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SAMMANFATTNING 
 
Den process där människor flyttar från landsbygden till städer kallas urbanisering och 
har pågått i Sverige under en längre tid. För ca 200 år sedan bodde 90 % av 
befolkningen på landet, idag bor 85 % i tätorter (SCB, 2015). Samtidigt som det 
tillkommer nya byggnader tas äldre byggnader ur bruk och detta påverkar 
förutsättningarna för bevarandet av de äldre byggnaderna (Boverket 2007, 15). Om 
våra dessa förfaller kommer det få konsekvenser för hur vi i framtiden kan förstå vår 
historia (Sveriges miljömål, 2017). Men ett av Riksdagens mål är att skapa en hållbar 
samhällsutveckling, vilket har gjort kulturmiljön till en resurs att använda. Det kan bli 
en viktig del i den hållbara utvecklingen, både ur ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektiv (RAÄ [a], u.å.). 
 
Kramfors kommun driver tillsammans med intilliggande kommuner ett 
utvecklingsprojekt, ”Besöksnäringen Höga kusten - en resa i tid och rum”, vars syfte 
är att lyfta industri- och kulturhistorien samt öka turismen i Höga kusten och Ådalen. 
Ett av syftena med detta examensarbete var att utforma ett konceptuellt 
gestaltningsförslag för en om- och tillbyggnation av ett gammalt hamnkontor från år 
1900, beläget i Öds kaj i Kramfors. Öds kaj ingår i utvecklingsprojektet och där kan 
hamnkontoret komma att bli en dragkraft till området.   
 
Huvudsyftet med examensarbetet var att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad, genom att få en ny verksamhet, kan stärka 
identiteten och bidra till besöksnäringen i en mindre stad eller ort samtidigt som 
hänsyn tas till de kulturhistoriska aspekterna i byggnaden.  
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie ur vilken information erhölls om bl.a. 
kulturhistorisk värdering. Med Axel Unnerbäcks (2002) modell som stöd gjordes en 
analys av hamnkontorets kulturhistoriska värden. De byggnadshistoriska och  

 

 
 
samhällshistoriska värdena ansågs vara huvudmotiv till att bevara byggnaden och 
stärktes av grundmotiven arkitektoniskt värde, identitetsvärde, industrihistoriskt 
värde, patina samt socialhistoriskt värde. 
 
Inför gestaltningsarbetet genomfördes en platsanalys och en behovsstudie för att 
kartlägga förutsättningar och behov. I nästa steg användes Peña och Parshalls (2001) 
metod Problem Seeking, vilken består av två faser – problemsökning och 
problemlösning, där syftet är att kartlägga de faktorer som kan påverka utformningen. 
Innan utformningen av förslaget gjordes en översiktlig beskrivning av möjliga 
verksamheter för att hitta den mest passande för hamnkontoret – utifrån behoven 
valdes en café- och pubverksamhet. För att kunna vidareutveckla ett förslag gjordes 
enklare konsekvensanalyser av tre skisser vilka undersökte de kulturhistoriska 
värdenas påverkan av utformningen. På det slutgiltiga förslaget gjordes sedan en mer 
detaljerad analys. Resultatet blev en tillbyggnad som, genom en glaslänk, markerar och 
tar hänsyn till ursprungsbyggnadens volym, material och färger.  
 
Slutsatsen är delvis att aspekterna identitetsvärde, besöksnäring och hållbarhet är starkt 
sammankopplade. Hållbarhet innefattar bevarandet av vårt kulturhistoriska arv, vilket 
i ett första steg möjliggörs genom kulturhistorisk värdering. Arvet är i sin tur viktigt 
för lokal tillhörighet, identitetsvärde samt besöksnäring och därigenom avgörande för 
en annan del av begreppet hållbarhet. Vidare är slutsatsen att val av arbetsprocess och 
metoder i detta arbete är applicerbara vid liknande projekt där en kulturhistorisk 
byggnad ska få ett nytt användningsområde med ett kommersiellt syfte.    
 

Nyckelord: Kulturhistorisk bebyggelse, kulturhistoriskt värde, hållbart byggande, 
arkitektur, besöksnäring 
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ABSTRACT 
 
The process where people move from rural areas to cities is called urbanization. This 
has been ongoing in Sweden for a long time. About 200 years ago, 90% of the 
population lived in rural areas, today 85% live in cities (SCB, 2015). While new 
buildings are being added, older buildings are taken out of service and this affects the 
conditions for the preservation of older buildings (Boverket 2007, 15). This will have 
consequences for how we in the future can relate and understand our history (Sveriges 
miljömål, 2017). But one of the Swedish parliaments goals is to create a sustainable 
development, which has made the cultural environment to a useful resource. It can 
become an important part of sustainable development in both an ecological, social 
and economic perspective (RAÄ [a], u.å.). 
 
The municipality of Kramfors, together with neighboring municipalities, runs a 
development project called “The tourism industry of the High Coast - a journey in 
space and time" where the purpose is to tell the industrial and cultural history of the 
area and increase tourism in the High Coast and Ådalen. One of the purposes with 
this master thesis was to present a conceptual design proposal for the rebuilding and 
extension of an old harbor office building from 1900, located by the river in Öds kaj, 
Kramfors. Öds kaj is one of the nodes in the development project and the historical 
harbor building can become the attraction of the area. 
 
The main purpose of the thesis was to investigate, from a sustainability perspective, 
how a culture-historical building, by gaining a new function, can strengthen the social 
identity and contribute to tourism industry in a smaller town. This while respecting 
the cultural-historical aspects of the building. 
 
 
 

 

 
 
Initially, a literature study was made from which information about cultural historical 
valuation was obtained. With Axel Unnerbäck's (2002) model as support, an analysis 
was made of the harbor office's cultural-historical values. The building-historical and 
social-historical values were considered to be the main motive for preserving the 
building. They were strengthened by the basic motives: architectural value, identity 
value, industrial history value, patina and social-historical value. 
 
A site analysis and a needs study were conducted in order to map conditions and 
needs. In the next step, Peña and Parshall's (2001) method Problem Seeking was used, 
where the purpose was to identify factors that would affect the design process. Before 
designing the proposal, a general description of possible future functions/ businesses 
was made to decide the most suitable for the building and the area. Based on needs a 
café and restaurant businesses was chosen. Before developing the final design 
proposal, a consequence analysis was made of three early sketches to examine the 
impact on the cultural history values.  The final result includes a building extension 
that, through a glass link, marks and respects the volume, materials and colors of the 
original building. 
 
The conclusion of this thesis is that the aspects identity value, tourism industry and 
sustainability are strongly interconnected. Sustainability involves the preservation of 
our cultural-historical heritage, which in a first step is made possible through cultural-
historical valuation. The inheritance is in turn important for local identity values and 
tourism industry, and thus crucial for another part of sustainability. Furthermore, the 
conclusion is that processes and methods used in this master thesis are applicable to 
similar projects where a cultural-historical building will get a new function or business. 
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BAKGRUND 
 
Den process där människor flyttar från landsbygden till städer kallas urbanisering och 
detta har pågått i Sverige under en längre tid. För ca 200 år sedan bodde 90 % av 
befolkningen på landet, idag bor istället 85 % i tätorter (SCB, 2015). I takt med att 
jordbrukets förutsättningar förändras, ändras också behovet av bebyggelse. Samtidigt 
som det tillkommer nya byggnader tas äldre byggnader ur bruk. Dessa förändringar 
påverkar förutsättningarna för bevarandet av de äldre byggnaderna – de riskerar helt 
enkelt att överges och förfalla. Sverige har dessutom ett mycket ungt byggnadsbestånd 
i ett internationellt perspektiv. Exempelvis utgör samtliga bostäder byggda före 1920 
endast 13 % (Boverket 2007, 15). Om våra äldre byggnader förfaller kommer det få 
konsekvenser för hur vi i framtiden kan förstå vår historia. Byggnaderna fyller 
nämligen en viktig funktion då de berättar om människors liv och arbete (Sveriges 
miljömål, 2017). 
 
Ett av Riksdagens mål är att skapa en hållbar samhällsutveckling, vilket har gjort 
kulturmiljön till en resurs att använda och förvalta. Just kulturarvet kan komma att bli 
viktig i den hållbara utvecklingen, både ur ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektiv (RAÄ [a], u.å.). Ett välvårdat kulturarv är en värdefull samhällsresurs 
eftersom det kan bidra till såväl bra ekonomi som historiekunskaper och upplevelser 
(RAÄ [b], u.å.). 
 
 

ÖDS KAJ OCH HAMNKONTORET, KRAMFORS	
Just nu driver Kramfors kommun, tillsammans med Härnösand, Örnsköldsvik och 
Sollefteå, ett utvecklingsprojekt längs med Ångermanälven och Höga kusten som 
heter ”Besöksnäringen Höga kusten - en resa i tid och rum”. Projektet har som syfte 
att lyfta industri- och kulturhistorien samt öka turismen i Höga kusten och Ådalen. I 
detta ingår att skapa attraktiva noder för besökare genom att tillgängliggöra besöksmål 
och möjliggöra för besökare att stanna. Nya metoder används för att knyta samman 
aktörer, utveckla affärsmodeller och skapa fler reseanledningar och boendealternativ.  

 
 

	
	

	
	

	
Figur 1. Kramfors kommun 
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Exempelvis har fem författare anlitats för att skriva var sin berättelse baserad på 
landskapet, historien och händelser som ägt rum i trakten. I projektet ingår även att 
på ett flertal platser upprusta parkeringsplatser, bryggor och kajer - däribland Öds kaj 
i Kramfors.  
 
Öds kaj ligger i en vik i Kramfors och är en ostrukturerad och oplanerad plats med 
stor potential. Idag finns en anläggningsbrygga för turistbåten Ådalen III samt en 
båtklubb, men ännu ingen tydlig koppling till centrum.  
 
På andra sidan viken ligger ett träindustriområde där det står ett gammalt hamnkontor. 
Byggnaden uppfördes år 1900 och dess ursprungliga plats var längre ut på udden. 
Kontoret har varit en viktig plats för träindustrin och därigenom Ådalens utveckling. 
Nu håller den långsamt på att förfalla och dessutom står den i vägen för 
träförädlingsverksamheten på området.  
 
Det har diskuterats i årtionden hur man kan rädda byggnaden och vad den kan få för 
nytt användningsområde. Kramfors kommun vill i samband med utvecklingsprojektet 
möjliggöra för att inom en snar framtid restaurera byggnaden och flytta den till 
området. Kommunen har inför detta anlitat en byggnadsantikvarie som menar att det 
är fullt möjligt att genomföra flytten och uppskattar flyttkostnaden till 400 000 kr. 
Konsulten anser också att byggnaden behåller sitt kulturhistoriska värde genom att 
finnas kvar i viken. Han föreslår att man borde ge den ett kommunalt kulturhistoriskt 
skydd - att få den förklarad som byggnadsminne tror han däremot blir svårt eftersom 
den redan flyttats från sin ursprungliga plats.  
 
I Öd finns det en entreprenör som i över 30 år haft intresse för hamnkontoret. Han 
är nu villig av att finansiera projektet och driva en verksamhet i byggnaden. 
Kommunen hoppas på att byggnaden med dess nya verksamhet ska bidra till att stärka 
kopplingen mellan Öds kaj och Kramfors centrum samt öka turismen. En restaurering 
menar de även går i linje med de två sista av kommunens tre profilområden: 
jämställdhet, kultur och hållbarhet.1 

                                         
1 Högström, Karin. Kulturutvecklare Kramfors kommun. 2017. Telefonsamtal 6 november.  

 

 

	 Figur 2. Tätorten Kramfors 

 

	 Figur 3. Öds kaj 
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VAD ÄR KULTURARV OCH KULTURHISTORISKT VÄRDE?  
 
KULTURARV 
Grundberg (2002, 13) definierar ordet kulturarv som det vi minns eller vill minnas i 
nutiden av historien. Historia däremot beskriver han som ett neutralt begrepp vilket 
omfattar allt som hänt i tiden oavsett om nutiden uppfattat det eller ej. Tunbridge och 
Ashworth (1996, 6) har dock en annan uppfattning. De menar att historia förutsätter 
att vissa episoder från det förflutna ägt rum baserat på det material som finns 
tillgängligt. Kulturarv beskriver Tunbridge och Ashworth som en produkt, vilken 
medvetet utvecklats och formats efter dagens krav och behov av produkten. De 
påpekar att både kulturarv och historia är medvetna urval av det förflutna som 
omvandlas genom olika tolkningar. De stora skillnaderna är att användningen – den 
nutida och framtida – är av största vikt för kulturarvet samt att kulturarv innefattar en 
större variation resurser, även sådant vissa historiker skulle kalla icke-historiskt. Det 
är en blandning av tidigare händelser, personligheter, folkminnen, mytologier, litterära 
föreningar eller fysiska reliker tillsammans med de platser, städer eller landskap som 
de kan vara symboliskt associerade med. 
 
KULTURHISTORISKT VÄRDE 
Ett kulturhistoriskt värde visar huruvida materiella (eller immateriella) ting kan 
förmedla kunskap om och förståelse för olika tider och sammanhang, samt 
människors livsvillkor genom tiderna (Génetay och Lindberg 2014, 12). Man kan t.ex. 
säga att alla byggnader har ett kulturhistoriskt värde oavsett ålder eller storlek. Det är 
något som varje generation tillskriver enskilda byggnader eller områden.  En kan vara 
unik i sin by, medan en annan är unik för hela landet (SFV, u.å.). 
 
 

 
VAD BETYDER HÅLLBAR UTVECKLING?  
 
 
Den amerikanske miljövetaren Lester Brown introducerade begreppet hållbar utveckling 
redan 1981. Men det fick ingen internationell spridning förrän 1987 när 
Världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission on Environment 
and Development) lanserade rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad 
”Brundtlandrapporten”. Så här definierade kommissionen hållbar utveckling: 
 
 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 
 
 
Med det menade de att en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt måste 
samspela med en hållbar miljöutveckling. Men i dagens diskussion finns ingen entydig 
definition av begreppet. Enligt FN-förbundet ska dock detta vara den vägledande 
principen i den långsiktiga globala utvecklingen.  
 
(FN-förbundet, 2016) 

 
 

Figur 4. De tre elementen i hållbar utveckling 
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SYFTE 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en kulturhistoriskt värdefull byggnad 
kan stärka identiteten och bidra till besöksnäringen i en mindre ort genom att få en ny 
verksamhet, samtidigt som hänsyn tas till de kulturhistoriska aspekterna. Detta 
studeras ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Syftet är vidare att utforma ett gestaltningsförslag för hamnkontoret i Kramfors som 
ska ta hänsyn till den nya verksamheten samt de kulturhistoriska värdena i byggnaden 
och dess nya plats i Öds kaj. 
 
 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Vad har kulturhistoriska byggnader för betydelse för identiteten i mindre orter? 
 

2. Hur kan dessa bidra till besöksnäringen genom att få nya användningsområden?  
 
 
Specifikt för hamnkontoret i Kramfors:  
 

3. Vilka faktorer utgör det kulturhistoriska värdet i byggnaden?  
 

4. Hur tillvaratas dessa i gestaltningen när byggnaden får ett nytt användnings-
område?  

 

 

FOKUS OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
Fokus i arbetet är att ta fram ett konceptuellt gestaltningsförslag för hamnkontoret i 
Kramfors och anpassa det efter sin nya verksamhet och placering i Öds kaj för att 
bidra till besöksnäringen. Arbetet innehåller inte en affärsplan.  
 
I arbetet analyseras inte genomförbarheten i förslaget och det redovisas inte vilka 
byggtekniska åtgärder som behöver vidtas för att flytta hamnkontoret och restaurera 
det. Vidare görs ej några kostnads- eller konstruktionsberäkningar. Energi-
effektiviseringar samt installationsåtgärder som rör el, ventilation och uppvärmning 
beskrivs ur perspektivet att bevara kulturvärden – exakta lösningar specifika för 
hamnkontoret redovisas ej.  
 
Det konceptuella förslaget redovisar endast planmått (ej höjdmått) på tillbyggnaden. 
Vid framtagning av eventuella bygglovsritningar vidareutvecklas förslaget.  
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METOD OCH PROCESS 
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 Tabell 1. Matris över vilka metoder som använts för att besvara frågeställningarna   

 
 
 

LITTERATURSTUDIE  
 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie med fakta- och datainsamling. Syftet 
med studien var dels att besvara fråga 1 och 2. Detta genom att titta på vad det finns 
för kopplingar mellan besöksnäring och kulturhistoriska byggnader i mindre städer 
eller orter samt vad dessa har för inverkan på ortsidentiteten. I det ingick även att titta 
på referensobjekt för att undersöka hur kulturhistoriska byggnader använts i sådana 
sammanhang. Syftet var också att inhämta information om kulturhistorisk värdering 
för att i ett senare skede kunna besvara fråga 3. Litteraturstudien användes också för 
att studera bevarandet av kulturhistoriska byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 

 
 
Litteratursökningen har gjorts i databaserna Google Scholar och DiVa.  
 
Sökord: kulturhistorisk bebyggelse, kulturarv + besöksnäring, kulturhistorisk värd-
ering, skydd av kulturarv, hållbar utveckling, hållbart byggande.  
 
 

PLATSANALYS 
 
Tidigt i arbetet genomfördes en visuell platsanalys av Öds kaj för att identifiera 
områdets förutsättningar. Enligt Boverket (2006) görs en platsanalys bl.a. genom att 
betrakta och beskriva platsens egenskaper, kulturhistoriska och miljömässiga 
kvaliteter, brister och utvecklingsmöjligheter samt hur platsen historiskt vuxit fram. I 
detta arbete ingick att inhämta information från detaljplan och översiktsplaner samt ta 
del av kommunens målbilder för området. Platsen fotograferades och befintliga 
funktioner dokumenterades. Förutom ovanstående undersöktes även 
väderförhållanden och kopplingen till Kramfors centrum. Fokus var att få en klar bild 
över hur området disponeras idag och hur det är tänkt att disponeras i framtiden. 

