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FÖRORD
Detta examensarbete är den avslutande delen i programmet Civilingenjör Arkitektur,
300hp, med inriktning Husbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen är
skriven under skolåret 2016/2017 och motsvarar 30 högskolepoäng.
Examenarbetet skrevs med Statens fastighetsverk som uppdragsgivare. Arbetet
utgick från SFVs Uppsalakontor där jag fått daglig kontakt med både min
handledare men även andra kollegor på kontoret.
Först och främst vill jag tacka mina handledare Jennie Sjöholm (LTU) och Bengt
Skoglund (SFV) som har kommit med goda råd och stöttat mig under arbetes gång.
Jag vill tacka alla mina klasskamrater för våra fantastiska år tillsammans, utan er
hade detta inte varit möjligt. Jag vill även rikta ett tack till min familj och mina
kollegor på SFV i Uppsala för alla härliga diskussioner och den stöttning ni gett mig.
Avslutningsvis vill jag även tacka alla som ställt upp på intervjuer och visningar av
de byggnader jag besökt eller på annat sätt hjälpt mig i mitt arbete.

Klara Dagnäs

Stockholm, mars 2017
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SAMMANFATTNING
I dagens samhälle finns en stark drivkraft för att göra samhället så tillgängligt som
möjligt för människor med olika funktionsnedsättningar. Det skapar en problematik
när det kommer till Sveriges kulturarv, som skyddas av olika lagar, förordningar och
skyddsföreskrifter. Arbetet utfördes åt statens fastighetsverk, som är en av Sveriges
största myndigheter, vad gäller förvaltning av kulturfastigheter och dagligen brottas
med denna problematik.
Syftet med arbetet var att undersöka hur kulturvärden i dörrmiljöer hos statliga
byggnadsminnen från 1800-talet påverkas i samband med åtgärder för att förbättra
tillgängligheten. Målet var även att identifiera eventuella brister eller oväntade
anledningar till att kulturvärden kan gå förlorade.
Studien grundas på dokument- och fallstudier, som genomförts på totalt åtta
dörrmiljöer i byggnaderna Gamla Riksarkivet, Kungliga Operan, Linneanum och
Uppsala Universitetshus. För varje dörrmiljö har åtgärder och ingrepp som utförts
identifierats. Därefter har en värdering och tolkning genomförts, utifrån två olika
värderingsmodeller, av vilka kulturvärden som påverkats.
Resultatet visar, att det är de visuella förändringarna, som påverkat kulturvärdena
hos dörrmiljöerna i de flesta fall. Förändringarna i samhället och vår uppfattning av
funktionsnedsättningar har drivit igenom de sociala reformer, som ursprungligen
lett till förlusterna av kulturvärden. Samtidigt som tillgänglighet är en viktig fråga,
bör vi ta hänsyn till faktumet att kulturarvet är dåligt anpassat för funktionshindrade
av en anledning.
I dokumentation och arkivhandlingar, som studerats, finns en tydlig brist kring vilka
ingrepp som genomförts på byggnaderna sedan dess uppförande. Det är även en
mycket låg detaljeringsnivå på de förklaringar och motiveringar, som finns i de
tillståndsansökningar och beslut, som studerats från SFV och RAÄ.
För att underlätta problematiken kring hur lagstiftningen för tillgänglighet och
kulturvärden tolkas, bör bestämmelser och styrdokument för hur de olika
lagstiftningarna ska förhålla sig till varandra tas fram.
Sökord: Kulturvärde(n), tillgänglighet, statliga byggnadsminnen,
funktionsnedsättning, 1800-talsbyggnader.
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ABSTRACT
There is a great determination towards an increased accessibility in today’s society.
This creates some problems, when the building in question is a historic building of
cultural significance, due to legislations and protective regulations. This thesis is
executed as research for The National Property Board Sweden (SFV), who deals with
these kinds of difficulties daily.
The objective of this theses was to explore the influence of accessibility adaptation on
cultural values in historic buildings from the 19th century, with a focus on doorways.
The aim is also to identify possible faults and weaknesses that could cause a loss in
cultural values.
The study is based on a literature review and observations of eight doorways in the
historical buildings Gamla Riksarkivet, Kungliga Operan, Linneanum and Uppsala
Universitetshus. For each doorway actions and procedures have been identified and
categorized based on the affected cultural values using two different evaluation
models.
The visual changes are, according to the result, the most frequent reason behind the
affected cultural values that has been studied. The increase in social reforms and
legislation about accessibility are the result of a changing society that has altered its
preceptions of disabilities. This could be traced back as one of the major reasons that
might be behind the loss of cultural values. Accessible environments are important,
we should however consider that the cultural heritage is poorly accessible for a
reason.
It has been discovered that the studied archive files and documents have a lack of
information, what actions and procedures the building had endured are vague. The
amount of details explaining the procedures and justification of the actions are also
limited, especially in the permit applications from SFV and its resolve from RAÄ.
In order to facilitate the issue of how the legislation for accessibility and cultural
values should be interpreted, policy documents of how the laws should relate to each
other are required.
Key words: Heritage values, accessibility, historical buildings, disability, 19th century
buildings
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Boverkets byggregler

BFS 2011:13
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lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
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SFS 2010:900

Plan- och Bygglagen

SFS 2013:558

Förordning om statliga byggnadsminnen

SFV

Statens fastighetsverk
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BEGREPP
Nedan följer de begreppsdefinitioner som råder i detta arbete. Olika föreningars och
myndigheters förklaringar har kombinerats med egna tolkningar av begreppen.

BRISTANDE
TILLGÄNGLIGHET

När en person med en funktionsnedsättning
missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar
skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen
ska komma i en jämförbar situation med personer
utan
denna
funktionsnedsättning
(Diskrimineringsombudsmannen, u.å.).

DÖRRMILJÖ

Dörren samt området i direkt anslutning till dörren
där miljön kan påverka dess användning, exempelvis
en
trappa
som
leder
upp
till
dörren,
armbågskontakters placering eller rymligheten kring
dörren.

KULTURVÄRDE

En sammanfattande benämning för vad som i den
fysiska miljön bedöms som värdefullt ur
kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende
(Boverket, 2015).

NEDSATT
Kan exempelvis vara nedsatt syn, hörsel eller kognitiv
ORIENTERINGSFÖRMÅGA förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada) (Boverket,
2015).

NEDSATT
RÖRELSEFÖRMÅGA

Kan exempelvis vara nedsatt funktion i armar,
händer, bål och ben liksom dålig balans. Personer med
nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda t.ex.
rullstol, rollator eller käpp (Boverket, 2015).
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INGREPP

Förändring av miljön

RENOVERING OCH
RESTAURERING

Dessa begrepp har ingen fast definition och är inga
juridiska begrepp utan har olika betydelser i olika
sammanhang. Dock brukar restaurering ses som mer
seriösa, genomtänkta och detaljerat planerade
åtgärder medan renovering oftast upplevs mer som
upprustningar och mindre åtgärder. Enligt ordens
latinska ursprung så har ordet renovering betydelsen
att förnya medan ordet restaurering betyder att
återställa. (Bodin, 2006)

TILLGÄNGLIGHET

Hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar
för personer med funktionsnedsättning. Det gäller
lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till
information och ett bra bemötande. (Myndigheten för
delaktighet, 2016)

VARSAMHET

Att man skaffar sig en god kunskap om såväl
byggnadens värden och kvaliteter som dess brister
och problem. Varsamheten hos en lösning ligger både
i vad som görs och hur det görs, det vill säga både i
valet av åtgärder och hur åtgärderna genomförs.
(Boverket, 2014)
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1 INLEDNING
År 2001 fattade Sveriges riksdag ett beslut om att alla myndigheter skall vara
förebilder i arbetet kring att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar i
samhället (Berner och Johansson, 2006). Myndigheten för delaktighet har sedan dess
ställt allt högre krav på tillgängligheten, så att alla, oavsett funktionsförmåga, ska
kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor (Myndigheten för delaktighet, 2015).
Dock menar Berner och Johansson (2006) att det finns en intressekonflikt mellan de
kulturhistoriska intressena och arbetet för en bättre tillgänglighet, vilket gör att det
uppstår svårigheter.
Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av
handikappolitiken och förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen står i kontrast
till varandra. Den förra sätter press på de förvaltande myndigheterna medan den
senare försvårar ombyggnationer för ett mer tillgängligt kulturarv. (SFS 2013:558 och
SFS 2001:526)

1.1 BAKGRUND
Byggnader som uppförts under 1800-talet, byggdes i ett samhälle med en helt annan
syn på tillgänglighet och funktionsnedsättningar än de som råder idag. De flesta med
en funktionsnedsättning blev hänvisade till institutioner, betraktade som obildbara
eller omyndigförklarade. År 1966 kom den första bestämmelsen om att allmänna
lokaler, i skälig omfattning, skulle vara tillgängliga. Elva år senare, 1977, beslutade
riksdagen att bostäder och allmänna lokaler skulle byggas tillgängliga från början,
även skälighetskravet togs bort. År 1989 skulle kollektivtrafik vara tillgänglig och
2010 beslutade boverket om förordning om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2010:09). Nu
börjar däremot politiska krav ställas om att minska kraven på tillgänglighet.
(Nordiska Museet, u.å.)
Idag beräknas 10 – 20 procent av västvärldens befolkning ha någon form av
funktionsnedsättning (Funka, u.å.). Detta i kombination med att OECD-ländernas
befolkning blir äldre och att kulturrådet förespår ett ökat intresse för kulturella
aktiviteter bland äldre ger ett större behov för ett tillgänglighetsanpassat kulturarv.
Det är inte ovanligt att äldre människor har flera funktionsnedsättningar samtidigt,
som exempelvis nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga. (Kecklund, Andrée,
Bengtson, Willander och Siré, 2011)
Hans von Axelsson, från Tillgänglighetscentret, hävdar däremot, att det kan vara
viktigt att hitta ett sätt att dokumentera, hur förhållandena för människor med
funktionsnedsättningar faktiskt var förr i tiden.
1

Han menar, att det finns skäl till att vi har problem med tillgängligheten idag. Att
människor med olika typer av funktionhinder inte var synliga i samhället för 50-60år
sedan, eller ens för 30år sedan, och att det är viktigt, att man kommer ihåg det.
(Diskussionsmaterial hämtat ur Tillgänglighet och kulturarv av Berner och Johansson,
2006)

Fig. 1.1. Tidslinje över viktiga årtal för samhällsutvecklingen för funktionshindrade

1.1.1

STATENS FASTIGHETSVERK, SFV

Myndigheten Statens fastighetsverks uppdrag är att förvalta några av de statligt
ägda fastigheterna (SFS 1993:527), vilket exempelvis innebär underhåll, restaurering,
om- och tillbyggnad av objekten för att hålla Sveriges kulturarv levande (SFS
1993:527 och SFV1, u.å.).
Som fastighetsägare är det SFV, som ansvarar för att de byggnader och den mark
som har öppet för allmänheten är tillgängliga för alla (SFV1, u.å.). Detta skapar
många gånger intressekonflikter med RAÄ och byggnadernas skyddsföreskrifter
(Berner och Johansson, 2006).

1.2

SYFTE

Arbetet syftar till att undersöka åtgärder, som genomförts för att förbättra
tillgängligheten i byggnader med höga kulturvärden, utreda vilka kulturvärden som
påverkats, hur kulturvärdena påverkats och på vilket sätt olika ingrepp förändrat
vårt kulturarv. Olika modeller för värdering undersöks och brister som upptäcks
under examensarbetet identifieras.
2

1.3

FRÅGESTÄLLNINGAR

HUVUDFRÅGA:
Hur påverkar tillgänglighetsanpassning av dörrmiljöer kulturvärden i statliga
byggnadsminnen?

UNDERFRÅGOR:
-

Hur har ingrepp gjorts i samband med tillgänglighetsanpassning där
kulturvärden påverkats?

-

Hur har SFV och RAÄ motiverat de olika ingrepp som påverkat
kulturvärden?

-

Vilka brister har upptäckts under det här examensarbetet som kan påverka
bevarande av kulturvärden?

1.4

AVGRÄNSNINGAR

Det här examensarbetet genomförs på uppdrag av Statens fastighetsverk vilket ger
en geografisk avgränsning till Sverige och de byggnader SFV förvaltar. Arbetet
begränsas även till de publika dörrmiljöerna i dessa statliga byggnadsminnen. De
granskade byggnaderna är Gamla Riksarkivet, Kungliga Operan, Linneanum och
Uppsala Universitetshus, som alla färdigställdes under 1800-talet.
De teoretiska avgränsningarna gäller tillgänglighetsanpassningar av dörrmiljöer, och
hur åtgärder vid tillgänglighetsarbeten påverkar miljöns kulturvärden.
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2 METOD
Arbetet baseras på litteratur- och fallstudie. Litteraturstudien lyfter fram tidigare
arbeten, lagar, regler och förordningar kring kulturvärden och tillgänglighet samt
bakomliggande teori, som krävts för att kunna fullt förstå och genomföra arbetet.
Därpå har fyra fallstudier genomförts, bestående av byggnaderna Gamla Riksarkivet,
Kungliga Operan, Linneanum och Uppsala Universitetshus.

2.1

LITTERATURSTUDIE

Den litteratur som använts i litteraturstudien har främst påträffats via
rekommendationer från sakkunniga inom ämnet, exempelvis intern och extern
handledare samt andra anställda på SFV. SFVs Uppsalakontor har även en bokhylla
med många relevanta böcker och tidskrifter som använts.
Sökningar i databaserna Google, Google Scholar, DiVA och Libris har gjorts för att
finna ytterligare publikationer och artiklar. Sökorden som använts mest frekvent är:
Kulturvärde(n), tillgänglighet, statliga byggnadsminnen, funktionsnedsättning,
nedsatt orienteringsförmåga och 1800-tal samt deras engelska motsvarigheter.
En stor del av det här arbetet bottnar i svenska lagar och förordningar. Dessa har
därför studerats grundligt som en del av litteraturstudien. Förordningen om statliga
byggnadsminnen, lagen om enkelt avhjälpta hinder och förordning om de statliga
myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken är det som utgör
grunden av det regelverk som styrt arbetet.
För att få en större förståelse i identifiering och bevarandet av kulturvärden, som de
statliga byggnadsminnena utgör, gjordes en studie i restaureringsideologi,
restaurering- samt arkitekturhistoria.

2.3

INTERVJUER OCH SAMTAL

Under arbetet har mycket information erhållits genom samtal och intervjuer med
anställda på SFV och externa konsulter, som jobbar med fallstudiens byggnader. Ett
studiebesök på Uppsala Universitetshus i sällskap med universitetsguiden Mikael
Norrby är ett exempel på ett sådant informativt samtal. Vidare har studiebesök på
samtliga av byggnaderna i fallstudien genomförts i sällskap med sakkunniga
fastighetsförvaltare hos SFV, varvid information och historik kring byggnaderna har
erhållits. Dessa träffar har mestadels varit informella intervjuer, där några
övergripande frågor förberetts, men till största del varit en frågestund, där frågorna
uppstått under samtalets gång.
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2.4

DOKUMENTSTUDIE

Under arbetets gång har dokumentstudier succesivt genomförts, dels av SFVs egna
dokument men även dokument från konsulter och RAÄ.
SFVs egna dokument har hittats via kollegor och SFVs hemsida och består mestadels
av vårdplaner, antikvariska rapporter eller annan dokumentation från olika
ombyggnader eller arbeten. SFVs egna bok, Tillgänglighet och kulturarv från 2006,
samt projektet värdig entré tillsammans med RAÄs dokument om kulturvärdering
och tillståndssökning står för större delen av dokumentstudien.
Den andra stora delen ligger i en studie av de arkiverade tillståndsansökningarna
och besluten från RAÄ. Från början gjordes flera sökningar efter dessa handlingar i
SFVs egna arkiv, men utan resultat. Då gjordes istället sökningar av RAÄs arkiv i
form av ett besök till RAÄs arkivs läsesal. Under besöket fanns möjlighet att scanna
de handlingar som var av intresse för vidare granskning. Dessa inskannade
handlingar finns att se under bilagor.

