras, för att få en analys av byggnaden samt dokumentationer 

vid kulturhistorisk utredning med avseende på byggnadsminnesförklaring.  

10.1 Fallstudier 

Här följer sammanfattningar av några studerade dokumentationsprojekt. 

 

10.1.1 Brunsta gård  

Brunsta gård består av tre byggnader som omfattas av Nyköpings kommuns 

översiktsplan. Denna gård dokumenterades innan den eventuellt skulle säljas och flyttas 

inför planerad exploatering av marken.                                                            

Dokumentationen presenter endast iakttagelser 

baserade framför allt på okulär besiktning från mark 

och golv utan förstörande undersökningar. Så vid en 

eventuell flytt bör dokumentationen kompletteras 

med fördjupande undersökning.  

Dokumentationen är uppbygg med samma stil som de 

flesta av de studerade dokumentationerna. I 

inledningen av dokumentationen beskriver man 

gårdens läge och omgivning, byn och byggnadens 

historia kompletterade med historiska kartor samt om 

ägarna som verkat och bott på gården, vilket är en 

vanlig struktur på dokumentationer. Men det som gör 

denna dokumentation speciell mot andra är nästa steg 

i dokumentationen där man beskriver trädgården. 

Man skriver om trädgårdslämningar och om 

trädgården i ett historiskt perspektiv. Man har även 

gjort en skiss över trädgården där man markerat var 

rabatter, buskar och träd finns.  

Detta är ett bra exempel på hur man kan dokumentera 

trädgårdar och andra områden som omringar en 

kulturhistorisk värdefull byggnad. En byggnad värderas oftast högre tillsammans med 

området kring byggnaden, som i detta fall, trädgården och då är det viktigt att även den 

finns dokumenterad. När en byggnad skall avvecklas från en plats vore det värdefullt 

om området kring byggnaden dokumenteras då byggnaden försvinner från sin 

ursprungliga plats och skiljs då från trädgården. Speciellt vid flytt kan det vara 

värdefullt då man vid den nya platsen vill återskapa även trädgården.  

Därefter kommer man till den kulturhistoriska värderingen, där man har valt att låta den 

presenterade värderingen utgöra en summering av gårdshelhetens och de enskilda 

byggnadernas kulturhistoriska värden. Dessa värden baserar man på en sammanvägning 

av både exteriör och interiör värden.  

Fig.6 Skiss över trädgården vid Brunsta gård 

år 2009. 
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Den största delen av dokumentationer brukar utgöras av tekniska beskrivningen eller 

byggnadsbeskrivningen och så även i denna. Man har i den tekniska beskrivningen gjort 

en besiktning av både exteriör och interiör. I den exteriöra beskrivningen presenteras 

funktion, byggnadstyp, utförande och en kort historik. I beskrivningen av såväl interiör 

som exteriör ingår en materialbeskrivning och en notering av de detaljer som kan anses 

vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Man har gått igenom byggnadsdel för 

byggnadsdel och rum för rum för att med text och bilder beskriva allt i detalj.  

Eftersom man ännu inte vet hur framtiden ser ut för byggnaden, om den skall flyttas 

eller rivas, har man i slutet av dokumentationen gjort en kulturhistorisk 

konsekvensanalys både för gården i sig och för byggnaderna.  

10.1.2 Hamnmästarbostället 

Hamnmästarbostället är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som i detaljplanen är q-

märkt vilket innebär att den inte får förvanskas utan ska bevaras enligt Plan- och 

bygglagen. Byggnaden flyttades i samband med att ett underjordiskt parkeringsgarage 

skulle byggas. Man flyttade undan byggnaden för att sedan återställa den på samma 

plats när bygget av det underjordiska parkeringsgaraget var klart. Av den anledningen 

gjorde man en dokumentation av denna byggnad. 

Dokumentationen genomfördes med traditionell inventeringsmetod med 

sammanställning av historiken kring byggnaden kompletterade med historiska bilder, 

uppmätning och ritningar, översikt av utförda förändringar samt byggnadsbeskrivning 

för både exteriör och interiör. 

För interiören har man gjort en färgundersökning där man redovisat ytskikt på de väggar 

där spår av äldre färglager återfunnits. 