För att underlätta platsanalysen användes för projektet relevanta nyckelord, hämtade 
från Boverket (2006). Följande ord har valts ut:  

• Bebyggelsehistorisk utveckling 
• Platsens naturliga förutsättningar 
• Natur och landskap 
• Stadsbild 
• Meningsbärande symboler 
• Stråk 
• Barriärer 
• Stadens form, täthet och skala 
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BEHOVSSTUDIE  
 

INTERVJUER 
Initiativet till att rädda hamnkontoret kommer från en lokal entreprenör i Kramfors 
samt några enskilda tjänstepersoner på Kramfors kommun. Eftersom behovsstudien 
avser just kontorsbyggnaden och Öds kaj gjordes semistrukturerade intervjuer med 
dessa personer, en person i taget. En semistrukturerad intervju görs genom att ställa 
öppna frågor och uppmuntra personen att utveckla sina svar, t.ex. genom 
uppföljningsfrågor (Hedin 2011, 6). Det är en typ av kvalitativ studie, vilket innebär 
att man utgår från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt. En sådan studie omfattar 
oftast ett litet antal personer som man tror har mycket att berätta om sakområdet. 
Frågor som rör människors upplevelser eller syn på saker går oftast bara att få svar på 
genom kvalitativa studier. Metoden används därför för att beskriva, förklara och tolka 
i ett explorativt syfte när det finns begränsad kunskap om fenomenet eller 
frågeställningen i förväg (Hedin 2011, 3). 
 
Intervjuer genomfördes med följande personer: 
 

Karin Högström, kulturutvecklare, Kramfors kommun 
Staffan Östman, projektledare utvecklingsprojekt, Kramfors kommun 
Lars Holmberg, projektledare Besöksnäring höga kusten, Kramfors kommun 
Tony Larsson, multientreprenör, Kramfors 

 
Målet med intervjuerna var att ta reda på vad Öds kaj har för betydelse för Kramfors, 
invånarna och besöksnäringen idag samt vad det finns för specifika behov och 
önskemål vad gäller såväl Kramfors, kajen och hamnkontoret. Målet var vidare att ta 
del av ovanstående personers tankar och åsikter gällande hamnkontorets 
kulturhistoriska värden samt dess betydelse för området idag och i framtiden. Detta 
blev en del av det som låg till grund för gestaltningsförslaget.  
 

 

KULTURHISTORISK VÄRDEANALYS 
 
Ur litteraturstudien erhölls information om kulturhistorisk värdering, bl.a. Axel 
Unnerbäcks (2002) värderingsmodell (se Kulturhistorisk värdering under kapitlet 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader). Senare gjordes en analys av hamnkontorets 
kulturhistoriska värden med denna modell som stöd (se Kulturhistorisk värdeanalys under 
kapitlet Hamnkontoret). I värderingen beaktades även åsikter framkomna i intervjuerna 
samt byggnadsantikvariens bedömning.  
 
  

GESTALTNINGSFÖRSLAG 
 

PROBLEM SEEKING  
För att underlätta gestaltningsarbetet användes Peña och Parshalls (2001) metod 
Problem Seeking (se avsnitt under kapitlet Gestaltning). Metoden består av två faser – 
problemsökning och problemlösning. Syftet med första fasen är att kartlägga de 
faktorer som kan påverka utformningen, oavsett hur stor en byggnad eller hur 
omfattande ett projekt är. Det är en organiserad process där aspekterna funktion, 
form, ekonomi och tid ska betraktas likvärdigt i följande steg.   
 

Ställ upp mål  
Vad vill beställaren uppnå? Varför? 
 
Samla och analysera fakta 
Vad vet vi? Vad är givet? 
 
Testa koncept 
Hur vill beställaren uppnå målet? 
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Fastställ behov 
Hur mycket pengar och vilken storlek? Vilken nivå på kvalitet?  
 
Beskriv problemen  
Vilka är de väsentliga förutsättningarna som påverkar utformningen? 

 
Denna fas baseras på intervjuer och arbetsprocesser. De arkitektoniska problemen ska 
identifieras samt de krav som ska uppfyllas i designlösningen. Det gäller att fastställa 
verkliga behov och skilja dem från ogenomförbara önskningar. För att förenkla 
klassificeringen av information finns tre nyckelord under de fyra aspekterna.  
 
 

Funktion    Form 
Människor    Plats 
Aktiviteter   Miljö 
Relationer (ytor, människor) Kvalitet 

 
Ekonomi    Tid 
Budget   Dåtid 
Driftskostnader  Nutid 
Livscykelkostnader  Framtid 

 
 
För att få en tydlig överblick används en matris som bildar ett ramverk av information.  
 
Tabell 2. Problem Seeking – metoden i matrisform   
 MÅL FAKTA KONCEPT BEHOV PROBLEM 

FUNKTION      
FORM      
EKONOMI      
TID      

 

 
Fas två är en kreativ och iterativ process som startar där fas ett slutar – med att 
definiera problemen och avslutas med en designlösning.  
 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Verksamheten i hamnkontoret ska möta behoven i Öds kaj och Kramfors, men även 
önskemålen hos initiativtagarna till projektet. Innan utformningen av det konceptuella 
förslaget gjordes en översiktlig beskrivning av möjliga verksamheter för att hitta den 
mest passande för hamnkontoret. Samtliga verksamheter diskuterades i någon mån 
under intervjuerna i behovsstudien.   
 
 

KONCEPTUELL UTFORMNING  
Utifrån den kulturhistoriska värdeanalysen av hamnkontoret samt informationen som 
arbetats fram i problemsökningen (Problem Seeking) utformades tre skissförslag och 
därefter ett konceptuellt gestaltningsförslag. Konceptet innehåller planlösning, 
fasader, situationsplan och 3D-vy.  
 
 

KONSEKVENSANALYS 
En kulturhistorisk konsekvensbeskrivning – eller kulturhistorisk konsekvensanalys – 
beskriver hur föreslagna åtgärder påverkar de kulturhistoriska värdena hos en byggnad. 
Den utarbetas utifrån förundersökning, bevarandemotiv och ändringsförslag 
(Robertsson 2002, 140). För att kunna vidareutveckla ett av skissförslagen gjordes 
enklare konsekvensanalyser av plan- och volymsamverkan mellan hamnkontor och 
tillbyggnad.  På det slutgiltiga förslaget gjordes en mer detaljerad analys för att tydligare 
beskriva hur gestaltningen påverkar de kulturhistoriska värdena och karaktärsdragen 
hos hamnkontoret. Analysen ställdes sedan mot nollalternativet (se avsnitt 
Konceptbeskrivning och konsekvensanalys under kapitlet Gestaltning). 
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VÄRDEFULLA BYGGNADER  
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HUR SKYDDAS  

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER? 
 
En viktig förutsättning för att uppnå långsiktig hållbar förvaltning av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse är att förse dem med relevant skydd. Byggnader och 
bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv eftersom de synliggör vår historia. 
Kommuner måste därför aktivt arbeta med att värna såväl bebyggelsemiljöer som 
enskilda byggnader (Sveriges miljömål [a], u.å.). Här nedan redogörs kortfattat hur 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader (ej kyrkor) skyddas genom lagar och 
bestämmelser.  
 
 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 
Alla byggnader i Sverige omfattas av PBL (2010, 900) och för samtlig bebyggelse gäller 
underhåll- och varsamhetkrav enligt 8 kap. 14 och 17 §§. Det betyder att underhållet 
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets olika värden. Utöver det 
finns även bestämmelser i 8 kap. 13 § PBL om att särskilt kulturhistoriska byggnader 
inte får förvanskas – vilket nödvändigtvis inte betyder förändringsförbud. I 4 kap. PBL 
finns krav på att kommuner upprättar särskilda detaljplaner för att reglera mark- och 
vattenanvändningen samt byggnader och bebyggelse. Lagen reglerar vilka typer av 
bestämmelser som ska och får finnas i detaljplanen.  Under nästa rubrik utvecklas hur 
skydd av kulturhistorisk bebyggelse preciseras i detaljplanen i enlighet med PBL. 
Kulturmiljövärden som inte ligger i detaljplanelagt område kan regleras genom 
särskilda områdesbestämmelser (Länsstyrelsen Stockholm, u.å.). 
 
 

DETALJPLAN OCH KULTURHISTORISKT SKYDD 
En detaljplan avser ett bestämt område på en plankarta. En tillhörande 
planbeskrivning förklarar planens syfte och innehåll. För att reglera användning, 

 

 

 

 
ändring och underhåll av bebyggelsen kan kommunen föra in speciella bestämmelser 
i detaljplanen (Boverket [a], u.å.). 
 
ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSE, Q 
Q är en användningsbestämmelse som kommunerna tidigare kunde tillämpa på 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bestämmelsen innebar ”användning anpassad till 
bebyggelsens kulturvärden”, men gav inget direkt skydd för byggnaden samtidigt som 
den inte heller reglerade markanvändningen. Boverket anser att Q är en olämplig 
planbestämmelse och menar att kommunerna hellre kan kombinera andra 
användningsbestämmelser för att ge fastighetsägare större valfrihet vid användning 
(Boverket [b], u.å.). 
 
SKYDDSBESTÄMMELSE, q 
Det starkaste skyddet en byggnad kan få i detaljplanen är q. Bestämmelsen innebär att 
byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde och inte får förvanskas. I planen 
preciseras det i s.k. skyddsbestämmelser vad som inte får förvanskas, eller om 
byggnaden omfattas av rivningsförbud samt bestämmelser för hur den befintliga 
utformningen ska bevaras (RAÄ [c], u.å.). 
 
VARSAMHETSBESTÄMMELSE, k 
För att precisera verksamhetskraven kan särskilda varsamhetsbestämmelser anges i 
detaljplanen. Dessa kan exempelvis vara vilken kulör som ska användas vid 
ommålning av en fasad eller hur fönster ska vara utformade. Bestämmelserna innebär 
att byggnadens karaktär ska beaktas och att de kulturhistoriska värdena tas till vara, 
men k gäller endast bygglovspliktiga åtgärder (RAÄ [c], u.å.). 
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BYGGNADSMINNE ENLIGT KULTURMILJÖLAGEN   
Byggnader som är viktiga för bevarandet av historien kan skyddas som 
byggnadsminnen (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å.). Dessa byggnader, tillsammans 
med värdefulla bebyggelsemiljöer, kyrkomiljöer, parker eller trädgårdar, skyddas som 
byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (SFS1988:950). Det innebär att man inte får 
göra ändringar eller ombyggnationer utan tillstånd från länsstyrelsen (Länsstyrelsen 
Stockholm, u.å.). Till varje byggnadsminne finns speciella skyddsbestämmelser som 
gäller för exteriören och/eller interiören, ibland även för omgivningen runtomkring 
(Länsstyrelsen Västernorrland, u.å.). 
 
 
 

 
Bild 1. Märkning av byggnadsminne (Lönnbom, 2015) 
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KULTURHISTORISK VÄRDERING 
 
I början av 1900-talet fokuserade bevarandearbetet främst på enskilda och särskilt 
anmärkningsvärda byggnader (Unnerbäck 2002, 13). De senaste decennierna har 
perspektivet vidgats och idag ses kulturarvet som en del i den hållbara utvecklingen, 
där kulturarvets betydelse för människan är i fokus (Génetay och Lindberg 2014, 7). 
Det i sin tur har inneburit att urvalskriterierna vidgats och förändrats i innehåll. Det 
enskilda objektet sätts numera in i ett sammanhang, i en miljö.  Det medför att det 
ställs högre krav på analys av vad varje objekt eller miljö står för (Unnerbäck 2002, 
13). Inriktningen i kulturarvsarbetet har därigenom skiftat, från att tidigare fokuserat 
på den fysiska kulturmiljövården till ett större perspektiv där kulturarvet ses som en 
tillgång i samhällsutvecklingen (Génetay och Lindberg 2014, 7). 
 
I de kulturpolitiska målen 1974 och 1988 (prop. 1974:28 och 1987/88:104) definierade 
regeringen syftet med kulturmiljövårdens förändrade mål och inriktning: 
bevarandearbetet ska spegla hela samhällets historia. I och med att de äldre 
byggnadsteknikerna försvinner under utvecklingen mot ett industrialiserat 
husbyggande uppkommer fler behov i kulturmiljövården. Det räcker inte att fastställa 
vilka värden som ska bevaras utan också på vilket sätt det ska ske. Fler policydokument 
i ämnet är Nara-dokumentet (UNESCO, ICCROM, ICOMOS och japanska staten 1994) 
som beskriver vikten av autenticitet och kunskapsunderlag som grund för bevarande 
och vård; Principles for the preservation of historic timber structures (ICOMOS 1999) som bl.a. 
betonar att originalmaterial bör bevaras i den mån det är möjligt och att traditionella 
material och metoder bör användas; Dokumentet om det folkliga byggnadskulturarvet 
(ICOMOS 1999) som understryker att värdet i bebyggelsen ligger i dess 
användningshistoria och i traditioner som kan knytas till den (Unnerbäck 2002, 13).  
 
 
 
 

 

 
 
När dessa bevarandemål ska realiseras uppstår en del svårigheter. Det gäller att 
precisera hur en byggnad kan användas, hur den ska underhållas, vilka förändringar 
som kan tillåtas, hur den ska dokumenteras och vilket skydd byggnaden ska ha 
(Unnerbäck 2002, 17). Vid bevarandearbetet är analysen av kulturhistoriska värden en 
viktig del eftersom det formar de beslut som fattas rörande objektet eller miljön 
(Mason 2002, 5). Vid en sådan analys ska egenskaper som representerar olika värden 
preciseras. Det kan vara egenskaper som färg, form, storlek, konstruktion, tekniska 
lösningar och funktion. Dock är det viktigt att skilja begreppen värde och egenskap åt. 
En byggnad kan ha olika egenskaper som var och en för sig, eller tillsammans, bidrar 
till det kulturhistoriska värdet (Génetay och Lindberg 2014, 15). Det är en 
grundförutsättning att bevarandemotivet formuleras tydligt för att kunna hantera en 
byggnad i ett längre perspektiv. Varje beslut som i framtiden tas angående ändrad 
användning, ombyggnad, restaurering eller reparation ska grundas på innebörden i 
bevarandebeslutet (Unnerbäck 2002, 19). 
 
Mason (2002, 5) skriver att den kulturhistoriska värderingen kan vara problematisk 
p.g.a. den stora och varierande mängden värden (t.ex. kulturella, politiska, ekonomiska 
och estetiska) som både kan överlappa och strida mot varandra, att värdena ändras 
över tid och formas av särskilda faktorer (t.ex. ekonomiska möjligheter, sociala krafter 
eller kulturella trender) samt att det finns ett stort antal värderingsmetoder. Vidare 
skriver Mason att experter ofta fastställer en byggnads kulturhistoriska värde utifrån 
ett för litet antal kriterier. Enligt Unnerbäck (2002, 18) är det viktigt att förstå att 
begreppet kulturhistorisk värdering inte har en entydig definition, utan att det består 
av en mängd olika värden, både fakta och upplevelsevärden.  
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Dock understryker Unnerbäck att resultatet av en kulturhistorisk värdering ska vara 
en renodlad kulturhistorisk analys och inte en bedömning om förutsättningarna för ett 
bevarande, t.ex. ekonomiska och tekniska faktorer. Génetay och Lindberg (2014, 22) 
förtydligar att resultatet inte får påverkas av aspekter som är utanför det 
kulturhistoriska sakområdet och att gränsdragningen ibland kan uppfattas som oklar. 
Bedömningar av t.ex. en byggnads attraktivitet eller bruksvärde ska inte beaktas vid en 
kulturhistorisk analys.   
 
Unnerbäck (2002, 21) och Mason (2002, 5) argumenterar båda för ett systematiskt 
tillvägagångssätt vid urvals- och värderingsarbetet i bevarandefrågan. Mason (2002, 9) 
skriver att en typologi – eller ett ramverk som bryter ner betydelsen av olika 
kulturhistoriska värden – skulle vara ett effektivt hjälpmedel vid en bedömning. Han 
menar att det skulle innebära att synpunkter från experter, medborgare, samhällen, 
myndigheter och andra intressenter kan jämföras mer effektivt. Unnerbäck presenterar 
en framarbetad, liknande modell, vilken sammanfattas i följande avsnitt.  
 
 

 
UNNERBÄCKS MODELL 
Modellen är hämtad ur Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, framarbetad av Axel 
Unnerbäck (2002). Den erbjuder en systematisk metod för att identifiera det 
kulturhistoriska värdet i en byggnad. Vidare innehåller den en checklista med 
värderingskriterier insorterade i grupper. Unnerbäck understryker att modellen är ett 
hjälpmedel, inte en mall. Själva värderingen görs i tre steg:  
 
 
1. IDENTIFIKATION AV GRUNDMOTIV 
Identifiering av ett eller flera grundmotiv till bevaring. Ofta finns ett dominerande 
motiv, t.ex. att byggnaden har ett teknikhistoriskt värde. Grundmotiven delas in i två 
grupper.  

 
• Dokumentvärde (historiska egenskaper) 

Baseras på objektiva, traditionella kriterier, men är likväl beroende av kunskap och 
inriktning hos bedömaren  
 

• Upplevelsevärde (estetiska, socialt engagerande egenskaper)  
Upplevelsen är subjektiv så bedömning görs med omsorg 
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Tabell 3. Beskrivning av dokumentvärden   

 
 

 
 
 
Tabell 4. Beskrivning av upplevelsevärden  
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2. BEARBETNING – FÖRSTÄRKANDE/ÖVERGRIPANDE MOTIV 
Generell bearbetning av den grundläggande värderingen. Först görs en 
kompletterande bedömning utifrån vissa övergripande eller förstärkande kriterier. 
Sedan görs en sortering efter bedömningsgrunderna sällsynthet/representativitet på 
nationell, regional eller lokal nivå. Denna sortering är ofta avgörande för en slutlig 
bedömning av en byggnads bevarandevärde och påverkar således förutsättningarna 
för den framtida vården av byggnaden.  

 
 

Tabell 5. Beskrivning av förstärkande/övergripande motiv   

 
 

 
 
3. VÄRDERING – SAMMANVÄGD MOTIVERING 
Ska innefatta huvudmotiv (ett eller flera), ytterligare grundmotiv av varierande styrka 
och i vissa fall förstärkande och övergripande motiv. I den sammanvägda värderingen 
ska det framgå vilket motiv som väger tyngst. Detta motiv blir därigenom vägledande 
i hanteringen av byggnaden.  
 