2.5

STUDIEBESÖK

Besöken i de fyra olika byggnaderna i studien skedde på olika sätt. Besöket på
Kungliga Operan och Gamla Riksarkivet var lika på så sätt, att de endast besökts en
gång, vilket skedde i sällskap med respektive ansvarig teknisk förvaltare. I kontrast
till det besöktes Linneanum två gånger och Uppsalas Universitetshus upprepade
gånger under hösten. Både Universitetshuset och Linneanum besöktes i sällskap med
handledare, Bengt Skoglund, som själv jobbat med de båda byggnaderna. Dock
genomfördes själva besöken på samma sätt.
Innan besöken togs en checklista fram med allt som skulle undersökas och
dokumenteras under studiebesöken, bilaga 1. Eftersom alla studiebesök
genomfördes i sällskap med ansvarig fastighetsskötare, blev besöken en guidad
visning med mycket information om byggnaderna. Besöken började med en kort
beskrivning om att studien riktar sig mot tillgänglighetsanpassade dörrar och
kulturvärden. Därefter började visningen av byggnaden i stort, med fokus på
byggnadens tillgänglighetsanpassade och kulturhistoriskt viktiga dörrar.
Fotografering, ifyllning av checklistan och frågor till fastighetsskötaren gjordes
succesivt under rundvandringen.
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3 TEORI- OCH LITTERATURSTUDIE
3.1

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, RAÄ

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som på uppdrag av riksdagen
ansvarar för frågor gällande kulturarv och kulturmiljöer (RAÄ, 2016). Vid
ombyggnad av statliga byggnadsminnen måste planerade ingrepp, som strider mot
byggnadens skyddsföreskrifter, först godkännas av RAÄ, innan ombyggnaden kan
börja (RAÄ, 2010).

Fig. 3.1. Kortfattad förklaring av hur tillståndsansökningsprocessen hos RAÄ ser ut.
(Riksantikvarieämbetet, 2010)

3.2

RESTAURERINGSIDEOLOGIS HISTORIA

I det bysantinska riket under 600-talet beskriver en av kejsaren Justinians historiker
begreppet restaurering som att målet är att förbättra funktion och estetik, samtidigt
som den ursprungliga byggnadens utseende tas i beaktning. Dock menar Jokilekto,
att detta oftast betydde en helt ny konstruktion, som dessutom skiljde sig från den
ursprungliga. (Jokilehto, 1999)
Under 1500-talet ökade det allmänna intresset för den nationella historien, och i
Sverige uppmuntrades antikvariska studier. Dett skulle leda till ett bättre skydd för
rikets kulturarv. (Jokilehto, 1999)
År 1666 drev Magnus Gabriel De la Gardie, i egenskap av Sveriges rikskansler,
igenom världens första förordning om bevarandet och vidmakthållandet av
historiska minnesmärken.
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Några veckor senare skapades och knöts ämbetet Antikvitetskollegiet till
förordningen, vars uppgift var att samla information om fornminnen,
byggnadsmonument, sägner och traditioner. (Bedoire, 2013)
1700-talet var ett viktigt århundrade, då många begrepps betydelse diskuterades och
fastslogs, bland annat frågan om vad den allmänna uppfattningen var om original
kontra kopior för bland annat utsmyckningar, materialval eller rumsuppdelningen
vid ombyggnationer etc. (Jokilehto, 1999)
På 1830-talet fick tankarna kring restaureringen ett uppsving, då Frankrike införde
statliga riktlinjer för restaurering och England införde policyn om ecklesiologi, som
senare fick innebörden vetenskapen av byggnaden och utsmyckningen av kyrkobyggnader.
Dock var målet för restaureringar många gånger att uppnå estetisk samhörighet med
omkringliggande byggnader, och att stilen upplevdes som ren och enhetlig.
Restaureringsideologin utvecklades från att vara restriktiv till att gå mot drastiska
restaureringsarbeten, där bevarande inte längre var viktigt. Prosper Mérimée, fransk
författare och riksantikvarie under mitten av 1800-talet, var medveten om att den
som reparerade och den som förstörde kunde vara minst lika farliga för byggnadens
kulturvärden. (Jokilehto, 1999)
Under samma period uttalade sig Adolphe Napoléon Didron (arkeolog, glasmålare
och grundare för Les Annales Archéologiquces samt känd som en av de största
kritikerna till periodens restaurering i Frankrike) enligt följande:
“Regarding ancient monuments, it is
better to consolidate than to repair,
better to repair than to restore,
better to restore than to rebuild,
better to rebuild than to embellish;
in no case must anything be added and,
above all, nothing should be removed“
(Engelsk översättning av Jokilehto, 1999, s.138)
Helgo Zettervall, arkitekt och chef för den statliga byggnadsverksamheten i Sverige,
medverkade år 1887 till att publicera skriften Allmänna anvisningar rörande
kyrkobyggnader som innehöll anvisningar och riktlinjer för restaurering. I denna skrift
är vissa stycken direkta översättningar av den franska restaureringsarkitekten
Viollet-le-Ducs skrifter om restaurering, där ett viktigt stycke lyder:
”Med ordet restaurering menas att återställa en förfallen och defekt
byggnad i komplett skick, till en helhet, sådan den måhända aldrig på en
gång har ägt, men som den vid någon viss tidpunkthar kunnat och bort
äga, om den blivit fullföljd i sin egen stil.” (Bedoire, 2013, s.157)
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Under slutet av 1800-talet kom ett uppsving i ekonomin för Sveriges adel och
borgare, vilket ledde till att många äldre slott började restaureras. Stilidealen i slutet
på 1800-talet var en mix av tidigare epoker, vilket idag kallas för historicism, och
många av slotten förlorade sin ursprungliga stil i ombyggnationerna. (Sumner, 2004
och Bedoire, 2013)
Samma tankar som Zettervall och Viollet-le-Duc haft angående restaurering fördes
vidare genom den svenska arkitekten Isak Gustav Carlsson in på 1920-talet. Dock
fanns rörelser, som sedan slutet på 1800-talet ifrågasatt, varför inte mindre
betydelsefulla och vardagliga byggnader, som berättar mer om den folkliga kulturen,
också skulle bevaras. Till skillnad från de tidigare idealen, där överklassen
eftersträvat den fulländade och stilrena arkitekturen, kom nu en mer nyanserad
konsthistorisk forskning kring restaurering och arkitektur. (Bedoire, 2013)
Bedoire hävdar, att den moderna restaureringskonsten föddes 1902 i samband med
att studenter vid konstakademin i Stockholm officiellt klagade på missförhållandena
och den bristande lagstiftningen inom vården av de nationella monumenten. År 1918
bildades Kungliga byggnadsstyrelsen, och då infördes en särskild kulturhistorisk
byrå, som så småningom kom att bli Riksantikvarieämbetet år 1938 (Bedoire, 2013).
Enligt RAÄs historik kopplas däremot nuvarande RAÄ ihop med De la Gardies
Antikvitetskollegiet från 1600-talet (RAÄ2, 2016).
Under 1940 och 1950-talen började arkitekter att göra om restaureringar, som gjorts
under 1800-talet, för att återställa byggnaderna till dess ursprungliga form, och enligt
dåvarande stilideal, ta bort de förvanskningar som gjorts. Fram till
byggnadsvårdsåret 1975 fanns en allmän inställning om att arkitekten hade fria
händer vid restaurering. (Bedoire, 2013)
Restaureringen av Skokloster slott mellan åren 1968 - 1978 med Ove Hidemark som
ansvarig slottsarkitekt gjorde ett banbrytande arbete inom den moderna
restaureringskonsten (Bodin, 2005). Där de, istället för att använda moderna material,
verktyg och metoder, lade stora resurser på att genomföra arbetsmomenten de
ställdes inför på ett sätt som liknar de ursprungliga så mycket det går (Bodin, 2005
och Hidemark, 1972). Allt detta för att restaureringen skulle göras på ett så historiskt
korrekt sätt som möjligt, vilket var ett nytt tänkesätt (Bodin, 2005 och Hidemark,
1972).
Under det tidiga 2000-talet började avancerade och moderna konstruktioner
att kombineras med traditionella material och tekniker. Bedoire ifrågasätter
även, om det inte finns anledning att tro, att vi kommit till vägens ände vad
gäller utvecklingen av restaurering och bevarande. Detta globala intresse
omfattar allt från de äldsta till det yngsta och alla slags byggnader. Utöver
det globala intresset finns ett flertal internationella organisationer, som
ständigt jobbar för kulturarvets bevarande och garanterande framtid.
(Bedoire, 2005)
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3.3

LAGAR, REGLER OCH FÖRORDNINGAR

Referenser för lagrum och föreskrifter finns i referenslista 8.3 Juridiska referenser.

Fig. 3.2. Uppdelning av lagstiftningarna mellan kategorierna tillgänglighet och kulturarv.

3.3.1

KULTURMILJÖLAGEN

I det inledande kapitlet av kulturmiljölagen klargörs att skyddet och vården av vårt
kulturarv är en nationell angelägenhet. Detta för att säkerställa bevarandet av
mångfalden i vårt kulturarv för framtida generationer. Lagen behandlar
bestämmelser angående ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål.
I lagens tredje kapitel står det skrivet att statliga byggnadsminnen regleras i en
separat förordning, vilket gör att kulturmiljölagen inte kommer att hanteras på
grund av arbetets avgränsningar till statliga byggnadsminnen.

3.3.2

FÖRORDNING (2013:558) OM STATLIGA
BYGGNADSMINNEN M.M.

En statligt ägd byggnad, park, trädgård eller annan anläggning av synnerligen märkt
kulturhistoriskt värde kan förklaras som statligt byggnadsminne. Förklaringen av
byggnadsminnen prövas av regeringen, efter att ha framställts av
Riksantikvarieämbetet, som också lägger fram förslag på skyddsföreskrifter för
byggnaden eller anläggningen. Skyddsföreskrifterna skall ange, på vilket sätt
byggnaden ska vårdas och underhållas, samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Det är Riksantikvarieämbetet, som har tillsyn över de statliga byggnadsminnena och
behandlar inkomna ansökningar om åtgärder och ändringar i statliga
byggnadsminnen.
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Regeringen kan häva byggnadsminnesförklaringar, om de anser att byggnader
framstår som ändamålslösa eller att de medför kostnader, hinder eller olägenheter,
som inte stämmer överens med ett byggnadsminnes betydelse.
För statliga byggnadsminnen med särskilda behov kan en slottsarkitekt utses samt
ges instruktioner för dess vård och bevarande, vilket ska ske i samband med
ansvarig myndighet och Riksantikvarieämbetet.
Förordningen trädde i kraft 1 januari 1989.

3.3.3

ICOMOS

ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, är en internationell ickestatlig organisation som jobbar för bevarandet av världens kulturarv. Medlemmar i
151 länder och ett nära samarbete med United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) gör att ICOMOS verkligen arbetar över hela
världen. (ICOMOS, u.å.)
Sedan dess grundande 1965 har ICOMOS producerat flera dokument med olika
riktlinjer för kulturarvets bevarande. Organisationens grundande startade med
antagandet av Venedig-chartret från 1964, efter det har Naradokumentet och Burrachartret tillkommit. (ICOMOS, u.å.)
Venedig-chartret är den andra formulerade samlingen av grundläggande principer
för kulturvärdens bevarande, efter Athen-chartret från 1931. Dokumentet
sammanfattar det som pågick under Venedig-mötet, där restaurering,
begreppsdefinitioner, bevarande, dokumentation och historiska områden
diskuterades. Här tydliggörs, att det är väsentligt, att de principer som tillämpas vid
bevarande och restaurering, bestäms på förhand och formuleras på internationell
nivå, men att länders egna traditioner och kulturer beaktas. Historiska
minnesmärkens bevarande underlättas, enligt Venedig-chartret, om det kan används
till något allmännyttigt ändamål och få kontinuerligt underhåll. Åtgärder som
ändringar, förflyttningar eller rivningar bör endast användas, om det är absolut
nödvändigt för att bevara de historiska minnesmärkena, eller om det föreligger ett
utomordentligt stort nationellt eller internationellt intresse att göra så. Dokumentet
markerar särskilt, att restaurering grundas på respekt för äldre material och autentisk
dokumentation, samt att restaureringen skall avbrytas när antaganden tar vid.
Restaurering måste alltid föregås och följas av en historisk och arkeologisk studie.
Vid restaureringar säger Venedig-chartret, att alla tillskott av värde, oavsett ålder,
måste respekteras eftersom stilenhetlighet inte är något eftersträvansvärt mål.
Kompletteringar av saknade beståndsdelar måste på ett harmoniskt sätt passa in i
miljön men samtidigt kunna skiljas från de autentiska delarna av miljön.
Arkeologiska utgrävningar, restaureringar och konserveringsarbeten ska alltid följas
av noggrann dokumentation, som skall tillförses offentliga arkiv. (ICOMOS, 1964)
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Naradokumentet fokuserar i stort på ämnen rörande autenticitet och dess bevarande
och framställdes i samband med en konferens i Nara, Japan, 1994. Naradokumentet
är skapat med tanken att vara en utökning till Venedig-chartret. Naradokumentet
säger att variationen i världens kulturarv bör ses som en oersättlig källa av spirituella
och intellektuella skatter för mänskligheten. För att kunna se värdet i kulturarvet
krävs dock respekt för alla aspekter av kulturella skillnader, som finns världen över.
Vår förmåga att förstå värdena och autenticiteten i kulturarvet beror på hur
trovärdiga informationskällor som finns samt kunskapen och förmågan att förstå den
givna informationen.
Autenticiteten hos ett historiskt minnesmärke anses, enligt både Naradokumentet
och Venedig-chartret, vara en av de viktigaste aspekterna vid värdering. Beroende på
typ av kulturvärde eller kulturellt sammanhang kan dess autenticitet kopplas till en
stor variation av olika informationskällor. Aspekter av dessa källor kan innefatta
bland annat material, design, användning och funktion, traditioner och tekniker,
känsla samt andra inre och yttre faktorer. En kombination av dessa källor bidrar till
utarbetandet av de specifika konstnärliga, sociala, vetenskapliga och historiska
dimensionerna av kulturarvet som undersökts. (ICOMOS, 1994)
Burra-chartret bygger på tankarna och idéerna från Venedig-chartret men är
omarbetat för att praktiskt kunna användas och tillämpas på Australiens kulturarv.
Första versionen av Burra-chartret kom 1979, men har sedan dess förnyats år 1981,
1988, 1999 och 2013. Trots att dokumentet utformats för att användas i Australien
innehåller det även mycket användbart för resten av världen. (ICOMOS, 2013)
Dokumentet innehåller detaljerade förklaringar och definitioner av användbara
begrepp för arbete med kulturarvsfrågor, bland annat hur man skiljer på liknande
begrepp som exempelvis de engelska uttrycken: preservation, conservation, restoration,
reconstruction och adaption. Principer för kulturarvets bevarande listas och förklaras.
Det tydliggörs att byggnadsminnen ska bevaras, samt att all kunskap och teknik som
finns tillgänglig bör användas för att säkerställa kulturarvets bevarande. Arbeten
med kulturarvsmiljöer kräver respekt för det befintliga och en stor försiktighet i
nödvändiga åtgärder samt att så få ingrepp som möjligt bör genomföras. Tidsenliga
tekniker och material är att föredra vid restaureringsarbeten, men i vissa fall kan
även moderna material och metoder vara lämpliga. Policies, som rör kulturmiljöer,
bör grundas på förståelse för dess kulturvärden och utformas för framtida resurser,
yttre begränsningar och möjlighet för bevarande. I de fall kulturmiljöns verksamhet
är en del av kulturvärdet bör verksamheten bevaras och att flytta en kulturarvsmiljö
är generellt sätt oacceptabelt, då den geografiska platsen oftast är en del av
kulturvärdet. (ICOMOS, 2013)
Restaureringsprocessen och vilka åtgärder som genomförs bör styras av hur
åtgärden påverkar kulturvärdena. Underhåll är grunden för kulturarvets bevarande
och ett kontinuerligt underhåll hindrar kulturvärden från att gå förlorade. Rivning
och förstörelse av element från en kulturmiljö är generellt oacceptabelt.
Återuppbyggnad av kulturmiljöer bör endast ske, när det finns tillräckligt med
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underlag för att kunna återskapa miljön på ett korrekt sätt. Nya arbeten och tillägg
kan accepteras, om de respekterar den befintliga miljön och inte förvanskar eller
försämrar kulturmiljöns ursprungliga värden. Befintliga delar av kulturmiljön och
nytt material som upptäcks under restaureringsarbeten bör alltid dokumenteras väl
innan några ytterligare förändringar genomförs. Handlingar för genomförda
åtgärder bör placeras i permanenta arkiv och vara tillgängliga för alla. Slutligen bör
alltid tillräckliga resurser tillhandahållas vid restaureringsarbeten. (ICOMOS, 2013)