 

10.1.3 Tomteboda stationshus 

Byggnadsminnesförklarade Tomteboda station i Solna stod i vägen för Citybanans norra 

tunnelmynning vilket gjorde att banverket ansökte om att få riva byggnaden. 

Riksantikvarieämbetet bedömde att de hinder, olägenheter och kostnader som ett 

bevarande av byggnaden skulle medföra inte är rimliga i förhållande till 

byggnadsminnets betydelse vilket gjorde att de godkände ansökan och hävde 

byggnadsminnesförklaringen. De beslutade även att rivnings- och demonteringsarbetena 

skulle ske under antikvarisk kontroll och av dem godkänd kontrollant.  

Man dokumenterade byggnaden innan man demonterade exteriör liksom den inredning 

som hade antikvarisk värde. Man såg till att de väsentligaste delar märktes upp innan 

demonteringen för att sedan lagrade den nerplockade byggnaden i väntan på att hitta en 

lämplig plats samt en finansiering av återuppbyggnaden. 

 

Den antikvarisk dokumentation som gjordes av byggnaden innan den revs bygger på 

arkivstudier samt inventering och fotodokumentation. Den innehåller en historik om 

byggnaden med en byggnadsbeskrivning där även den kulturhistoriska värderingen har 

beskrivits.  

 

I rapporten från den antikvariska kontrollen kan man läsa att man började rivnings- och 

demonteringsarbeten med interiören där fast och lös inredning märktes upp. 

Referensbitar av paneler sparades som underlag för rekonstruktion och eventuell 

färgundersökning. Foder, listverk och fyllningsdörrar m.m. märktes upp och bevarades. 
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Även större inredning som dörrar, gjutjärnsradiatorer, trappräcken samt någon 

skåpinredning och matta har sparats. 

Exteriört så märktes fasadteglet upp i väderstreck samt sektioner alltså inte var sten för 

sig. Fönsterkarmar och bågar märktes upp och sparades så även teglet i fönster- och dörr 

överstyckena. I stora drag sparades allt med de sentida plåttaken sparades inte.  

   

Eftersom man har som avsikt att återuppbygga byggnaden igen anser Solna 

hembygdsförening att man bör återuppföras byggnaden nära en järnväg och på ett 

sådant sätt att den blir mer synlig och helst också mer tillgänglig än den varit tidigare. 

10.2 Sammanfattning av studerade dokumentationer 

När man studerat olika dokumentationer så lägger man märke till att de oftast har varit 

uppbyggda på liknande sätt. Innehållsmässigt med tanke på avsnitt och struktur har 

dokumentationerna varit lik varandra, men det som har varierat mellan dessa har varit 

ambitionsnivån. 

 

I inledningarna av dokumentationerna har man gjort en sammanfattning av byggnader 

där man beskrivit byggnaden som den är i dagsläget, fakta kring byggnaden samt 

tekniska och administrativa uppgifter. Man har använt kartor där man visat dess läge 

samt motivering kring varför byggnaden skall försvinna från platsen. Man ha även 

beskrivit varför man dokumenterat byggnaden och vad som är syftet med 

dokumentationen.   

När det har inneburit att byggnaden skall flyttas har man även beskrivit den nya platsen 

för byggnaden. 

I någon av dokumentationerna har man haft en miljöbeskrivning eller ett slags områdes 

beskrivning, där man beskriver hur området kring byggnaden ser ut med hjälp av kartor 

och bilder. Man har även använt skisser över trädgården där träd, buskar och murar m.m. 

har varit markerade. Som exempelvis i dokumentationen av ”Brunsta gård”.  

 

Dokumentationerna har genomförts med litteratur- och arkivstudier kring byggnadens 

verksamhet och historik, samt inventeringsarbete och fotodokumentation av byggnadens 

interiör och exteriör. Intervjuer har också förekommit i en del av de studerade 

dokumentationerna, där man intervjuat personer som verkar och bott i byggnaderna. 

  

Byggnadshistoriken har framkommit som en viktig del i dokumentationerna. Här har 

man genom litteratur- och arkivstudier samt intervjuer med personer som bott och 

verkat i byggnaden sammanfattat all historik kring byggnaden. Man har beskrivit 

historiken kring byggnadens uppkomst, vilka som var arkitekter samt vilka som utförde 

det praktiska arbetet för byggnadens uppkomst.  