Detaljeringsgraden i värderingen beror på syftet. Exempelvis kan en byggnad som 
redan omfattas av ett kulturhistoriskt skydd behöva en mer detaljerad värdering vid en 
restaurering än den värdering som krävs vid en bevarandebedömning i en kommunal 
översiktsplan.   

 
Den som gör bedömningen kommer påverkas av egna erfarenheter, intresseriktning 
och omdöme. Därav är det också viktigt att diskutera den kulturhistoriska värderingen 
i grupp som har bred samlad kompetens. Den kulturhistoriska bedömningen kommer 
även att skifta över tiden. En byggnad som är ointressant idag kan i framtiden anses 
vara kulturhistoriskt värdefull.  

 
Redovisningen av värderingen anpassas efter sammanhanget och målgruppens behov 
av information. Den underliggande motiveringen måste dock alltid vara tydlig.  
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AMBITIONSNIVÅER  
De framtagna motiven redovisar inte hur starkt bevarandekravet är, utan endast varför 
en byggnad bör bevaras. En bedömning om vilken ambitionsnivå som bör gälla för 
skydd, dokumentation och vård ingår i den samlade kulturhistoriska analysen. 
 
Bevarande 
Skyddslagstiftningen förutsätter att det finns en gruppering av objekten. En byggnad 
med ett högt kulturhistoriskt värde kräver ett skydd på samma nivå – en 
byggnadsminnesförklaring. 
 
Ambitionsnivåerna graderas enligt fyra nivåer, där den högsta motsvarar krav på 
musealt bevarande/konservering och den lägsta samhällets generella hänsynskrav i 
byggnadslagstiftningen. Syftet med nivåerna är att ge stöd i preciseringen av mål och 
åtgärdsprogram i bevarandearbetet.  
 
 
Tabell 6. Beskrivning av ambitionsnivåer för bevarande 

 
 

 
 
Dokumentation  
Dokumentation är en viktig del i vården av kulturhistorisk bebyggelse. Syftet är att ge 
en mer eller mindre fullständig bild av byggnaden. Den ska kunna användas som 
forskningsunderlag, s.k. forskningsdokumentation samt som underlag för byggnadens 
vård, s.k. vårdinriktad dokumentation. Det finns fyra ambitionsnivåer för 
dokumentation, vilken delvis bestäms av styrkan i det kulturhistoriska värdet men 
också av byggnadens tålighet mot slitage eller annan påverkan.   
 
 
 
 
 
Tabell 7. Beskrivning av ambitionsnivåer för dokumentation  

 
 
  



 

 
 

18 

 
 
Vård 
Vården av kulturhistorisk bebyggelse styrs av generella principer och speciella krav 
som utgår från den enskilda byggnadens individuella kulturhistoriska och tekniska 
egenskaper. Ett kulturhistoriskt värde innebär ofta restriktioner för den framtida 
användningen, vården och förvaltningen. Restriktionernas inriktning styrs av det 
kulturhistoriska värdet, medan dess styrka avgörs av ambitionsnivån.  

 
• Generell nivå  

Den generella nivån innehåller teknisk-antikvariska principer och kulturhistoriska 
principer. Det första innebär kortfattat att en byggnad ska garanteras en lång 
livslängd och att vården ska bevara det kulturhistoriska värdet. Varje byggnad 
ska vårdas utifrån sina egna förutsättningar och med minsta möjliga ingrepp. 
Det innebär också att arbeta med traditionella material och traditionell teknik.  
De kulturhistoriska principerna innefattar en helhetssyn som uppfattar samt 
respekterar att byggnadens delar och egenskaper samverkar. Det är en fråga om 
att bevara autenticiteten i byggnaden. Vidare innefattar principerna omsorg om 
detaljen och respekt för originalet.  
 

• Individuell nivå 
De kulturhistoriska egenskaperna ställer särskilda krav på vårdåtgärdernas 
inriktning. Av dessa egenskaper är det, förutom grundmotivens huvudgrupper 
dokumentvärde och upplevelsevärde, vissa förstärkande och övergripande 
motiv som har särskild betydelse för inriktningen. Speciellt styrande är 
ambitionsnivån för autenticitet och pedagogiskt värde.  
 

 

 
 
KOPPLING TILL UPPFÖLJNING AVSEENDE 
 

• Skyddsform 
• Dokumentation 
• Vård 

 
I detta skede överförs resultatet av den kulturhistoriska värderingen i praktisk handling 
för att tillfredsställa målet.  
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BYGGNADSVÅRD 
 
Enligt Robertsson (2002, 28) är det bäst om en byggnad med historiskt minnesmärke 
kan användas till ett allmännyttigt ändamål. Men byggnaden ska endast anpassas till 
nya funktioner ifall dess arkitektoniska och konstnärliga gestaltning förblir oförändrad, 
menar han. Robertsson anser även att ett minnesmärke endast får flyttas i 
undantagsfall.  
 
En äldre byggnad har ofta delar som genom ombyggnader eller tillbyggnader 
förändrats efter uppförande, skriver Robertsson (2002, 85). Han kallar detta för skikt 
av förändringar och tillägg, vilka speglar sin tids behov. Dessa tidsskikt utgör en viktig 
del av byggnadens historia. Han menar att varje byggnadsmiljö är unik i form av 
exempelvis kulturhistoriskt värde, byggnadstekniskt tillstånd eller användbarhet för 
nya funktioner. Vidare skriver Robertsson att varje gång åtgärder utförs som berör en 
byggnads historia måste byggnadens speciella förutsättningar beaktas. Dessa ska lyftas 
fram och beskrivas, ställningstaganden ska motiveras och konsekvenserna av de 
föreslagna åtgärderna ska klargöras.  
 
Det finns flera begrepp inom byggnadsvård som beskriver typen av ingrepp som kan 
göras på en byggnad. Det är viktigt att förstå innebörderna av - samt skillnaderna 
mellan – dessa begrepp vid bevarandet av en historisk byggnad.  
 
 

KONSERVERA 
I Sverige används begreppet konservering i huvudsak när det gäller åtgärder vars syfte 
är att stoppa eller fördröja nedbrytning av byggnader p.g.a. åldrande, luftföroreningar 
eller annan påverkan. Åtgärderna kan gälla såväl stommaterial som inredning eller 
konstnärlig utsmyckning. Det kan innefatta att kontrollera den omgivande miljön, men 
också direkta behandlingar för att stoppa förfall (Robertsson 2002, 95). 
 

 

 
 
Konservering bedrivs av högt materialspecialiserade konservatorer med särskild 
utbildning. Yrket förknippas oftast med byggnader av stort kulturhistoriskt värde. 
Dock kommer konservatorns kunskapsfält att behöva breddas då moderna material 
har dåliga åldringsegenskaper, menar Robertsson (2002, 97).  
 
 

RESTAURERA 
Begreppet restaurera innebär att något återställs i ett tidigare eller ursprungligt skick. 
Runt sekelskiftet 1900 blev innebörden av begreppet en strävan att uppnå stilenlighet, 
men allt eftersom har den blivit mer komplex. Lika ofta som det innehåller moment 
av återställande handlar det om att på ett balanserat sätt låta tidsskikten berätta om 
byggnadens historia. En restaurering kan innehålla såväl konserveringsåtgärder som 
reparation och åtgärdande av skador. Dess syfte är alltid, till skillnad mot en 
ombyggnad, att lyfta fram eller förhålla sig till historien. En ombyggnads syfte är 
primärt att tillgodose praktiska behov och nya funktioner (Robertsson 2002, 90).  
 
Robertsson (2002, 93) skriver att många restaureringar har som mål att ta bort de 
senare tilläggen i byggnaden som stör upplevelsen av den kulturhistoriska eller 
arkitektoniska helheten och återställa andra delar till ursprungligt skick. Han anser att 
denna strävan efter stilenlighet ofta går ut över byggnadens autenticitet och förmåga 
att förmedla dess historia. 
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REKONSTRUERA 
En rekonstruktion kan aldrig bli autentisk eftersom det innebär att återuppbygga eller 
skapa något i ursprunglig form och förutsätter att det som ska återskapas är helt eller 
delvis förstört. I vissa fall finns bara arkeologiska lämningar kvar (Robertsson 2002, 
99). All rekonstruktion bör byggas på en vetenskaplig grund; det bör finnas 
byggnadsarkeologiska undersökningar och historiskt källmaterial som underlag. I 
arbetet bör även användas ursprungliga material och konstruktionsmetoder för att 
rekonstruktionen ska upplevas som trovärdig (Robertsson 2002, 100). 
 
Principdokument som använts inom byggnadsvård under 1900-talet var ofta 
restriktiva mot just rekonstruktion. Anledningen till detta var p.g.a. risken att göra sig 
skyldig till historieförfalskning. Det finns nämligen nästan alltid hypotetiska 
antaganden i rekonstruktioner som bygger på tolkningar av det arkeologiska och 
historiska materialet (Robertsson 2002, 100). 
 
Autenticiteten är ofta inget problem vid rekonstruktion av hela byggnader eftersom 
det oftast framgår av sammanhanget att det är en ny konstruktion. Däremot kan det 
uppstå tvetydigheter om konstruktionen innehåller gamla originaldelar. Då är det 
viktigt att framhäva originalens integritet och arbeta med reversibla åtgärder ifall att 
rekonstruktionen inte skulle hålla måttet (Robertsson 2002, 108). 

 

TILLBYGGNAD  
I PBL (2010:900) 4 § definieras tillbyggnad som en ändring, vilken ökar den befintliga 
byggnadens volym. Detta innefattar åtgärder som ökar volymen oberoende i vilken 
riktning den sker och avser därigenom både källarutgrävningar, påbyggnader samt 
takkupor (Boverket, 2018).  
 
Kompletteringar som rör dagens praktiska och funktionella behov är oftast 
nödvändiga för att en äldre byggnad ska kunna användas i framtiden, menar 
Robertsson (2002, 108). Ranby (2015) skriver att en tillbyggnad i bästa fall blir en del  

 
 
av byggnadens kulturhistoriska värde i efterhand, men att det är en svår konst att göra 
en tillbyggnad på ett hus med kulturhistoriska värden. Han anser därför att en 
funktionsanalys med utgångspunkt från befintlig planlösning, behov och önskade 
funktioner bör göras inför en tillbyggnad. En sådan analys kan exempelvis innehålla 
ljusföring och hur man rör sig i byggnaden.  
 
Ranby (2015) skriver att det arkitektoniskt finns det två förhållningssätt till tillbyggnad: 
att följa nutidens ideal och bygga i kontrast till den befintliga byggnaden eller följa 
ursprungsstilen. Enligt honom skulle många arkitekter tycka att det är ärligt att 
redovisa tillägget och historieförfalskning att bygga nytt i en gammal stil. Vidare skriver 
han att det dock finns en risk att byggnadsdelarna inte samverkar när syftet är att 
maximera kontrasten mellan gammalt och nytt, och att känslan av att befinna sig i ett 
gammalt hus förloras. Robertsson (2002, 109) menar att användandet av ett modernt 
formspråk i en stilenhetlig miljö kan medverka till en splittrad arkitektonisk upplevelse. 
I likhet med Ranby beskriver han att nya tillägg som gestaltas med befintliga 
formprinciper kan bidra till osäkerhet om ursprunget, samtidigt som det också kan 
medverka till en arkitektonisk helhetsupplevelse. Enligt Ranby (2015) är det ofta 
enklare att hålla sig till ursprungsstilen och arbeta med samma slags fönster, 
fasadmaterial, takvinkel m.m. Han menar att det ändå går att lägga in diskreta budskap 
i tillbyggnaden som avslöjar att den är från en annan epok. Ett annat sätt att bygga till 
är att förbinda en gammal byggnad och en ny volym med en kort glasgång. På så vis 
kan exempelvis våtutrymmen läggas i den nya byggnaden och det gamla husets volym 
bestå - ingreppen blir färre och varsamheten större.  
 
Tillbyggnaden måste stå i proportion till ursprungshuset, menar Ranby (2015). 
Byggnader med en ”sluten” eller ”fulländad” form är svårare att bygga till än 
byggnader med en ”öppen” karaktär. Exempel på slutna byggnader kan vara 1500-
talsarkitekten Andrea Palladios symmetriska villor (se bild 2).  
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Bild 2. Andrea Palladios villa La Rotonda (Ferrara, 2016) 
 
 
Ranby (2015) listar följande förhållningsregler vid tillbyggnad av en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad:  
 

• Undvik att ändra huvudfasaden 
• Undvik för huset karaktärsfrämmande byggnadsdelar, material och uttryck 
• Behåll ursprungsvolymen läsbar och gör tillbyggnadsvolymen läsbar 
• Undvik fönster i skarven mellan nytt och gammalt (om det inte är en glasgång) 
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HÅLLBARHET 
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GOD BEBYGGD MILJÖ 
 
Begreppet hållbarhet används oftast i miljökontexter, där det i allmänhet kopplas till 
ordet utveckling (Throsby 2002, 107). Principerna för hållbar utveckling har visat sig 
vara användbara och viktiga inte bara i miljövård utan också inom 
stadsutvecklingsområdet, skriver Mason (2002, 26).  Hållbarhet har t.ex. föreslagits 
vara en guide för politiker – samt ett ideal – inom kulturarvsområdet. Men även om 
det inte finns ett fastställt tillvägagångssätt vid arbetet med bevarande av kulturarvet 
kan vägledning ges från andra områden, särskilt miljöskyddsarbetet, menar han. Inom 
miljöområdet har nämligen forskning, tillämpning och utvärdering av beslutsfattande 
varit föremål för ett omfattande arbete, och mycket av detta är även relevant för beslut 
rörande just kulturarv. Trots att en fullständigt hållbar utveckling är ett ideal har 
hållbarhetsprinciperna i praktiken fått ett stort allmändeltagande. Vidare skriver 
Mason att det finns många paralleller mellan kulturarvsförvaltningsbeslut och 
miljöbeslut, bl.a. komplexiteten i de system och processer som hanteras, mångfalden 
av värden som tillskrivs det som bevaras samt politiska svårigheter och maktskillnader 
mellan intressenter.  
 
Sveriges miljömål (2018) beskrivs som ”det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen”. Följdvis finns det 16 
miljökvalitetsmål varav ett är God bebyggd miljö och definieras:  
  

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser ska främjas.”  

 
Detta mål har sedan 10 preciseringar som ska förtydliga målet samt användas vid 
uppföljning. Två av dessa preciseringar är följande:  

 

 
 

• Hållbar bebyggelsestruktur 
”En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling 
av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.” 

 
• Kulturvärden i bebyggd miljö 

”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.” 

 
(Sveriges miljömål [b], u.å.) 
 
Bevarandet och användandet av vårt kulturarv går hand i hand med begreppet 
hållbarhet. Relevant är därför också att nämna att det finns fyra nationella 
kulturmiljömål som ska främja:  
 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används 
och utvecklas, 
 

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön, 

 
• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser, och 
 

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas 
till vara i samhällsutvecklingen. 

 
(Regeringskansliet, 2017) 
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NATUR OCH MILJÖ 
 
Landskapet är grunden för en god livsmiljö och biologisk mångfald. Det är samhällets 
gemensamma resurs och kan ses som ett levande arkiv – det är ovärderligt för att vi 
ska förstå vår historia (Nilsson och Hulusjö 2009, 33). Det är även i en ständigt 
pågående process där naturliga och mänskliga faktorer samspelar samt påverkar 
varandra. Det är just naturförutsättningar som genom tiderna styrt lokaliseringen av 
boende och verksamheter. Det är viktigt att ha kunskap om hur markerna tidigare 
använts för att förstå varför en plats har speciella naturvärden samt hur de kan bevaras 
(Nilsson och Hulusjö 2009, 34). 
 
Det är också viktigt att förstå hur den byggda miljön påverkar naturen. Av allt material 
vi tar från jorden används hälften till byggnader och annan byggd miljö. I Europa 
ansvarar de dessutom för 40 % av växthusutsläppen samt hälften av all åtgång av 
primärenergi under sin livstid (SIS, u.å.). Byggbranschen bedömer att byggprocessers 
årliga klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser är lika hög som utsläppen från 
all personbilstrafik i Sverige, ca 10 miljoner ton koldioxid per år (RAÄ [d] 2017, 21). 
Det pågår ett arbete mot att göra den byggda miljön mer hållbar. Regeringen har t.ex. 
ett mål att Sverige år 2020 ska ha nått en minskning på 40 % av klimatutsläppen i den 
byggda miljön samt att minst 50 % ska vara förnybar energi. Till år 2050 är 
målsättningen att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan 
nettoutsläpp av växthusgaser (Sonehag, 2018). 
 
Befolkningen i Sverige ökar snabbt och ett återbruk av äldre bebyggelse skulle kunna 
fungera som ett klimatsmart komplement till nybyggnation. Renovering av befintliga 
byggnader kräver nämligen mindre energi än nybyggnationer (RAÄ [d] 2017, 21). EU-
projektet Co2olBricks konstaterade dock att det behövs anpassade målnivåer för 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet med projektet var 
 

 

 
 
att klarlägga hur det kan möjliggöras utan att byggnadernas kulturhistoriska värden tar 
skada (Sonehag, 2018). 
 
Ett exempel från Norge – som visserligen inte berör bevarandet av kulturvärden – 
visar hur bevarandet av byggnader kan innebära en energieffektivisering jämfört med 
nyproduktion. Riksantikvarien (Norges motsvarighet till RAÄ) gjorde en jämförelse 
mellan en timrad byggnad som renoveras och att bygga ett nytt nollenergihus. 
Resultatet blev att utsläppen för materialanvändningen vid renoveringen bara var 
hälften så stor som vid nybyggnationen. Dessutom var utsläppen från 
energianvändningen marginellt lägre för passivhuset. Ur ett livscykelperspektiv ger 
återbruket och renoveringen en energibesparing med 8 % (RAÄ [d] 2017, 21). 
 