3.3.4

BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD
OM ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

Denna förskrift avser publika lokaler och allmänna platser och bygger på delar av
plan- och bygglagen. Mycket i föreskrifterna är otydliga och öppna för tolkningar,
exempelvis nämns, att hinder ska avhjälpas, om det inte är orimligt med hänsyn till
de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Det finns en viss otydlighet kring
vad som räknas som rimligt eller orimligt, och att det tolkas individuellt från fall till
fall.
Hinder som ska avhjälpas i publika lokaler är tunga dörrar, mindre nivåskillnader
och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon. Vid åtgärdande av
dessa hinder ska hjälpmedlen rullstol, rullator och käpp finnas i åtanke, då de
vanligen används vid nedsatt rörlighet och därmed behöver fungera i lokalerna.
Förslag på vanliga åtgärder är borttagning eller överbyggning av trösklar,
installation av ramper, förflyttning av olämpligt placerade porttelefoner eller
armbågskontakter samt att tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare bör förses
med automatisk dörröppnare.
Bristande varnings- och kontrastmarkering är också ett enkelt hinder, som bör
avhjälpas. Detta på strategiska platser som exempelvis kring ytterdörrar, hissar,
toalettdörrar, manöverdon till automatiska dörröppnare, informationsställen,
trapphus eller nödutgångar. Detta kan åstadkommas genom avvikande material
eller ljushet. Svårläst skyltning och information bör åtgärdas genom att göras tydlig
och lättläst samt placeras, så att alla har tillgång till informationen, och att
informationen finns där man förväntar sig finna den. Informationsskyltar bör även
vara väl belysta för att underlätta orientering i lokalen. Balansstöd bör finnas i form
av greppvänliga ledstänger i rätt höjd för att finnas som stöd vid trappor och ramper.
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3.3.5

FÖRORDNING (2001:526) OM DE STATLIGA
MYNDIGHETERNAS ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE
AV HANDIKAPPOLITIKEN

Enligt denna förordning är det myndigheternas skyldighet att utarbeta
handlingsplaner, som ser till att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta
del av lokaler, verksamheter och information. Myndigheter skall också verka för att
personer med funktionsnedsättning ska ges samma möjlighet till delaktighet i
samhället och jämlika levnadsvillkor. Dock ges rum för undantag från förordningen,
i de fall då det är uppenbart, att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens
karaktär.
Myndigheten för delaktighet skall vara med och samråda vid insatser enligt denna
förordning.

3.4

KULTURVÄRDEN

Motiven bakom varför en byggnad bör bevaras säger oftast inget om hur väl objektet
ska skyddas, vilken ambitionsnivå som borde väljas för dokumentation, skydd och
underhåll (Unnerbäck, 2002). Génetay och Lindberg säger, att man bör skilja på en
byggnads värde och dess egenskaper, där värden är skapade av människors
medvetande och kan beskrivas som en tidsbunden och relativ bedömning utifrån
olika kriterier. Därför måste det tydligt framgå vilka värderingskriterier som spelat
in, i vilket sammanhang samt vem eller vilka som gjort värderingen (Génetay och
Lindberg, 2014).
Unnerbäck beskriver bland annat kulturhistoriska kriterier, ambitionsnivåer för
bevarande samt dokumentationsnivåer i sin bok från 2002, som främst riktar sig till
fackmän, politiker och allmänt intresserade.

3.4.1

RAÄS MODELLER FÖR KULTURHISTORISK
VÄRDERING

Génetay och Lindberg skriver att i byggnader med kulturhistoriska värden finns fem
aspekter av värdering. Unnerbäck beskriver däremot sju olika kategorier av värden
som kan förekomma. Både dessa modeller är framtagna av RAÄ.
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GÉNETAY OCH LINDBERGS ASPEKTER FÖR VÄRDERING AV
KULTURVÄRDEN

Fig. 3.3. Génetay och Lindbergs fem aspekter för värdering av kulturvärden.
(Génetay och Lindberg, 2014)

De sociala aspekterna handlar om, hur vi använder och förhåller oss till kulturarvet i
olika verksamheter, situationer och miljöer. Denna värderingsmetod bygger på bland
annat psykologiska, sociologiska, ekonomiska modeller och teorier. Genom att
studera hur mycket tid, energi och pengar besökare är villiga att spendera på
besöksmålet kan attraktiviteten bestämmas, vilket också skulle kunna klassas som en
ekonomisk aspekt. Människors upplevelser av kulturarvet är en viktig och ibland
avgörande faktor, då sakkunniga och icke sakkunniga har olika kännedom om
bakomliggande fakta och därmed värderar kulturarvet olika. (Génetay och Lindberg,
2014)
Ekonomiska aspekter kan vara samhällsekonomiska nyttor och effekter, där kulturarv
och kulturmiljöer kan betraktas som en ekonomisk resurs för exempelvis
besöksnäringen på lokal eller regional nivå. Investeringar i kulturarvet kan bidra
med en attraktivitet och därmed ekonomisk utveckling.
Ofta går de ekonomiska och de kulturhistoriska aspekterna att koppla samman. För
byggnader, som bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde, tenderar det allmänna
besöksintresset att öka, och därmed ökar även mängden potentiella köpare, vilket
driver upp värdet.
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Estetiska aspekter är sammankopplat till upplevelsebara egenskaper som exempelvis
visuella, akustiska eller rumsliga egenskaper. De estetiska värderingarna baseras
vanligen på konstnärliga eller arkitektoniska egenskaper, exempelvis planlösningar,
fasad- och rumskompositioner, materialverkan eller ljusförhållanden. De kan även
hittas i målningar, ornament, utsmyckningar eller prydnadsföremål. Dessa
egenskaper kan, men behöver inte nödvändigtvis, betraktas som kulturhistoriska
aspekter, då egenskaper inom både konst, arkitektur och kulturhistoria finns med i
både de estetiska och konsthistoriska aspekterna av värdering. (Génetay och
Lindberg, 2014)
Kulturhistoriska aspekter innebär ett kulturhistoriskt betraktelsesätt av en byggnads
egenskaper, som bedöms med avseende på hur de återspeglar viktiga och tydliga
uttryck för utvecklings- och händelseförlopp, verksamheter och synsätt, platser och
tidsperioder samt kulturella, etniska, lokala, religiösa eller filosofiska yttringar.
Viktiga ämnesområden att ha goda sakkunskaper i för att kunna göra kvalificerade
ställningstaganden är arkeologi, politisk historia, arkitektur- och bebyggelsehistoria,
konstvetenskap, konsthistoria, kulturgeografi och etnologi samt i vissa fall särskild
kompetens inom byggnads- och materialkunskap. (Génetay och Lindberg, 2014)
Av de ovan nämnda ämnesområdena finns arkitektur- och bebyggelsehistoria,
byggnads- och materialkunskap samt delvis politisk historia med bland Unnerbäcks
kategorier för värdering, vilket gör att plattformen till stor del bygger på Unnerbäcks
värderingsmodell.
För värdering av de ekologiska aspekterna betonas vikten av att jobba för bevarandet av
den biologiska mångfalden samt långsiktig fortlevnad och spridningsmöjlighet för
sällsynta och i övrigt hotade arter. Här behövs kunskaper inom bland annat zoologi,
naturgeografi, etnologi, växtbiologi och ekologi, men även kunskaper inom
agrargeografi och kulturgeografi kan vara användbart. (Génetay och Lindberg, 2014)
Génetay och Lindberg säger däremot, att det är oklart vart gränsen går mellan
värdena inom respektive de sociala, ekologiska, kulturhistoriska, ekonomiska och
estetiska områdena. Det är också vanligt, att de går in i varandra, eller att samma
värden kan höra till flera av de ovan beskrivna grupperna.

UNNERBÄCKS KATEGORIER FÖR VÄRDERING AV KULTURVÄRDEN
Den mest distinkta typen av kulturvärden är personhistoriska värden, som syftar till att
byggnaden har en stark koppling till en historiskt viktig person. I dessa byggnader är
autenticiteten, det vill säga miljöns äkthet, extra viktig. Byggnadsteknikhistoriska
värden fokuserar däremot på användning av speciella material och metoder, tekniska
innovationer eller ingenjörsmässiga lösningar av speciella problem. Detta kan
utmärka sig genom en byggnad som väldigt tidigt använt sig av dessa material,
metoder eller innovationer. (Unnerbäck, 2002)
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Personhistoriska värden

Byggnadsteknikhistoriska
värden

Byggnadshistoriska
värden

Socialhistoriska värden

Samhällshistoriska värden

Arkitekturhistoriska
värden

Teknik- och
industrihistoriska värden

Fig. 3.4. Unnerbäcks sju kategorier för värdering av kulturvärden.

Byggnadshistoriska värden förknippas däremot med ålder och behöver inte vara i
ursprungligt skick för att bedömas som värdefull. Däremot bedöms en byggnad ha
ett större värde, om byggnadstypen är sällsynt och härstammar från epoker i
historien, där väldigt lite finns bevarat. Nästa kategori är patina och går hand i hand
med ålder och åldrande. Att se spår av åldrande så som slitage, nötning och
oxidation ger mer känsla av hög ålder och äkthet. Dock finns en stor skillnad mellan
patina och banalt slitage. (Unnerbäck, 2002)
Social- och samhällshistoriskt värde är tätt sammankopplade men har vissa delar som
skiljer dem åt. De socialhistoriska handlar mer om beteenden och företeelser, som rör
människans situation i samhället, eller hur man levt, jobbat och umgåtts i olika
samhällsklasser genom historien. De samhällshistoriska värdena handlar däremot
om, hur samhället i stort har förändrats. Exempelvis hur en ensam liten
fabriksbyggnad var början till en stor industrimiljö, eller hur publika byggnader som
folketshus, skolor och badhus påverkat samhället. (Unnerbäck, 2002)
Byggnaders konstnärliga och estetiska värden samt hur de varierat genom historien
är knutna till de arkitekturhistoriska värdena. Men även fall där man löst arkitektoniska
problem på ett speciellt sätt eller kopplingen till en särskild arkitekt räknas också till
de arkitekturhistoriska värdena. Den annars vanligaste kopplingen till
arkitekturhistoriska värden är byggnader, som representerar historiens olika
byggnadsstilar och epoker inom arkitekturen. (Unnerbäck, 2002)
Den sista kategorin av kulturvärden är teknik- och industrihistoriska värden, och
handlar om industrins utveckling, där allt från fabriksbyggnaderna till den
maskinella utrustningen eller arbetarförhållandena är intressanta. Här, likt som de
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personhistoriska värdena, är autenticiteten viktig för att kunna illustrera den
tekniska processen. Det teknikhistoriska värdet klarar sig dock oftast inte på egen
hand, utan måste många gånger stöttas av någon eller några av de andra värdena.
Detta på grund av att strukturförändringar gjort, att de gamla industrilokalerna fått
nya funktioner. (Unnerbäck, 2002)

3.4.2

SFVS ANVÄNDNING AV RAÄS
VÄRDERINGSMODELLER

Enligt Hélène Hanes, en av SFVs många kulturarvsspecialister, är Unnerbäcks
värderingsmodell samt Génetay och Lindbergs plattform något som SFV känner till
och använder sig av. Dessa modeller används mest frekvent i SFVs arbete med att ta
fram vårdplaner. I vårdplanernas tredje kapitel, värden, beskrivs och analyseras, vilka
värden som finns i byggnaden samt vad de består av. Detta fungerar främst som ett
förtydligande av byggnadsminnesförklaringen och skyddsbestämmelserna. (Hélène
Hanes, Specialist kulturarv SFV)
Det finns en överenskommelse mellan SFV och RAÄ att samarbeta vid skapandet av
vårdplaner och speciellt vårdplanernas tredje kapitel, som fokuserar på just värden.
När plattformen skapades fanns ett starkt samarbete i form av att Génetay och
Lindberg medverkade på flera av SFVs möten för utformningen av vårdplanen för
Ölands norra udde, med ett speciellt fokus på kapitlet om värden. Génetay och
Lindbergs synpunkter arbetades in i den slutgiltiga vårdplanen, och tanken var att
värdebeskrivningen skulle framträda i plattformen som ett exempel på hur en
värdebeskrivning bör formuleras. (Hélène Hanes, Specialist kulturarv SFV)
Hélène Hanes ser Génetay och Lindbergs Plattform som en utveckling av
Unnerbäcks modell och som på ett bra sätt kompletterar och fördjupar vissa frågor
kring Unnerbäcks värdering. Hon nämner att Unnerbäcks modell är allmänt
beprövad, och gärna används av många konsulter, men att det är viktigt att hela
tiden resonera kring kriterierna i de båda modellerna.

3.5

FUNKTIONSHINDER GENOM HISTORIEN

Människor med funktionshinder har alltid funnits, men det var först i mitten på
1800-talet som deras rättigheter och värde i samhället sakta började förbättras
(Handikappförbunden, u.å.). Genom historien har individer exempelvis kallats idiot,
imbecill, sinnesslö, efterbliven, dåre, vanför, krympling, invalid, kroniker eller
handikappad, orden är många, men alla påvisar att det är något fel hos den utpekade
individen (Nordiska museet, u.å.). Idag är det officiella samlingsnamnet
funktionsnedsättning, och betyder att man har en nedsatt förmåga att fungera
antingen psykiskt, fysiskt eller intellektuellt (1177 Vårdguiden, 2016).
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De personer med funktionsnedsättningar som speciellt pekats ut under historien var
döva, blinda, utvecklingsstörda och personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta syns
tydligt vid införandet av skolplikt i Sverige. Den allmänna skolplikten infördes 1882,
men inte för alla barn. Blinda fick skolplikt 1889, döva 1896, utvecklingsstörda som
ansågs bildningsbara 1944, rörelsehindrade 1962 och all utvecklingsstörda så sent
som 1968. (Nordiska museet, u.å.)
Innan organisationerna för de funktionshindrades rättigheter etablerades fick inte
heller någon som inte tagit studentexamen studera vid svenska universitet. En annan
praxis var, att bara de, som var vid sin kropps och sinnes fulla bruk, fick möjligheten
till en statlig anställning. (Mikael Norrby)
Idag finns över 60 olika organisationer, som driver frågor kring olika typer av
funktionsnedsättningar (Nordiska museet, u.å.). Denna utveckling började först år
1868, då den första funktionshindersföreningen bildades och var Stockholms Dövas
förening (handikappförbunden, u.å.). Sedan dess har utvecklingen gått framåt, och
idag drivs många föreningar för människor med olika typer av
funktionsnedsättningar av personer med olika funktionsnedsättningar, som
exempelvis dyslexi, rörelsehinder, hörselskador, synskador, psykisk ohälsa,
utvecklingsstörning och diabetes (Nordiska museet, u.å.).

