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Sammanfattning 

I Kiruna sker just nu en samhällsomvandling, till följd av gruvbrytningen som orsakar 
markdeformationer i staden. Stora delar av den centrala bebyggelsen måste successivt 
förflyttas och staden kommer få en helt ny stadskärna. De flesta byggnader kommer att 
rivas och ersättas med nybyggnationer på en ny plats. Många byggnader i staden 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde och är kvar från Kirunas allra tidigaste skede i 
början av 1900-talet. Några av dessa kulturbyggnader kommer därför inte att rivas vid 
stadsomvandlingen, utan istället flyttas till en ny placering. En av dessa byggnader är 
den så kallade Ingenjörsvillan. En drygt 100 år gammal byggnad som fick sitt namn 
efter att den upprättades åt gruvbolagets byggingenjör. Idag består byggnaden av två 
bostäder som hyrs ut av LKAB Fastigheter AB. Förutom att en flytt av huset kommer ske 
utreds också en eventuell ombyggnation. De planer som finns för en ombyggnad av 
Ingenjörsvillan är att den ska användas för konferenser, utbildningar samt för 
övernattningsrum för LKAB’s gäster. Ett förslag för hur denna ombyggnad kan utföras 
har utarbetats i detta projekt.   
 
Syftet med detta arbete har varit att utreda vilka krav som ställs enligt Boverkets 
byggregler, BBR, vid flytt av en kulturbyggnad. Kraven har studerats utifrån de båda 
fallen; om dagens bostäder behålls och om en ombyggnation utförs. Åtgärdsförslag har 
tagits fram för hur Ingenjörsvillan kan anpassas så att kraven uppfylls.   

Resultaten av arbetet visar att det inte finns några direkta krav vid flytt av byggnader. 
De flesta av kraven kan anpassas och tolkas på olika sätt, och det krävs en bedömning 
utifrån varje enskilt fall. Hur kraven ska tillämpas beror på byggnadens förutsättningar 
och hur den kommer att användas. Även byggnaders kulturvärde har stor betydelse vid 
bedömningen och kan vara skäl till avsteg från vissa krav. Om byggnader enbart flyttas 
krävs inte några större anpassningar. Om det däremot även sker en ombyggnation ställs 
högre krav och fler anpassningar av byggnaden krävs. De krav som ställs då är samma 
krav som för ändring av en byggnad även om den inte flyttas. Vilken omfattning 
ombyggnationen har och vad byggnaden används till har betydelse för hur kraven vid 
ändringar ska tillämpas. Om byggnaden är publik dit allmänheten har tillträde ställs 
högre krav än vid bostäder, framförallt på kraven för tillgänglighet och brandskydd.  
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Abstract 

At this moment an urban transformation is happening in Kiruna, because of mining that 
is causing land deformations in the city. Big parts of the central settlement will be 
moved and a new city core will be created. Most of the buildings will be demolished and 
replaced by new buildings at a new location. Many buildings in the town is claimed to be 
of cultural and historical value from the early 1900. Some of the cultural buildings will 
therefore not be demolished during the urban transformation, instead they will be 
moved to a new location. One of these buildings is the so called “Ingenjörsvillan”,  
a 100 year old building that got its name after being built for the structural engineer at 
the mining-company. Today the building contains two rented apartments let by LKAB 
Fastigheter AB. In addition to the house being moved a possible reconstruction is 
planned. If a reconstruction is made the building will be used for conferences, education 
and temporary overnight stay for LKAB’s guests. A proposal drawing for this 
reconstruction has been made during this project. 

The purpose of this project has been to evaluate how “Boverkets” building regulations 
affect a move of a cultural building. The regulations have been analyzed in both cases; 
when the building is kept as apartments and when a reconstruction is made. A 
proposition has been made for how to adjust the building so that it meets the 
regulations. 

The results show that there are no direct regulations to consider when moving a 
building. Most of the demands can be interpreted differently and needs to be evaluated 
in each different case. How to meet the regulations depends on the buildings conditions 
and how it’s going to be used. The buildings cultural value is significant when to 
consider the regulations and can be a reason to make some exceptions. If the building 
only is relocated, no larger adjustments needs to be done. But if a reconstruction is 
made more adjustments are required.  How the regulations are being used depends on 
the extent of the reconstruction and what the building is going to be used for. If the 
building is being used by the public the regulations is stricter than for private buildings, 
above all the demands of accessibility and fire protection. 
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Förord 

Detta projekt är ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Arbetet görs som det 
avslutande momentet på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå 
universitet. Projektet är utfört åt Byggnadsbyrån Roland Isaksson AB, ett konsultföretag 
inom byggbranschen i Kiruna. 

Varför jag valde att göra mitt examensarbete inom detta ämne beror på att jag är född 
och uppvuxen i Kiruna. Stadsomvandlingen är ett ämne som intresserar mig och något 
jag ville lära mig mer om. Det som pågår i Kiruna just nu är något unikt, och flytt av 
byggnader är relativt ovanligt. Många byggnader i staden är ursprunglig 
stadsbebyggelse och har ett högt kulturvärde. Att flytta dessa är ett stort projekt. 
Förhoppningen med detta arbete är att det kan komma till användning vid 
projekteringen för flytten av både Ingenjörsvillan och andra byggnader.  

Tack till min handledare hos beställaren, Roland Isaksson, som delat med sig av sin 
kunskap och varit väldigt engagerad i arbetet. Jag vill också tacka Nina Eliasson på 
LKAB som bidragit med sin tid och visat intresse för projektet. Ett tack riktas också till 
min handledare på universitetet, Fredrik Häggström.  

Tillsist vill jag även tacka Håkan Lantz, brandingenjör på WSP, som varit hjälpsam och 
engagerat sig mitt arbete och bidragit med kunskaper inom brandskydd.  

Umeå, juni 2015 

Jonna Kyrö  
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1 Inledning 

Stadsomvandlingen i Kiruna är ett unikt projekt, som inte utförts tidigare i någon annan 
stad. En hel stad måste successivt flyttas. Hela staden präglas av gruvverksamheten och 
det är också den som är orsaken till att bebyggelsen inte kan vara kvar på dagens plats. 
Gruvan och samhället växte upp sida vid sida och många byggnader från det allra 
tidigaste skedet finns än idag kvar. Många av dessa bedöms därför ha ett högt 
kulturhistoriskt värde. Det har länge utretts om byggnaderna ska rivas eller flyttas vid 
stadens omvandling. Beslut har nu fattats om att vissa byggnader kommer att flyttas till 
nya placeringar.  