Alla förändringar som är gjorda under tidens gång är dokumenterade för att så långt 

som möjligt försöka bevara bilden av den ursprungliga byggnaden. Man beskriver vad 

som har förändrats samt varför förändringarna är utföra. Det kan exempelvis vara att 

byggnaden har genomgått en tillbyggnad eller att byggnaden har fått en ny användning 

från att t.ex. ha varit kontorsbyggnad till att bli bostad.   

Man vill i dokumentationerna visa exakt vad som har hänt med byggnaderna från det de 

byggdes fram till dess de ska rivas eller flyttas. 

 

Dessa studier har ofta varit som en grund för bedömningen av de kulturhistoriska 

värdena. Man har genom litteratur- och arkivstudier fått material om byggnadernas 



 

 
En studie av dokumentationsprojekt där kulturmiljöer har dokumenterats innan avveckling. 

Examensarbete, 2011 

26 

uppkomst och historia vilka har legat som grund för både dokumentvärden som för 

upplevelsevärden.  

Som komplettering till de material man erhållit av studierna har inventeringsarbeten 

utförts för att stärka de värden som man fått ut av studierna.   

När det gäller att dokumentera byggnadernas kulturhistoriska värden har detta varit 

varierande mellan objekten. Man kan säga att i dokumentationer för byggnadsminnen 

och för de större och mer komplicerade byggnaderna har det kulturhistoriska värdet 

varit med som en viktig del i dokumentationen. I övrigt har den delen i 

dokumentationerna varit mer sällsynt. 

 

Det som brukar vara den största delen i en dokumentation är byggnadsbeskrivningen 

som först och främst baserar sig på fältstudierna och inventeringen av byggnaden. Här 

är det de objektiva delarna av byggnaden man vill fokusera på. Man beskriver detaljerat 

både interiör och exteriör. Ända från grundarbetet till snickeri- och glasarbeten, från 

trappor till cykelställ. Man redogör byggnaderna plan för plan och med hjälp av 

ritningar, bilder och text beskriver varje rum med dess inredning, golv, väggar och tak 

osv. På samma sätt gör man även med exteriör, man beskriver varje byggnadsdel och 

dokumenterar med bilder och beskrivande text.  

 

I interiör bör karaktäristiska detaljer, ytskikt och färgsättning noteras. 

Rumsinventeringen bör dessutom innehålla, som vi såg i referensobjekt ”Brunsta gård”, 

en kulturhistorisk notering om byggnadsdelarna, ursprunglighet och förändringsgrad. 

Här kan även ingå en dokumentation av äldre ytskikt. 

Om byggnaden har mer komplicerade detaljer som till exempel paneler, dörrar, fönster, 

lister och annat kan profilmallar eller skisser av dessa vara värdefulla att göra.  

Under inventeringen har man även ta med några materialprover som t.ex. tapetprov, 

handsmidd spik, träpluggar, lister etc.  

Ofta kan det vara så att man exempelvis vid en flytt behöver tapetsera om rummen då 

man ställer upp en byggnad i dess nya miljö. Då är det värdefullt att ha tagit ut ett 

materialprov av tapeten för att kunna göra en liknande kopia av den förra.  

Men även för byggnader som skall rivas är det värdefullt att bevara värdefulla detaljer, 

ytskikt eller liknande som i framtiden kan vara viktiga vid förståelsen om byggnadens 

historia och kulturhistoriska värde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
En studie av dokumentationsprojekt där kulturmiljöer har dokumenterats innan avveckling. 

Examensarbete, 2011 

27 

10.3 Dokumentationsmall utifrån studerade dokumentationer. 

 

Eftersom det inte finns någon speciell mall för hur dokumentationer skall utföras för 

byggnader som avvecklas har jag utifrån de studerade dokumentationsprojekten 

sammanställt en ”mall” över hur dokumentationerna har varit uppbyggda.  

Denna ”mall” är uppbyggd genom att jag har studerat och jämfört olika 

dokumentationsobjekt för att se vad som har varit gemensamt för dessa 

dokumentationen. De flesta har liknande uppbyggnad, men själva beskrivande texten 

har ofta varierat från fall till fall. Men det som speciellt har varit gemensamt för de 

flesta är att de har varit rik på bilder.    

 

 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Visar fakta om ägare av byggnaden, kommun, byggnadens läge samt karta över området 

i dagsläget.  