För att kunna bevara äldre bebyggelse och samtidigt energieffektivisera är det 
nödvändigt med antikvarisk kompetens (RAÄ [d] 2017, 21). I projektet Co2olBricks 
konstaterades det dessvärre att det i dagsläget saknas kompetens samt fungerande 
ekonomiska och informativa styrmedel för att uppmuntra varsam energi-
effektivisering (Sonehag, 2018). 
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VARSAM ENERGIEFFEKTIVISERING MED 

INSTALLATIONSTEKNISKA ÅTGÄRDER 
 
Det som främst skiljer modernt och äldre byggande är installationstekniken. Fram till 
mitten av 1800-talet användes oftast murade kanaler för skorstenar och 
självdragsventilation. Därefter utvecklades värmesystemen, och i början av 1900-talet 
kom energisystem med el och gas. Även ledningar för vatten och avlopp gav nya 
möjligheter i byggnaderna (Robertsson 2002, 129). Men installationsteknik har nästan 
alltid kortare livslängd än själva byggnaden den finns i, och tekniken hinner oftast bli 
omodern innan dess livslängd är slut. Vissa installationssystem är idag teknikhistoria 
och ibland har de även ett estetiskt värde (Robertsson 2002, 130). 
  
Det finns en stor besparingspotential för kulturhistoriskt värdefulla byggnader vad 
gäller energi, miljöpåverkan och uppvärmningskostnader. Framförallt i byggnader som 
ska användas i ett kommersiellt syfte där det är höga krav på innemiljön (Ståhl et al. 
2011, 13). Under energikrisen på 1970-talet förvanskades flertalet kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader i syftet att bespara energi. Oftast var resultaten avskräckande och 
det fanns få exempel där tillräcklig hänsyn tagits till byggnadens ursprungliga karaktär. 
Inte nog med att utseendena på byggnaderna förändrades så uppstod också problem 
med fukt och röta där åtgärderna utförts felaktigt (Ståhl et al. 2011, 13).  
 
Det finns flera sätt att energieffektivisera en byggnad; exempelvis genom 
tilläggsisolering, byte eller renovering av fönster och dörrar samt tätning av 
klimatskärmen. Det är även nödvändigt att se över tekniska installationssystem som 
t.ex. ventilation och uppvärmning. I samband med en förundersökning inför en 
ombyggnad bör det utredas vad som finns bevarat av de tekniska installationerna och 
om det finns något teknikhistoriskt värde i dem. I förslagsskedet utreds sedan vad som 
kan bevaras och återanvändas - några delar kanske kan integreras i en ny 
teknikanläggning och i många fall kan äldre schakt eller kanaldragningar nyttjas till nya 
installationer (Robertsson 2002, 135). 

 

 

 
 
I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av energieffektiviserande åtgärder i äldre 
byggnader med fokus på ventilations- och uppvärmningssystem. Vilka åtgärder som 
ska vidtas måste bedömas med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde, dess 
förutsättningar att tåla ingreppen samt byggnadens planerade verksamhet (Robertsson 
2002, 135).  
 
 

VENTILATION  
Äldre ventilationssystem uppfyller sällan dagens krav på luftflöden, el- och 
energieffektivitet. I äldre byggnader är självdragssystem vanligast, vilket inte kräver 
några mekaniska fläktar och därmed ingen eltillförsel. Istället sugs luft in genom 
håligheter i byggnaden och ut genom den varma skorstenen. Möjligheten till 
värmeåtervinning och luftfiltrering är dock begränsad. Dessa system kan även ge 
problem med drag, särskilt under vintern (Ståhl et. al. 2011, 60). Ventilationslösningar 
bör anpassas efter såväl byggnaden som till verksamheten i den. Människor avger fukt 
och utan ett fungerande ventilationssystem kan fukten skada byggnaden (Ståhl et al. 
2011, 61). 
 
Det finns en konflikt mellan krav på modern ventilation och byggnadens 
bevarandekrav samt kunskapsbrist i byggbranschen om kulturhistoriska värden, 
lagkrav och äldre installationssystem (Ståhl et al. 2011, 64). Vid byte till ett modernt 
system bör befintliga kanaler användas i den omfattning det är möjligt. Det är viktigt 
att lösningarna görs reversibla för att systemet ska kunna anpassas efter nya 
verksamheter och moderniseringar (Ståhl et al. 2011, 63). Exempelvis kan det på 
kontor, där det sker stor värme- och fuktavgivning, krävas ett från- och tilluftssystem. 
I kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan det p.g.a. kulturvärdena vara problematiskt  



 

 
 

26 

 
 
att ta upp nya tilluftshål. Då finns en möjlig och reversibel lösning i att byta ut en 
glasruta i ett spröjsat fönster mot en ventil (Ståhl et al. 2011, 62). 
 
När klimatskärmen är otät läcker luft genom byggnaden vilket gör att det försvinner 
värme och kan uppstå nedkylda ytor eller drag. Det påverkar även ventilationen och 
därigenom finns risk för fuktskador då varm luft transporteras ut i konstruktionen där 
den kyls och kondenserar (Ståhl et al. 2011, 48). Om klimatskärmen är tät kan 
ventilationssystemet lättare kontrolleras och tilluftsflödet bli mer jämt fördelat. 
Normalt får en tät byggnad ett undertryck vilket minskar risken för att fukt 
transporteras inifrån och ut. Det finns dock risker med tätning. Ventilationsgraden 
kan bli för låg vilket försämrar innemiljön. Det leder till hög föroreningshalt och hög 
relativ fuktighet i byggnaden. Sommartid kan även innetemperaturen bli för hög. Detta 
är en större risk i byggnader med självdrag än i byggnader med mekanisk ventilation 
(Ståhl et al. 2011, 51).  
 
Vid tätning av fönster – mellan karm och båge och vid anslutning mot yttervägg – 
minskas de otätheter som tidigare kanske fungerade som luftintag. I en byggnad som 
saknar mekanisk ventilation kan fönstertätning därför resultera i försämrad 
luftomsättning och därigenom öka risken för fukt och mögel. Genom att ta in luft via 
ventiler kontrolleras tilluften och den kan filtreras (Ståhl et al. 2011, 30). Exempelvis 
kan spaltventiler monteras i fönsterkarmarna. Dock kan vissa kulturhistoriska 
byggnader vara skyddade mot ett sådant ingrepp och då kan borstlister i överkant av 
fönstren vara tillåtet (Ståhl et al. 2011, 63). Tätning av fönster och dörrar görs normalt 
utan större påverkan på byggnadens kulturhistoriska värden (Ståhl et al. 2011, 52). 
 
 

 
UPPVÄRMNING 
Den ursprungliga funktionen hos en byggnad bör beaktas när nytt värmesystem ska 
väljas. Genom åren kan nämligen uppvärmningssystemen ha bytts ut och det 
ursprungliga systemet är ofta väl anpassat till byggnaden. Ett hus som värmts upp med 
eldning har haft ett varmt och torrt pannrum, vilket har gett en naturlig uttorkning. 
Förbränningen har också sugit ut mängder luft genom skorstenen så att ett fungerande 
självdrag uppstått. Genom byte till exempelvis en värmepump fås inte samma 
luftväxling i byggnaden eller uppvärmning av pannrum och källare. För att undvika 
fuktskador kan där då behövas radiatorer. För att uppnå rätt luftflöde samt undertryck 
i byggnaden kan en mekanisk frånluftsfläkt vara nödvändig. Vid byte från 
uppvärmningssystem med exempelvis direktverkande el eller värmepump till 
uppvärmning genom eldning i panna fås dock förbättrad ventilation (Ståhl et al. 2011, 
55). Innan bytet av värmesystem bör alltid en konsekvensbedömning göras (Ståhl et 
al. 2011, 52). 
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BESÖKSNÄRING OCH EKONOMISKA VÄRDEN 
 
Begreppet besöksnäring kan kortfattat beskrivas som den näring som bidrar till 
turismkonsumtion (Svensk Turism, 2010). Turism i sin tur handlar enligt Braunerhielm 
(2002, 32) om att specificera platser och omvandla dem från det ”vardagliga” till 
produkter att sälja.  
 
För utvecklingen i glesbygdsområden spelar besöksnäringen en viktig roll (Svensk 
Turism, 2010). Förekomsten av turism i dessa områden skapar nämligen möjligheter 
för entreprenörer att generera ett värde där det tidigare inte fanns något (Brouder 
2013, 16). Men trots dessa möjligheter är verkligheten att de flesta mindre kommuner 
och samhällen inte lyckats integrera turism som en del av sin utvecklingsstrategi. Det 
finns ett antal utmaningar för dessa samhällen som påverkar bildandet och 
överlevnaden av småföretag. Med andra ord så gör omständigheterna det mindre 
troligt att någon kommer att starta ett nytt företag – och om de startar ett företag avgör 
dessa omständigheter företagets utvecklings- och överlevnadsmöjligheter (Brouder 
2013, 19). En annan faktor är att utvecklingen som bidragit till att globalisera turismen 
också har ökat konkurrensen mellan turistmål och destinationer. Det är därför 
nödvändigt att kunna identifiera platser genom deras specifika karaktärsdrag 
(Braunerhielm 2002, 32). 
 
Brouder (2013, 21) skriver att turismutvecklingen i ett samhälle måste sättas i ett 
långsiktigt perspektiv. Det underliggande syftet bör vara att koppla den lokala kulturen 
till den lokala miljön och inte syssla med verksamheter som kan vara skadliga för 
landskapet eller samhället. Braunerhielm (2002, 32) menar att marknadsföring är en 
strategi där det krävs ett ställningstagande kring vilken bild man vill förmedla av 
platsen och vilka egenskaper som ska lyftas fram. Det handlar helt enkelt om att styra 
över vilken information besökare får tillgång till. Genom att stödja turism i 
landsbygdsområden bidrar man till att hålla samhällen flytande. Det innebär att lokala 
företag kan upprätthålla sina kommersiella verksamheter, vilket främjar en bredare 
regional ekonomi (Brouder 2013, 21). 

 

 
 
Efter den industriella nedgången i slutet på 1970-talet tvingades städer och samhällen 
hitta nya arbets- och investeringsformer. Turism- och fritidsmarknaden blev då en 
sektor för att generera ekonomisk tillväxt och kulturarvsturismen blev en växande 
marknad (Braunerhielm 2002, 33). Kulturarvsindustrin innebär nya aktörer inom 
sakområdet, och med dessa kommer nya influenser som påverkar kulturarvsarbetet. 
En kommersiell användning av kulturarvet kan betyda överexploateringar och slitage 
(Liliequist 2006, 16). Dock medför användningen sannolikt att resurserna för den 
långsiktiga förvaltningen blir bättre (Liliequist 2006, 45). Men gränsdragningen för 
slitage i förhållande till byggnadens nya bruk kommer att prövas allt mer, vilket kräver 
nya arbetssätt i kulturarvsarbetet vad gäller värdering och urval (Liliequist 2006, 16).  
 
Besöksnäring i anslutning till historiska och kulturella platser är, sett ur ett nationellt 
perspektiv, viktigt för ekonomin. År 2015 uppgick turisters konsumtion inom området 
kultur och rekreation till drygt 15 miljarder kronor. Detta omfattar mer än bara 
kulturarv, men historiska platser spelar en viktig roll i turistsammanhang (RAÄ [d] 
2017, 10). Enligt en undersökning från SCB (2002) med personer i åldrarna, 18–74 år, 
anser de flesta att den största anledningen till att värna om något i kulturmiljön är om 
det betyder mycket för många människor. Den näst största anledningen är att visa hur 
man levde förr och på tredje plats att föremålet är unikt. I samma undersökning 
uppgav 69 % av befolkningen att de besöker kulturbyggnader eller -miljöer en eller ett 
par gånger per år. Intresset för kulturarvet hos den svenska befolkningen kan 
därigenom anses vara stort.  
 
Enligt Mason (2002, 13) finns två typer av ekonomiska värden: marknadsvärden och 
icke-marknadsvärden. Vad gäller kulturhistoriska byggnader eller platser innebär det 
första helt enkelt värden som har ett pris, t.ex. inträden eller anställdas löner. Icke-
marknadsvärden innefattar ofta sociokulturella värden som är svårare att mäta. Dessa 
kan exempelvis vara historiska eller estetiska värden som människor är villiga att betala 
för att skydda eller tillgängliggöra (Mason 2002, 13) och baseras på hur människor  
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förstår, upplever och förhåller sig till kulturarvet eller till de miljöer och verksamheter 
där kulturarvet är ett väsentligt inslag (Génetay och Lindberg 2014, 25).   
 
De vanligaste metoderna att bedöma de sociala aspekterna är med hjälp av intervjuer 
och enkätstudier. På så vis går det att studera hur mycket pengar människor är beredda 
att betala, genom t.ex. skatt eller en särskild avgift, för att en kulturhistorisk byggnad 
ska finnas kvar eller tillgängliggöras. Genom att studera människors resmönster – 
d.v.s. hur mycket tid och pengar olika typer av besökare är villiga att lägga på ett visst 
besöksmål – kan man exempelvis bedöma besöksmålets attraktivitet. I 
samhällsplanering används fördefinierade termer för att undersöka hur människor 
värderar sina upplevelser av platser. Exempel på sådana termer kan vara vacker, 
spännande, tråkig och otrygg. Det kan då visa sig att delar av kulturarvet, som en 
sakkunnig bedömt ha höga värden, av några anses vara ointressanta och oviktiga. 
Skälet till det kan vara att de inte känner sig delaktiga eller kan den bakomliggande 
kulturhistorien (Génetay och Lindberg 2014, 25).  
 
Paju (2002, 26) menar att näringslivets användning av – och attityd till – kulturmiljöer 
av naturliga skäl grundar sig på dess ekonomiska värde. En enskild företagares mål är 
att gå med vinst. Han beskriver att representanter för företagsföreningar har 
svårigheter att förhålla sig till frågor om kulturmiljön som en ekonomisk resurs. 
Däremot är det enklare för dem att diskutera profilvärde, varumärke och regionens 
attraktionskraft. Vad gäller ekonomiska aspekter kan kulturarvets marknadsvärde 
anses vara det mest betydelsefulla. En byggnad som bedömts ha en särskilt intressant 
historia kan vara mer efterfrågad och på så vis locka potentiella köpare. Omvänt kan 
en egendom vars kulturhistoriska värde krävt skyddsbestämmelser som begränsar 
nyttjandeformen få ett lägre marknadsvärde (Génetay och Lindberg 2014, 26). Morten 
Stige (2017), som analyserat en undersökning gjord av Byantikvarien i Oslo, skriver 
dock att ett starkare skydd ger större effekt på priset. De begränsningar som skyddet 
för med sig hindrar med andra ord inte en positiv priseffekt. Detta tror han delvis 
beror på att ett starkt skydd står i relation till ett högt kulturvärde, men också p.g.a. att 
det ger en förväntan om stabilitet och en minskad risk för att omkringliggande 
fastigheter rivs. Stige listar tre anledningar till att kulturhistoriskt värdefulla byggnader  
 

 
säljs till ett högre pris; tilltalande kulturmiljö, arkitektonisk och hantverksmässig 
kvalitet samt stabilitet i bebyggelsemiljön.  
 
Rent ekonomiskt hävdar Sundsvik (1997) att det ofta är förenat med merkostnader att 
äga och förvalta en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Han menar däremot att det i 
många fall vägs upp av att den eller de som nyttjar byggnaden värdesätter att få vistas 
i en kulturhistoriskt värdefull miljö och därigenom är beredd på merkostnaderna. Han 
skriver också att glädjen hos ägaren, när denne får uppskattning från allmänheten, inte 
ska underskattas. Stage (2017) skriver dock att ett antikvariskt underhåll normalt sett 
inte är dyrare över tid. Han menar att vissa material och metoder kan vara dyrare, men 
att åtgärderna ofta har en längre livslängd. Han påpekar även att det finns bidrag för 
att ta tillvara värdefull bebyggelse. Även Stage nämner svårigheterna att bedöma de 
samhällsekonomiska värdena (d.v.s. icke-marknadsvärden) som finns i den 
kulturhistoriska bebyggelsen. Husägare betalar både för att bidra till ett ökat 
samhällsvärde för allmänheten och får samtidigt själv ta del av mervärdet byggnaden 
ger. 
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IDENTITETSVÄRDEN  
 
Identitet är enligt Braunerhielm (2006, 45) när vi genom vår egen erfarenhet skapar en 
mening för oss själva. Människors identitet kan ofta kopplas till en fysisk plats som vi 
känner tillhörighet med. Känslan för platsen grundar sig i en tolkning av olika sociala 
sammanhang, vilket är utmärkande för den humanistiska geografin. Identitet har även 
starka rötter till vår historia. Braunerhielm (2006, 46) beskriver också något som kallas 
kulturell identitet. Det kan ses som en gemensam kultur som delas av människor med 
gemensam historia och gemensamma förfäder. Den representerar en allmän historisk 
erfarenhet och delade kulturella koder som kan ena människor. Precis som det mesta 
så genomgår den en konstant förändring, men den har lika stark koppling till historien 
som till framtiden.  
 
I propositionen Kulturmiljövård 1987/88:100 står det bland annat att kulturmiljö-
vården ska främja den lokala identiteten. Det handlar om att bevara synliga 
påminnelser om ortens historia, näringar och kulturella arv (Unnerbäck 2002, 15). 
Detta görs dock inte enbart för turismen, utan kulturarvet kan även bidra till lokal 
känsla av tillhörighet, för såväl lokalbefolkning som utomstående (Braunerhielm 2002, 
37). Runt om i Sverige finns det ett stort lokalt engagemang för att bevara, använda 
och utveckla kulturarvet (RAÄ [d] u.å, 24). Braunerhielm (2006, 53) beskriver att 
kulturarvet, förutom att ha blivit en resurs för regional utveckling och turism, även har 
blivit en resurs för identitetsbyggande. Braunerhielm (2006, 47) understryker dock att 
en nationell eller regional identitet kan ses som en social konstruktion utifrån ett 
teoretiskt perspektiv. Detta beskrivs även av Génetay och Lindberg (2014, 75) som 
menar att begreppet identitetsvärde ofta används för att beskriva människors relation 
till kulturarv utan att ta reda på vad berörda personer egentligen tycker. Vidare skriver 
de att ordet i sig är nära förknippat med upplevelsevärde men att det mer syftar på 
sociala aspekter som anknytning, gemenskap eller sammanhang som har betydelse för 
människors egna identiteter. I internationella sammanhang används begreppet ”social 
value” som snarare det syftar på identiteten i t.ex. en stad eller stadsdel.  
 