1.1 Problembeskrivning 
Ett problem när man ska flytta Ingenjörsvillan och andra kulturbyggnader, är att veta 
vilka regler som gäller och vilka anpassningar som krävs av byggnaden. Kraven ser även 
olika ut beroende på om en ombyggnation utförs och om användningen ändras i 
samband med flytten. Många av de krav som finns i regelsamlingar är inte helt 
självklara och lätt att direkt tillämpa. Kraven som finns i Boverkets Byggregler gäller 
framförallt vid nybyggnation. Vid ändring av en befintlig byggnad är förutsättningarna 
helt andra. Kraven måste då anpassas utifrån varje enskilt fall, med hänsyn till den 
ändring som utförs och byggnadens förutsättningar.  
 
Byggnader med höga kulturvärden blir ännu mer komplicerade. I dessa fall ska 
ändringar och anpassningar utredas ännu mer noggrant för att säkerställa att en åtgärd 
inte leder till att byggnaden förvanskas och att dess kulturvärden inte förstörs. 

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att studera vilka krav som ställs enligt Boverkets 
Byggregler för kulturbyggnader som flyttas. En specifik byggnad, Ingenjörsvillan, ska 
utredas om vilka anpassningar som kommer krävas av byggnaden vid flytten. Konkreta 
åtgärdsförslag på hur kraven kan uppfyllas ska tas fram. I Arbetet ingår också att 
upprätta ritningar på hur Ingenjörsvillan ser ut i dagsläget, samt ta fram förslagsskisser 
på hur en eventuell ombyggnation kan utföras.  

1.3 Mål   
Målet med detta arbete är att upprätta ritningar på kulturbyggnaden Ingenjörsvillan, 
både relationsritningar och förslagsritningar. Målet är också att ta fram konkreta 
beskrivningar och förslag på åtgärder som måste utföras vid en flytt av denna byggnad, 
för att uppfylla de krav som finns. Detta gäller för de båda användningsområdena, 
bostäder och publika lokaler enligt ombyggnadsförslaget.           

1.4 Avgränsningar   
Som avgränsningar har några av rubrikerna i Boverkets byggregler inte utretts i detta 
projekt. Kraven som behandlar driftutrymmen, uppvärmning, avlopp, vatten och 
tomtens utformning har inte tagits med i arbetet eftersom detta är svårt att utreda utan 
kunskap om till exempel grundläggningstyp och markförhållanden. Avgränsning har 
också gjorts av krav för inomhusklimat, radonhalter, termisk komfort och fukttillstånd. 
Befintliga förhållanden för detta är inte känt och måste utredas för att veta om kraven 
uppfylls eller inte.   
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2 Bakgrund 

Här beskrivs bakgrundsfakta om hur staden Kiruna har växt fram, om LKAB och hur 
gruvbrytningen påverkar staden. I detta stycke beskrivs också varför staden måste 
flyttas och hur denna stadsomvandling går till. Fakta om byggnaden Ingenjörsvillan 
presenteras och vad som planeras ske med byggnaden i framtiden.  

2.1 LKAB 
LKAB, Luossavaara Kiirunavaara aktiebolag, är ett företag som grundades år 1890. I 
över hundra år har LKAB brutit järnmalm i Kiruna och Malmberget, högt uppe i 
Norrland. De järnmalmsfyndigheter som finns här är bland de rikaste i världen. I 
Kiruna startade brytningen år 1899 vid markytan, i så kallade dagbrott. På 1960-talet 
började underjordsbrytningen och i dagsläget har Kirunagruvan sin djupaste punkt på 
1540 meter. Den typ av järnmalm som finns i gruvan är så kallad magnetit, och efter 
brytning transporteras den upp till förädlingsverken ovan jord. Här bearbetas malmen 
och omvandlas till järnmalmsprodukter, huvudsakligen pelletskulor. Pellets utgör den 
största delen av LKAB’s försäljning till stålindustrin, där vidare förädling sker, (LKAB, 
2014). 

Idag har LKAB kunder inom stålindustrin över hela världen. Stål är ett viktigt ämne i 
vår vardag som finns i många olika sammansättningar och har en mängd olika 
användningsområden. Därför anses stål och därigenom även järnmalm, vara en produkt 
som alltid kommer att efterfrågas. LKAB är idag helstatligt och har stor betydelse för 
svensk exportindustri, (LKAB, 2014). Lokalt sett är LKAB en basindustri för Kiruna, och 
skapar många arbetstillfällen. Gruvan är en central del i staden och påverkar alla 
invånare. Gruvberget och hela gruvområdet tar upp en stor yta precis intill bebyggelsen 
och syns från de flesta platser i staden, se figur 1 nedan.  

Figur 1. Vy över gruvan och staden i Kiruna 
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2.2 Kirunas uppbyggnad     
Innan järnmalmen upptäcktes och LKAB bildades fanns inte någon bebyggelse i 
området. Det var gruvbrytningen som blev starten för uppbyggnaden av Kiruna. 
Samhället och gruvdriften kom att växa fram sida vid sida. Hjalmar Lundbohm var 
bolagets första direktör och hade stor betydelse för stadens grundande. Han hade som 
målsättning att skapa en vacker och trivsam stad som kunde locka arbetare att flytta dit 
trots det hårda klimatet. Lundbohm var väldigt konstintresserad och tog hjälp av 
arkitekten Gustaf Wickman för att upprätta ett flertal vackra byggnader. Wickman kom 
att kallas för LKAB’s arkitekt och ritade både arbetarbostäder och tjänstemannavillor. 
Han ritade också offentliga byggnader som kyrkan, brandstationen och bolagshotellet. 
Byggnaderna han ritade är robusta, välgjorda och oftast byggda i trä. Wickman ritade 
också ofta svängda taklinjer och med annorlunda färgkombinationer mellan fasader och 
tak, (Persson 2000, s 27-34). De flesta av stadens första byggnader upprättades i 
närheten av arbetsplatserna och gruvan och står kvar här än idag. Eftersom de finns 
kvar från samhällets allra tidigaste skede och många är arkitektritade bedöms de ha ett 
högt historiskt och kulturellt värde.  