3.6

TIDIGARE ARBETEN

3.6.1

VÄRDIG ENTRÉ

Värdig Entré är ett samarbetsprojekt mellan Statens fastighetsverk, Stockholms stad
och föreningen EIDD Design för Alla Sverige som startade 2007. Där behandlas
problematik kring tillgänglighet i kombination med estetik och funktion i känsliga
kulturmiljöer, med utgångspunkten, att alla ska ha rätt att använda samma entré och
att aluminiumtrappor och bakdörrar inte är en värdig lösning för varken
byggnaderna eller besökarna. (SFV2, u.å.)
Projektet bygger på ett starkt samarbete mellan arkitekter, industridesigner,
antikvarier, fastighetsförvaltare, hyresgäster och personer med olika
funktionshinder. Där tas nya tekniska lösningar för tillgänglighet fram för att lösa
frågan om värdiga entréer som samtidigt bevarar de känsliga kulturmiljöerna. (SFV2,
u.å.)
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Målet med projektet är att jobba för att upphäva den traditionella konflikten mellan
tillgänglighets- och bevarandekrav. SFV vill skapa innovativa lösningar, som kan
användas i flera olika byggnader och visa skillnaden mellan standardiserad
tillgänglighet och professionellt gestaltad tillgänglighet. SFV vill också vara en
förebild för samarbete mellan beslutsfattare/upphandlare och utförare/utvecklare
samt göra Sverige till ett föregångsland i arbetet med att tillgängliggöra
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. (SFV2, u.å.)
Projektets nyckelord är nytänkande, värdighet, mervärde, trygghet och
tillgänglighet. Projektet har hittills varit mycket lyckat och jobbar just nu med att
göra nya Bancohuset och Stockholm stadshus tillgängliga på ett värdigt sätt för både
byggnad och besökare. (SFV2, u.å.)
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4 FALLSTUDIE
Fallstudien består utav fyra statliga byggnadsminnen, som alla förvaltas av Statens
fastighetsverk. De byggnader, som fallstudien innefattar, är Gamla Riksarkivet och
Kungliga Operan i Stockholm samt Linneanum och Universitetshuset i Uppsala. Då
samtliga byggnader förvaltas av SFV har studiebesök och fototillstånd lätt ordnats.
Under studiebesöken gavs hjälp och guidning av fastighetsskötare och tekniska
förvaltare för respektive byggnad. De tillhandahöll även kontaktuppgifter till de
olika husarkitekter och antikvarier, som jobbat med frågor i de områden, som
studerats.

4.1

GRANSKADE BYGGNADER

Ursprungligen utgick arbetet från att undersöka Uppsala universitetshus. Dock
utvecklades det snabbt till att ett arbete där jämförelser mellan fler byggnader från
samma period skulle ge ett bättre djup i undersökningen. Sökningar för fler 1800-tals
byggnader gjordes via sökmotorn Google och på Statens fastighetsverks hemsida
samt tips från personal på SFV och Mikael Norrby, universitetsguide vid Uppsala
universitet vilket resulterade i flöjande lista:

OBJEKT I URVALET:
Linneanum, 1807
Nationalmuseum, 1866
Bolinderska palatset, 1877
Lunds Universitetshus, 1882
Östgöta nation, 1885
Uppsala Universitetshus, 1887
Norrlands Nationshus, 1889
Gamla Riksarkivet, 1890
Kungliga Operan, 1898
För att göra ett urval i listan sattes en avgränsning för arbetet till statliga
byggnadsminnen, sedan togs även Nationalmuseum bort på grund av de
sekretessregler som råder i byggnaden, vilket lämnar Gamla Riksarkivet, Kungliga
Operan, Linneanum och Uppsala Universitetshus.

4.2

STUDIEBESÖK

De olika dörrarnas placering finns markerade på planritningar för respektive
byggnad i bilaga 2, 3, 4 och 5.
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4.2.1

GAMLA RIKSARKIVET 1890

Den nya arkivbyggnaden på Riddarholmen av arkitekten Axel Fredrik Nyström stod
klar 1890 och var byggd för att imponera (SFV3, u.å.). Det var för sin tid en modern
byggnad med stomme av gjutjärn och centralvärme, dock ansågs elektriciteten vara
en alldeles för stor brandrisk för arkivets innehåll (SFV3, u.å.).
Mellan att arkivet flyttades 1968 till att man påbörjade renoveringarna 2009 stod
lokalerna tomma, vilket bidragit till att byggnadens ursprungliga utseende bevarats
(SFV4, u.å.).

Fig. 4.1. Gamla riksarkivet sett från framsidan med den ursprungliga entrén, Riddarholmen, Stockholm.
(Klara Dagnäs, 2016)

Mellan 2009 - 2011 genomfördes en omfattande men varsam renovering, där stort
fokus låg på att öka brandsäkerheten i huset. Den så brandsäkra byggnaden var i
själva verket inte så brandsäker, stommen i gjutjärn hade nämligen kollapsat om en
brand hade brutit ut. Detta åtgärdades, genom att stommen brandskyddsmålades
samt att sprinklers och en ny utrymningstrappa sattes in. (SFV4, u.å.).
Idag fungerar byggnaden som en fest- och eventlokal för diverse tillställningar, och
är ett statligt byggnadsminne sedan 1993 (SFV3, u.å. och SFV4, u.å.).
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BYGGNADENS URSPRUNGLIGA HUVUDENTRÉ
Den ursprungliga huvudentrén låg vid byggnadens uppförande på fasadsidan mot
Arkivgatan som vette mot Riddarholmens strandgata utefter järnvägen och
Riddarholmskanalen. Dock
har platsen framför
byggnaden förändrats
avsevärt sedan dess.
Centralbron med tät biltrafik
har tillkommit, järnvägen har
lagts närmre byggnaden och
strandkajen är borttagen. Då
platsbristen för att göra
entrén tillgänglig och det
starka trafikbullret gjorde
platsen olämplig som entré,
togs under ombyggnaden
2009 beslutet att flytta entrén.
Fig. 4.2. Gamla riksarkivets och centralbron in mot centrala
(SFV4, u.å.)
stockholm sett från Riddarholmsbron. (Klara Dagnäs, 2017)

Tyvärr används den
ursprungliga entrén inte alls i dagsläget, och är inte ens godkänd att användas som
nödutgång, då dörrbladen öppnas inåt. (Enrico Manfredi, Fastighetsförvaltare SFV)

NY TILLGÄNGLIG HUVUDENTRÉ
Vid ombyggnaden 2009 valde man att ändra byggnadens huvudentré till dess
baksida, belägen på innergården som nås via Birger Jarls Torg. Gården som tidigare
varit lagd med kullersten gjordes om, och en passage med slät sten lades så att
kraven på tillgänglighet uppnås. Entrédörren i sig som ursprungligen fungerade som
en entré till byggnadens ekonomiutrymmen har lämnats orörd (Enrico Manfredi,
Fastighetsförvaltare SFV). För att uppnå tillgänglighetskraven, byggdes en skjutdörr
i glas, som öppnas automatiskt med hjälp av rörelsesensorer, innanför de
ursprungliga dörrbladen, som under verksamhetens öppettider står uppställda.
(SFV4, u.å.)
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Fig. 4.3. Gamla riksarkivets nya tillgängliga
entré. (Klara Dagnäs, 2016)

Fig. 4.4. Stenläggningen fram till Gamla
riksarkivets nya tillgängliga entré.
(Klara Dagnäs, 2016)

Fig. 4.5. Kungliga operan sett från Norrbron, Stockholm. (Klara Dagnäs, 2016)
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4.2.2

KUNGLIGA OPERAN 1898

Den nya operan uppfördes mellan 1892 - 1898 av arkitekten Axel Andersson och
ersatte Gustav III:s gamla opera på samma plats (SFV5, u.å.). Anledningen bakom att
låta bygga en ny opera var att den gamla ansågs omodern, för liten och brandfarlig
(SFV5, u.å.).
Operahuset har under 1900-talet
genomgått många renoveringar på grund
av den ständigt förändrade tekniken i
verksamheten. På 1950-talet tillkom den
östra tillbyggnaden, då verksamheten ville
utöka och modernisera restaurangen samt
skapa repetitionslokaler. Fler omfattande
renoveringar och upprustningar gjordes
under 70- och 80-talet. Dock är väldigt lite
gjort vad gäller tillgänglighet. (SFV5, u.å.)
Idag används byggnaden fortfarande som
en fungerande opera och har varit ett
statligt byggnadsminne sedan 1935 (SFV5,
u.å.).

Fig. 4.6. En av de tre dörrarna som tillsammans
bildar den stora entrén. (Klara Dagnäs, 2016)

HUVUDENTRÉ
Vid byggnadens uppförande byggdes flera
entréer in till operahuset, där besökarna
valde entré utifrån vilken sittplats de hade.
Stora entrén, som idag används som
huvudentré, användes om man skulle till
parketten eller första raden. De två olika
sidoentréerna gick till sidotrapphusen, som
ledde upp till andra och tredje raden, där
man kunde separera de två olika
trapporna, som gick till andra respektive
tredje raden. Detta för att de som hade
biljetter på andra raden inte skulle behöva
beblanda sig med de som skulle till tredje
raden. Utöver det finns även en kunglig
entré, som ligger på fasadsidan mot
strömgatan och det kungliga slottet.
(Emma Wicander, Fastighetsförvaltare
SFV)

Fig. 4.7. En av de tre entrédörrarna sett från
insidan. (Klara Dagnäs, 2016)
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I dagsläget används främst den stora entrén, men sidoentréerna går också att
använda, dock används knappt den kungliga entrén till annat än nödutgång (Mikael
Mattysek, Verkmästare Operan).
Inga tillgänglighetsarbeten har gjorts på operans stora entré, då man löst
tillgänglighetskraven utan större åtgärder. Under operans öppettider ställer
operapersonalen upp de yttersta dörrparen samt de två inre dubbeldörrarna,
se fig. 4.7. (Emma Wicander, Fastighetsförvaltare SFV)

HANDIKAPPLOGEN
Idag finns endast ett fåtal platser på operan, som är anpassade för att ta emot en
rullstolsburen besökare. Dessa platser är de två yttersta platserna på parkettens elfte
rad, där stolarna är lösa och kan tas bort i förmån för en rullstol, samt
handikapplogen på första raden. Handikapplogen fungerar precis som vilken annan
loge som helst, dock går den endast att boka i funktion av handikaploge via direkt
kontakt med operan, då den funktionen inte finns i operans webbokningssystem.
(Jonas Bernander, Publikkoordinator kungliga operan)

Fig. 4.8. Stängd dörr in till handikaplogen.
(Klara Dagnäs, 2016)

Fig. 4.9. Öppen dörr in till handlikaplogen, med
rampen utlagd. (Klara Dagnäs, 2016)

I dagsläget finns inga åtgärder gjorda på logen förutom dörruppställaren på de båda
dörrbladen, som är till för att hålla dörren uppe samt underlätta dörrens öppnande.
Det som gör logen tillgänglig är dess lösa inredning, samt den portabla rampen, som
läggs ut vid behov för att ta sig in och ut ur logen. Dock måste rampen tas bort under
föreställningar för att dörren ska kunna stängas, vilket måste ske för att inte släppa in
ljus i salongen. Detta leder till att en rullstolsbunden person alltid måste få hjälp att
ta sig ut ur logen.
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Dock finns ytterligare problem, som uppstår, då hissen inte får användas vid
utrymning. Detta gör att den rullstolsburne måste ha assistans hela vägen från logen
ned till bottenvåningen. (Emma Wicander, Fastighetsförvaltare SFV)

INNERDÖRR MELLAN HISSHALLEN OCH PROMENOAREN
För att ta sig till promenoaren (området utanför salongen) används någon av
byggnadens alla trapphus. I byggnadens högra sidotrapphus ligger hisshallen, som i
sin tur leder till den studerade innerdörren. Dörren är till för att separera
promenoaren ifrån trapphuset. Under ombyggnaden, som skedde i början av 1980talet, installerades de två hissarna och dörröppnare, och en separat handikapptoalett
byggdes i anslutning till besökstoaletterna. (Emma Wicander, Fastighetsskötare SFV
och bilaga 10 och 11)
Vid närmare studier av dörren är de åtgärder som genomförts få men viktiga ur
tillgänglighets- och säkerhetsskäl. Dessa åtgärder är monteringen av en dörröppnare
med tillhörande armbågskontakter, magnetuppställning med automatisk stängning
vid brand. En svällist har monterats för att förbättra brandsäkerheten, och slutligen
har låsanordningen bytts ut. (Emma Wicander, Fastighetsskötare SFV)

Fig. 4.10. Innerdörren i öppet läge sett från
promenoaren in mot hisshallen.
(Klara Dagnäs, 2016)

Fig. 4.11. Hisshallen, som visar avståndet
mellan hissarna och innerdörren.
(Klara Dagnäs, 2016)
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4.2.3

LINNEANUM 1807

I slutet av 1700-talet donerade kung Gustav III Uppsalas slottsträdgård till
universitetet för att uppföra en ny botanisk trädgård samt ett orangeri för
undervisning och plats för de botaniska samlingarna (SFV6, u.å.). Byggnaden
uppfördes mellan åren 1787 - 1807 som en hyllning till Carl von Linné, där en av
initiativtagarna var Linnés lärjunge Carl Peter Thunberg, professor i botanik (SFV6,
u.å.).

Fig. 4.12. Linneanums framsida, beläget i botaniska trädgården i Uppsala (SFV, u.å.)

Idag är Linneanum fortfarande känd för sitt orangeri och de växter som finns där,
dock har stor del av den ursprungliga verksamheten flyttat därifrån (SFV6, u.å.).
Det skedde en större ombyggnad mellan 2005 - 2006, varvid man bland annat
tillgänglighetsanpassade entrén till Thunbergssalen och restaurangen. Hissar sattes
in och större ingrepp på grusplanen kring byggnaden gjordes, där marknivån
korrigerats för att slippa nivåskillnader vid entréerna (Upplandsmuseet, u.å).
Linneanum är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne (SFV6, u.å.).
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BYGGNADENS URSPRUNGLIGA HUVUDENTRÉ
Den ursprungliga huvudentrén som vetter
mot Uppsala slott ersattes under
upprustningen 2005, på grund av att kraven
på tillgänglighet till Thunbergssalen inte
längre kunde uppfyllas. En annan
anledning var att man ville samla entrén till
Thunbergssalen och kontorsutrymmena till
samma del av byggnaden.
(Upplandsmuseet, u.å.)
Om huvudentrén skulle ha fortsatt att vara
belägen på dess ursprungliga plats, hade
det inneburit ingrepp på hela dörrmiljön,
det vill säga både dörren och trappan upp
till platån där dörren finns. Då huvudentrén
flyttades, istället för att anpassas för att
klara tillgänglighetskraven, lämnades den
ursprungliga entrén i originalskick. I
dagsläget används denna entré mycket
sällan, men kan användas som
kompletterande entré under större event.
(Bengt Skoglund, SFV).

Fig. 4.13. Linneanums ursprungliga entré som
togs ur bruk 2005. (Klara Dagnäs, 2016)

NY TILLGÄNGLIG HUVUDENTRÉ
Placeringen för byggnadens nya tillgängliga huvudentré valdes under
upprustningen 2005 till portiken i den västra flygeln mitt emot entrén till
kontorsutrymmena (Upplandsmuseet, u.å.). Innan ombyggnaden fanns en mindre
källardörr, som ledde till utrymmen som använts till bland annat förvaring (Bengt
Skoglund, SFV).
I samband med att den nya entrén placerats i källaren under den bakre delen av
Thunbergssalen, var en passage mellan källarvåningen och Thunbergssalen tvungen
att ordnas. Detta har krävt stora ingrepp på golvet i Thunbergssalen, som öppnats
upp för att ge plats för en hiss och trappa samt de valv, som utgjorde källarens tak
och delvis även dess väggar. De ingrepp som genomfördes var införandet av en hiss
och trappa mellan källaren och Thunbergssalen, total ombyggnad av källaren,
nyläggning av slätare marksten samt justering av marknivån på den kringliggande
grusplanen.
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Fig. 4.14. Den nya tillgängliga entrén före
ombyggnaden. (Upplandsmuseet, u.å.)