 

Fakta och historik 

Här beskriver man fakta och historik kring byggnaden samt om området kring 

byggnaden. Man förklarar dess uppkomst, bakgrunden till varför den byggdes samt vem 

som stod för byggandet av byggnaden, arkitekterna m.m. Man visar med gamla kartor 

och bilder på hur området såg ut på den tiden när den byggdes. Även fakta om årtalens 

olika arkitekturer m.m. har ingått i vissa av dokumentationerna.  

Dessa fakta har oftast hämtats från olika arkiv i form av artiklar, ritningar, tidigare 

inventeringar och dokumentationer men även genom muntliga uppgifter. 

 

Utförda förändringar 

Alla utförda förändringar som skett bygganden under tidens gång beskrivs, även 

förändringar när det gäller byggnadens funktion. 

 

Kulturhistoriska värden 

Beskriva utförligt de kulturhistoriska värden byggnaden har och som gör den synnerligt 

märklig. Förutom att ange vilka slag av kulturhistoriska värden som en byggnad 

representerar, bör det också göras tydligt vilka egenskaper samt detaljer som är det 

värdefulla.
58 

 

Byggnadsbeskrivning 

I byggnadsbeskrivningen sätts fokus på byggnaden. Man klargör noggrant byggnaden 

både till exteriör och interiör. 

Exteriör: 

Här beskriver man med både text och bilder hur väggar, tak, fönster, dörrar och trappor 

m.m. ser ut och hur de är uppbyggnad samt vad de har för material och färger. Man har 

tagit bilder runt bygganden som visar fasader och gavlar samt andra byggnadsdelar och 

utstickande detaljer.  

Man beskriver detalj för detalj hur allting är gjort, vad det är gjort av samt hur det ser ut. 

Ända från grundarbetet till snickeri- och glasarbeten, från trappor till cykelställ. De 

detaljer som är svåra att beskriva med ord kompletterar man med bilder.  
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 BBR, kulturmiljövård 
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Interiör: 

På samma sätt som för exteriör 

beskriver man även interiören detalj för 

detalj. Man beskriver rum för rum hur 

det är byggt, materialet och hur det ser 

ut.  

Här har man ofta använt en ritning över 

rumsindelningarna på de olika planen 

och beskrivit varje rum för sig och 

märkt ut speciella detaljer som finns i 

något rum. 

Några av dokumentationerna har haft en 

rubrik ”byggnadsdelar” där man har 

beskrivit varje byggnadsdel i huset. 

Alla golv, golvlister, väggar, tak, 

taklister, fönster, fönsterfoder, dörrar, 

dörrfoder, trappor, kakelugnar osv. är 

beskrivna i minsta detalj och sedan 

markerade var på ritningen över rummen de 

finns.  

 

Konstruktion och stomme 

Med stomme avses de bärande delarna i en byggnads väggar, bjälklag och taklag. Detta 

saknas i de flesta dokumentationer, men är viktiga uppgifter vid en rekonstruktion av en 

byggnad.  

 

Ritningar 

Här kompletterar man med ritningar över området, situationsplan, planritningar, 

sektionsritningar m.m. där måttenheterna är riktiga. 

Även mallar på detaljer som t.ex. lister, som kan var komplicerade att dokumentera göra 

man mallar av och tar med i dokumentationen. 

 

Intervjuer 

Intervjuer bör göras för att komplettera både det historiska och faktamässiga materialet 

men även för att få en bild av vad allmänheten har för uppfattning och värdering av en 

byggnad. 

Intervjuer bör delas upp så att man intervjuar både män och kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Exempel på en rumsbeskrivning 
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11. Hur arkiveras och presenteras dokumentationsmaterial? 

11.1 Presentera 

En viktig fråga som hänger samman med dokumentationsarbetet är hur 

dokumentationen skall omhändertas, arkiveras samt tillgängliggöras och presenteras för 

allmänheten. Det är viktigt att garantera möjligheter för allmänheten att kunna ta del av 

dokumentationerna.  

För att folket skall kunna ta del av resultaten brukar det vara önskvärt att man 

sammanfattar dokumentationsmaterialet i någon from av posterutställning, virtuell 

visning eller något likvärdigt som någon from av internetsida.  

När man presenterar en byggnad kan i detta fall en 3D-modell eller en film av 

byggnaden vara en intressant och bra presentation, där man exempelvis kan visa 

händelseförloppets gång. 