 

TILLGÄNGLIGHET 
 
En viktig del i social hållbarhet är tillgänglighet (RAÄ [d] 2017, 25). Den byggda miljön 
ska kunna användas av människor med full rörlighet och människor med 
funktionshinder - d.v.s. personer med nedsättning av rörlighet, syn, hörsel eller annan 
orienteringsförmåga. Detta regleras i svensk lag (PBL 2010, 900) vilken bygger på att 
Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (Boverket, 2015). 
 
Var femte invånare har enligt en bedömning gjord av Folkhälsomyndigheten en 
bestående funktionsnedsättning. Det innebär att det krävs ett medvetet arbetssätt för 
att tillgängliggöra kulturarvet. I en enkät gjord av RAÄ visade resultatet att sju av tio 
boende i Sverige besökt en historisk byggnad eller sevärdhet under det senaste året. 
RAÄ menar att människors engagemang för kulturarvet skulle bli ännu större om det 
var tillgängligt för alla	(RAÄ [d] 2017, 25).	
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REFERENSOBJEKT 
 

BOX DESTILLERI, BJÄRTRÅ 
 

 
Bild 3. Box whiskeydestilleri i Bjärtrå (Karlsson, 2005) 

Box Destilleri ligger intill Ångermanälven, i Bjärtrå, inte långt från Kramfors. Box 
Whisky är känd över hela världen och tillgången till det kalla älvvattnet är betydelsefullt 
för produktionen. Whiskytillverkning är ingen traditionell näring här, men platsen är 
industrihistorisk och förknippad med verksamheter som fick området att blomstra 
och Sverige att bli en modern handels- och industrination.  

Namnet Box är hämtat från företaget AB Box som från 1850-talet drev en såg på 
platsen. Det i sin tur kom av att sågen tillverkade lådämnen för export till den engelska 
marknaden. År 1890 brann sågen, brädgården och arbetarbostäderna ner utan att 
återuppbyggas, men redan 1894 såldes marken till Ådalen Flottningsförening som 
bildade AB Box Kraftverk. Det var dessa som uppförde den byggnad som idag 
inrymmer Box Destilleri. Den röda tegelbyggnaden stod klar 1912 och var från början 
ett vedeldat ångkraftverk som levererade ström till världens största sorteringsverk för 
timmer vid Sandslån. 

 

 

 

 

År 1924 blev anläggningen utkonkurrerad av vattenkraften och ångpannan tvingades 
stänga. Därefter och fram till början av 60-talet användes byggnaden som ställverk. År 
1991 räddade dess nuvarande ägare byggnaden från att rivas som då hade stått tom i 
över trettio år.  

Idén om Box Whisky kom år 2004 när ägarna insåg att kraftverket skulle vara en 
perfekt byggnad för ett whiskydestilleri. År 2005 bildades Box Destilleri och 2010 hade 
grundarna det kapital som krävdes för att renovera byggnaden och beställa special-
ritade destillationspannor.  
 
Box Destilleri anordnar whiskyfestivaler, whiskyprovningar och konferensmöjligheter. 
Box Visitor Center är öppet alla dagar i veckan och erbjuder guidade turer i destilleriet. 
Det finns även ett café och en butik öppen för besökare.  
 
 (Box High Coast Destillery, u.å.) 
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TROLLABO KVARN, HUDENE 
 

 
Bild 4. Trollabo kvarn i Hudene (Trollabo kvarn, u.å.) 
 
Trollabo kvarn ligger intill ån Nossan i Hudene, fyra kilometer från Herrljunga och är 
en del av Trollabo gård. Den byggdes under 1800-talet, men när den moderniserades 
med nya maskiner år 1915 fick den ett till våningsplan. Kvarnen tömdes på all 
maskinell utrustning på 1960-talet.  
 
Som en del i att bredda gårdens verksamhet byggdes kvarnen år 1996 om till ett café. 
Men i och med att verksamheten utökades byggdes den år 2000 istället om till 
restaurang. För att inrymma det moderna restaurangköket gjordes en tillbyggnad, 
vilken knöt ihop kvarnen med det intilliggande sädesmagasinet. I magasinet finns 
personalrum, kylrum och varuintag, samt en lokal för ett annat mindre företag. I 
underkvarnen finns toaletter och en pub. Den gamla inlastningsdörren utgör entrén 
och på mellanvåningen finns själva restaurangdelen och köket.  
 
Övervåningen används som konferensrum och för att klara besökare vintertid har den 
fått invändig tilläggsisolering. Innertaket och väggarna har därefter klätts med 
ramsågad okantad lockpanel. Stenväggarna på nedervåningen har inte tilläggsisolerats 
så några dagar per år krävs tillskottsvärme. Annars har kvarnen vattenburen värme 
från en fliseldad panna i en byggnad intill.  

 
 
 
 
 
 
Det finns ingen uttalad ambition om att berätta kvarnens historia, men ägaren har lagt 
vikt vid att behålla och ibland förstärka byggnadens karaktär. Den äldre miljön utgör 
en viktig dragningskraft för besökare.  
 
(Bergman, 2007) 
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EBBAMÅLA BRUK, OLOFSTRÖM 
 

 
Bild 5. Ebbamåla bruk i Olofström (Karlsson, 2005) 
 
Ebbamåla bruk ligger i Olofström i Blekinge. År 1966 slog verksamheten igen och 
bruket stod tomt fram till 1993 när det fick nya ägare. Det består av 15 byggnader –
däribland ett gjuteri, en smedja, en mekanisk verkstad, en arbetarkasern och en 
ingenjörsvilla - byggda mellan 1880 till 1927. Här tillverkades hushållsprodukter som 
spisar, plättjärn och spottkoppar. Från slutet av 20-talet tillverkades bl.a. också press-
verktyg till Volvo Olofström. När verksamheten stängde igen fick maskinparken, som 
hade en av Sveriges äldsta svarvar, vara kvar i industribyggnaderna.  

När bruket fick nya ägare hade gjuteriet hunnit rasera till hälften och var överväxt av 
sly. Men nu hålls minnet av arbetarna och fabriken levande. Mottot för ägarna har 
varit att laga, reparera och ta tillvara på gamla traditioner, material och kunnande. Den 
svåraste utmaningen med projektet var att anpassa arbetskasernen till sin nya funktion 
som vandrarhem p.g.a. brandskyddsbestämmelser. Det första arbetet blev dock att 
renovera maskinparken, vilket gjordes tillsammans med Svenska Metallarbetareför-
bundet, kommunen, länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
På Ebbamåla bruk kan man gå kurser i bl.a. varmsmide, gjutning och handformning, 
de arrangerar visningar, evenemang och tar emot studiebesök. Utöver det finns även 
ett café och en fabriksbod.  
 
Ebbamåla blev byggnadsminnesförklarat år 1996 och fick samma år priset som Årets 
industriminne i Sverige.  
 
(Kvarnström, 2007) 
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HAMNKONTORET 
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HAMNKONTORETS HISTORIA 

 

 
Bild 6. Hamnkontoret på sin ursprungliga plats i viken ca år 1952 (Merlo Arkiv, SCA, 2018) 

                                         
2 Högström, Karin. Kulturutvecklare Kramfors kommun. 2018. Intervju 26 februari. 

 
 
 
 
 
 
Kramfors Aktiebolag byggde år 1854 en ångsåg vid Kramforsviken, nära platsen där 
hamnkontoret står idag. Bolaget blev så småningom framgångsrikt och köpte upp skog 
och mark där de byggde ytterligare en ångsåg samt en sulfitfabrik. Förutom detta 
tillkom även rederiverksamhet, jordbruk, en spritfabrik och en lådfabrik. Hamn- och 
brädgårdskontoret – som kom att kallas hamnkontoret – uppfördes år 1900, längst ut 
på kajen i hörnet av den östra brädgården. Kostnaden för bygget blev 2218 kronor 
(Bæretsen, 2017). Mest troligt var det där arbetarna och sjömännen fick sina papper 
stämplade och sin lön utbetald.2 År 1930 köpte Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA) 
majoriteten av aktierna i Kramfors AB. Runt 1940 började sågverksmarkanden 
stagnera och det talades om en sågverksdöd. Däremot blomstrade 
massatillverkningen, vilket var gynnande för Kramfors AB och sulfitfabriken. År 1941 
byggdes en fabrik för hustillverkning och 1944 en boardfabrik i anslutning till 
sulfitfabriken. Runt 1955 uppgick Kramfors AB och SCA i en fusion (Bæretsen, 2017). 
Enligt Merlo Arkiv på SCA finns ingen information om när byggnaden senast 
användes som hamnkontor, men någon gång under 1950-talet flyttades byggnaden till 
platsen där den står idag.3 Anledningen till flytten kan ha varit att den fick ett nytt 
användningsområde som brädgårdskontor. I byggnaden finns det fortfarande kvar 
flertalet sågningsrapporter från 1965–1975. Det går därför att anta att den använts 
som brädgårdskontor till dess och sedan övergivits för nyare byggnader i området.  
 
 
FASTIGHETSBETECKNING 
Hamn och brädgårdskontoret, Limsta 18:301 
Gudmundrå socken, Kramfors kommun 
Ägare idag: Trä-Team Bröderna Nyberg AB 
Byggår: 1900 

3 Merlo Arkiv SCA. 2018. E-mail 19 maj.  
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ÄGARE GENOM ÅREN 
 
 –1887  Kramfors AB får lagfart till tomten 

1887–1955  Kramfors AB 
1955–1962  Svenska Cellulosa Aktiebolag (fusion med Kramfors AB) 
1962–1968  SCA verkar ha sålt industrifastigheten i delar och därför det 

är oklart vem som äger hamnkontoret.  
 
 

 
Bild 7. Vy över östra och västra sågarna samt lastande fartyg, ca år 19004 

                                         
 
4 Merlo Arkiv SCA. 2018. E-mail 19 maj. 

 
 
 
 

1968–1979 AB Kramfors Trähusfabrik 
1979–1987 Ådals-Hus AB 
1987–2004 Kramfors Industrihus AB 
2004–  Trä-Team Bröderna Nyberg AB 

 
(Bæretsen, 2017) 

 

 
Bild 8. Hamnen med lastande fartyg och Grusholmen i bakgrunden, ca år 19005 

5 Ibid 
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HAMNKONTORETS TEKNISKA SYSTEM 
 

EL 
Hamnkontoret hade mest troligt elbelysning redan från början. Mellan år 1902–1904 
utökades dessutom elsystemet i området med en ångdriven generator (Bæretsen, 
2017). I byggnaden finns idag synliga elkablar, eluttag samt strömbrytare av äldre 
modell.  
 
 

UPPVÄRMNING 
Bæretsen (2017) menar att det inte med säkerhet går att säga hur hamnkontoret var 
uppvärmt från början. Det inte finns dock inga spår av kaminer eller kakelugnar i 
byggnaden. En anledning till detta kan ha varit för den stora brandrisken då bygganden 
stod på ett brädgårdsområde. Vidare menar han att det därför går att anta att 
hamnkontoret var uppvärmt av direktverkande el redan från start. Idag finns det kvar 
ett elelement i byggnaden, men upphängningsanordningarna finns kvar där resterande 
element suttit.  
 
 

VENTILATION  
På taknocken sitter en fyrkantig ventilationshuv av plåt som är en del av den 
ventilationsanläggning som tillkom någon gång efter 1952. Från varje rum leder 
ventilationskanaler som mynnar ut i huven.  

                                         
6 Merlo Arkiv SCA. 2018. E-mail 19 maj. 

 

 
 Bild 9. Till vänster: eluttag och strömbrytare, till höger: elelement och ventilationsventil 
 
 

 
 Bild 10. Hamnkontoret utan ventilationshuv, ca år 19526 
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PLATSANALYS ÖDS KAJ 
 

HISTORIA 
På samma plats där Kramfors ligger grundades år 1744 det första sågverket. I samband 
med att den första ångmaskinen introducerades i Sverige växte träindustrin i Kramfors 
fram och därmed började Ådalens industrilandskap ta form. Flera sågverk anlades och 
små samhällen bildades. Folk lockades att söka jobb i Kramfors vilket gjorde att 
befolkningen ökade snabbt. Det timmer som avverkades i skogarna skeppades längs 
med Ångermanälven ned till kustens sågverk. Under 1900-talet ersattes flertalet 
sågverk av massafabriker och pappersbruk, vilket har gjort att många av sågverken är 
borta idag (Wigardt, 2010).  
 
Ådalen har haft stor betydelse för den svenska industrialiseringen, t.ex. var Marieberg 
och Sandslån världens största skiljeställe för flottat timmer. Tillsammans blev de 
Västernorrlands läns första kulturreservat. Förutom flottningen, sågverken samt 
massa- och pappersindustrin är Ådalen känt för händelsen Ådalen 31 – en 
arbetskonflikt som resulterade i att fem människor sköts till döds av militären. Det var 
den 14 maj 1931 och ett demonstrationståg gick från Frånö till Lunde där det 
sammanstötte med militären. Händelsen blev omdiskuterad och påverkade den 
politiska utvecklingen i Sverige (Kramfors kommun, 2013). 
 
Kramfors fick sina stadsrättigheter 1947 och kommunen fick sin nuvarande 
geografiska skala år 1974 efter att ha slagits samman med ett flertal andra mindre 
kommuner. Staden är präglad av 1900-talets industriepok. Under första halvan av 
seklet investerades det i industriell infrastruktur. Under den andra halvan satsades det 
på offentliga anläggningar och bostäder (Kramfors kommun, 2013). 
 
 

                                         
7 Högström, Karin. Kulturutvecklare Kramfors kommun. 2018. Intervju 26 februari. 

 

 
 

STADEN 
Kramfors tätort ligger ca 3 mil från kusten och på Ångermanälvens västra sida. 
Invånarantalet i Kramfors kommun är idag ca 20 000 (Kramfors kommun, 2013) och 
i tätorten bor ungefär 6700 personer (SCB, 2017).  
 
I centrum finns en handfull restauranger och caféer, en shoppinggalleria, en 
bowlinghall och två hotell.7 Två kilometer väster om centrum ligger en camping. I 
centrum finns även Kramfors resecentrum som nyttjas av tåg- och busstrafik.  
 
Vad gäller bebyggelsestrukturen präglas Kramfors av lågskalig bebyggelse från olika 
epoker. I staden finns en blandning av äldre byggnader i trä, tegel eller puts och 
modernare byggnader. I stadskärnan är gult den dominerande husfärgen (Kramfors 
kommun, 2016). 
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PLATSEN 
Öds kaj är ett ostrukturerat område som främst nyttjas under sommarhalvåret. Figur 
5 redovisar en kartläggning av området där siffrorna hänvisar till respektive 
verksamhets eller företeelses placering. Där finns båtklubben Bävern (1) och en 
anläggningsbrygga (2) för turistbåten Ådalen III. Båten rymmer 242 passagerare. 
Turerna börjar efter midsommar och fortsätter augusti ut, men vid förfrågningar sätts 
extraturer in i maj, juni och september (M/S Ådalen III, u.å.). Det finns idag en liten 
parkering (3) i anslutning till infartsvägen i området.  
 
Området nyttjas även av motionärer samt grill- och fiskesugna.8 Anläggningsbryggan 
för Ådalen III är i stort renoveringsbehov och detsamma gäller kajen (4) nedanför 
Bäverns klubblokal. Det finns 26 båtplatser i hamnen och 4 gästplatser.9 
 
Skogspartierna är glesa och består till största del av lövträd. Industriområdet (5) syns 
genom träden. Bortanför båtklubben är privatägd mark med tillhörande bostad (6). I 
mitten av området (7) står en ca 120 år gammal björk från USA som kommunen vill 
bevara.10 
 
Kommunen ska i samband med utvecklingsprojektet ”Besöksnäringen Höga kusten - 
en resa i tid och rum” renovera kajen och bryggan. I planerna ingår att bygga en ny 
servicebyggnad (8) till båtklubben. Det finns en tanke om att i framtiden anlägga 
husbils-/husvagnsplatser (9) och då ska servicebyggnaden även kunna brukas av 
campinggästerna.11 
 
Den lämpligaste platsen för hamnkontoret (10) anses av kommunen och 
entreprenören vara i närheten av anläggningsbryggan, i dungen mellan 
industriområdet och infarten till parkeringen. Det finns gott om utrymme för en 
eventuell tillbyggnad och den blir synlig från vattnet och bryggan. Dessutom skulle 
den ligga nära den framtida eventuella campingen.12 
                                         
8 Östman, Staffan. Projektledare utvecklingsprojekt på Kramfors kommun. 2018. Intervju 8 mars. 
9 Larsson, Tony. Entreprenör Kramfors. 2018. Intervju 6 april. 
 

 
 
 
I nedanstående figur presenteras en rundvandring i Öds kaj med hjälp fotografier.   
 

 
 Figur 5. Kartläggning av Öds kaj  

10 Östman. 2018. Intervju 8 mars. 
11 Ibid 
12 Ibid 



 

 
 

 

Figur 6. Numrerad karta över Öds kaj som visar i vilken riktning bilderna tagits  

Figur 6. Numrerad karta över Öds kaj som visar i vilken riktning bilderna tagits  
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STRÅK OCH BARRIÄRER 
Det är inte långt från Kramfors centrum till Öds kaj och det finns egentligen inga 
fysiska barriärer däremellan, men ändå upplevs området ligga avskilt. Från centrum till 
Öds kaj är det ca 1,2 km med bil. Nyligen anlades en upplyst gång- och cykelbana till 
Öds kaj vars sträcka är ca 1,0 km. Längs gångvägen passerar man till största delen 
obebyggda skogspartier samt ett industriområde. En eventuell förlängning av gång- 
och cykelbanan norrut, i riktning mot Bollstabruk (ca 10 km norr om Kramfors), skulle 
innebära en naturskön cykel-eller gångfärd (Kramfors, 2016) samt öka Öds kajs 
tillgänglighet.  
 
Järnvägen och delvis även riksväg 90 bildar en barriär mellan Öds kaj och 
bostadshusen i Öd.  
 
 

MENINGSBÄRANDE SYMBOLER 
Båthamnen och kajerna är symboliserande för Öds kaj. För viken som sådan är 
träindustrin historiskt viktig och där utgör hamnkontoret en central del.  
 