2.3 Bakgrund till stadsomvandlingen i Kiruna  
Då staden byggdes upp fanns ingen kunskap om hur malmkroppen såg ut och därför 
placerades byggnaderna naturligt i närheten av arbetet. Länge har gruvbrytningen 
kunnat pågå utan att ha påverkat bebyggelsen särskilt mycket. I modern tid började 
LKAB undersöka malmkroppen, berggrunden och rörelser i marken. Detta sker genom 
bland annat provborrningar och utifrån dessa görs prognoser för framtiden, (LKAB, 
2014). År 2004 kom LKAB med beskedet att en fortsatt gruvbrytning kommer att 
påverka staden och detta blev starten för den stadsomvandling som nu pågår i Kiruna. 
(Kiruna kommun, 2015). Anledningen till att staden påverkas av brytningen är 
malmkroppens utseende och läge. Malmkroppen lutar inåt under Kirunas centrala 
delar, se figur 2 nedan. Allt eftersom järnmalmen bryts och tas ut ur gruvan fylls 
tomrummen på med gråberg ovanifrån. Detta leder till markdeformationer ovanför 
brytningen, som börjar med små sprickor och fortsätter med att marken sjunker. Därför 
kommer stora delar av bebyggelsen inte kunna vara kvar på dagens plats om 
gruvbrytningen ska kunna fortsätta, (LKAB, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Malmkroppens utseende i Kirunas gruva.  
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2.3.1 Stadsomvandlingen    
Stadsomvandlingen är något som sker successivt och kommer att pågå under en lång 
tid. Bygget av nya stadskärnan beräknas ta minst 10-15 år till (Kiruna kommun, 2015). 
Det som hittills har skett är att Kiruna kommun arbetat fram en fördjupad översiktsplan 
över nya Kiruna. Sjön Luossajärvi har delvis tömts, ny spillvattenledning har byggts och 
en del vägar har dragits om. Det så kallade Ullspiran, det bostadsområde som först 
påverkades av deformationerna, har nu tömts och rivning av byggnaderna påbörjats.  
 
Kiruna kommun arbetar med något som kallas för gruvstadsparken. Ett område som 
hela tiden är mellan gruvområdet och bostadsområden och successivt flyttas efter 
allteftersom bebyggelsen avvecklas. Gruvstadsparken anordnas som en trevlig parkmiljö 
dit allmänheten har tillträde. Det är inte farligt att vistas i områden som påverkas av 
deformationen, men all bebyggelse måste vara borta långt innan första sprickorna syns i 
marken. Det finns villkor fastställda av mark- och miljödomstolen på hur mycket 
marken får röra sig innan området måste stängas av för allmänheten. När 
markdeformationen har kommit upp till denna nivå omvandlas gruvstadsparken i sin 
tur till ett avstängt gruvindustriområde, (Kiruna kommun, 2015.). 
 
Kommunfullmäktige beslutade år 2011 om att den nya stadskärnan kommer byggas 3 
kilometer öster om dagens centrum, se figur 3 nedan. Arkitekttävlingar har genomförts 
om utformningen av nya stadskärnan samt för bygget av det nya stadshuset. Det första 
spadtaget för det nya stadshuset togs hösten år 2014, vilket var starten för bygget av nya 
centrum, (Kiruna kommun, 2015). Uppförandet av nya centrum kommer framförallt att 
ske helt genom nybyggnation. De flesta gamla byggnaderna kommer inte att flyttas utan 
istället rivas och ersättas med nya på ny placering. Detta beror bland annat på att LKAB 
bedömer att det är dyrare att flytta hus, och upprusta de till dagens krav, jämfört med 
att bygga nya, (LKAB, 2014). Det är LKAB som står för kostnaderna för 
stadsomvandlingen. Detta enligt minerallagen som säger att den som gör skada på 
annans mark ska ersätta detta, (Riksdagen, 2014.) LKAB har tillsammans med Kiruna 
kommun kommit överens om att några kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får 
rivas, utan istället måste flyttas. Detta regleras i det så kallade civilrättsliga avtalet som 
undertecknades 2014. Sammanlagt ska 21 byggnader flyttas, varav fyra av dessa innan 
år 2018, (Kiruna kommun, 2015). En av de byggnader som kommer att få en ny 
placering är Ingenjörsvillan.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Placering av nya Kirunas nya centrum visas med grönt. Dagens centrum är det blåa området. 

Deformationsprognoser syns med röda linjer, och visar de år bebyggelsen måste vara avvecklad.  
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2.4 Kulturbyggnaden Ingenjörsvillan  
En av de byggnader som Hjalmar Lundbohm tillsammans med arkitekten Gustaf 
Wickman lät bygga var den så kallade Ingenjörsvillan. Byggnaden uppfördes år 1900 
som en bostad åt bolagets byggnadsingenjör, (MKB Bolagsområdet 11:4). Villan byggdes 
som ett enfamiljshus på närmare 400 m2 fördelat på två plan, plus matkällare och vind. 
Bostaden inrymde rum för kokerska, hushållerska och jungfru. Byggnaden är 
omsorgsfullt välgjord och byggd med glasveranda, burspråk, takkupor, spröjsade höga 
fönster, liggande träpanel och svängd taklinje, se figur 4 och 5 nedan. 
 

 
Figur 4. Vy från sydost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Vy från väster. 
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På 1940-talet byggdes huset om till två separata, nästintill identiska, lägenheter, se 
bilaga A. De båda lägenheterna är 260 respektive 230 m2 stora fördelat på två plan och 
med en egen entré från varsin gavel av huset. Lägenheterna har en stor öppen hall på 
båda plan, en toalett, ett större badrum med tvätt och bastu, 5 sovrum, kök och 
vardagsrum, se figur 6. De har även öppen spis, balkong, samt invändig trappa ner till 
varsin matkällare. Ytskikt är standardmaterial som trägolv, linoleummattor, tapeter och 
målat tak. Uppvärmning av byggnaden sker med fjärrvärme och ventilationen är utförd 
som ett självdragssystem. Byggnaden har också en oinredd vindsvåning.  

Figur 6. Ingenjörsvillans planlösning.  

Lägenheterna hyrs idag ut som bostäder av LKAB’s dotterbolag LKAB Fastigheter AB. 
Den ena av lägenheterna är för tillfället outhyrd. Förutom underhållsåtgärder och byten 
av fönster och dörrar har inte några större förändringar skett. Byggnaden har idag kvar 
sin ursprungliga karaktär.  

2.4.1 Flytt av Ingenjörsvillan    
Efter flytten kommer Ingenjörsvillan inte att ligga i den nya stadskärnan, utan istället i 
ett område nordväst om dagens centrum, se figur 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Karta över Kiruna. Dagens centrum visas med blått och den nya stadskärnan med grönt.  Ingenjörsvillans 

befintliga placering visas med röd ring, och placering efter flytt är inom det gulmarkerade området. 
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Alla de kulturbyggnader som flyttas tillsammans med Ingenjörsvillan kommer att 
placeras i närheten av varandra inom samma område, se figur 8 nedan. Det aktuella 
området kallas för ”Det nya Bolagsområdet”, efter dagens bolagsområde som 
kulturbyggnaderna flyttas ifrån. I området planeras också ca 170 nya bostäder. Platsen 
de ska flyttas till är nu obebyggd, men ligger precis intill ett befintligt bostadsområde.  
 