 

Man kan i stort säga att tillgänglighet och presentation kan dela upp i tre steg:
59

 

 

1. Det första steget kan vara en virtuell visning, en utställning m.m. som är en 

sammanfattning av en dokumentation. 

2. Det andra steget är dokumentationen, som man kan säga är en 

sammanfattning av arkivmaterial. 

3. Det tredje steget är arkivet. 

Alltså om en person kommer till en utställning och det del av det presenterade 

materialet och därefter vill fördjupa sig i projektet så bör den personen ha möjlighet att 

ta del av själva dokumentationen. Vill denne även ha en djupare och mer information av 

någon del i dokumentationen kan personen använda tredje steget vilket är arkivet som 

informationskälla, då rapporten till stor del är sammanfattat av arkivmaterial.
 60

 

11.2 Arkivera 

När man har sammanställt en dokumentation är det viktig hur den arkiveras och bevaras. 

Det som man bör tänka på i detta sammanhang är att dokumentationen bör arkiveras så 

att den är tillgänglig i framtiden, vilket också är orsaken till att man har utfört en 

dokumentation, att kunna beskriva och ge en bild av byggnaden i framtiden. Detta leder 

till att arkiveringen bör vara utformad så att allmänheten kan ta del av dokumentationen 

för att nu och även i framtiden kunna få en uppfattning om historien kring byggnaden 

och kunna se vilka åtgärder som utförts och varför. 

Dokumentationen bidrar på så sätt med ökad kunskap och bör då alltså inte bevaras 

isolerat i arkiv. 

Detta gör att vid arkivering så bör man vara noga med vilka som äger materialet. Man 

skall även vara noga med valet av vilka som skall sköta arkiveringen av 

dokumentationerna så att en bra förvaringsteknik används så att materialet blir väl 

bevarat och tillgängligt. 
61

 

Av de studerade dokumentationerna har den största delen av dokumentationerna 

arkiverats på museum och då i främsta fall länsmuseum.   
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 Intervju. Mattson, Olle 
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 Intervju. Mattson, Olle 
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Vid arkivering bör ritningar, foto och beskrivningar komplettera varandra, 

dokumentationen vara lättillgänglig och information om olika delar ska kunna sökas på 

bra sätt, om dokumentationen ska fungera i en återuppbyggnad men också i 

arkivhänseende när man senare söker information om byggnaden.
62 

 

 

När det gäller dokumentationer med tillämpning av 3D och annan digital media anser 

man på Norrbottens minne att det inte är säkert att lägga stor vikt vid att dokumentera 

på sådant vis. Då arkiveringen av sådant material är komplicerat och kräver mycket 

omsorg. Ett sådant material kan istället komplettera en dokumentation för att ha för 

stunden eller några år framåt. I samband med att presentera en riven byggnad eller som 

underlag och information för en återuppbyggnadsprocess av en riven eller flyttad 

byggnad. 

Men vid arkivering då man pratar 50 år framåt i tiden så ser det inte så säkert ut att 

dessa material går att ta fram då dagens programvaror uppdateras kontinuerligt.
63

 

Som nämndes tidigare i avsnittet ”Tillämpning av laserskanning” att denna typ av 

dokumentation är inte lämplig att arkivera på längre tid vilket då visar att man inte bör 

lägga den största vikten av en dokumentation på laserskanning utan som sagt mer 

använda den som en tillämpning. 

 

För att ha den säkraste arkiveringen bör utskrift på papper som arkivupplaga dock vara 

ett krav oavsett vilket media man väljer.
64

 

Som Olle Mattson nämnde att ”den säkraste digitala median är den som går att skriva ut 

på papper”.  
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 Intervju. Rehnberg, Agneta 
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 Intervju. Mattson, Olle 
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 Intervju. Rehnberg, Agneta 
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12. Diskussion/Slutsatser 

Utifrån studerandet av dokumentationsprojekt där kulturhistoriska byggnader har 

dokumenterats innan avveckling har man lagt märke till att dokumentationerna är 

uppbyggda på olika sätt. 

Det finns inte någon speciell mall, metod eller någon bestämd ambitionsnivå för hur 

dokumentationerna skall utformas, utan mall och metod samt ambitionsnivå bestäms av 

bland annat byggnadens kulturhistoriska värden och de ekonomiska möjligheterna men 

framförallt utifrån det som är syftet med dokumentationen.  