 

NATUR OCH LANDSKAP 
Staden Kramfors ligger i mynningen av Ångermanälven och omges av skogsklädda 
berg (Kramfors kommun, 2016). Öds kaj ligger i den s.k. Kramforsviken och bakom 
höjer sig Ödsberget 150 meter över havet.  
 
Idag är Kyrkviken och Hagaparken i Kramfors viktiga plats för motion och rekreation 
(Kramfors kommun, 2016). Hagaparken ligger lättillgänglig från bostadsområdena 
Haga-Bromma, Skarpåkern och Bergom. Från Öd är det ca 2,5 km.  
 
 

 
 
 

 
 Figur 7. Kartläggning av stråk till Öds kaj från centrum samt barriärer 
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KLIMAT 
 

 
 
 
 
 

SOL Kusten i Öd vetter mot öst. Om man blickar ut över vattnet är solen rakt till 
höger när den står som högst och bakom ryggen när den går ned. Under 
sommarmånaderna är solen uppe från tidig morgon. I slutet på juni, när dygnet är som 
längst, och i början av juli går solen i Kramfors ned strax före kl. 23. Men enligt 
entreprenören går solen i Öds kaj ned bakom Ödsberget redan vid 20-tiden.13 I 
dagsläget finns stora partier med gles löv- och barrskog i området. Det gör att delar av 
området skuggas från tidig förmiddag till sen kväll.  
 
  Tabell 8. Soluppgång och solnedgång i Kramfors (Sunrise and sunset, 2018) 

Datum 1 apr 1 maj 1 jun 1 jul 1 aug 1 sep 
Soluppgång 06:11 04:31 03:05 02:52 04:07 05:35 
Solnedgång 19:36 21:02 22:09 22:52 21:40 20:00 

 
 

 
 
 
 
 

NEDERBÖRD Under sommarhalvåret april – augusti har Kramfors mellan 5–8 
nederbördsdagar per månad (SVT Väder, 2018). 
 
 

                                         
13 Larsson, Tony. Entreprenör Kramfors. 2018. Intervju 6 april. 

 
 
 

 
 
TEMPERATUR I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga dygnstemperaturen i 
Kramfors under sommarhalvåret. Som varmast uppgår dygnstemperaturen i juni-
augusti till ca 18–20°C. 
 
  Tabell 9. Genomsnittlig dygnstemperatur i Kramfors april-september (YR, 2018) 

Månad Apr Maj Jun Jul Aug Sep 
Genomsnitt. dygnstemperatur  2,0°C 7,6°C 13,3°C 15,3°C 14,2°C 9,8°C 

 
 

  
 
VIND Öds kaj är beläget på västra sidan i Kramforsviken. En bit ut i älven, i nordlig 
riktning, ligger ön Grusholmen. Mitt över viken i nordöstlig riktning ligger ett 
industriområde. Bakom Öd, till nordväst, finns som tidigare nämnt Ödsberget. 
Områdena runt om Öds kaj täcks av skog och i kajen finns partier med löv- och 
barrskog som förhindrar vindar.  
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Trots att Öds kaj är beläget vid vatten och nära kusten ligger det relativt skyddat från 
vind. Det är, enligt entreprenören, väldigt lugnt i området vad gäller vind vilket är 
anledningen till att kajen ligger just där.14   
 
 

DETALJPLAN OCH FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
Kommunen reglerar tre olika typer av restriktioner: detaljplan/områdesbestämmelser, 
sammanhållen bebyggelse eller utomplansbestämmelser (Kramfors kommun, u.å.). 
Området för Öds kaj ligger utanför detaljplanen och är inte heller sammanhållen 
bebyggelse. Det finns således inga bestämmelser för hur platsen ska användas. 
Däremot finns det i Kramfors kommuns FÖP tankar om att utveckla ett 
bostadsområde med högre flerbostadshus i Öd för att skapa landmärken. I planen 
beskrivs Öd som ett område med vattenkontakt och vackra utblickar (Kramfors 
kommun, 2016). 
 
En FÖP ska fungera som en vision och som vägledning vid planerandet av 
markanvändning i planområdet, samt som verktyg när kommunen arbetar med 
detaljplaner och bygglov. Avsikten är att den ska vara så detaljerad att den kan ersätta 
program för detaljplaner (Kramfors kommun, 2016). I kommunens FÖP står det att 
kulturella och gröna inslag i stadsmiljön ska öka. Vidare står det att det bör skapas fler 
sociala aktiviteter i staden och att den måste förtätas för att effektivisera 
markanvändningen (Kramfors kommun, 2016). 

 

 

 
 

                                         
14 Larsson, Tony. Entreprenör Kramfors. 2018. Intervju 6 april. 
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BEHOVSSTUDIE 
 

INTERVJUER  
Intervjuerna fokuserade bl.a. på problem och behov i Kramfors samt Öds kaj för att 
optimera förutsättningarna för den nya verksamheten i hamnkontoret.  
 
 
SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNENS EFTERFRÅGNINGAR OCH BEHOV 
 
Hamnkontoret 

• Kommersiellt syfte 
- Hänsyn till Ådalen III-resenärer och båtklubbens besökare 
- Ta den framtida campingen i beaktning  

• Tillgänglighetsanpassning 
• Historisk återspegling 
• Utställningsmöjligheter 

 
Kramfors, Öd  

• Stärka kopplingen mellan Öds kaj och centrum  
• Hitta fler anledningar för turister att lägga till med båt  
• Bidra till att turister stannar i Kramfors 
• Bidra till Kramforsbornas trivsel och tillhörighetskänsla 
• Bidra till historisk bildning  
• Stärka vikens identitet 
• Möta behovet av fler restauranger, caféer och/eller barer 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
SAMMANSTÄLLNING AV ENTREPRENÖRENS EFTERFRÅGNINGAR OCH BEHOV 
 
Hamnkontoret 

• Bevara exteriören  
• Anpassa insidan efter verksamhetens behov 
• Tillbyggnad för att öka ytorna 
• Inkomstgivande verksamhet 

- Café dagtid 
- Restaurang/pub kvällstid 
- Musikevenemang 
- Plats för 50 sittande gäster 

• WC och RWC 
• Omklädningsrum personal med tillhörande WC  
• Tillgänglighetsanpassat 
• Anpassa planlösning efter krav och standarder   

 
Kramfors, Öd 

• Skapa liv och rörelse i Öd – dag och kväll 
• Göra Öds kaj till en plats för turism  
• Erbjuda Kramfors ett större utbud av matservering 
• Gynna vidare utveckling av området  
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KULTURHISTORISK VÄRDEANALYS  
 
I detta avsnitt görs en analys av hamnkontorets kulturhistoriska värden. Till grund för 
analysen ligger Unnerbäcks modell (se avsnitt Kulturhistorisk värdering under kapitlet 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader). I analysen beaktas även åsikter framkomna i 
intervjuerna. Den slutgiltiga värderingen kompletteras och jämförs med 
byggnadsantikvariens bedömning. För byggnadsantikvariens bedömning, se bilaga 3. 
 
 

1. IDENTIFIKATION AV GRUNDMOTIV 
På grund av bristande erfarenhet av kulturhistorisk värdering görs inledningsvis en 
genomgång av samtliga dokument- och upplevelsevärden från Unnerbäcks modell. 
För att detta ska bli överskådligt förs värdena in i en tabell och färgkodas enligt hur 
väl de passar in på hamnkontoret.  
 
Grön=stämmer väl 
Gul=stämmer delvis 
Röd=stämmer inte  
 
Detta underlättar arbetet med att identifiera grundmotivet/grundmotiven och styrkan 
i dem. Motiven utgörs av gröna och gula värden.  
 
 

 

 
 
  Tabell 10. Färgkodning av dokument- och upplevelsevärden 
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2. BEARBETNING 
När identifieringen av grundmotiv är gjord förklaras innebörden av respektive värde. 
I detta ingår också att göra en kompletterande bedömning utifrån kriterierna 
autenticitet, kvalitet och pedagogiskt värde. Vidare görs en sortering efter 
bedömningsgrunderna sällsynthet/representativitet.  
 
BYGGNADSHISTORISKT VÄRDE 
Hamnkontoret har ett byggnadshistoriskt värde eftersom byggnaden är från år 1900. 
Förutom att den är ålderdomlig är byggnadsstilen unik – sällsynt – i Ådalen.15 
 
PATINA 
Det finns tydliga spår av nötning och förfall, vilka vittnar om byggnadens höga ålder. 
I det ligger ingen estetisk dimension då förfallet är långt framskridet. Det ger dock en 
stark känsla av autenticitet/äkthet, särskilt när det gäller exteriören som verkar orörd.  
 
SAMHÄLLSHISTORISKT VÄRDE 
Hamnkontoret är högst representativ för sågverksindustrin och trävaruexporten och 
därigenom en viktig länk till Kramfors – och Ådalens – historia. Det har under sin 
verksamma period brukats av träindustri eller trähandel i någon form och byggnaden 
finns kvar i samma område (om än på en ny plats).  
 
Samtliga respondenter anser att det största kulturhistoriska värdet med byggnaden är 
att den representerar sågverksindustrin och utskeppningen från Kramfors.  
 
SOCIALHISTORISKT VÄRDE 
Byggnaden har ett visst socialhistoriskt värde eftersom den ensam vittnar om arbetet 
med trävaruexporten i hamnen.  
 
 

                                         
15 Högström, Karin. Kulturutvecklare Kramfors kommun. 2018. Intervju 26 februari. 

 
 
TEKNIK- OCH INDUSTRIHISTORISKT VÄRDE 
Hamnkontoret har ett industrihistoriskt värde, men inget direkt teknikhistoriskt värde. 
Detta eftersom byggnaden hade ett administrativt syfte för sågverksindustrin, vilket 
kan jämföras med om det varit exempelvis en ångsåg eller en fabrik. Det 
industrihistoriska värdet stärks dock av de andra värdena – framförallt det 
samhällshistoriska värdet – eftersom byggnaden ändå är representativ för en industri 
som var viktig för Kramfors och Ådalens utveckling.  
 
ARKITEKTONISKT VÄRDE 
Detaljnivån på exteriören; fasader, gavelspetsar, farsturäcken m.m. (se figur 9) visar på 
hantverksmässig kvalitet och tyder på att byggnaden var viktig/central för 
verksamheten i hamnen. Det har även ett visst pedagogiskt värde som förstärker 
kopplingen till träindustrin. Klockan på fasad norr (se bilaga 2) är utmärkande, men 
då den inte syns på gamla foton (se bild 6) går det att anta att den inte funnits där från 
början. Ytterdörrarna är inte original då dessa, enligt gamla fotografier (se bild 6) 
saknade fönster av glas. Flaggstängerna som brukade sitta på gavelspetsarna (se bild 
6) finns ej kvar.  
 
Invändigt kan man till viss del urskilja rummens senare syften. I ett av dem (foto 1 i 
figur 8) finns flera bokhyllor, vilka verkar ha använts för arkivering. I ett annat rum 
(foto 8, 9 och 10 i figur 8) finns ett skrivbord, vilket tyder på att det kan ha använts 
som kontor. Det går inte att avgöra planlösningens ursprungliga syfte och rent 
arkitektoniskt är den inte anmärkningsvärd.  Väggar och tak är täckta av träfiberskivor 
och golvet av linoleumplattor (eller liknande). Enligt egen okulärbesiktning (se figur 
8) finns originalmaterialen kvar under, vilket ger en känsla av autenticitet.    
 
Samtliga respondenter anser att det kulturhistoriska värdet ligger i den detaljrika 
exteriören. Ingen har någon synpunkt angående interiören.  
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IDENTITETSVÄRDE 
I samtliga intervjuer framkom att hamnkontoret mest troligt inte är allmänt känd hos 
gemene man i Kramfors. Det är en begränsad äldre skara personer som känner till 
hamnkontorets existens och historia. För dessa är dock byggnaden en viktig 
representant för Kramfors - och därigenom deras egen - historia.  
 
 

3. VÄRDERING 
Nedan redovisas en sammanfattning av värderingen i form av huvudmotiv och 
grundmotiv, rangordnade efter varierande styrka.  
 
HUVUDMOTIV 
Byggnadshistoriskt värde 
Samhällshistoriskt värde 
 
GRUNDMOTIV 
Arkitektoniskt värde  
Industrihistoriskt värde 
Identitetsvärde  
Patina 
Socialhistoriskt värde 

 

 
KOMPLETTERING  
Byggnadsantikvariens bedömning är att det kulturhistoriska värdet ligger i det 
samhällshistoriska- och byggnadshistoriska värdet. Han beskriver att byggnadens 
exteriör är representativ och har pedagogiskt värde som uttryck för en byggnadsstil 
som var typisk när den byggdes.  

Vidare beskriver han exteriören, vilken han menar skapar en stark känsla av äkthet och 
autenticitet. Han anser också att byggnaden vittnar om kvalitet och bra utförande. 
Däremot menar han att klockan på norra fasaden gör byggnaden unik som 
industribyggnad.   

Han definierar byggnadsstilen som en blandning av nationalromantik och 1800-talets 
snickarglädje, tillämpad med sågverksindustrins möjligheter och ideal. Han menar att 
sågverksindustrins ideal också syns interiört i form av välbevarad pärlspont i tak och 
på väggar.  

Identitetsvärde, patina eller socialhistoriskt värde är inget som används för att beskriva 
hamnkontorets kulturhistoriska värde.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Figur 8. Rundvandring inuti hamnkontoret 

Figur 8. Rundvandring inuti hamnkontoret 



 

  

Figur 9. Bilder över hamnkontorets exteriör 

Figur 9. Bilder över hamnkontorets exteriör 
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GESTALTNING  
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PROBLEM SEEKING  

Tabell 11. Problem Seeking av Öds kaj 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING  

Tabell 12.  Översiktlig beskrivning av potentiella verksamheter i hamnkontoret 
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VERKSAMHETEN  
Hamnkontoret ska bli ett mål för såväl Kramforsbor som tillresta. De som väntar på 
– eller kommer tillbaka ifrån – Ådalen III ska lockas att besöka byggnaden, och detta 
gäller även båtklubben och dess besökare samt husbils- och husvagnsgäster.  
 
Det är kostsamt att flytta och restaurera hamnkontoret. Då byggnaden idag inte har 
ett kulturhistoriskt skydd är det problematiskt att ansöka om bidrag. För att Kramfors 
kommun ska kunna bistå krävs att en del av verksamheten har ett kulturellt syfte, 
exempelvis ett historiskt muséum eller en konstutställning (Östman, 2018). För att 
entreprenören ska åta sig projektet krävs däremot en inkomstgivande verksamhet. I 
Kramfors finns som tidigare nämnt behovet av restauranger och caféer. För att Öds 
kaj ska bli en levande plats dit människor söker sig, samt väljer att stanna till på, bör 
det finnas en möjlighet att söka väderskydd samt köpa mat eller fika och dryck. Denna 
möjlighet skapar även en koppling mellan Öds kaj och Kramfors centrum.  
 
Förslaget är därför att det dagtid ska bedrivas caféverksamhet i byggnaden. Det ska 
även finnas möjlighet att sitta utomhus; utemöbler kan placeras på en altan/uteplats 
och på gräsmattan nedanför. Kvällstid bedrivs istället en pubverksamhet där enklare 
maträtter och dryck serveras. Primärt ska verksamheterna bedrivas sommartid, efter 
entreprenörens önskemål. Men det ska finnas möjligheter att utöka öppettiderna efter 
behov. Ett förslag är att ha öppet vid högtider som exempelvis jul och påsk.  
 
Byggnaden i sig är även den en dragkraft till området. Den vittnar om områdets 
historia vilket förstärks invändigt genom fotografier, historiska föremål, tidslinjer samt 
berättelser om träepoken, Ådalen och Kramfors. Detta gör att Öds kajs bidrar till 
syftet med utvecklingsprojektet ”Besöksnäringen Höga kusten - en resa i tid och rum”, 
d.v.s. att lyfta industri- och kulturhistorien i Ådalen.  
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KONCEPTSKISSER 
 
I detta avsnitt presenteras tre skissförslag med enklare flödesanalyser och konsekvens-
beskrivningar. De är framförallt tre olika varianter exteriört, men samtliga har 
hamnkontorets huvudfasad som entré.  
 
 

 
 
 

 
Figuren ovan visar den befintliga planlösningen i hamnkontoret med numrerade 
fasader och rum för att underlätta beskrivning av funktioner och flöden för respektive 
skissförslag.  
 
 

 

 

Figur 10. Numrering av den befintliga planlösningen i hamnkontoret 
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SKISSFÖRSLAG 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta förslag görs en tillbyggnad med asymmetrisk placering på fasad 3. Taket är av 
typen pulpet och har svag lutning för att sluta under takfoten och trädekorationerna 
på hamnkontoret.  
 
FUNKTIONER OCH FLÖDEN 
Mellanväggen i entréhallen (1) tas bort för att öppna upp och möjliggöra en RWC vid 
entrén. Den befintliga WC:n (2) flyttas intill. Tillbyggnaden inrymmer alla funktioner 
för kök och personal. Fasad 3 öppnas upp och förbinder det gamla och nya. Från 
entrén bildas en axel mot baren/serveringsdisken. Väggen mellan rum 5 och 6 tas bort 
för att skapa yta för sittplatser. I övrigt behålls den befintliga planlösningen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSEKVENSANALYS 
Tillbyggnaden tar minimal uppmärksamhet från huvudfasaden (fasad 1), men förstör 
hamnkontorets nuvarande symmetriska form. Det är en relativt enkel och intetsägande 
tillbyggnad som låter ursprungsvolymen stå i fokus. Risken finns att de bägge 
husdelarna tillsammans uppfattas som en solid enhet. Interiört förändras 
planlösningen för att anpassas efter nya behov, vilket riskerar att påverka det 
arkitektoniska värdet och autenticiteten. Fördelen med att WC och RWC anläggs i 
entrén är att de blir lättillgängliga utan att hamna i direkt anslutning till matplatserna.  

Figur 11. 3D-illustration, förslag 1 
Figur 12. Placering av funktioner i hamnkontoret med tillbyggnad, förslag 1 
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SKISSFÖRSLAG  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta förslag görs en tillbyggnad med asymmetrisk placering på fasad 4. Taket är av 
typen pulpet och har svag lutning för att sluta under takfoten och trädekorationerna 
på hamnkontoret.  
 