 
Figur 8. Bild över Ingenjörsvillans nya placering. Alla de kulturbyggnader som flyttas kommer att placeras inom 

den gröna linjen, (LKAB, 2014). 

 

En detaljplan för det nya området har arbetats fram och vann laga kraft 2014-05-26, se 
bilaga C. Detaljplanen som finns för det område Ingenjörsvillan ligger i idag har även 
den ändrats och vunnit laga kraft den 2012-06-05, se bilaga E. Denna plan medger att 
byggnaderna successivt får avvecklas och området omvandlas till den så kallade 
gruvstadsparken. Ingenjörsvillan är i den planen inte klassad med någon extra 
skyddsbestämmelse. Det står dock i planbeskrivningen att byggnaden bedömts ha stora 
kulturhistoriska värden och bör skyddas mot förvanskning. Det civilrättsliga avtalet som 
upprättats togs fram i samband med detaljplanen för att flera frågor inte gick att lösa 
genom bara stöd i plan- och bygglagen. Genomförandefrågor som finansiering, 
ansvarsfördelning, överlåtelse av mark och omvandlande till gruvindustri är frågor som 
tas upp i avtalet och fungerar som ett komplement till detaljplanen, (Planbeskrivning, 
2014).  

Flytten av Ingenjörsvillan kommer att ske år 2017, som är bestämt utifrån LKAB’s 
deformationsprognoser. I dagsläget pågår projekteringar för mark, infrastruktur och 
dragning av elnät. Utredning pågår också om hur byggnaderna ska flyttas, vilken 
entreprenadform som ska väljas samt hur upphandlingen ska gå till. Annat som också 
studeras är hur logistiken ska fungera vid flytten, såsom framkomligheten på vägar och 
upplagsytor vid den nya placeringen. Mest troligt är att Ingenjörsvillan kommer att 
flyttas hel, och inte nedmonteras i delar. Den befintliga källaren kommer inte att flyttas, 
utan rivas. Ny grundläggning kommer ske på den nya platsen. Exakt utformning och typ 
av grundläggning är ännu inte bestämd, (Eliasson, 2015).   
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2.4.2 Ombyggnad av Ingenjörsvillan    
Det är ännu inte bestämt hur byggnaden ska användas efter en flytt. Ett alternativ är att 
byggnaden förblir oförändrad och fortsätter hyras ut som bostäder. Det andra 
alternativet är ombyggnation av byggnaden. Det som är aktuellt vid en ombyggnad är 
att en del byggs om till LKAB’s så kallade ”förmansklubb”. Förmansklubben är lokaler 
som används för utbildning och konferenser. Lokalerna finns också till för de anställda 
inom bolaget och får hyras för privata fester och arrangemang. Idag finns 
förmansklubben i en annan byggnad inom samma område som Ingenjörsvillan. Detta 
betyder att även den byggnaden kommer att påverkas av stadsomvandlingen inom en 
snar framtid. Dagens förmansklubb kommer dock inte att flyttas, utan mest troligt rivas. 
Behovet av lokalerna kvarstår och måste därför skapas på annan plats. Ingenjörsvillan 
kan då vara ett alternativ för detta, (Eliasson, 2015).  Ingenjörsvillan är betydligt större 
än de ytor som förmansklubben har idag och också förväntas behövas i deras nya 
lokaler. Därför borde Ingenjörsvillan även kunna inrymma ytterligare en verksamhet. 
LKAB har också ett behov av övernattningsrum för företagets gäster, vilket är något som 
Ingenjörsvillan skulle kunna användas till, (Eliasson, 2015).   

 



 

14 
 

3 Teori 

Här presenteras litteraturstudierna som är den teori som ligger till grund för projektet. 
Detta är det som genomförandet av projektet baserats på och som sedan leder fram till 
resultatet i rapporten.  

3.1 Kulturhistoriska byggnader  
Det finns många byggnader i vårt samhälle som bedöms vara särskilt värdefulla och bör 
därför bevaras för framtiden. En byggnad kan vara värdefull ur ett historiskt, 
kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt (Boverkets Byggregler, s2). För 
att byggnaden ska bedömas vara särskilt värdefull ska bevarandet av denna också ha ett 
högt allmänintresse och inte enbart vara värdefull för en enskild person, (Länsstyrelsen, 
2015).  

Det finns olika nivåer och benämningar av värdefulla byggnader, med olika 
bestämmelser. Byggnadsminnen är de som är hårdast reglerade. En byggnad kan 
byggnadsminnesförklaras enligt kulturmiljölagen om den bedöms ha ett såpass stort 
kulturvärde att det är en nationell angelägenhet att den bevaras. Det är länsstyrelsen 
som fattar beslut om detta. Ett byggnadsminne har speciella skyddsföreskrifter som 
måste följas och ändringar av byggnaden får inte göras utan tillstånd från Länsstyrelsen. 
Syftet med föreskrifterna är att säkerställa att byggnaden bevaras i orört skick. Idag 
finns ungefär 2000 byggnadsminnen i Sverige, (Länsstyrelsen, 2015).  

Genom plan- och bygglagen skyddas även många andra kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader på kommunal nivå. Dessa kallas ofta för ”k-märkta” byggnader i folkmun, 
men begreppet har dock ingen juridisk betydelse, (Länsstyrelsen, 2015). Kommunen 
kan genom sina planer ge byggnader speciella skyddsbestämmelser eller precisera 
varsamhetskravet genom tydligare bestämmelser. Dessa varsamhetsbestämmelser 
anger vad i byggnaden som ska bevaras och hur eventuella åtgärder får utföras. I 
detaljplanen kan kommunen utöka bygglovsplikten för byggnader eller områden som 
bedöms värdefulla, för att då ha en större kontroll. I planerna kan kommunen också 
reglera hur byggnadens användning ska anpassas till kulturvärdet, (Boverket, 2014).  

I plankartor för en detaljplan finns bokstäver med olika betydelser. Om en byggnad är 
märkt med ett ”q” betyder det att den har försetts med skyddsbestämmelser som gör att 
byggnaden inte får rivas eller förvanskas. Byggnader kan också ha ett ”r” för enbart 
rivningsförbud. I planer markeras också eventuella byggnadsminnen, (Boverket, 2014). 