Fig. 4.15. Den nya tillgängliga entrén efter
ombyggnaden. (Klara Dagnäs, 2016)

Ingrepp utförda direkt på dörren är att dörröppningen både höjts och breddats, för
att motsvara tillgänglighetskraven. Ursprungliga karmar, trösklar och dörrblad är
helt utbytta mot en modern dörr, som är försedd med dörröppnare- och stängare
samt kodlås och annan säkerhetsutrustning. Intill dörren finns både
informationstavla, ramp och trappa, som uppfyller alla krav för tillgänglighet. (Bengt
Skoglund, SFV)

KONTORS- OCH RESTAURANGENTRÉ
Under ombyggnaden 2005 byggdes, förutom entrén till Thunbergssalen, även entrén
till kontorsutrymmena och restaurangen om. Även här krävdes stora ingrepp, för att
uppnå de krav på tillgänglighet som ställts. Den ursprungliga stentrappan, som gått
längs hela portiken fick bara halvt vara kvar. Detta för att man ville skapa en entré i
markplan, som sedan ledde in till en hiss, som gick till byggnadens övriga
våningsplan. För att uppnå detta var man tvungen att ta bort halva trappan och sätta
dit en ny sida på trappan och ett nytt stenparti runt dörren, för att fylla ut där
trappan suttit. Inuti byggnaden öppnades golvet upp för att skapa en ny halvvåning,
där en ny hall för tillgång till trappa och hiss vidare i byggnaden skulle utgå från.
(Upplandsmuseet, u.å. och Bengt Skoglund, SFV)
För att inte ändra på byggnadens formspråk, lät man den nya dörren gå lika högt
som den ursprungliga samt låta den gå i samma färgskala som de ursprungliga
dörrarna. Dock valde man att byta material från en klassisk trädörr till en modern
dörr klädd i metall. Även dörrbladets formspråk ändrades från en pardörr till ett
enkelt dörrblad. I samband med att man bytte ut dörren monterades även
dörröppnare och framför dörren på lämpligt avstånd även armbågskontakt och
porttelefon. (Bengt Skoglund, SFV)
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Fig. 4.16. Entré till kontorsutrymmena och
restaurangen innan ombyggnaden.
(Upplandsmuseet, u.å.)

Fig.4.17. Entré till kontorsutrymmena och
restaurangen efter ombyggnaden.
(Klara Dagnäs, 2016)

Ursprungligen rymde de lokaler, som idag används som kontorsutrymmen,
professor Thunbergs privata bostad, vilket en av dessa två dörrar, se fig. 4.16, var
ingång till. Bostadsvåningen togs dessvärre bort på grund av platsbrist redan 1893. I
övrigt används entréerna på samma sätt, som när byggnaden först togs i bruk, dock
används idag mestadels den nya omgjorda entrén, då den innehåller kortläsaren, och
den bevarade dörren måste öppnas med nyckel. (Upplandsmuseet, u.å.)
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4.2.4

UPPSALA UNIVERSITETSHUS 1887

I samband med Uppsalas universitets 400-års jubileum skulle ett nytt universitetshus
byggas (Heinemann, 1987). 1887 togs byggnaden, som ritats av arkitekten Herman
Teodor Holmgren i bruk, vilket var 10år efter jubileet (Heinemann, 1987). Sedan
invigningen har byggnaden kvar sin ursprungliga verksamhet som huvudbyggnad
för Uppsala universitet (Mikael Norrby). Med universitetets största aula,
fakultetsrum, rektorsrum och flera olika lärosalar är byggnaden en viktig del av
verksamheten (Mikael Norrby).

Fig. 4.18. Uppsala Universitetshus sett från Biskopsgatan. (SFV, u.å.)

Huset har under ett flertal tillfällen genomgått hårda renoveringar, där de mest
omfattande inträffade på 1930- och 1970-talet (Mikael Norrby). Den nuvarande
moderniseringen förväntas vara klar till hösten 2017, där stora delar av arbetet
fokuserar på tillgänglighet samt ljud- och ljusförhållanden (SFV7, u.å.).
Uppsala universitetshus är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne (RAÄs
bebyggelseregister1, u.å.).
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BYGGNADENS HUVUDENTRÉ
Huvudentrén består utav tre identiska
portar, som nås via en stor centraltrappa
från universitetsparken. De ingrepp, som
gjorts på originaldörrarna, är inte många
och innefattar bland annat byte av lås av
säkerhetsskäl och rengöring av dörrbladen.
(Mikael Norrby, Uppsala universitet och
Bengt Skoglund, SFV)
Idag används entrén på samma sätt som
vid byggnadens uppförande, som
huvudsaklig ceremoniell entré. Dock
används entrén inte alltid vid mottagandet
av viktiga gäster på grund av entréns
öppenhet och svårighet att säkra. (Mikael
Norrby, Uppsala universitet)

NY KOMPLETTERANDE
TILLGÄNGLIG ENTRÉ OCH
HUVUDINGÅNG TILL CAFÉ ALMA
OCH MYNTKABINETTET

Fig. 4.19. Universitetshusets tre entrédörrar som
bildar huvudentrén, sett från universitetsparken.
(SFV, u.å.)

Byggnadens enda tillgänglighetsanpassade entré ligger på baksidan av byggnaden
mot övre Slottsgatan. Ursprungligen var denna entré endast en arbetarentré, till för
att nå byggnadens tekniska utrymmen (Mikael Norrby, Uppsala Universitet). Det var
först vid 1970-talets renovering, då de första åtgärderna påbörjades, för att göra
universitetshuset mer tillgängligt. I samband med detta installerades en hiss och
dörröppnare kring denna nya publika entré. (Bengt Skoglund, SFV och Bilaga 15 Förslag till anordnande av handikappentré och hiss i Universitetshuset)
År 1999 byggdes dörren om från två små till ett stort dörrblad, man byggde ihop de
två existerande dörrbladen för att fortfarande ge sken av en dubbeldörr. Tidigare såg
dörren ut som dess tvilling på andra sidan av byggnaden, som idag fungerar som
café Almas varuintag. (Beata Nordenmark, Byggnadsantikvarie AIX)
Efter ombyggnaden blev denna entré mer och mer använd, då man slapp gå runt
byggnaden till någon av de två andra entréerna, om man kom från exempelvis
Ekonomikum. Entrén blev även den officiella entrén till både myntkabinettet och café
Alma, som nu används lika frekvent som någon av de andra entréerna. (Mikael
Norrby, Uppsala Universitet)
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Under 2016 påbörjades en
upprustning av denna
entré, för att förbättra de
tillgänglighetsåtgärder, som
genomförts sedan dess
uppkomst som publik entré
på 1970-talet. Den väntas
vara klar under hösten
2017. I denna upprustning
har marknivån justerats och
stenlagts, för att skapa en
miljö, som underlättar
besöket för personer med
olika typer av
Fig. 4.20. Entrén till myntkabinetten och Café Alma under
funktionsnedsättningar.
ombyggnaden. Den nya stenläggningen bidrar till en bättre entré
utan trösklar eller andra höjdskillnader. (Klara Dagnäs, 2017)
Informationsskylt,
armbågskontakt,
porttelefon har även omplaceras och satts mer lättillgängligt för personer, som
exempelvis sitter i rullstol. (Bengt Skoglund, SFV)

INNERDÖRR
Dessa två identiska innerdörrar, som
skiljer den stora hallen och förrummet
till aulan från klockportens vestibul, är
enligt byggnadsantikvarien Beata
Nordenmark original sedan
ombyggnaden 1939 och har troligtvis
inte förändrats sedan dess.
De båda dörrarna används frekvent, då
alla som vill vidare in i byggnaden efter
att ha använt klockporten passerar
dessa dörrar. Klockporten är klassad
som den mer vardagliga entrén in till
universitetshuset och används därför
vanligen av många besökare. (Mikael
Norrby, Uppsala Universitet)

Fig. 4.21. Innerdörren innan ombyggnaden där
stengolvet kring dörren fortfarande ligger kvar.
(Björn Wikmark, AIX, 2015)
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Fig. 4.22. Innerdörren under ombyggnaden med
håltagning för automatiken till dörröppnaren.
(Klara Dagnäs, 2016)

Fig. 4.23. Innerdörren under ombyggnaden efter
att stengolvet kring dörren lagts igen.
(Klara Dagnäs, 2017)

Fig. 4.24. Närbild på håltagningen för
dörröppnarautomatiken samt delar av
automatiken. (Klara Dagnäs, 2016)

Fig. 4.25. Närbild på golvluckan till
dörröppnarautomatiken för innerdörren under
ombyggnaden. (Klara Dagnäs, 2017)

Under den pågående ombyggnaden, som väntas vara klar till hösten 2017, kommer
dörrarna att genomgå en stor förändring. Svängdörrsfunktionen kommer att tas bort,
dörrarna kommer att få ett bättre brandskydd för att fungera som en ny
brandcellsgräns och dörröppnare kommer att installeras. Dock skiljer sig
dörröppnaren från andra, då automatiken byggs ned i golvet istället för att sättas
längt upp på dörrbladet. (Bengt Skoglund, Fastighetsförvaltare SFV)
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5 RESULTAT OCH ANALYS
5.1

GAMLA RIKSARKIVET

5.1.1

BYGGNADENS URSPRUNGLIGA HUVUDENTRÉ

Gamla riksarkivets ursprungliga entré, som under ombyggnaden 2009 degraderades
från officiell huvudentré till oanvänd ytterdörr, har under årens lopp endast
genomgått ett ingrepp av säkerhetsskäl. Det arbete man utfört innebar en
uppgradering av dörrens låsmekanism och tillägg av ett modernt passagesystem.
Det hittas inga beslut, ansökningar eller konsekvensbeskrivningar för flytten av den
ursprungliga entrén. Det som finns behandlar endast detaljer kring den nya entrén
från 2009 (Bilaga 6, 7, 8 och 9).
Enligt Unnerbäcks värderingssystem har de arkitekturhistoriska värdena påverkats
och enligt Génetay och Lindbergs värderingssätt de estetiska aspekterna av samma
anledning som de arkitekturhistoriska värdena. Bytet av låset är en åtgärd, som
knappt syns, då den enda skillnaden är tillskottet av en modern cylinderring med
den nya låscylindern på och koddosan till passagesystemet. Trots att det är en liten
förändring, är det ändå en visuell förändring av rummet, och dess estetiska
egenskaper har förändrats. De är även tydliga avsteg från den teknik och de stilideal,
som förelåg vid byggnadens uppförande.
Den största påverkan på de arkitekturhistoriska värdena ligger däremot inte i de
ovan nämnda ingreppen, utan i bytet av huvudentré. Vid byggnadens uppförande
var tanken med den ursprungliga entrén, entréhallen och trapphuset att besökaren
skulle känna sig liten i den pampiga miljön. Likaså gäller placeringen av entrén, som
på 1890-talet var centralt belägen mitt emot Gamla Stan och vette ut mot
Riddarholmens strandgata längs järnvägen och Riddarholmskanalen. Stora delar av
värdet med entréns placering har under 1900-talet försvunnit med expansionen av
järnvägen och tillkomsten av centralbron.

5.1.2

NY TILLGÄNGLIG HUVUDENTRÉ

I den nya entrén har inga åtgärder genomförts direkt på dörren, utan man har låtit
den ursprungliga dörren sitta kvar och istället monterat en glasdörr på insidan av
byggnaden som öppnas med hjälp av rörelsedetektorer. Utanför entrén byggdes ett
vindskydd i form av ett skärmtak till entrén, och markstenen lades om på delar av på
innergården. Den nya stenläggningen bildade en passage av större släta stenar, som
underlättar framkomligheten för människor med hjälpmedel som exempelvis rullstol
och rullator.
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Dokumentationen hos RAÄ för åtgärderna kring den nya entrén som finns gäller
beslutet från den allmänna ansökan för ombyggnad för flera delar av Gamla
Riksarkivet, en kompletterande ansökan och beslut för vindskyddet samt ansökan
och beslut om stenläggningen på innergården. Se bilaga 6, 7, 8 och 9. Här säger RAÄ
att de är villiga att låta kulturvärden gå förlorade för att åter kunna bruka
byggnaden, dock är ett av villkoren för tillståndet, att ombyggnaden genomförs
under uppsikt av en antikvarie. RAÄ anser, att en byggnad med så höga
kulturvärden bör kunna brukas av många, och att varsamma justeringar hos
byggnaden kan göras för att uppnå en miljö, som tillfredsställer brukarnas krav för
verksamhet. Dock bedömer RAÄ att man ska hantera varje situation för sig, då
byggnaden är så unik. Vissa åtgärder bör underordna sig, medan andra bör
kontrastera sig mot helheten. Däremot bör de moderna inslagen inte vara allt för
avvikande, så att de förringar upplevelsen av den unika miljön.
De kulturvärden, som enligt Unnerbäcks värderingsmetod har påverkats, är de
arkitekturhistoriska värdena. De har inte bara påverkats på grund av de ingrepp,
som skett på dörrmiljön, utan även det som beskrevs ovan, om hur byggnaden
upplevs genom dess entré. Ingreppen i samband med entréflytten förändrade
innergården och dörrmiljön visuellt. Upplevelsen av byggnaden har förändrats, när
man inte längre möts av en magnifik trapphall, utan istället kommer in i byggnaden
via korridorer och smårum för att sedan nå trapphallen från dess baksida.
Efter Génetay och Lindbergs värderingsmetod är det de estetiska aspekterna som
påverkats. Den nya markstenen och skärmtaket har gjort innergården mer anpassad
för funktionen som huvudentré, men gjort att den förlorat mycket av sin autenticitet
och patina.

5.2

KUNGLIGA OPERAN

5.2.1

HUVUDENTRÉ

Byggnadens ursprungliga huvudentré är bevarad helt i originalskick. Sedan
byggnadens uppförande har inga åtgärder gjorts på dörrarna. Det innebär att de
kulturvärden som fanns vid byggnadens uppförande 1898 finns kvar än idag.