När man skall utföra en dokumentation bör man innan dokumentationsarbetet startar 

bestämma allt som omfattar dokumentationen och skriva alla avtal som rör 

dokumentationsarbetet, vilket inkluderar hur de skall arkiveras samt vem som kommer 

äga dokumentationerna.  

Det man framförallt bör fastställa är vad man vill ha för material av dokumentationen 

och vad dokumentationen bör innehålla och omfatta. Detta bestäms av beställaren 

tillsammans med dem som skall utföra dokumentationsarbetet. 

Den som beställer dokumentationen måste vara tydlig med detta samt med vad som är 

syftet med dokumentationen då arbetssätt och metod oftast bestäms utifrån syftet. 

 

När man planerar inför en dokumentation bör man tänka långsiktigt, hur de skall 

bevaras, hur omfattande och detaljerade de skall vara samt vad man i framtiden vill ha 

för kunskap utifrån dokumentationen.  

Man kanske i framtiden vill kunna ta fram materialet för att bygga upp en kopia av 

byggnaden och då bör det finnas en så fullständig dokumentation att det är möjligt. 

Det är just det som kan vara det komplicerade vid planering av dokumentationer, att 

bestämma vad som skall ingå. Därför vore det bra om man låter varje objekts 

kulturhistoriska värde och de fastställda skyddsföreskrifterna och 

skyddsbestämmelserna vara styrande för hur grundlig och ambitiös dokumentationen 

skall vara och vilka delar av objektet den skall fokusera på.  

Detta beror naturligtvis även på om byggnaden skall flyttas eller rivas.  

En värdefull byggnad som skall flyttas bör ha en grundlig dokumentation liksom för en 

byggnad som skall rivas. Men när det gäller flyttning så bör fokus vara mer på området 

och miljön kring byggnaden samt på byggnaden i sin helhet än på själva byggnaden i 

sig, alltså mer fokus på upplevelsevärdena. Detta då byggnaden kommer att finnas kvar 

i framtiden men i en ny miljö. I ett sådant fall är det viktigt att de värdena bevaras då en 

del menar att byggnaderna förlorar sina värden när de flyttas från deras ursprungliga 

plats.  

 

För rivning bör självklart även här en fullständig dokumentation göras då byggnaden 

kommer att försvinna helt och hållet. Här bör man både fokusera lika mycket på själva 

byggnaden som på området och miljön omkring.  Inför en sådan dokumentation bör 

man speciellt tänka på vad man vill ha för material av byggnaden för framtiden.  

Hur blir det i framtiden om man vill rekonstruera en byggnad som rivits, kan man då 

genom dokumentationen återskapa byggnaden igen som en exakt kopia av den tidigare 

byggnaden.  

De åsikter jag har fått höra när jag har intervjuat personer samt läst rapporter kring 

dokumentation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är att man tycker att 

dokumentationen bör vara så detaljerad att en byggnad ska kunna återskapa, i alla fall 

till exteriör. 
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Vill man ha en så detaljerad dokumentation av byggnaden att den går att rekonstruera 

utifrån dokumentationen eller vill man endast ha ett material som beskriver byggnaden 

men en återbyggnad skulle bli svår att utföra utifrån dokumentationen.  

Detta är funderingar man måste bestämma innan dokumentationsprojekten startar, men 

det man bör ha i åtanke är att den bör göras ordentligt för när byggnaden har rivits är det 

försent att komplettera materialet. 

 

Speciellt i Kiruna som står inför en historisk omvandling då hela staden skall flytta på 

sig när gruvan skall fram. I ett sådant stort projekt känns det extra viktigt att 

dokumentera inte bara byggnader utan också miljöer och områden. Här kommer även 

byggnader som för tillfället inte har några speciella kulturhistoriska värden att försvinna, 

men tillsammans med resten av byggnaderna inom samma område bildar de ett känt och 

avläsbart bebyggelseområde. 

 

Fallet i Kiruna 

När gruvan i Kiruna expanderar måste staden maka på sig. Av denna orsak måste en 

stadsomvandling utföras. Denna omvandling kommer inte att medföra att staden flyttas 

på en gång utan det kommer att ske i etapper.  