FUNKTIONER OCH FLÖDEN 
Mellanväggen i entréhallen (1) tas bort för att öppna upp och möjliggöra en RWC vid 
entrén. Den befintliga WC:n (2) flyttas intill. Tillbyggnaden inrymmer alla funktioner 
för kök och personal. Flödet till köket går via rum 7, vilket också är en matplatsdel. 
Fasad 4 öppnas upp och förbinder hamnkontoret med tillbyggnaden. Väggen mellan 
rum 5 och 6 tas bort för att ge plats åt bar/serveringsdisk. För att skapa ett enkelt 
flöde mellan bar och kök görs en öppning mellan rum 6 och 7.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSEKVENSANALYS 
Till skillnad mot förslag 1 får tillbyggnaden mycket uppmärksamhet sett från 
huvudfasaden (fasad 1). Dessutom försvinner ljusinsläpp från de fönster som tas bort 
eller på annat vis sätts igen. Även detta förslag förstör hamnkontorets nuvarande 
symmetriska form, men låter ursprungsvolymen med sin detaljrikedom och höjd stå i 
fokus. Precis som i förslag 1 finns risken att de bägge husdelarna tillsammans uppfattas 
som en solid enhet och att det blir svårt att avläsa ursprunget. Interiört förändras 
planlösningen mer än i förslag 1, vilket påverkar det arkitektoniska värdet och 
autenticiteten.   

 

Figur 13. 3D-illustration, förslag 2 Figur 14. Placering av funktioner i hamnkontoret med tillbyggnad, förslag 2 
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SKISSFÖRSLAG 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta förslag görs en asymmetrisk tillbyggnad med placering på fasad 3. Taket är av 
typen sadeltak och slutar under takfoten och trädekorationerna på hamnkontoret. 
Tillbyggnaden består av två volymer där den anslutande delen är en glaslänk. 
 
FUNKTIONER OCH FLÖDEN 
I hamnkontoret behålls den befintliga planlösningen, bortsett från att mellanväggen i 
entréhallen tas bort för att skapa en axel genom hela byggnaden. I glaslänken placeras 
baren/serveringsdisken, vilken hamnar centralt utifrån de olika matplatsytorna. Den 
långsmala axeln riskerar dock att ge känslan av tre separata, avlägsna sällskapsytor.  I 
tillbyggnaden hamnar alla funktioner för kök och personal och rum 6 nyttjas till 
förvaring. Eventuellt tas väggen mellan rum 5 och 6 bort för att skapa utrymme för 
fler sittplatser.  Att RWC:n hamnar långt från huvudentrén kan anses vara en nackdel. 
Fördelen är dock att den ligger avskilt men samtidigt nära den centrala kärnan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSEKVENSANALYS 
Tillbyggnaden tar inte mycket uppmärksamhet från fasad 1, men desto mer från de tre 
andra fasaderna. Till skillnad mot förslag 1 och 2 består denna tillbyggnad av två delar, 
varav en i glas, vilket ger intrycket av att två byggnader har länkats samman. På så vis 
tillåts hamnkontoret stå i fokus samtidigt som dess symmetriska form blir synlig.  
Exteriört dominerar ursprungsvolymen och sadeltaket i tillbyggnaden återkopplar till 
hamnkontorets. Interiört behålls den befintliga planlösningen vilket ger en känsla av 
autenticitet.  
 
Detta förslag anses vara bäst i avseendet att framhäva hamnkontorets ursprungsvolym 
och arkitektoniska kvaliteter. Glaslänken skapar en kontrast och tydliggör skillnaden 
mellan nytt och gammalt samtidigt som den blir ett intressant inslag på insidan.  

Figur 15. 3D-illustration, förslag 3 

Figur 16. Placering av funktioner i hamnkontoret med tillbyggnad, förslag 3 
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Figur 17. Axonometrisk illustration 

GESTALTNINGSFÖRSLAG 
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Figur 18. Situationsplan, skala okänd 
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Figur 19. Situationsplan i zoom över hamnkontoret 
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Figur 20. Plan i skala 1:50 
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Figur 21. Förklaring plan 
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Figur 22. Fasader i nord och syd, skala okänd 
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Figur 23. Fasader i öst och väst, skala okänd 
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KONCEPTBESKRIVNING OCH KONSEKVENSANALYS 
 

TILLBYGGNAD HAMNKONTORET 
Genom att bevara hamnkontoret och göra en tillbyggnad enligt detta konceptförslag 
tas hänsyn till de två huvudmotiven byggnadshistoriskt värde och samhällshistoriskt värde 
samt till grundmotiven. Hamnkontoret flyttas förvisso från området där industrin en 
gång verkade, vilket gör att den tappar ett visst samhälls- och socialhistoriskt värde. 
Men då den ligger i samma vik befinner den sig fortfarande i sitt (industri)historiska 
sammanhang. Placeringen av hamnkontoret tar hänsyn till framtidsplanerna för 
området samt den sällsynta, amerikanska björken som kommunen gärna bevarar. 
Hamnkontorets entré är det som möter besökare vare sig de kommer från båthamnen, 
turistbåten, med cykel eller bil. Glaslänken, tillbyggnadens matplatsdel samt altanen 
har utsikt mot vattnet. Tillbyggnadens långsida vänder ryggen mot industriområdet 
bakom skogspartiet. Placeringen gör att solen inte lyser rätt in i byggnaden då den är 
som starkast och står som högst. Nyttjandet av altanen möjliggör dock sol en längre 
stund av dagen. Ingen särskild hänsyn har tagits till vind eller regn i utformningen.    
 
INTERIÖRT 
Interiört behålls det mesta av planlösningen för att vidhålla autenticiteten. 
Mellanväggen och garderoberna i hallkorridoren tas dock bort och öppningen mot 
baren breddas. Detta för att skapa en välkomnande känsla, ett naturligt flöde in i 
byggnaden samt en tillgänglighetsanpassad korridor (1500 mm bred). De befintliga 
dörrarna sparas.  
 
Från hamnkontorets södra ”vinge” tar man sig genom glasgången till tillbyggnaden. 
För att möjliggöra detta görs en öppning i väggen, i höjd med fönstrets övre kant (se 
figur 24). Detta innebär att fönstret försvinner och att upplevelsen av rummet 
förändras. Öppningen görs medvetet inte ända ut till kanterna för att skapa en ”ram”. 
Syftet med denna är att förstärka intrycket av var hamnkontoret slutar och var det nya  
 

 

 
 

 
börjar. Öppningen gör att det bildas en axel från huvudentrén och bort till 
tillbyggnadens södra fasad. Ljuset i glasgången drar uppmärksamhet från bägge håll.  
 
Passagen till det östra matrummet i hamnkontoret är inte godkänd ur ett 
tillgänglighetsperspektiv, men det västra matrummet är tillgängligt. Dörren till det 
västra rummet behålls och ställs upp. Anledningen till att hela byggnaden inte 
tillgänglighetsanpassas är för att det skulle innebära fler förändringar i planlösningen. 
 
I tillbyggnaden samlas bl.a. kök, personalrum med tillhörande WC, diskrum och 
städskrubb av såväl funktionella som installationsmässiga skäl. Exempelvis kräver 
köket hög ventilation och kraftig eltillförsel för maskiner. En RWC anläggs i 
anslutning till köket. På så vis undviks nya rördragningar i hamnkontoret och 
planlösningen bevaras i största möjliga mån. WC fortsätter att vara där WC finns idag 
i hamnkontoret. 
 
Vägg- och takpaneler, golv samt andra interiöra detaljer, som exempelvis dörrar, 
återställs eller återskapas i den mån det går enligt ursprungligt rådande material och 
färger. Bokhyllor från hamnkontoret återanvänds som avskiljare vid RWC och vid 
matbordet närmast dörren i glasgången. I dessa placeras med fördel historiska föremål 
som exempelvis fotografier, maskiner, eller inramade stämpelkort från en tidigare 
verksamhet. Bokhyllor används även som förvaring på andra platser. Hyllorna får ett 
visst pedagogiskt värde och bidrar till autenticiteten. 
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Figur 24.  Visualisering över håltagning i väggen på hamnkontorets södra fasad 

 
 
EXTERIÖRT  
Hamnkontorsbyggnaden ligger (i förhållande till tillbyggnaden) i fokus med sin storlek, 
höjd och detaljrikedom. På motsatt sida entrén, på hamnkontorets södra fasad, görs 
ett större ingrepp på väggen – en öppning för att binda samman hamnkontoret med 
glasgången och tillbyggnaden. Glasskivorna i det fönster som vid ingreppet tas bort är 
i dagsläget redan trasiga. Däremot är det möjligt att spara fönsterbågarna, -karmarna 
och fodren ifall hamnkontoret i framtiden skulle separeras från tillbyggnaden för att 
tjäna ett nytt syfte. I övrigt förstörs eller ändras inga utmärkande snickeridetaljer, utan 
endast fasadpanelen och väggkonstruktionen.  
 
Längs med ena långsidan på kontorsbyggnaden löper en ramp, vilken inte fästs i 
fasaden. Syftet är att rampen och altanen ska smälta samman med hamnkontorets 
sockelpanel. Entrén i norr förblir oförändrad och endast från södra sidan tar 
tillbyggnaden betydande uppmärksamhet.  
 
Glasgången separerar hamnkontoret från tillbyggnaden och får dem att upplevas som 
två olika enheter. Gemensamma faktorer är den liggande träpanelen, taklutningen och  

 

 
fönster med liknande spröjs.  Fasaden på tillbyggnaden behandlas med tjärvitriol för 
att knyta an till hamnkontorets grånade delar och inte lysa med en färg. Tjärvitriolen 
ger även en naturlig träkänsla vilket förstärker anknytningen till träepoken.  
 
PATINA OCH IDENTITETSVÄRDE  
Vad gäller patinan kommer en del att försvinna i och med restaureringen, 
renoveringen och tillbyggnaden. Detta på grund av att vissa delar har ett långt 
framskridet förfall och inte går att rädda p.g.a. exempelvis röta.  
 
Identitetsvärdet å andra sidan kommer att öka eftersom byggnaden tillgängliggörs för 
allmänheten och antar en roll som symbol för den lokala historien.  
 
 

NOLLALTERNATIVET  
Nollalternativet innebär att hamnkontoret inte flyttas och restaureras för att användas 
till verksamheten i Öds kaj. Då blir istället alternativet en nybyggnation.  
 
Det skulle betyda att Kramfors förlorar en byggnad med ett byggnads- och 
samhällshistoriskt värde. Verksamheten i sig är fortfarande en anledning att ta sig till 
– eller stanna i – Öds kaj, men den historiska dragkraften försvinner. Det är möjligt 
att bidra till historisk bildning på andra sätt, t.ex. genom informationstavlor i området. 
Men då platsen i sig inte vittnar om dess betydelse för historien riskeras att människor 
inte söker sig dit av den anledningen.  
 
Men det finns fördelar. Genom att bygga nytt kan byggnaden anpassas helt efter 
verksamhetens behov samt tillgänglighetskrav. Detta underlättar även installering av 
tekniska system då hela byggnaden har samma klimatskal och hänsyn inte måste tas 
till kulturhistoriska värden. Det krävs heller inga restaurerings- eller flyttkostnader. 
Med en ny byggnad finns möjligheterna att skapa ett annat slags arkitektoniskt värde 
än vid bevarandet av hamnkontoret.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 
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DISKUSSION  
 
I detta avsnitt diskuteras resultaten och metoderna kopplat till syftet och de fyra 
frågeställningarna. Syftet med arbetet var följande:   
 
 

” Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan 
stärka identiteten och bidra till besöksnäringen i en mindre ort genom att få en ny verksamhet, 
samtidigt som hänsyn tas till de kulturhistoriska aspekterna. Detta studeras ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 
Syftet är vidare att utforma ett gestaltningsförslag för hamnkontoret i Kramfors som 
ska ta hänsyn till den nya verksamheten samt de kulturhistoriska värdena i byggnaden 
och dess nya plats i Öds kaj.” 
 

 

RESULTAT 
 
IDENTITET OCH BESÖKSNÄRING  
Det finns inte ett ensamt svar på frågeställningen ”vad har kulturhistoriska byggnader 
för betydelse för identiteten i mindre orter?”, men jag kan konstatera att dessa kan ha 
en viktig betydelse för identiteten i mindre orter. Det står dessutom skrivet i 
propositionen Kulturmiljövård 1987/88:100 att kulturmiljövården ska främja den 
lokala identiteten. 
 
Identitetsvärdet hos en byggnad beskrevs tidigare som de egenskaper som ger 
människan en upplevelse av trygghet, samhörighet och identifikation. En människas 
identitet har i sin tur kopplingar till dennes historia och ibland även en fysisk plats. En 
kulturhistorisk byggnad kan vara en symbol för den mindre orten och viktig i det 
avseendet att det skapar en tillhörighetskänsla bland invånarna. Jag tänker att detta  
 

 

 
 
även är nödvändigt för nyinflyttade, att de får ta del av platsens historia och på så vis 
kan relatera till omgivningen.   
 
Orts- eller platsidentiteten är även användbar i ett turismhänseende. Besöksnäring i 
anslutning till historiska platser är, som tidigare nämnt, viktiga för ekonomin. På grund 
av den pågående urbaniseringen krävs nya strategier för att hålla landsbygden vid liv 
och där kan kulturhistoriska byggnader vara en resurs. Det är viktigt att byggnadens 
historia synliggörs och offentliggörs för att människor ska kunna relatera till dess 
kulturhistoriska värden. Genom att ge en sådan byggnad ett nytt användningsområde 
kan den användas i ett kommersiellt syfte, anpassat efter behov och efterfrågan, 
samtidigt som nytta dras av de kulturhistoriska värdena i byggnaden. Precis som 
Tunbridge och Ashworth (1996, 6) menar blir kulturarvet då en produkt som är 
medvetet utformad efter behov och tillgänglig information om historien.  
 
Det låter som ett vinnande koncept, att använda en gammal byggnad för 
identitetsskapande och omvandla den till en symbol för platsen eller orten. Det finns 
mängder med mindre orter och äldre byggnader så varje situation blir därför unik. Hur 
och på vilket sätt en byggnad kan användas beror givetvis på förutsättningarna. Kanske 
har den ett kulturhistoriskt skydd, befinner sig inom detaljplanelagt område eller 
omfattas av andra förutsättningar som styr användandet av byggnaden.  
 
I arbetet har jag beskrivit tre referensobjekt, d.v.s. tre historiska byggnader som fått 
nya verksamheter. Syftet var inte att studera huruvida hänsyn tagits till de 
kulturhistoriska värdena utan att undersöka olika typer av byggnader i mindre 
samhällen, med tre olika typer av verksamheter, för att se på vilka sätt äldre byggnader 
kan tas tillvara på. Detta kan också beskrivas som en mindre inspirationsstudie. Ibland 
är det kontrasten mellan byggnaden och dess nya verksamhet som blir 
dragningskraften och ibland är det den pedagogiska, tydliga beskrivningen av historien 
som byggnadens verksamhet speglar. 
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För att undersöka historiska byggnaders inverkan på platsens eller samhällets 
identitetsvärde mer djupgående hade en enkätstudie kunnat genomföras med brukare, 
lokala invånare och besökare av kulturhistoriska byggnader med nya verksamheter. 
Gemensamt för referensobjekten i detta arbete är dock att byggnadernas historia (eller 
historiska koppling) är starkt bidragande till verksamheterna. Det är ett tungt argument 
för att bevara synligheten av hamnkontorets ursprung och historia som en del i den 
framtida verksamheten. Verksamheten i sig behöver nödvändigtvis inte spegla den 
ursprungliga, vilket var nyttigt och intressant att se.   
 
HÅLLBARHET 
Hållbarhet är högst aktuellt och går att diskutera ur många olika perspektiv. Detta 
arbete har bl.a. belyst aspekter som rör dålig ventilationskapacitet, värmeisolering och 
uppvärmning, dyra material och restaureringsmetoder, behovet av 
energieffektivisering i äldre byggnader samt kommersiellt slitage kontra ökade 
förvaltningsresurser i kulturhistoriska byggnader. Men arbetet har också lyft fram 
Sveriges moderna byggnadsbestånd, behovet av mångfald i våra kulturmiljöer, att äldre 
bebyggelse visar samhällsutvecklingen samt är en källa till kunskap. Sverige har även 
miljömål som strävar efter en hållbar bebyggelsestruktur och kulturvärden i den 
bebyggda miljön, som innefattar bevarandet av vårt kulturella, historiska och 
arkitektoniska arv.  
 
Aspekterna måste vägas mot varandra när bevarandebeslut ska tas. I vissa avseenden 
är byggnaden så unik eller på annat sätt historiskt betydelsefull att argument som att 
en restaurering eller energieffektivisering är för dyr eller svårgenomförbar inte väger 
tyngst. I andra avseenden är det smartare rent ekonomiskt och energimässigt att bygga 
nytt. Som arbetet också beskriver används hälften av det material vi tar från jorden till 
byggd miljö och det står för 40 % av Europas växthusutsläpp. Det är med andra ord 
nödvändigt för en hållbar utveckling att alla tar ansvar för den kulturhistoriska miljön 
och strävar efter att ta hand om det vi har.   
 

 
 
HAMNKONTORET 
Det Braunerhielm (2006, 47) skrev om att en regional identitet kan vara en social 
konstruktion ur ett teoretiskt perspektiv var intressant. Kanske är det fallet med 
projektet ”Besöksnäringen Höga kusten – en resa ur tid och rum”. Framtill nu har inte 
Kramfors stad – eller andra platser kring Ångermanälven – varit särskilt förknippade 
med just Höga kusten. Men Höga kusten i sig är ett väletablerat begrepp och därigenom 
smart att använda ur en marknadsföringssynpunkt. Utvecklingsprojektets syfte är som 
tidigare beskrivet att lyfta Ådalen och locka turister att söka sig från kusten. En del i 
detta är att berätta Ådalens historia, men i Kramfors finns inget som tydligt vittnar om 
stadens uppkomst. Det är ett argument för att ta vara på hamnkontoret, som är det 
sista som vittnar om tiden för Kramfors trävaruexport. Beroende på hur detta kommer 
att göras kan det bidra till Kramforsbornas – gamla som nya, äldre som unga – 
historiekännedom och därigenom även deras tillhörighetskänsla.  
 