5.2.2

HANDIKAPLOGEN

Under åren sedan byggnadens uppförande har dörrarna in till loge 5, eller
handikapplogen, som den nu kallas, varit relativt orörda. Den enda åtgärd, som
genomförts direkt på dörrmiljön, var monteringen av en uppställningsanordning på
de båda dörrbladen, som enligt Operans ansvariga fastighetsförvaltare Emma
Wicander sattes dit för några år sedan. De är till för att hålla dörren öppen, så att den
inte smäller igen under föreställningar.
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Det är oklart hur länge logen har använts som handikaploge, men det började
troligtvis på 1980-talet i samband med ombyggnad, i vilkn hissarna tillkom. Det var
först strax innan ombyggnaden man börjat se ett behov av en tillgänglig opera. Från
att handikapplogen börjat användas för rullstolsbundna besökare fram till idag är
metoden, som används för att göra logen tillgänglig, en mobil ramp, som läggs ut vid
behov. Rampen hjälper den rullstolsbundna besökaren att ta sig över de två
trappsteg som leder upp till logen. Lösningen är långt från optimal, och planer på en
mer omfattande ombyggnad av operan finns i åtanke. Emma Wicander säger, att det
däremot inte är bekräftat att tillgängligheten kring handikaplogen kommer att
förbättras.
Det hittas inga ansökningar, beslut eller konsekvensbeskrivningar i RAÄs arkiv för
de åtgärder, som genomförts. Det som finns nämner endast installationen av
hissarna, som åtgärd för förbättrad tillgänglighet, se bilaga 10 och 11.
Enligt Unnerbäcks värderingssätt har de socialhistoriska värdena påverkats. De
socialhistoriska värdena representerar beteenden och företeelser, som påverkat
människors situation i samhället. Endast valet att kalla loge 5 för handikaploge är
bevis för ett ändrat synsätt på människor med nedsatt rörelseförmåga sedan
byggnadens uppförande. Eftersom rampen som används är mobil har den inte direkt
påverkat några kulturvärden. Möjligtvis att de påverkar de byggnadshistoriska
värdena, då miljön i sin helhet inte längre upplevs som ursprungligen avsetts, då
rampen vanligen står framme och är en tydlig avvikelse från resten av interiören.
Dörruppställarna, som finns monterade på logens båda dörrblad, räknas även de
som visuella förändringar, då funktionen för dörrupphängning funnits sedan
operans uppförande. Som syns på fig. 4.9. i form av de krokar som finns mellan vägg
och dörrblad.
Génetay och Lindbergs värderingssätt resulterar i påverkan av de estetiska och
sociala aspekterna. Återigen har dörrmiljön visuellt förändrats i samband med
monteringen av dörruppställarna och närvaron av den mobila rampen. De sociala
aspekterna påverkas däremot inte utav de genomförda ingreppen, utan påverkas lika
som Unnerbäcks socialhistoriska värden, utav logens förändring i benämning till
handikaploge. Genom historien har personer med olika typer av
funktionsnedsättningar varit osynliga i samhället, och denna förändring är definitivt
ett exempel av deras skiftande situation i samhället.
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5.2.3

INNERDÖRR MELLAN HISSHALLEN OCH
PROMENOAREN

Under ombyggnaden på 1980-talet i samband med installationen av de båda hissarna
tillkom troligtvis även de åtgärder, som genomfördes på innerdörren in till
promenoaren. Dessa åtgärder är monteringen av en dörröppnare med tillhörande
armbågskontakter, magnetuppställning med automatisk stängning vid brand, en
svällist monterades för förbättring av brandsäkerheten och slutligen har
låsanordningen bytts ut.
Som tidigare nämnts, gäller de enda funna dokumenterade besluten hissens
installation i byggnaden, se bilaga 10 och 11. Enligt fastighetsförvaltaren Emma
Wicander genomfördes åtgärderna på dörren i samband med hissarnas uppkomst.
Dock går inte den studerade dokumentationen tillräckligt djupt för att ta upp
detaljerna, som rör just den här dörren. Däremot var RAÄ väldigt tydliga med att
trapphuset måste fotodokumenteras noggrant innan arbetet för hissarna fick
påbörjas, se bilaga 11. Någon sådan fotodokumentation hittas inte i RAÄs arkiv.
Enligt Unnerbäcks kategorier för värdering har de byggnadshistoriska värdena
påverkats. Precis som tidigare beskrivet är de ovan nämnda ingreppen ett avsteg från
autenticiteten och epoken sedan byggnadens uppförande.
Génetay och Lindbergs värderingsverktyg säger att de estetiska aspekterna
påverkats då de rumsliga och visuella egenskaperna har förändrat miljön. Trots att
armbågkontakterna och mekaniken till dörröppnaren och magnetuppställningen
anpassats i färg och material för att passa in i miljön, ger de ett tydligt intryck av att
vara ett modernt tillägg.

5.3

LINNEANUM

5.3.1

BYGGNADENS URSPRUNGLIGA HUVUDENTRÉ

Under ombyggnaden 2005 valde man att flytta huvudentrén istället, för att anpassa
den befintliga. Det innebär, att den ursprungliga huvudentrén fortfarande är i
originalskick utan några genomförda ingrepp på dörrmiljön. Därmed har de
kulturvärden, som finns kring dörrmiljön, ej påverkats.
Däremot innebar flytten av entrén en förändring i byggnaden och områdets
symmetri. Vid byggnadens uppförande kring sekelskiftet 1700- till 1800-talet var
symmetri av yttersta vikt, där arkitekten noggrant tänkt igenom byggnadens
utseende, placering samt hur byggnaden skulle samspela med sin omgivning. Att
byggnaden är placerad som den är har att göra med, att den ursprungliga entrén
skulle vara vänd mot slottet och blicka ut över trädgården.
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Anledningen till detta var att statyn över Carl von Linné, som står placerad i mitten
av Linnésalen i linje med huvudentrén, skulle se ut över trädgården som en hyllning
till hans livsverk. Byggnadens framsida skulle vara vänd mot slottet för att visa
tacksamhet mot kungen, som donerade marken samt bekostade uppförandet att
Linneanum. Enligt Unnerbäcks värderingssätt har det påverkat de
arkitekturhistoriska värdena för byggnaden och omgivningen i sin helhet. Om man
däremot ser på Génetay och Lindbergs värderingsverktyg påverkas de estetiska
aspekterna. De estetiska aspekterna har att göra med den rumsliga och visuella
upplevelsen som förändrats i samband med entréflytten.

5.3.2

NY TILLGÄNGLIG HUVUDENTRÉ

I samband med ombyggnaden 2005 flyttades huvudentrén, för att undvika de
åtgärder som behövts i samband med en tillgänglighetsanpassning. Detta för att
bevara de kulturvärden, som finns kring den ursprungliga entrén. I förstudien
gjordes bedömningen, att det både ur bevarande och användarvänliga skäl var bäst
att flytta huvudentrén till dess nuvarande position. Dock innebar flytten stora
ingrepp på entréns nya plats, men de ingrepp som behövdes bedömdes bättre att
genomföra, än de ingrepp som behövts för att möta de krav på tillgänglighet, som
den ursprungliga entrén krävt.
Under ombyggnaden 2005 gjordes flera olika ingrepp i samband med entréflytten,
som påverkat byggnadens kulturvärden. Ett av ingreppen var, att marknivån på
grusplanen runt byggnaden sänktes ungefär en decimeter, för att återställa
marknivån från byggnadens uppförande. Under de senaste 200 åren har marknivån
succesivt höjts, så att bland annat de utvändiga understa trappstegen och trösklar
nästintill försvunnit, vilket nu åtgärdats. För att få alla mått att stämma överens med
dagens krav, hamnade den nya entrédörren något trappsteg ned från den nya
marknivån, vilket resulterade i en trappa och ramp ned till dörren. I portiken kring
entrén lades en slät marksten för att underlätta framkomligheten. Den nya entrén,
som måste uppnå kraven för utrymning och tillgänglighet, krävde en utvidgning och
utökad håltagning från den tidigare dörren. Då den tidigare dörren varit en mindre
källardörr, som inte var avsedd för frekvent användning, behövde den bytas ut helt
och förses med dörröppnare, dörrstängare och armbågskontakter. Just innanför
dörren togs en bit av de ursprungliga takvalven bort för att kunna uppnå full takhöjd
i entrérummet som rymmer hiss och trappa upp till Thunbergssalen. En halv trappa
ned ryms bland annat garderob, toaletter och förråd, som även nås via hiss. I
samband med införandet av trappan och hissen upp till Thunbergssalen krävdes
stora ingrepp i golv och bjälklag i bakre änden av salen.
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Dokumentationen kring Linneanums ombyggnad är tydlig och omfattande. Den
innehåller allt från förstudie och konsekvensbeskrivningar till ritningar, antikvarisk
dokumentation och noggranna beskrivningar av först tänkta sedan genomförda
åtgärder. SFVs ansökan samt RAÄs förhandsbesked och beslut finns i bilaga 12, 13
och 14. Beslutet tydliggör, att RAÄ anser att åtgärderna i ansökan är omfattande och
att de påverkar byggnadens kulturvärden, men att skälet för att genomföra
åtgärderna är goda. De konstaterar däremot, efter en vägning av kulturvärdenas
påverkan gentemot de särskilda skälen för förändring, att Linneanums
kulturhistoriska värden huvudsakligen kvarstår och att tillstånd för ombyggnaden
ges. Villkoren för godkännandet är bland annat, att arbetet utförs under antikvarisk
kontroll, och att hela processen fotodokumenteras och redovisas för RAÄ efter
avslutat projekt.

Enligt Unnerbäcks värderingssätt är det de arkitektur-, byggnadsteknik- och
byggnadshistoriska värdena som påverkats av de ingrepp som genomförts.
Ingreppen och åtgärderna i samband med bytet av dörren, markstenen, den
utvändiga trappan och rampen samt den invändiga trappan och hissen har påverkat
de arkitekturhistoriska värdena. De arkitekturhistoriska värdena påverkas för att
arkitektens ursprungliga vision för platsen har förändrats. I Thunbergssalen har
rummets helhetsupplevnad ändrats, då den nya huvudentrén är belägen längst in i
rummets ursprungliga uppförande. Dessutom är planlösningen för rummet
permanent förändrad. Om man ser till det utvändiga är bytet och förändringen av
dörren samt rampen, trappan och markstenen även goda exempel på att formspråket
för platsen ändrats. Portiken i sig, som vid byggnadens uppförande var en mindre
publik del av byggnaden, har nu fått den viktigaste publika funktionen av alla.
Åtgärderna på takvalven, håltagningen för den nya dörren och bjälklagen mellan
källaren och Thunbergssalen har påverkat de byggnadsteknikhistoriska värdena. I
och med ombyggnaden och de moderna metoder och material som använts har delar
av byggnadsverkets ursprungliga gestaltning för alltid försvunnit. Ursprungliga
delar som genomförts med tidsenliga metoder från byggnadens uppförande från
tidigt 1800-tal. Slutligen så har de byggnadshistoriska värdena påverkats av samtliga
ingrepp på byggnaden, då den patina och autenticitet, som genom åren stärkt
byggnadens värde, påverkats av ombyggnaden.
Om man däremot använder sig av Génetay och Lindbergs aspekter för värdering är
det de estetiska, kulturhistoriska och de ekonomiska aspekterna som påverkats. De
estetiska aspekterna berörs av de visuella och rumsliga förändringarna från
ombyggnaden, som förändringen i planlösningen och upplevelsen av
Thunbergssalen. Förändringen av den utvändiga dörrmiljön är också ett starkt
exempel med stenläggningen, rampen, trappa och bytet av dörr. De kulturhistoriska
aspekterna däremot påverkas av hur användningen av byggnaden har förändrats.
Dels har funktionen som huvudentré flyttats till en relativt obetydlig plats i denna
annars monumentala byggnad.
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En byggnad som uppfördes för att imponera, vilket syns på den magnifika
entrésidan med en storslagen port bakom en tempelgavel. Att inte längre komma in i
byggnaden genom en ceremoniell storslagen entré, utan istället gå in genom en
bakdörr, påverkar besökarnas upplevelse av byggnaden. Den nya entrén ger
däremot, för första gången, människor med funktionshinder ett sätt att ta sig in i
byggnaden på samma villkor som människor utan funktionshinder. Det här är en
stor del av de värderingar dagens samhälle värdesätter, att alla ska behandlas på lika
villkor, och att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla. De kulturhistoriska
aspekterna tittar på en byggnads egenskaper med ett kulturhistoriskt betraktelsesätt,
som bland annat tar hänsyn till viktiga utvecklings- och händelseförlopp, synsätt,
samt kulturella och etniska yttringar. Då dessa samhällsvärderingar förändrats
genom historien och den tillgänglighetsanpassning som genomfördes 2005 endast är
en av byggnadens alla faser genom historien, är det allra högsta grad något som
påverkar de kulturhistoriska aspekterna.
Slutligen har även de ekonomiska aspekterna påverkats av den nya entréns
tillgänglighetsanpassning. I samband med flytten skapades även nya moderna
utrymmen för garderob och toaletter, vilket tillsammans med en tillgänglig entré gör
byggnaden mer attraktiv för uthyrning till företagsevent och andra tillställningar.
Det ger i sin tur ett uppsving för byggnadens inkomster, som enligt Génetay och
Lindberg beskrivs som en ekonomisk aspekt av värdering.

5.3.3

KONTORS- OCH RESTAURANGENTRÉ

År 2005 började de omfattande åtgärderna för att tillgänglighetsanpassa entrén till
kontors- och restaurangdelen av Linneanum, med anledning av att det inte fanns
någon tillgänglig entré till den här delen av byggnaden. För att kunna installera en
hiss och lägga entrén i marknivå krävdes däremot en hel del stora ingrepp i
byggnadens stomme.
Samma justering av marknivån och marksten som beskrivs ovan påverkar självklart
även denna entré. För att kunna lägga entrén i markplan behöver trappan som leder
upp till de ursprungliga dörrarna tas bort, vilket resulterade i att halva trappan togs
bort. Därefter har man satt dit ny sten, anpassad efter utseendet från grunden, där
trappan tidigare suttit. I samma stenart har även ett nytt sidoparti till den
kvarvarande trappan satts dit. Originaldörren har i helhet tagits bort och ersatts med
en helt ny dörr som, för att inte ändra för mycket på formspråket, går hela vägen upp
till ovankanten på den tidigare dörren. På insidan av dörren har en ny entréhall
uppstått i samband med sänkningen av entrén. Den tillsammans med införandet av
en hiss har inneburit stora ingrepp i byggnadens stomme och framför allt dess
bjälklag. Vad gäller entréhallen har ett nytt golv lagts och en ny längre trappa som
ersatt den tidigare som efter sänkningen av entrén inte räckte till. Hisschaktet
innebär även det ingrepp på både golv och bjälklag på flera av byggnadens
våningsplan.
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Den dokumentation, som hittats gällande denna entré, är samma som beskrivs i det
tredje stycket under rubriken 5.3.2 Ny Tillgänglig Huvudentré. Annars finns SFVs
ansökan samt RAÄs förhandsbesked och beslut för ombyggnationen att se i bilaga
12, 13 och 14.
Enligt Unnerbäcks värderingssätt är det även här de arkitektur-, byggnadsteknikoch byggnadshistoriska värdena som påverkats av de ingrepp som genomförts. De
arkitekturhistoriska värdena har påverkats av avlägsnandet av originaldörren och
stentrappan, markstenen samt sänkningen av porten då dessa åtgärder påverkat hur
platsen ser ut och upplevs. Störst påverkan kommer utav den moderna teknik,
exempelvis armbågskontakt och passagesystem, som monterats i samband med
säkerhet- och tillgänglighetskäl. Även här påverkar ingreppen som innebär
förändringar i golv och bjälklag vid införandet av hiss samt den sänkta entrén de
byggnadsteknikhistoriska värdena då man altererar byggnadens struktur och delar
av konstruktionen.
De byggnadshistoriska värdena påverkas av samtliga ingrepp på byggnaden, då den
patina och autenticitet som genom åren stärkt byggnadens värde påverkats av
ombyggnaden.
Om man däremot använder de aspekter av värdering som Génetay och Lindberg
skriver om, är det de estetiska, kulturhistoriska och ekonomiska aspekterna som
påverkats av de ovan nämnda åtgärderna. De estetiska och kulturhistoriska
aspekterna påverkas här på samma sätt, som de beskrivits för den nya huvudentrén.
Det vill säga att de rumsliga och visuella egenskaperna hos platser har förändrats
och att sänkningen av entrén i kombination med hissen nu gjort lokalerna
tillgängliga för alla. Vad gäller de ekonomiska aspekterna så har restaurangen i
samband med tillgänglighetsanpassningen fått en ny kundgrupp, som nu har
möjligheten att besöka restaurangen. Kontorsdelen har också påverkats, då man nu
både kan ta emot besökare men också anställa personer med nedsatt rörelseförmåga.