3.2 Processen för att flytta byggnader     
Att flytta en byggnad kan utföras på olika sätt. Huset kan monteras ner och plockas isär 
för att sedan återmonteras på ny plats, eller så kan huset flyttas i större element. Den 
vanligaste metoden är dock att byggnaden flyttas hel. Denna metod är att föredra då den 
bevarar byggnaden intakt och förstör inte utseendet eller eventuella kulturvärden. 
Normalt lämnas grunden kvar. Husets lyfts upp från grunden och en provisorisk 
avväxling med balkar sker under flytten. Byggnaden lyfts upp med lyftkuddar eller 
domkraft och transporteras till den nya platsen där den sänks ner på en ny 
grundläggning, (KTH, 2010)  

Vägar till nya platsen måste noga utredas och hinder måste undanröjas. Mått mellan 
befintliga byggnader längs vägen kan vara avgörande vid val av transportvägar. Stolpar, 
ledningar och växtlighet måste undanröjas före flytt. Vid flytt av byggnader krävs 
grundliga utredningar och omfattande planering, (KTH, 2010).  
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3.3 Lagar och bestämmelser   
Precis som för allting annat i samhället finns det även för byggnader regler som ska 
följas. Med regler avses olika bestämmelser i form av lagar, förordningar och 
föreskrifter, vilka alla är tvingande att följa. Lagar beslutas av riksdagen och 
förordningar av regeringen, dessa oftast är mer övergripande än lagar. Föreskrifter ges 
ut av myndigheter och är mer detaljerade. Myndigheter kan också ge ut allmänna råd 
inom sitt verksamhetsområde. Dessa är inte tvingande utan anger hur något kan eller 
bör göras för att uppfylla kraven i de tvingande reglerna, (Regeringskansliet, 2011).  

Inom byggbranschen är det framförallt plan- och bygglagen och plan- och 
byggförordningen som styr. Under dessa finns bland annat Boverkets byggregler som 
innehåller föreskrifter och allmänna råd. Tillsynen över att regelverken följs har 
regeringen, länsstyrelsen och de som regeringen utser som tillsynsmyndighet. 
Tillsynsmyndigheten inom byggsektorn är byggnadsnämnden i varje kommun. De 
ansvarar för tillsynen över all byggverksamhet i kommunen och har till uppgift att 
övervaka att regelverket och planerna följs. Viktigt är dock att kommunen bara har 
tillsynsansvaret. Det är byggherren, ofta fastighetsägaren, som har ansvaret över att 
kraven uppfylls. Om inte kraven uppfylls har byggnadsnämnden rätt att ingripa och 
även att ge förelägganden om att byggherren måste vidta åtgärder för byggnaden, 
(Riksdagen, 2015).  

3.3.1 Plan- och bygglagen, PBL   
Plan- och bygglagen är den lag som reglerar planläggningen av mark och vatten. Enligt 
lagen ska mark och vatten användas för det ändamål det är mest lämpat för. Syftet med 
lagen är att främja en god och hållbar samhällsutveckling. I lagen finns bestämmelser 
om att alla kommuner är skyldiga att upprätta översiktsplaner, samt vad dessa ska 
innehålla, (Riksdagen, 2015). 
 
En översiktsplan ska visa grundtanken om hur kommunen anser att områdena ska 
användas. Här regleras vilka områden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas och 
utvecklas. Det ska också framgå hur kommunen tänker tillgodose de riksintressen och 
miljökvalitetsnormer som finns och vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen, 
(Riksdagen, 2015). I planen kan man bland annat läsa om kommunens näringsliv, 
bostadssituation, befolkningsutveckling, naturvärden, mineralförekomster, forskning, 
tursim m.m. Alla dessa aspekter ligger till grund för planeringen. I översiktsplaner kan 
kommunen också beskriva vilka kulturvärden som finns och hur dessa ska bevaras. Vid 
upprättandet av en översiktsplan måste kommunen samråda med andra berörda 
kommuner, myndigheter och länsstyrelsen. Även kommuninvånare har rätt att komma 
med synpunkter i samband med att planen ställs ut för allmänheten. Minst en gång 
varje mandatperiod måste kommunfullmäktige pröva om planen fortfarande är aktuell, 
eller om den måste uppdateras. Planen är inte juridiskt bindande, men ligger till grund 
för upprättandet av detaljplaner, (Riksdagen, 2015). 
 
I plan- och bygglagen finns också bestämmelser kring detaljplaner, bygglov, rivningslov 
och marklov. En detaljplan är juridiskt bindande och anger hur ett begränsat område får 
bebyggas. I planen finns utsatt användningsgränser för kvartersmark, vattenområde och 
allmänna platser. För de områden som ska nyttjas för kvartersmark kan kommunen 
också besluta om exakt användning såsom bostäder, hotell, handel, skola osv. 
Detaljplanen kan också ange begränsningar som högsta nockhöjd, taklutningar, högsta 
antal våningar och hur många kvadratmeter ett område får bebyggas med. I planen kan 
kommunen också skydda enskilda byggnader med höga kulturvärden, genom att 
bestämma att dessa inte får rivas eller förvanskas. All information i detaljplanen ligger 
till grund för när kommunen fattar beslut i bygglovsärenden.    
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I PBL står att bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad, och annan ändring av 
byggnaden. Annan ändring kan vara ombyggnad, ändrad användning eller att 
byggnadens yttre ändrar utseende i form av material eller färg. Undantag finns där 
bygglov inte krävs vid åtgärder för en- och tvåfamiljshus. Rivningslov och marklov 
regleras också i PBL när sådant krävs. I denna lag regleras också hur handläggningen, 
genomförandet och kontrollen av dessa lov ska gå till, (Riksdagen, 2015). Att flytta en 
byggnad till en ny placering räknas i PBL som ett specialfall av nybyggnation, och kräver 
både bygglov och rivningslov, (Boverket, 2014).  

3.3.2 Plan- och byggförordningen, PBF   
Denna förordning innehåller bestämmelser om vilka krav som finns på byggnadsverk 
och byggprodukter. Den reglerar även områden som tillsyn, byggsanktionsavgifter, 
kontrollplaner, kontrollansvariga samt funktions- och säkerhetsåtgärder. I denna 
förordning regleras sådant som inte finns med i boverkets byggregler, (Riksdagen, 
2015).  