Den första delen som kommer att drabbas av stadsomvandlingen i Kiruna är stadsdelen 

Bolagsområdet. Det är i det området som Kirunas äldsta bebyggelse finns. Där finns 

arbetarbostäder, tjänstemannavillor och bolagshotell liksom disponentbostaden Hjalmar 

Lundbohms gården. Flera av dessa byggnader i området är väl bevarade hus från 

Kirunas tidigare historia. 

 

I Kiruna pågår det en debatt kring vad 

som skall rivas samt vad som kan 

flyttas. Man menar att de byggnader 

som går att flytta bör flyttas. Detta 

framgår även av de 

enkätundersökningarna som Kirunas 

befolkning har deltagit i, att man helst 

flyttar byggnader med kulturhistoriskt 

värde istället för att de dokumenteras 

och sedan rivs. 

Det som kan vara problematiken vid 

en flytt av byggnader är att de är allt 

för förknippade med sin omgivning 

och vid en flytt tappar byggnaderna 

sin betydelse. Men eftersom hela 

staden måste maka på sig för gruvan är enda sättet för att bevara kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader att flytta dem.  

Men man kan även se det så att de flyttade byggnader blir en del i dess nya historia.
65 

Naturligtvis går det inte att flytta alla byggnader vilket gör att flera byggnader måste 

rivas men då bör en komplett dokumentation bevara de kulturhistoriska värdena. 

 
I området finns det tre byggnader som är byggnadsminnesförklarade, dessa är 

Stadshuset, Järnvägsstationen och Hjalmar Lundbohms gården vilka enskilt har ett högt 

                                                 
65

 Strålberg, Maria 

Fig.8 Område för Gruvstadspark, etapp 1.  
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kulturhistoriskt värde, men alla byggnader inom detta område är så kopplade till 

varandra att de tillsammans skapar ett värdefullt område. 

 

Av detta bör man angående stadsomvandlingen i Kiruna göra som tidigare nämnt en 

detaljerad dokumentation av byggnaderna men även miljöerna och områdena kring 

byggnaderna. Man bör börja med att gå igenom arkiv material för att få fram historiskt 

material, äldre ritningar och tidigare dokumentationer och inventeringar m.m. som 

sedan kan fungera som ett underlag till den kompletterande dokumentationen som bör 

göras av byggnaderna.  

Om Kiruna har jag förstått att det finns mycket dokumentationer, fakta, historiska 

material och ritningar bevarade i olika arkiv. Det finns även fotodokumentationer av 

byggnader samt andra fakta som är bra underlag till dokumentationsarbetet.  

Detta material är värdefullt att gå igenom och komplettera med det som saknas. 

Kontrollera ritningar så att de stämmer överens med dagens utseende, ifall de inte gör 

de bör nya uppmätningar göras. 

 

I fallet i Kiruna bör man göra en sammanslagning av både den traditionella 

dokumentationen och den dokumentering som Unnerbäck beskriver kompletterat med 

en välgjord fotodokumentering. Med det täcker man upp den största delen av 

kulturhistoriska värden både de materiella som de immateriella värdena av byggnaderna. 

Med den traditionella dokumentationen med inventering och fältstudier undersöker man 

byggnaden och området på plats för att granska de objektiva värdena samt utföra 

fotodokumentationen. Med Unnerbäcks system sammanställa de mer kulturhistoriska 

värdena. 

Det som är en viktig och värdefull komplettering till dokumentationen är intervjuer med 

invånare angående byggnaderna. De som bott och verkar i husen osv. För att få mer 

uppfattning om byggnadernas betydelse för allmänheten. På detta sätt kan ännu fler av 

byggnadernas värden tas tillvara. Även en film över byggnaden när den används kan 

vara en värdefull tillämpning i samband med en presentation av byggnader. 

Alla dessa delar i dokumentationen bör utföras av utbildade personer och 

fotodokumentationen utföras av en utbildad fotograf. 

 

När det gäller att bedöma värdet av en byggnad är det viktigt att fler personer med olika 

befattningar är med och bedömer, då bedömningar varierar mycket beroende på 

intressen och utbildning m.m. Man bör ha med antikvarier, arkitekter, konstnärer och 

etnologer m.m. för att få en så komplett värdering av byggnaden. 