5.4

UPPSALA UNIVERSITETSHUS

5.4.1

BYGGNADENS HUVUDENTRÉ

Under åren sedan Universitetshusets uppförande är det enda ingreppet på de tre
dörrarna, som tillsammans bildar byggnadens huvudentré, införandet av en
dörruppställare och byte av låset till en modern cylinderring och låscylinder. Här har
man ansträngt sig för att få tillägget att smälta in i den gamla miljön, genom att
använda samma material på det nya som på de ursprungliga detaljerna. I och med
att ingreppen är så små och smälter in så väl i miljön bedöms kulturvärdena ha
påverkats men med försiktighet.
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Påverkan som finns ligger i Unnerbäcks kategori för byggnadsteknikhistoriska
värden då den ursprungliga låsmekanismen bytts ut. Enligt Génetay och Lindbergs
värderingsmetod kategoriseras det som estetiska aspekter då dörrmiljön visuellt
förändrats.

5.4.2

NY KOMPLETTERANDE TILLGÄNGLIG ENTRÉ OCH
HUVUDINGÅNG TILL CAFÉ ALMA OCH
MYNTKABINETTEN

Denna entré, som år 1972 började ändras för att förbättra tillgängligheten, har
genomgått tre olika faser av ombyggnader. Under den första renoveringen år 1972
installerades hissen och entrén fick först nu sin funktion som publik tillgänglig entré.
År 1999 byttes dörrbladet ut, och dörröppnaren med tillhörande armbågskontakter
tillkom. Under år 2008 renoverades hisschaktet, men arbetet påverkar inte
dörrmiljön, och slutligen den ombyggnad som förväntas vara klar till hösten 2017.
Under den nuvarande renoveringen har marknivån justerats och stenlagts för att
undvika en trappa och på så sätt skapa en miljö, som underlättar besöket för
personer med olika typer av nedsatt rörelseförmåga. I ombyggnaden ser man även
över placeringen av informationsskylt, armbågskontakt och porttelefon, som nu
omplaceras och satts mer lättillgängligt.
Den äldsta dokumentation, som hittats för denna entré, är från 1972 och gäller ett
förslag för anordnande av hiss och handikapentré, bilaga 15. I motiveringen till
förslaget sägs att behovet för en hiss länge varit påkallat, och att den nya
handikapentrén skulle ligga i nära anslutning till hissen. Det beskrivs noga, att
införandet av hissen skulle medföra ingrepp på delar av byggnaden, som inte
förändrats sedan byggnadens uppförande. De försvarar ingreppets genomförbarhet
med att utrymmena inte tillhör de mest vitala delarna av byggnaden.
Dokumentationen som finns för ombyggnaden som startade 2016 är både den
ursprungliga och en kompletterande ansökan med tillhörande beslut, bilaga 16, 17,
18 och 19. I den första ansökan var planerna att göra klockporten till en ny tillgänglig
entré. Den kompletterande ansökan visar däremot inga spår av de åtgärderna utan
går istället djupare in på, hur den tillgängliga entrén i anslutning till hissen ska
åtgärdas för att bli mer tillgänglig. Vid studiebesök och samtal med Bengt Skoglund,
projektledaren för ombyggnaden, visar det sig att planerna på att göra klockporten
tillgänglig lades ned på grund av ingreppens påverkan på byggnadens kulturvärden.
Istället valde SFV att förbättra den redan befintliga tillgängliga entrén.
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De kulturvärden, som enligt Unnerbäcks värderingsmetod har påverkats, är de
arkitektur-, samhälls- och de socialhistoriska värdena. De arkitekturhistoriska
värdena har påverkats av ingreppen i samband med justeringen av marknivån och
stenläggningen. Detta uppstår av att byggnadsverkets symmetri är borta relativt
motstående sida, som i övrigt är identisk med den tillgängliga entrén, samt att miljön
utseendemässigt är ordentligt förändrad. De samhällshistoriska värdena påverkades
från och med att ingången gjordes om till publik entré vid ombyggnaden 1972, då
entrén gick från att vara en ingång använd av vaktmästare till en entré använd av
alla, vilket skulle kunna sammanfattas som en omvandling från en lågstatusentré till
en högstatusentré. Slutligen är installationen av hissen en tydlig förändring av synen
på människor med nedsatt rörelseförmåga i samhället. Det förändrade synsättet
resulterade i installationen av en hiss. Den enda motiveringen till införandet av
hissen var den ökade tillgängligheten, vilket i största grad påverkar byggnadens
sociala värden, och är samma anledning till att Génetay och Lindbergs sociala
aspekter påverkats. De andra aspekterna, som påverkats, är de kulturhistoriska och
estetiska aspekterna. De sammanfattar tillsammans hur användningen och utseendet
av miljön förändrats i samband med stenläggningen, monteringen av dörröppnaren,
armbågskontakterna och porttelefonen samt förändringen av entréns användning.

5.4.3

INNERDÖRR

De pardörrar, som används idag, är original och orörda sedan ombyggnaden 1939,
som då ersatte de dörrar, som redan fanns sedan byggnaden togs i bruk. Under den
pågående renoveringen kommer man att ta bort dörrarnas svängfunktion och
därmed byta ut gångjärnen. Utöver det kommer även dörröppnare och dörrstängare
med tillhörande armbågskontakter att monteras. Då automatiken kommer att byggas
ned i golvet istället för att sättas i ovankant på dörrbladet, innebär det ett stort
ingrepp i stengolvet kring dörren. Slutligen kommer de båda dörrarna efter
ombyggnaden vara en del av en ny brandcellsgräns, som i praktiken innebär
monteringen av en svällist på varje dörrblad för att säkerställa brandskyddet.
Informationen i ansökningarna och besluten, som finns dokumenterade för
ombyggnaden som började 2016, nämner att en genomgripande teknisk upprustning
skall göras för att bland annat uppnå ökad brandsäkerhet och tillgänglighet. Det
nämns, att åtgärder på vissa dörrar kommer att göras för att öka brandsäkerheten,
dock beskrivs ej vilka åtgärder. Mer detaljerade beskrivningar eller motiveringar för
ingreppen på denna innerdörr finns inte med i de ansökningar som gjorts till RAÄ.
Enligt Unnerbäcks värderingsmetod är det de arkitektur- och
byggnadsteknikhistoriska värdena som påverkats. I och med att armbågskontakter
och dörröppnare kommer att monteras fullt synliga, kommer det att påverka
upplevelsen av miljön och störa den ursprungliga interiören från 1880-talet, vilket
tillsammans med förändringen av golvet, efter att man byggt ned automatiken för
dörröppnaren, påverkar de arkitekturhistoriska värdena.
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De byggnadsteknikhistoriska värdena påverkas av att gångjärnen från 1939 tas bort,
dels att man tar bort gångjärnen i sig, men framför allt i att funktionen som
svängdörr tas bort.
Génetay och Lindbergs metod säger däremot att en kombination mellan de estetiska
och kulturhistoriska aspekterna påverkas, då det har att göra med en synlig
förändring, som är ett tydligt avsteg från stilidealen för tiden vid byggnadens
uppförande. Samtidigt är det stora ingrepp som skett på stengolven. Metoden med
att bygga ned automatiken för dörröppnaren är en ny metod för Statens
fastighetsverk. Eventuellt ger den nya metoden mindre synliga spår än tidigare
metoder. Eftersom man inte provat metoden tidigare, är det svårt att förutspå
resultatet och därmed även konsekvenserna för kulturvärdena.

5.5

SAMMANFATTANDE ANALYS AV
FALLSTUDIE

Några generella slutsatser som gäller alla ovan studerade dörrmiljöer och byggnader
är, att vissa kulturvärden har påverkats för att samhället idag har en annan syn på
människors lika rätt i samhället, än vad man hade under 1800-talet. Exempelvis
infördes skolplikten i Sverige 1882, men inte för alla barn. Det skulle dröja ända till
1962, innan barn med rörelsehinder fick skolplikt, och först 1968 skulle alla barn
oavsett funktionshinder ha skolplikt. Ett annat exempel är att för att få en statlig
anställning var man tvungen att vara vid sin kropp och sinnes fulla bruk, vilket inte
inkluderar någon med en funktionsnedsättning. Vid uppförandet för samtliga av de
studerade byggnaderna fanns alltså ingen anledning att göra anpassningar, för att till
exempel en rullstol skulle kunna ta sig fram.
Den ändrade samhällssynen och den allmänna förändringen av människans
grundläggande värderingar sedan 1800-talet står bakom viljan att
tillgänglighetsanpassa vårt kulturarv. Denna ändring är en social förändring i
samhället, som i slutänden påverkar vårt kulturarv. Förändringen av de sociala
förhållandena är vad både Unnerbäck och Génetay och Lindberg beskriver under
sina kategorier för socialhistoriska kulturvärden respektive sociala aspekter.
Unnerbäck pratar om människors situation i samhället, eller hur de olika
samhällsklasserna umgåtts, där funktionshindrade räknas till en av de lägre
klasserna. Génetay och Lindbergs beskrivning är däremot aningen bredare då de
pratar om, hur vi förhåller oss till kulturmiljöer. De nämner att människors
upplevelse av kulturarvet är viktigt, samt att deras värderingsmetoder bygger på
psykologiska, sociologiska och ekonomiska teorier. Man vill även kunna avgöra hur
mycket tid, energi och pengar en besökare är villig att spendera på besöksmålet.
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De sociala aspekterna spelar även in på entrébytena, som behandlas i arbetet, där
man inte längre använder byggnadens ursprungliga huvudentré. Det här är en
annan del av Génetay och Lindbergs sociala aspekter, som inriktar sig på de
psykologiska modellerna och teorierna. Här är det psykologin i människans
tankesätt av att läsa av arkitekturens formspråk, och därmed har svårt att uppfatta
att en huvudentré skulle ligga på en undanskymd plats, när det finns en stor
entrédörr på en tydligt utmärkt plats.
Det finns både likheter och skillnader mellan Unnerbäcks och Génetay och Lindbergs
värderingssystem. I många fall kan de estetiska aspekterna liknas med de
kulturhistoriska värdena, då båda behandlar en visuell förändring av hur en miljö
upplevs. På samma sätt är de sociala aspekterna och de socialhistoriska värdena
många gånger lika varandra. Däremot känns Génetay och Lindbergs
värderingsmodell lättare att applicera på användningen av byggnaderna, och hur
verksamheter påverkas av olika ingrepp. Det kan bero på att deras definitioner är
bredare och många gånger ger beskrivningar på, hur man kan tillämpa de olika
aspekterna i olika sammanhang. Ett exempel är att de ekonomiska aspekterna kan
påverkas positivt av ingrepp, som förbättrar tillgängligheten, vilket leder till en
breddad potentiell besöksgrupp, som i sin tur kan leda till ökade intäkter i form av
antalet sålda entrébiljetter.

5.6

IDENTIFIERADE BRISTER

Under arbetets gång har svårigheter uppstått i arbetet att identifiera hur
kulturvärden påverkats samt hänsynstaganden under ombyggnation. Information
har sökts från SFVs arkiv, handlingar från SFVs Uppsalakontor, samtal med
anställda på SFV och RAÄs arkiv. Information som sökts rör endast fallstudiens fyra
byggnader och är därmed avgränsad.
Tidigt i arbetet uppstod problem med att hitta och få ut handlingar från SFVs arkiv. I
arbetet med att undersöka hur byggnadernas kulturvärden påverkats under tidigare
ombyggnationer krävs SFVs tillståndsansökningar till RAÄ. Dessa ansökningar
innehåller information kring vad som avses göras i ombyggnationen, samt
motiveringarna för varför de bör få tillstånd att genomföra de föreslagna åtgärderna.
Även dokumenten som innehåller RAÄs beslut för ansökningarna behövdes. Enligt
flera anställda på SFV diarieförs alla sådana handlingar i arkivet. Vid kontakt med
SFVs arkiv söktes alla handlingar gällande tillstånd och beslut från RAÄ för de
studerade byggnaderna. Ett tillägg gjordes på att sortering efter dörrar,
tillgänglighet, RAÄ, Riksantikvarieämbetet, ramp, hiss, dörröppnare och
handikappanpassning skulle göras, för att underlätta och gallra sökandet. Efter att ha
gått igenom en gedigen förteckning över sökträffarna visade sig ingen stämma in på
dokumenten som efterfrågats. Vidare samtal med personalen på SFVs arkiv
resulterade i svaret att handlingarna inte var organiserade på ett sådant sätt, att man
kunde få tag i de dokument som söktes.
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Förklaringen var, att de var organiserade i större kluster med andra rubriker än de
sökord som angetts, och att hela dessa samlingar dokument måste studeras för att
upptäcka dess innehåll. Efter det tillkännagivande övergick sökandet efter
handlingar i RAÄs eget arkiv, vilket omedelbart gav större framgång.
Att inte kunna få fram något så väsentligt som tillståndsansökningar med tillhörande
beslut i SFVs egna arkiv, vilket är offentliga handlingar, är oroande. Det är trots allt
de dokumenten som ger SFV rätten att frångå de skyddsbestämmelser som råder för
byggnader med status som statligt byggnadsminne. För att i framtiden kunna göra
varsamma och antikvariskt korrekta restaureringar och ombyggnationer, krävs
kunskapen om vilka åtgärder som tidigare gjorts. Saknas den kunskapen, riskerar
man förlust av kulturvärden.
Det är i många fall svårt att veta, vilka ingrepp som genomförts på byggnaderna, då
dokumentation som finns många gånger är bristfällig. Det kan handla om att
dokumentation saknas helt eller delvis. I många fall finns dokumentation från nyare
ombyggnationer men saknas helt från äldre. Alternativt att det finns dokumenterat
tillstånd för en ombyggnation, men att detaljeringsnivån endast är översiktlig. Ett
exempel på ett sådant fall är handlingarna för innerdörren mellan hisshallen och
promenoaren på Kungliga Operan.
Under studiebesöket berättade fastighetsförvaltaren Emma Wicander att åtgärderna
på innerdörren genomfördes i samband med att hissarna installerandes, vilket enligt
tillståndsansökan, bilaga 10, och RAÄs beslut, bilaga 11, skedde under ombyggnaden
på 1970-talet. Om man däremot tittar på motiveringarna och beskrivningarna i
dokumenten, är det enda som nämns, att en hiss ska uppföras, och RAÄs villkor är
att trapphuset skall fotodokumenteras noggrant innan ombyggnaden. Här står
ingenting om åtgärder på någon innerdörr. Detta gör att man ifrågasätter om
åtgärderna på innerdörren över huvud taget finns dokumenterade.
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6 DISKUSSION
6.1

KRITISK GRANSKNING AV KÄLLOR OCH
METODVAL

Huvuddelen av arbetet består utav fyra fallstudier, vilket har både för- och
nackdelar. Fördelarna med en fallstudie är att studien blir begränsad, i detta fall till
fyra olika byggnader, vilket gör att studien också blir genomförbar. Hade man varit
tvungen att hantera samtliga av Sveriges statliga byggnadsminnen från 1800-talet,
hade studien blivit för stor. Eftersom examensarbetet är begränsad till omfattningen
30hp, måste tydliga avgränsningar göras. Dock är begränsningen även en nackdel
eftersom de slutsatser som dras inte omfattar alla byggnader i kategorin, utan bara
till objekten för fallstudien. Däremot kan man dra paralleller och göra liknelser med
byggnader utanför fallstudien, men de kommer aldrig att få samma kredibilitet, som
slutsatser dragna från direkta studier av en byggnad.
Under arbetet och speciellt de studiebesök som genomförts har många samtal och
intervjuer varit den stora informationskällan. När det gäller muntliga källor finns en
stor felmarginal just eftersom samtalet sker mellan olika människor. Den som
berättar vinklar informationen åt ett håll, medan den som lyssnar inte alltid tolkar
informationen åt samma håll. Det uppstår tolkningar av informationen, som oftast
ger en sanningsenlig bild, men efter att bli återberättad flera gånger försvinner lätt
olika detaljer, och helheten blivit aningen förändrad. Försök till att minska dessa
felmarginaler har gjorts genom att under samtal föra anteckningar och under
studiebesöken hade en checklista förberetts. Denna felkälla kommer aldrig kunna
elimineras helt men försök har gjorts för att minska dess inflytande.
De lagstiftningar som studeras medför också en risk, då de är lätta att tolka på olika
sätt, och på så sätt få olika betydelser för olika läsare. Det är även lätt att missa en lag,
regel eller förordning, när man letar efter information, då det finns så många olika
föreningar och myndigheter som skapat egna reglementen. Det finns även en risk i
att citera eller att återberätta något från en källa. Framför allt för att det är lätt att ta
citatet eller återberättelsen ur sitt sammanhang och, på så sätt ändra dess betydelse,
och källans avsikt med uttalandet.
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6.2