3.4 Boverkets Byggregler, BBR   
Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till hur plan- och 
bygglagen ska följas. Reglerna behandlar utformningen och tekniska egenskapskrav för 
byggnader. Kraven är samhällets miniminivå för byggnader och gäller både vid 
nybyggnation och vid ändring av en byggnad, (Boverket, 2014). BBR är uppdelad i 
rubriker inom olika områden som tillgänglighet, bostadsutformning, bärförmåga, 
brandskydd, hygien, hälsa, miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och 
energihushållning. 

3.4.1 Ändring av byggnader 
En befintlig byggnad behöver i stort sett bara uppfylla kraven från den lagstiftning som 
gällde vid uppförandet av byggnaden. Det är vid ändringar av en befintlig byggnad som 
dagens regler ska tillämpas. Definitionen av ändring är enligt PBL allt som inte är en 
nybyggnad. En ändring kan vara en tillbyggnad, det vill säga en åtgärd som ökar 
byggnadens volym i någon riktning. En annan ändring kan vara inre eller yttre åtgärder, 
som inte räknas som underhåll. Exempel på detta är förändring av planlösningen, 
ändrad användning från till exempel bostad till kontor, och större åtgärder av 
installationer, material och konstruktioner, (Riksdagen, 2015). 

Vid tillbyggnader ska alla krav i BBR följas, då detta kan ses som en nybyggnad. Vid 
ändringar är grundregeln att samma krav ska eftersträvas, men med hänsyn till 
ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Detta gör att kraven tillämpas 
olika från fall till fall. Anpassning enligt byggnadens förutsättningar kan tillexempel 
handla om kulturvärden eller att plats inte finns i byggnaden för att kunna utföra en viss 
åtgärd. Med ändringens omfattning avses inte enbart hur stor del som påverkas, utan 
även vilka konsekvenser åtgärderna får. Vid mycket omfattande ändringar finns oftast få 
skäl till att inte kraven för nybyggnation ska följas, (Boverkets Byggregler, s 3-4).  

3.4.2 Varsamhetskravet     
Alla ändringar av byggnader ska utföras varsamt. Byggnadens karaktärsdrag ska 
bibehållas och ändringar utföras med respekt för det befintliga utseendet. Detta gäller 
alla byggnader, inte bara de med kulturhistoriska värden. Hänsyn ska också tas till de 
metoder och den teknik som använts vid uppförandet av byggnaden. Varsamhetskravet 
kan dock aldrig vara en anledning att inte uppfylla de tekniska kraven. Däremot kan det 
avgöra på vilket sätt, eller på vilken nivå ett krav ska tillämpas, (Boverkets byggregler, 
s2).  
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3.4.3 Förvanskningsförbudet      
Byggnader som bedöms vara särskilt värdefulla med ett högt kulturvärde ska skyddas 
mot förvanskning enligt BBR och PBL, (Boverkets byggregler, s 2). Till skillnad mot 
varsamhetskravet kan förvanskningsförbudet vara en anledning till att något av de 
andra tekniska kraven inte helt kan uppfyllas. Förvanskningsförbudet innebär dock inte 
ett förändringsförbud. Det är möjligt att utföra en ändring genom att hitta vilka 
egenskaper som ger byggnaden dess värde och sedan ta hänsyn till dessa vid en åtgärd. 
En förutsättning för att byggnaden inte förvanskas eller förlorar sina karaktärsdrag är 
att projekteringen utförs med kunskap om huset. Ett varsamt tänk bör prägla hela 
byggprocessen, från början till slut. En noggrann förundersökning av byggnaden är att 
rekommendera vid ändringar av byggnader med höga kulturvärden. Genom kunskap 
om huset kan de bästa lösningarna och metoderna väljas för ett varsamt genomförande 
och gott resultat, (Boverket, 2014).  

3.4.4 Flytt av byggnader   
I BBR finns inte några föreskrifter för flytt av byggnader. Enligt plan- och bygglagen ska 
kraven som finns anpassas och avsteg kan göras. Reglerna om ändring av byggnader 
kan användas vid bedömning om hur kraven ska tillämpas. Hänsyn måste tas till 
byggnadens förutsättningar och flyttens syfte. Skäl till avsteg från ett krav kan till 
exempel vara att byggnaden inte får förvanskas och förlora sitt kulturvärde. Större 
avsteg från kraven kan vara motiverade om flyttens syfte är att rädda en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad. Kommer byggnaden användas för allmänheten bör eventuella avsteg 
av kraven överläggas extra noga, framförallt vad gäller tillgänglighet och brandskydd. 
Om byggnaden enkelt kan uppfylla ett krav genom mindre åtgärder finns inget skäl till 
avsteg, (Boverket, 2014). 

3.4.5 Tillgänglighet  
I kapitel 3 i BBR finns bestämmelser om vilka utrymmen som ska vara tillgängliga och 
användbara av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, samt råd om 
hur dessa utrymmen bör utformas. Vid bedömning om en byggnad är tillgänglig är 
måtten för en eldriven mindre utomhusrullstol dimensionerande. Om en sådan ska 
kunna vända krävs ett utrymme stort som en cirkel med diameter 1,5 m, (Boverkets 
byggregler, s 14).    
 
Vidare ska minst en entré till publika lokaler vara tillgänglig och användbar, samt vara 
lätt att upptäcka. Vilket betyder att om det finns en nivåskillnad vid entrén ska en ramp 
finnas. Ramper ska luta max 1:12 och ha en fri bredd på minst 1,3 m. Entréer ska vara 
väl belysta, ha orienterande skyltar samt ha kontrastmålning på eventuella trappor. 
Ramp är inte ett krav för bostäder i småhus, men det ska dock vara enkelt att installera 
en ramp vid behov, (Boverkets byggregler, s 17).  

Inuti byggnaden ska entrén och alla kommunikationsutrymmen vara tillgängliga genom 
rätt mått, och utan nivåskillnader, (Boverkets byggregler, s 17). I BBR står också att vid 
omfattande ändringar av publika lokaler som saknar hiss ska en sådan installeras för att 
göra alla våningar tillgängliga, (Boverkets byggregler, s 32). 

Att lokaler för allmänheten måste ha toaletter är inget krav, men om sådana finns ska 
minst en av dessa vara tillgänglig och användbar för personer med rullstol. För att vara 
tillgänglig är det allmänna rådet att de ska vara minst 2,2x2,2 m, (Boverkets byggregler, 
s 22).   
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3.4.6 Rumshöjder    
Kaptitel 3 i BBR behandlar också rumshöjder. Krav på rumshöjd i bostäder är minst  
2,4 m. Publika lokaler ska ha en rumshöjd på minst 2,7 m. I rum för mindre antal 
människor är 2,4 m minsta tillåtna rumshöjd. Med detta menas utrymmen för maximalt 
16 personer, (Boverkets byggregler, s 28). 