På det sätt hamnkontoret bevaras och används kommer vara avgörande för vilket 
kulturarv som skapas. Men för att hamnkontoret över huvud taget ska bli en symbol 
för Kramfors är det viktigt att byggnaden samt dess historia tillgängliggörs - särskilt 
eftersom att den idag är okänd för de flesta. Därför är det viktigt att användningen 
möter de behov som finns i området/staden samtidigt som autenticiteten finns kvar 
efter en om- och tillbyggnad. Om så inte är fallet riskeras att den historiska kopplingen 
blir meningslös och användandet av byggnaden onödig. Verksamheten måste därför 
delvis anpassas efter byggnadens förutsättningar. Genom koncept- och 
gestaltningsförslaget i detta arbete synliggörs träindustrin som en central del i 
Kramfors utveckling samtidigt som fokus ligger på den nya verksamheten i 
hamnkontoret.  
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METOD 
 
LITTERATURSTUDIE 
För att skapa en förståelse för kulturhistorisk bebyggelse och dess betydelse för 
människans och den lokala platsens identitet samt koppling till besöksnäring och 
hållbarhet, gjordes inledningsvis en litteraturstudie. Mängden aspekter genererade 
vissa svårigheter och mycket arbete vad gäller sökning och sortering bland litteraturen. 
Det visade sig vara enklare att hitta artiklar och studier om kulturhistorisk värdering 
och kulturhistoriska byggnaders betydelse för besöksnäringen, men desto svårare att 
hitta vad dessa byggnader har för betydelse för mindre orter och samhällen. Däremot 
återfanns studier om vad besöksnäring har för betydelse för just mindre orter. Bara 
hållbarhet visade sig vara angreppart ur flera perspektiv vad gäller kulturhistorisk 
bebyggelse.  
 
PLATSANALYS 
Inledningsvis gjordes en platsanalys av Öds kaj för att skapa en bild av området samt 
kartlägga platsens förutsättningar och behov. Analysen gjordes utifrån relevanta 
nyckelord sammanfattade av Boverket (2006). Ordet relevant kan vara problematiskt 
eftersom det delvis är subjektivt. Nyckelorden valda för denna analys ansågs av mig 
vara viktiga – relevanta – för att kunna beskriva området Öds kaj samt för att kunna 
skapa en uppfattning om dess förutsättningar och problematik. Slutsatsen är att denna 
metod fungerade för ett arbete av denna omfattning, i ett obebyggt område utanför 
detaljplanen, men att man vid mer avancerade och mer omfattande projekt bör 
undersöka olika specifika platsanalysmetoder mer ingående inför en platsanalys.  
 
BEHOVSSTUDIE  
Behovsstudien bestod av semistrukturerade intervjuer med tre personer på Kramfors 
kommun, alla involverade i utvecklingsprojektet och/eller hamnkontorsflytten, samt 
med initiativtagaren till att rädda hamnkontoret, multientreprenören. Intervjuerna gav 
en klar bild över behov och förutsättningar för området kring Öds kaj samt Kramfors 
stad. I intervjuerna framkom tankar och önskemål gällande kajen och den  

 
 
 
 
eventuella flytten av hamnkontoret. Särskilt framkom under intervjun med 
entreprenören synpunkter och önskemål gällande  
hamnkontoret. Då det är han som kommer finansiera och driva projektet och den nya 
verksamheten i hamnkontoret ansågs hans åsikter viktiga vid valet av verksamhet. 
Däremot diskuterades inte själva gestaltningen.  
 
Det hade varit intressant att göra en enkätstudie bland invånarna i Kramfors för att 
närmare undersöka hur de ser på Kramfors identitet, förutsättningar och behov, hur 
de upplever Öds kaj idag och hur de skulle önska att platsen såg ut, samt deras 
kunskaper om hamnkontoret och Kramfors historia. Intressant hade också varit att 
veta ålder och ursprung för att avgöra om det går att relatera till ovanstående punkter.  
 
KULTURHISTORISK VÄRDEANALYS 
Den kulturhistoriska värdeanalysen av hamnkontoret gjordes med Unnerbäcks (2002) 
modell som bas. För att förenkla analysen gjordes inledningsvis en genomgång av 
dokument- och upplevelsevärdena där de färgkodades efter hur väl jag ansåg dem 
stämma in på hamnkontoret. Det är möjligt att en erfaren byggnadsantikvarie också 
arbetar så övergripande i ett tidigt skede, men det var ett tydligt sätt för mig att sortera 
huvudmotiv och grundmotiv innan vidare motiveringar gjordes. För att ge analysen 
en till dimension beaktades även information framkommen i intervjuerna. I 
jämförelsen med byggnadsantikvariens bedömning framgick att vi hade samma 
huvudmotiv, men att jag hade fler grundmotiv – däribland patina, industrihistoriskt 
värde och identitetsvärde. Nu har jag förvisso ingen expertutbildning inom ämnet, 
eller några erfarenheter av att göra sådana bedömningar, men det kanske ändå tyder 
på att det blir olika bedömningar beroende på personen som gör den, även om man 
följer samma modell.  
 
Det är komplicerat att göra en kulturhistorisk värdeanalys utan djupare kunskaper eller 
erfarenheter av sådant arbete. Men då Unnerbäcks (2002) modell innehåller en  
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checklista med värderingskriterier i olika kategorier har jag svårt att se hur jag som 
okunnig hade kunnat göra en mer utförlig analys med en alternativ modell/metod. 
Flera metoder hade givetvis kunnat undersökas och prövats i jämförelsesyfte, men det 
ingick inte inom ramen för detta examensarbete. Jag konstaterar dock att det krävs en 
bredare kompetens inom historiska byggnadsstilar, konstruktionstyper och material 
för att göra en fullständig analys. Om det saknas riskeras att analysen blir platt och 
istället fokuserar på socialhistoriska värden eller värden kopplade till identitet och 
tillhörighet. Det är så klart också viktigt i ett bevarandesyfte, men vid en om- eller 
tillbyggnad av en kulturhistorisk byggnad bör det finnas en utförlig beskrivning av de 
arkitektoniska, konstnärliga och/eller byggnadstekniska värdena för att kunna ta 
hänsyn till dessa i själva gestaltningen. Unnerbäck (2002) menar också att det är viktigt 
att diskutera den kulturhistoriska värderingen i en grupp med just bred kompetens för 
att undvika att bedömningen enbart påverkas av den enskildes erfarenheter, intressen 
och omdöme. Men i vissa fall, som i detta, kanske det är oförsvarbart att tillsätta en 
större grupp vid en värdering av ekonomiska skäl.   
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att de kulturpolitiska målen 1974 och 1988 
(prop. 1974:28 och 1987/88:104) definierade att kulturmiljövårdens bevarandearbete 
ska spegla hela samhällets historia. Det kanske innebär att byggnader som tidigare inte 
ansågs fina eller speciella nog värderas annorlunda. Det är viktigt att det äldre 
byggnadsbeståndet inte förvanskas eller förfaller, särskilt med tanke på att vi har 
majoriteten ungt byggnadsbestånd i Sverige.   
 
PROBLEM SEEKING 
Denna metod var i arbetet användbar för att samla och konkretisera fakta och 
information inför gestaltningsprocessen. I problemsökningen vägdes behov och 
önskningar från intervjuerna samman med fakta och iakttagelser rörande 
hamnkontoret och platsen. I sista steget Problem fastställdes fyra frågeställningar för att 
ta hänsyn till samt underlätta utformningen av hamnkontorets tillbyggnad samt vid 
valet av verksamhet.  
 
En risk med att genomföra en problemsökning utan diskussion med beställare är att 
subjektiva eller felaktiga tolkningar samt slutsatser tas, vilket kan påverka slutresultatet.  

 
Jag upplever inte den risken som stor i detta arbete eftersom uppgiften bl.a. var att se 
över – och väga – önskemål och behov för att hitta en passande verksamhet för 
hamnkontoret. Arbetet lämnade med andra ord en del för mig att tolka.  
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING  
Ombyggnationen av hamnkontoret är helt beroende av den verksamhet som kommer 
att bedrivas där. För att kunna gå vidare med ett gestaltningsförslag gjordes en 
översiktlig beskrivning av potentiella verksamheter i hamnkontoret. Samtliga av dessa 
har en koppling till något av de behov som finns i Öds kaj eller Kramfors. Det 
viktigaste var att det skulle vara en inkomstgivande verksamhet eftersom det är 
problematiskt att finansiera flytten och renoveringen av hamnkontoret genom bidrag. 
Som tidigare nämnt är det däremot möjligt att få bidrag ifall verksamheten har ett 
kulturellt syfte. Kortfattat beskrevs funktioner kopplade till verksamheterna samt hur 
dessa kan generera en inkomst för entreprenören. Valet av verksamhet – café och pub 
– tog även hänsyn till aspekten funktion (se avsnitt Problem Seeking under kapitlet 
Gestaltning). 
 
KONCEPTUELL UTFORMNING  
Utformningsprocessen utgick från valet av verksamhet och metoden Problem Seeking. 
Mitt syfte var i gestaltningen att i största möjliga mån ta hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena i byggnaden. Inledningsvis tänkte jag att arbetet inte skulle vara 
svårgenomförbart, men insåg ganska snabbt att det var många parametrar att förhålla 
sig till, däribland byggnadens symmetriska form. Det förslag som valdes tog störst 
hänsyn till den symmetriska formen. I linje med Ranbys (2015) förhållningssätt till 
tillbyggnad av en äldre byggnad, tar det hänsyn till ursprungsvolym, -material och -färg 
samt att tillbyggnaden och hamnkontoret förbinds med en glasgång. En stor 
bidragande faktor till att jag valde en glasad länk mellan byggnaderna var p.g.a. den 
symmetriska formen på hamnkontoret. Det komplicerade arbetet med att gestalta en 
estetiskt tilltalande tillbyggnad utan att förstöra upplevelsen av ursprungsvolymen.  
 
Placeringen av hamnkontoret tar hänsyn till den plats – eller snarare område – som av 
kommunen är tilltänkt för byggnaden. Inplaceringen av byggnaden tar hänsyn till 
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andra parametrar så som entrén till området, båthamnen, Ådalen III brygga, 
industriområdet bakom skogspartiet (se figur 5), utsikten över vattnet samt solljuset.  
 
En initial tanke var att placera byggnaden närmare vattnet, på platsen för den tilltänka 
campingen. Nackdelen hade då varit att campingen hamnat i fokus för gång-, cykel- 
och biltrafikanter. Kanske även för båtbesökare.  
 
Jag har inte kunnat ta hänsyn till alla önskemål från behovsstudien: museum, 
utställningslokal, restaurang, pub och plats för musikevenemang. Som beskrivet 
tidigare är det möjligt – och enligt mig en viktig del av verksamhetskonceptet – att 
använda väggarna till att berätta byggnadens och traktens historia. Byggnaden är inte 
stor och jag ville därför heller inte förstöra den befintliga planlösningen för att få stora  
öppna ytor som kan nyttjas för musikevenemang eller större sittande grupper. 
Lokalerna kan ändå disponeras för olika mingel och utställningar. 
 
Eftersom arbetet är i ett väldigt tidigt skede har vissa antaganden gjorts gällande behov 
av ytor för exempelvis kök, personal och sittande gäster. Beroende på vilken typ av 
verksamhet som kommer att drivas i byggnaden och i vilken omfattning det gäller 
kommer planen att ändras. Oavsett är detta ett gestaltningsförslag i tidigt skede som 
inte anger särskilda mått eller detaljer.  
 
KONSEKVENSANALYS 
För att undersöka hur en om- eller tillbyggnad påverkar de kulturhistoriska värdena 
hos en byggnad kan en s.k. konsekvensanalys göras. Jag har inte funnit att detta 
genomförs på något specifikt systematiskt sätt, utan att det helt enkelt går ut på att 
beskriva hur de planerade åtgärderna kommer att påverka värdena hos byggnaden. 
Detta förutsätter ju att värdebeskrivningen är så utförlig som möjligt och baserad på 
en bred kunskap kring ämnet. Om värdebeskrivningen är tunn, ofullständig eller helt 
enkelt felaktig blir konsekvensanalysen meningslös, vilket gör att om- eller 
tillbyggnaden riskerar att skada de kulturhistoriska värdena hos byggnaden. Detta är 
ju framförallt en risk när det kommer till byggnader som inte har ett skydd och där 
personer utan rätt kompetens handskas med byggnaden. Även om det i PBL (2010, 
900) står skrivet att underhåll- och varsamhetskravet gäller för all bebyggelse är det i 
praktiken svårt att styra och kontrollera. Det finns absolut inga garantier för att 

människor är vare sig medvetna om detta eller särskilt intresserade av att bevara 
historien i, exempelvis, deras bostad. En person kanske river ut ett säreget kök från  
 
1800-talet och en annan kanske tar bort en takmålning. Detta innefattar även 
byggnader från senare decennier, vilka är tillverkade så nära vår tid att de kan anses 
vara ”fula” och omoderna snarare än att de besitter ett kulturhistoriskt värde. Dessa 
är ju dock inte lika sällsynta som byggnader från år 1920 och tidigare vilket kan påverka 
att det kulturhistoriska värdet idag inte anses vara lika stort.   
 
För att kunna sätta konsekvensanalysen i en kontext kan fler analyser av alternativa 
lösningar göras, vilka då sedan kan jämföras. I detta arbete genomfördes tre enklare 
analyser av skissförslagen och sedan en analys av själva gestaltningsförslaget samt 
nollalternativet. Konsekvensanalysen kan i det här fallet bli en del i avgörandet om 
vilket av alternativen som lämpar sig bäst; om hamnkontoret bör räddas eller om det 
bör göras en nybyggnation.  
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SLUTSATS  
 
Slutsatsen är att en kulturhistorisk byggnad, genom att få ett nytt användningsområde, 
kan användas för att stärka identiteten och bidra till besöksnäringen i en mindre ort. 
Genom att anpassa verksamheten efter platsens behov, efterfrågningar och 
förutsättningar samt ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och historiska 
egenskaper skapas en kulturhistorisk produkt.  
 
Slutsatsen är också att aspekterna identitetsvärde, besöksnäring och hållbarhet är starkt 
sammankopplade. Hållbarhet innefattar bevarandet av vårt kulturhistoriska arv, vilket 
i ett första steg möjliggörs genom kulturhistorisk värdering. Arvet är i sin tur viktigt 
för lokal tillhörighet, identitetsvärde samt besöksnäring och därigenom avgörande för 
en annan del av begreppet hållbarhet.  
 
Avslutningsvis är slutsatsen att val av arbetsprocess och metoder – från kulturhistorisk 
värdering till konsekvensanalys – i detta arbete är applicerbara vid liknande projekt där 
en kulturhistorisk byggnad ska få ett nytt användningsområde med ett kommersiellt 
syfte.    
 
 

FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
 
Det hade varit intressant att närmare studera och jämföra flera kulturhistoriska 
byggnaders inverkan på den lokala identiteten i mindre samhällen utifrån 
byggnadernas symbolvärde och användningsområde. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  
 

KRAMFORS KOMMUN 
 

1. Berätta om Kramfors stad avseende turistnäringen.  
a. Vad är speciellt med Kramfors?  
b. Vilka egenskaper lyfter ni?  
c. Vad finns det för problem? 

 
2. Berätta om utvecklingsprojektet ”Besöksnäringen Höga kusten - en resa i tid 

och rum”. Vad tror du att det har för betydelse för Kramfors?  
 

3. Vad är Öds kaj idag?  
a. Vad finns det för möjligheter? 
b. Vad finns det för problem?  
c. Hur ser Kramforsborna på Öds kaj?  

                                                                     
4. Vad har ni för målsättning med Öds kaj?  

 
5. Vad har hamnkontoret för betydelse för Kramfors?  

a. Känner gemene man till byggnaden?  
b. Vad tror du det kan ha för betydelse för Kramfors stad och Öds kaj att 

bevara hamnkontoret? 
 

6. Vad finns det för behov? 
a. Specifikt för Öds kaj 
b. Specifikt för hamnkontoret 

 
7. I vad eller vilka delar av hamnkontoret anser du att det kulturhistoriska värdet 

ligger? 

 

 
 

 
8. Vilken eller vilka verksamheter skulle vara mest passande för byggnaden?  

a. Hur skulle det kunna påverka kopplingen mellan Öds kaj och Kramfors 
centrum?  

b. Hur skulle det kunna bidra till besöksnäringen i Öds kaj?  



 

 
 

 

 
ENTREPRENÖR 

 
1. Berätta om Kramfors stad avseende turistnäringen.  

a. Vad är speciellt med Kramfors?  
b. Vilka egenskaper lyfter ni?  
c. Vad finns det för problem? 

 
2. Vad är Öds kaj idag?  

a. Vad finns det för möjligheter? 
b. Vad finns det för problem?  
c. Hur ser Kramforsborna på Öds kaj?  

                                                                     
3. Vad har ni för målsättning med Öds kaj?  

 
4. Vad har hamnkontoret för betydelse för Kramfors?  

a. Känner gemene man till byggnaden?  
b. Vad tror du det kan ha för betydelse för Kramfors stad och Öds kaj att 

bevara hamnkontoret? 
 

5. Vad finns det för behov? 
a. Specifikt för Öds kaj 
b. Specifikt för hamnkontoret 

 
6. I vad eller vilka delar av hamnkontoret anser du att det kulturhistoriska värdet 

ligger? 
 

7. Varför är du intresserad av att starta en verksamhet i hamnkontoret? 
 

8. Vilken eller vilka verksamheter skulle vara mest passande för byggnaden?  
a. Hur skulle det kunna påverka kopplingen mellan Öds kaj och Kramfors 

centrum?  



 

 
 

 

BILAGA 2: RITNINGAR HAMNKONTORET 
Fasadritningar ursprungligen gjorda av Jonas Bodin, 1994.  
(Nedanstående är ett förslag från 2004 på att bygga en invändig trappa för att kunna nyttja vindsutrymmet.)   



 

 
 

 

BILAGA 3: BYGGNADSANTIKVARIENS BEDÖMNING AV HAMNKONTORETS KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bæretsen, 2017) 
 