PERSPEKTIV OCH LAGSTIFTNING

6.2.1

VÄRDERINGSMODELLER FÖR KULTURVÄRDEN

I det här arbetet har Unnerbäcks kategorier för värdering samt Génetay och
Lindbergs plattform används som värderingsmodeller. Då plattformen är en
utveckling och fördjupning av Unnerbäcks modell fungerar de väldigt bra att
använda tillsammans. Dock upplevdes kategorierna i båda modellerna svåra att
använda på mindre detaljer men lättare på större ytor eller i hela miljöer. Unnerbäcks
kategorier går många gånger in i varandra vilket gör att det blir svårt att klassificera
vissa värdeförluster under en enskild kategori. Detta är inte lika tydligt i plattformen
då Génetay och Lindberg utvecklat beskrivningarna för de olika aspekterna och varit
mer noggranna med beskrivande exempel.
SFVs användning av dessa modeller verkar tyvärr stanna vid arbetet kring
vårdplanerna. Jag tror att det hade varit bra för SFV att fortsätta att arbeta med dessa
frågor även i projekteringsskedet för sina projekt. Om det finns en större förståelse
för kulturvärden och hur de påverkas under en ombyggnads olika faser och moment
tror jag att det finns en större chans att kulturvärdena bevaras. Det är däremot
jättebra att SFVs och RAÄs samarbete är starkt och sker kontinuerligt. Genom
samarbetet säkerställer RÄA att SFV tolkar deras modeller som de är avsedda att
tolkas och missförstånd kan undvikas, vilket underlättar processen för bevarandet av
kulturvärden.
En intressant del av Naradokumentet tar upp ett alternativt sätt att tänka på hur
kulturvärden kan påverkas och förändras, som är aktuellt vid de förflyttningar av
huvudentréer som studerats i det här arbetet. Detta tankesätt syftar till att oavsett
vart den nuvarande entrén ligger, kommer den allmänna uppfattningen om vart man
tror att huvudentrén ligger, alltid vara byggnadens ursprungliga entré. Det beror på
att arkitekturens formspråk väldigt tydligt talar om vilka funktioner olika delar av
byggnaden har samt hur viktiga dessa funktioner är. Tittar vi närmre på fallstudiens
alla ursprungliga entréer har alla en väldigt monumental arkitektur vilket vi
associerar med entréer.

6.2.2

ETT TILLGÄNGLIT ELLER BEVARAT KULTURARV

En fråga som ständigt debatteras är hur mycket av vårt kulturarv som ska förändras
till förmån för att bli en mer tillgänglig miljö. Vissa tycker att Sveriges kulturarv ska
vara fullt tillgängligt för alla medan andra anser att åtgärder som permanent
förändrar värdet i dessa kulturmiljöer alltid bör undvikas. Det är en komplex fråga
som kanske inte har något rätt svar, utan bara flera olika förslag på lösningar.
Självklart vill samhället att så många som möjligt, helst alla, ska ha tillgång till vårt
kulturarv.
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Däremot ligger det en poäng i vad Hans von Axelsson från Tillgänglighetscentret
säger om att det finns en anledning att vi har problem med tillgängligheten av äldre
byggnader idag. Under 1800-talet var funktionshinder inget som påverkade
byggnaders utformning och människor med funktionsnedsättningar var mer eller
mindre osynliga i samhället fram tills för 30-60år sedan. Först då började
funktionshinder och tillgängliga lokaler bli en fråga som diskuterades av hela
samhället. Axelsson menar därmed att det finns ett värde i att bevara äldre
byggnader i dess ursprungliga utformning för att vi ska minnas hur dåligt ställt
människor med funktionsnedsättningar hade det och att den tidens samhälle helt
ignorerade deras behov. Det vi behöver fråga oss själva nu är vad vi värderar högst,
en miljö som är helt bevarad eller tillgänglig men bara delvis bevarad.
För att kunna ta ställning till det här dilemmat behöver vi också ha i åtanke att stora
delar av dessa byggnader även byggdes utan många av dagens bekvämligheter.
Några exempel på sådana bekvämligheter kan vara elektricitet, vattenklosetter eller
pålitliga värme- och ventilationssystem som dagens samhälle inte skulle klara sig
utan. Byggnaderna har succesivt under det senaste århundradet anpassats till den
tekniska utvecklingen som skett och i många fall finns inte ens spår av byggnadens
ursprungliga form kvar. Detta gör frågan om ett tillgängligt eller bevarat kulturarv
ännu mer komplex när vi måste tänka på och värdera vad som räknas som original
och hur tillskotten som kommit under byggnadens historia värderas. Finns det över
huvud taget några autentiska miljöer kvar att bevara eller räknas äldre ingrepp in i
byggnadens kulturvärde? I så fall hur långt tillbaka i byggnadens historia måste vi
gå och är det alla eller bara vissa åtgärder som räknas för att ingreppen ska vara en
del av byggnadens kulturvärden?
Den svenska lagstiftningen som behandlar hanteringen av vårt kulturarv och hur
lokaler ska tillgänglighetsanpassas uttalar sig väldigt vagt om vilket av tillgänglighet
eller kulturvärdens bevarande som värderas högst. Detta innebär att lagstiftningen
brister i frågor som rör hur mycket avsteg kulturbyggnader får göra från
lagstiftningen för tillgänglighet. Enligt förordning (2001:526) om de statliga
myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken är det tydligt att alla
statliga myndigheter ska ha en handlingsplan för hur alla, på lika villkor, ska kunna
nyttja lokaler och de aktiviteter som bedrivs i byggnader som de förvaltar. Samtidigt
säger kulturmiljölagen och förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. att
byggnader med någon form av kulturminnesmärkning skall förses med
skyddsföreskrifter för att kunna bevaras för framtiden. Sammanfattningsvis finns
lagstiftningar som tydligt säger emot varandra. En lösning på problematiken som
uppstår i den konflikten är att ta fram bestämmelser och styrdokument för hur de
olika lagstiftningarna ska förhålla sig till varandra.
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6.3

IDENTIFIERADE BRISTER

SFVS ARKIV
Personligen blev jag väldigt förvånad när det visade sig vara så svårt att få ut
efterfrågade handlingar från SFVs arkiv, speciellt när jag viste vilka dokument jag
letade efter. Då SFV är en statlig myndighet tillhör deras handlingar de allmänna
handlingarna som, om de inte är sekretessbelagda, även är offentliga handlingar som
ska finnas tillgängliga för alla. Ett problem som kan uppstå med det här är att
externa utredningar av vad SFV gjort på olika byggnader och platser blir svårt att
följa upp och utreda om man inte kan få ut dokumentationen. I det här fallet löste sig
problemet genom att istället gå till RAÄs arkiv, med det är inte alltid att det finns
alternativa stället att söka på. Det verkar konstigt att man ska behöva gå till ett annat
arkiv när det är handlingar om SFV man söker. Däremot bör det nämnas att
personalen som jag hade kontakt med på SFVs arkiv var väldigt tillmötesgående och
hjälpsamma. De gjorde, i min uppfattning, allt de kunde för att hjälpa mig. Vilket
tyder på att det är arkiveringssystemet och sättet det är organiserat på som är
bristfälligt och borde ses över.

BRISTANDE DJUP OCH DETALJNIVÅ I MOTIVERINGAR OCH
BESKRIVNINGAR
Det går tyvärr inte att få tillbaka redan förlorad information. Däremot kan man vara
mer noggrann och detaljerad i framtidens sammanställande av arkivhandlingar, så
att vi inte förlorar ytterligare värdefull information om hur vi hanterat vårt
kulturarv. Till viss del har vi redan kommit en bra bit på vägen då vi i dagens
digitala samhälle har lättare för att lagra stora mängder information. Dock är det
många gånger lätt att tappa bort sig i havet av information som dagens samhälle
består av. Sedan finns även risken med digital lagring att fel kan uppstå och den
lagrade informationen är borta, vilket är fördelen med traditionella arkiv med alla
handlingar i pappersform.

6.4

FORTSATTA STUDIER

Förslag på vidare studier som kan göras som fortsättning på det här examensarbetet
är att gå djupare in i projekteringsprocessen och se hur bevarandet av kulturvärden
beaktas i projekteringsprocessen. Hur många är involverade och insatta i arbetet för
kulturvärdenas bevarande och hur viktigt anses det arbetet vara i förhållande till
exempelvis en ökad tillgänglighet?
Andra intressanta ingångar till framtida studier kan vara att undersöka vilka
metoder som finns och används i tillgänglighetsarbetet. Alternativt att undersöka
hur man tänker kring tillgänglighet och kulturarv utomlands i jämförelse med hur
man gör i Sverige?
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7 SLUTSATS

Fig. 7.1. Sammanställning över de viktigaste slutsatserna.

I arbetet för att göra Sveriges kulturarv tillgängligt för alla finns tydliga
intressekonflikter mellan förändring och bevarande. Den lagstiftning som finns kring
tillgänglighet och bevarandet av kulturvärden behöver förtydligas och bestämmelser
kring hur de olika lagstiftningarna förhåller sig till varandra behöver tas fram.
Dokumentationen som finns för tidigare ombyggnationer av fallstudiens byggnader
är bristfällig och SFVs dokumentation är svår att få tag på, vilket kan försvåra
framtida ingrepp och undersökningar av byggnaderna SFV förvaltar.
Samhällets förändring och den nuvarande synen på människors lika värde har drivit
frågan om ett tillgängligt kulturarv, det är däremot viktigt att påvisa de förhållanden
människor med funktionsnedsättningar haft under historiens olika epoker.
De mest förekommande ingreppen som studerats är: införandet av dörröppnare,
dörrstängare eller dörruppställare; byte av lås och införande av moderna
passagesystem; byte av dörrblad samt markarbeten med om- och nyläggning av
marksten. Av de kulturvärden som påverkats är det de arkitekturhistoriska värdena
och de estetiska aspekterna som berörts från respektive värderingsmodell.
Ursprungliga huvudentréer bevaras ofta genom ett platsbyte av huvudentrén. Detta
kan vara positivt för att den ursprungliga entrén kan bevaras men samtidigt negativt
om byggnadens formspråk tydligt framhäver den ursprungliga entrén som
byggnadens fokuspunkt.
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Arbetet bygger till största del på tolkningar av den svenska lagstiftningen, de
studerade dörrmiljöerna samt RAÄs värderingsmodeller och hur de påverkat
kulturvärden. Värderingsmodellerna som använts är skapade för att minska
variation och begrepp som används vid dessa tolkningar. Det är dock omöjligt att
komma ifrån en variation av tolkningar, från varje enskild individ.
Nästa steg i studien är att titta vidare på projekteringsprocessen och hur den
påverkar kulturvärden, där man kan se det här arbetet som en förstudie. Här är det
extra viktigt att titta på dokumentationen.
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BILAGA 1
CHECKLISTA FÖR STUDIEBESÖK

Checklista
- Studiebesök
Dörrens egenskaper
Typ av dörr
Vad är det för typ av dörrmiljö och vad har den för funktion?
Dörrmiljö
Hur ser miljön runt dörren ut?

Dörrens skick
Original
Är hela eller delar av dörren utbytt?
Korrigeringar
Har dörröppningens mått ändrats?

Användning
Typ av utrymme
Vem använder dörren?
Genomkomlighet
Är dörren svår att öppna?
Flöde
Hur många passerar dörren dagligen?

Tillgänglighet
Åtgärder
Vilka tillgänglighetsåtgärder har gjorts?
-Hur väl syns åtgärderna?
-Stör dem miljön? Hur?
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Fler funktioner
Är tillgänglighet den enda åtgärden som prioriterats?
Brandcellsgräns (hindra brandspridning) = dörrstängare
Utrymningskrav = batteridriven dörröppning
Finns krav på ”inrymning”? = speciell beslagning, vilka dörrar som får låsas
Säkerhetsdörr/ inbrottsskydd = kan vara larm, kodlås, mekaniskt förstärkt
dörrblad och beslagning.

Kulturvärden
Typ av kulturvärden
Vilka kulturvärden identifieras vid dörrmiljön
Vilka kulturvärden identifieras hos byggnaden

Övriga synpunkter

61

BILAGA 2
RITNING FÖR GAMLA RIKSARKIVET MED MARKERINGAR FÖR
DE STUDERADE DÖRRARNA

62

BILAGA 3
RITNINGAR FÖR KUNGLIGA OPERAN MED MARKERINGAR
FÖR DE STUDERADE DÖRRARNA

63

BILAGA 4
RITNINGAR FÖR LINNEANUM MED MARKERINGAR FÖR DE
STUDERADE DÖRRARNA

64

BILAGA 5
RITNINGAR FÖR UNIVERSITETSHUSET MED MARKERINGAR
FÖR DE STUDERADE DÖRRARNA

65

BILAGA 6
BESLUT RÄA – OMBYGGNAD AV GAMLA RIKSARKIVET

66

67

68

69

70

BILAGA 7
ANSÖKAN RAÄ – GAMLA RIKSARKIVET, MARKBELÄGGNING
PÅ GÅRDEN

71

72

73

74

BILAGA 8
BESLUT RAÄ – GAMLA RIKSARKIVET, MARKBELÄGGNING PÅ
GÅRDEN

75

76

77

BILAGA 9
KOMPLETTERANDE ANSÖKAN RAÄ – GAMLA RIKSARKIVET,
VINDFÅNG

78

79

80

81

BILAGA 10
ANSÖKAN OPERAN, OMBYGGNAD, ETAPP IV

82

83

84

85

86

87

BILAGA 11
BESLUT OPERAN, OMBYGGNAD, ETAPP IV

88

89

BILAGA 12
ANSÖKAN RAÄ – FÖRFRÅGAN OM FÖRHANDSBESKED
BETRÄFFANDE OMBYGGNAD AV LINNEANUM

90

91

92

93

94

BILAGA 13
FÖRHANDSBESKED BETRÄFFANDE OMBYGGNAD AV
LINNEANUM

95

96

BILAGA 14
BESLUT RAÄ - OMBYGGNAD AV LINNEANUM

97

98

99

BILAGA 15
FÖRSLAG TILL ANORDNANDE AV HANDIKAPPENTRÉ OCH
HISS I UNIVERSITETSHUSET

100

101

102

103

BILAGA 16
ANSÖKAN RAÄ – UPPSALA UNIVERSITETSHUS,
GENOMGRIPANDE TEKNISK UPPRUSTING OCH VISS
INTERIÖR OMBYGGNAD

104

105

106

107

108

BILAGA 17
BESLUT RAÄ – UPPSALA UNIVERSITETSHUS,
GENOMGRIPANDE TEKNISKUPPRUSTING OCH VISS INTERIÖR
OMBYGGNAD

109

110

111

BILAGA 18
ANSÖKAN RAÄ – UPPSALA UNIVERSITETSHUS,
KOMPLETTERANDE ANSÖKAN FÖR OMBYGGNAD/ TEKNISK
UPPRUSTNING

112

113

114

115

116

BILAGA 19
BESLUT RAÄ - UPPSALA UNIVERSITETSHUS,
KOMPLETTERANDE ANSÖKAN FÖR OMBYGGNAD/ TEKNISK
UPPRUSTNING

117

118

119