3.4.7 Brandskydd     
I kapitel 5 i BBR står att ”Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att 
brandsäkerheten blir tillfredsställande”, (Boverkets byggregler, s 36). Dimensionering 
av brandskyddet sker enligt BBR med hänsyn till verksamhets- och byggnadsklasser. 
Verksamhetsklasser finns från 1 till 6 och indelning sker utifrån vad byggnaden används 
till. Det som avgör vilken klass en lokal tillhör beror på vem som använder den, hur bra 
de känner till lokalen, om personerna kan utrymma på egen hand och om de förväntas 
vara vakna. En och samma byggnad kan delas in i olika klasser, (Boverkets byggregler,  
s 38-40).  
 
En byggnad tillhör också en speciell byggnadsklass beroende på vilket skyddsbehov den 
bedöms ha. Klasserna finns i 0, 1, 2 och 3. Byggnadsklass Br0 är den högsta och 
används för de byggnader som har ett mycket stort skyddsbehov. Det som avgör vilken 
byggnadsklass en byggnad tillhör beror på verksamhetsklassen, hur många personer 
lokalerna är utformade för, hur många våningar byggnaden har, samt hur 
utrymningsmöjligheterna ser ut, (Boverkets byggregler, s 40-41).  
 
Utifrån vilken verksamhetsklass en byggnad tillhör delas den in i olika brandceller. En 
brandcell är en begränsad del av byggnaden där en brand kan pågå utan att sprida sig 
till andra delar. Syftet är att brandcellerna ska bidra till en säker utrymning och att 
personer i intilliggande brandceller ska skyddas från brand och brandgas, (Boverkets 
byggregler, s 44).  Brandcellsgränser kan utföras i olika klassningar, beroende på hur 
stort skyddsbehovet är. Klassningen benämns med bokstäver och siffror, tex. EI60. 
Bokstäverna EI bestämmer brandcellsgränsens integritet och isolering, och siffrorna är 
ett tidskrav för hur många minuter funktionen ska upprätthållas vid en brand, 
(Boverkets byggregler, s 42). För att en brandcell ska uppfylla sin funktion måste alla 
skiljekonstruktioner vara utförda rätt i den klassning som är bestämd. Hänsyn måste 
också tas till att installationer, genomföringar, anslutningar och material klarar 
brandcellens klassning, (Boverkets byggregler, s 43).  
 
En utrymningsväg leder till en säker plats i det fria. Grundkravet är att det ska finnas 
två utrymningsvägar från utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. 
Utrymningsvägarna ska placeras långt ifrån varandra för att möjliggöra utrymning även 
om den ena är blockerad av brand. Vid dimensionering av utrymningsvägar ska hänsyn 
tas till antalet personer i byggnaden och längsta gångavstånd ska beräknas.  För lokaler 
avsedda för högst 150 personer ska dörrar för utrymning vara utåtgående och minst 1 m 
breda, (Boverkets byggregler, s 51-57).  

Vilken verksamhetsklass lokalen tillhör avgör om den ska utrustas med manuellt eller 
automatiskt brandlarm och om utrymningslarm krävs. Klassningen reglerar även om 
automatiskt sprinklersystem behövs, samt behovet av vägledande markeringar i form av 
till exempel skyltar och nödbelysning.  

Detaljerad brandskyddsdokumentation ska upprättats för hela byggnaden i samband 
med projekteringen. Brandskyddsdokumentationen ska beskriva förutsättningarna 
samt hur brandskyddet är utformat för att klara kraven, (Boverkets byggregler, s 37).  
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Vid ändring av byggnader ska samma krav som för nybyggnation tillämpas. Avsteg från 
kraven ska noga övervägas. Skäl till avsteg är motiverat främst för byggnader med lägre 
skyddsbehov. En noggrann genomgång bör ske av hur det befintliga brandskyddet ser 
ut, gällande till exempel brandcellsgränser och skyddsanordningar, (Boverkets 
byggregler, s 93).  

3.4.8 Hygien, hälsa och miljö     
I BBR kapitel 6 står att ”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och 
vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur-, och hygienförhållanden blir 
tillfredsställande under byggnadens livstid och därmed olägenheter för människors 
hälsa kan undvikas.”, (Boverkets byggregler, s 97).   
 
Byggnader och dess installationer ska bidra till en bra luftkvalité, som bestäms utifrån 
rummens användning. En byggnad ska ha ett ventilationssystem med erforderligt 
tilluftsflöde, samt föra bort dålig luft med hälsofarliga ämnen, emissioner, fukt och dålig 
lukt. Faktorer som påverkar val och utformning av systemet är typ av verksamhet, antal 
människor som ska vistas i lokalerna och fukttillskott. Rum ska ha en kontinuerlig 
luftväxling vid användning, och minsta tillåtna uteluftsflöde är 0,35 l/s,m2, (Boverkets 
byggregler, s97-101). Sovrum bör ha ett flöde på minst 4 l/s per sovplats och 
samlingslokaler minst 7 l/s och person, (Petersson, s 113).   

3.4.9 Bullerskydd      
Kapitel 7 i BBR reglerar bullerskydd. Alla bostäder och lokaler ska utformas för att 
begränsa störande ljud för att undvika olägenheter för människors hälsa. Byggnader ska 
utformas så att installationsljud, ljud utifrån samt ljud mellan olika utrymmen dämpas. 
I vilken omfattning det ska ske och vilka ljudnivåer som är accepterade beror på vilken 
verksamhet byggnaden är utformad för. Vid ändring av byggnader ska samma krav som 
för nybyggnation eftersträvas. För rum avsedda för sömn är det extra viktigt att 
säkerställa att bullerskyddet uppnås, (Boverkets byggregler, s 128-133). 
 
Vilka ljudnivåer som är accepterade för lokaler finns reglerat i Svensk Standard 
25 268:2007. I denna standard finns 4 ljudklasser med olika krav på ljudnivåer, där 
klass D är den lägsta och A den högsta. Lägsta godtagbara nivå enligt BBR är att 
ljudklass C är uppfylld, (Boverkets byggregler, s 132). I SS 25 268:2007 är krav på 
ljudnivåer indelat i luftljud, stegljud, efterklangstider, ljudnivå från installationer samt 
ljudnivå från trafik.  
 