 

När denna unika stadsomvandling i Kiruna har blivit så världskänt är det viktigt att 

Kiruna kommun låter omvärlden och invånarna ta del av de dokumentationer som utförs 

i Kiruna. Detta är ett spännande projekt som drar till sig intresserade och nyfikna ögon. 

Att ordentlig presenterna de projekt och dokumentationer som utförs är värdefullt inte 

minst för Kirunas medborgare och för Kirunas kommande generationer, men även för 

de turister som besöker Kiruna kan en utställning eller liknande vara en intressant 

sevärdhet. 
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Fig.3: Unnerbäck, Axel. 2002. Kulturhistorisk värdering av byggnader. 

Riksantikvarieämbetets förlag. Uppsala. 
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Fig.5: Persson, Anders & Larson, Robert. 2004. Laserskanningens möjligheter för 

komplexa byggnader. Examensarbete 10 poäng C-nivå. Byggingenjörsprogrammet. 

Institutionen för teknik. Örebro Universitet. Örebro VT 2004 
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Bilaga A. Lagstiftning 

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
 

3 kap. Byggnadsminnen 
1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 

kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. 

Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan 

anläggning av kulturhistoriskt värde. 

   I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket och som tillhör staten gäller de 

bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne 

övergår till annan ägare än staten, skall det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag. 

   Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fast fornlämning eller kyrkobyggnad 

enligt denna lag. 

 
Skyddets innebörd och omfattning 

2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på 

vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

   Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall 

hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. Lag (2000:265). 

 

Byggnadsminnesförklaring 

4 § Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan väckas av var och en genom ansökan eller 

tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ. 

Ansökan om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne skall innehålla uppgifter om vilken 

fastighet byggnaden är belägen på och om fastighetens ägare samt beskrivning av byggnaden. I 

ansökningen bör även anges vilka omständigheter som åberopas för att byggnaden bör förklaras för 

byggnadsminne. 

Innan länsstyrelsen fattar beslut som enligt detta kapitel kan medföra rätt till ersättning eller inlösen för 

ägare eller någon annan, skall länsstyrelsen undersöka om medel för detta finns tillgängliga. 

 
Ändring och hävande 

14 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid 

mot skyddsbestämmelserna. 

   Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som 

föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. 

Lag (2000:265). 

15 § Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som inte står i 

rimligt förhållande till dess betydelse, får länsstyrelsen jämka skyddsbestämmelserna eller häva 

byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva en byggnadsminnesförklaring som framstår 

såsom ändamålslös. 

   Regeringen får häva en byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsbestämmelser, om regeringen ger 

tillstånd till expropriation som rör byggnaden eller kringliggande område och 

byggnadsminnesförklaringen eller skyddsbestämmelserna inte kan bestå utan olägenhet för 

expropriationsändamålet. 

   Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka skyddsbestämmelser får 

länsstyrelsen eller regeringen förordna att den som begär hävandet eller jämkningen skall bekosta särskild 

dokumentation av byggnaden, om det är skäligt. Lag (2000:265). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.HTM#K3P1S1
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Plan- och bygglagen (PBL)  

 
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
Förbud mot förvanskning 

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. 

 

Underhåll och varsamhet 

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. 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 

§ första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. 

 

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. 

 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 
Förutsättningar för rivningslov 

34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 

konstnärliga värde. 

 

Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. 
 

Statliga byggnadsminnen 

1 § En byggnad som tillhör staten får förklaras för statligt byggnadsminne, om den är synnerligen märklig 

genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde. 

Bestämmelserna om statliga byggnadsminnen i denna förordning får också tillämpas på park, trädgård 

eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 

 

6 § Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid mot skyddsföreskrifterna. 

Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om 

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och kontroll. 

 

10 § Om bibehållandet av ett statligt byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som inte står 

i rimligt förhållande till byggnadsminnets betydelse, kan regeringen jämka skyddsföreskrifterna eller häva 

byggnadsminnesförklaringen. Regeringen kan också häva en byggnadsminnesförklaring som framstår 

som ändamålslös. 

Ansökan om jämkning av skyddsföreskrifterna eller hävande av byggnadsminnesförklaring ges in till 

riksantikvarieämbetet. Ämbetet överlämnar ansökningen till regeringen tillsammans med eget yttrande. 

Ämbetet får också på eget initiativ föreslå regeringen jämkning eller hävande. 
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