Med luftljud menas ljudvågor som sprids i luften, till exempel röster, musik och ljud 
från tv. En skiljekonstruktions förmåga att dämpa dessa ljud bestäms av dess 
luftljudsisolering, det vill säga hur bra den förhindrar att ljud transporteras från ett rum 
till ett annat. Ju högre värde luftljudsisoleringen har desto bättre dämpar den buller, 
(Akustikmiljö, 2015). För att uppfylla kraven om bullerskydd ska luftljudsisolering 
utföras i lägst klass C med värden enligt tabell 1.  
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Tabell 1. Luftljudsisolering enligt SS 25 268:2007.  

Lägsta vägda reduktionstal för olika ljudklasser och olika utrymmen.  

 Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C 

Gästrum-Gästrum 56dB 56dB 52dB 

Gästrum-Korridor  48dB 44dB 40dB 

Konferensrum-Korridor  40dB 35dB 35dB 

Annan verksamhet 52dB 52dB 48dB 
 

 
Stegljud är de ljud som transporteras i fasta material, tillexempel steg från intilliggande 
utrymmen. Dessa kan dämpas med stegljudsisolering. Ju lägre värde på stegljudsnivån 
som ställs, desto bättre måste konstruktionerna vara för att klara dessa. För att uppfylla 
kraven om bullerskydd ska stegljudsisolering utföras i lägst klass C med värden enligt 
tabell 2. 
 
Tabell 2. Stegljudsisolering enligt SS 25 268:2007.  

Högsta vägda stegljudsnivå för olika ljudklasser och olika utrymme. 
 

Ljudklass A Ljudklass B Ljudklass C 

Gästrum- utrymmen med hög stegljudsbelastning 48dB 52dB 56dB 

Gästrum-utrymmen med låg stegljudsbelastning 52dB 56dB 60dB 

Konferensrum-rum med hög stegljudsbelastning  48dB 56dB 56dB 

Konferensrum-rum med låg stegljudsbelastning 52dB 60dB 60dB 

Annan verksamhet-rum med hög stegljudsbelastning 60dB 60dB 68dB 

Annan verksamhet-rum med låg stegljudsbelastning 64dB 64dB 68dB 
 
Med efterklangstid menas hur mycket ett rum ekar. Alla ljud reflekteras av ytorna i ett 
rum och studsar runt tills det helt försvinner. Hur länge det tar för ett ljud att sjunka 
med 60 dB bestäms av efterklangstiden, (Akustikmiljö, 2015). För att uppfylla kraven 
för ljudklass C enligt SS 25 268:2007 får efterklangstiden högst vara 0,8 sekunder i 
gästrum och korridorer, samt 0,6 sekunder i konferensrum. För att minska 
efterklangstider ska ljuddämpande material användas i det rum som ljudkällan är i, 
(Gyproc, 2015).   

3.4.10 Säkerhet vid användning       
I Kapitel 8 i BBR står att ”Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, 
sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och 
elektriska stötar begränsas”, (Boverkets byggregler, s 135).  
 
I rum där barn kan vistas ska balkongdörrar och öppningsbara fönster vara utrustade 
med säkerhetsbeslag, spärranordning eller annat skydd. Fönster på bottenplan behöver 
inte vara försedda med säkerhetsanordningar, (Boverkets byggregler, s 136). 
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För att begränsa risk för fall ska trappor och ramper ha räcken mot sidor som inte 
gränsar mot vägg, samt i publika lokaler ha ledstänger på båda sidor. Trappor ska också 
ha kontrastmålningar så att nivåskillnader kan uppfattas av personer med synproblem, 
(Boverkets byggregler, s 137-138). 
 
Räcken på balkonger ska utformas för att begränsa risken för personskador. De ska tåla 
dynamisk påverkan av en människa samt utföras med en lägsta höjd på 1,1 m. Där barn 
kan vistas ska räcken vara utformade så de inte går att klättra på, (Boverkets byggregler, 
s 136). 
 
Fast inredning och utrustning i utrymmen där barn kan vistas ska ha en säker 
utformning. Köksinredning och annan fast inredning, såsom högskåp, garderober och 
spisar, ska inte kunna välta. Låda med säkerhetsbeslag ska finnas för förvarning av vass 
hushållsutrustning. Spisar bör också ha hällskydd och ugnsluckor bör ha 
säkerhetsbeslag. Som skydd mot instängning ska dörrar till toaletter vara utåtgående 
samt gå att öppna utifrån utan nyckel eller speciella verktyg. Dörr till bastu ska även den 
vara utåtgående och utformad för enkel utrymning, (Boverkets byggregler, s 142-145). 

I kaptitel 8 står också att ”Byggnader ska utformas så att risken för personskador till 
följd av elstötar och elchocker begränsas”, (Boverkets byggregler, s 146). Föreskrifter om 
el finns inte i BBR, dessa ges ut av elsäkerhetsverket.   
 
Om taket kan beträdas på byggnader ska det vara utformat för skydd mot fall och 
personskador, (Boverkets byggregler, s 139).   

3.4.11 Energihushållning        
I kapitel 9 i BBR står att ”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning 
och effektiv elanvändning.”, (Boverkets byggregler, s 150). Med en byggnads specifika 
energianvändning menas hur mycket energi den förbrukar på ett år, fördelat på den 
sammanlagda arean av alla våningsplan som värms upp till mer än 10oC. Medräknas till 
detta gör inte hushållsenergi eller verksamhetsenergi, utöver det som krävs för värme, 
varmvatten och ventilation, (Boverkets byggregler, s 151).  
 
Hur högt detta värde får vara enligt BBR varierar beroende på om byggnaden används 
för lokaler eller bostäder, samt var i landet byggnaden finns. Sverige är uppdelat i tre 
klimatzoner, där norrbotten och Kiruna ligger i klimatzon ett. Högsta specifika 
energianvändning vid nybyggnation i klimatzon 1 är för lokaler 105 kWh/m2Atemp, år 
och för bostäder 130 kWh/m2Atemp, år, (Boverkets byggregler, s 154).  

Vanliga orsaker till värmeförluster och hög energiförbrukning i byggnader är luftläckage 
genom otätheter i klimatskärmen, transmissionsförluster på grund av dålig 
värmeisoleringsförmåga i byggnadsdelar samt köldbryggor. Det som också påverkar 
energiförbrukningen är uppvärmning av tappvatten och vilket energibehov eventuella 
pumpar, fläktar och andra apparater har, (Petersson, s 133).  
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4 Genomförande 

Arbetet började med en förstudie för att inhämta kunskap om LKAB och gruvbrytningen 
för att få förståelse om varför staden måste flyttas. Information inhämtades också om 
uppbyggnaden av Kiruna och dess kulturbyggnader. Fakta söktes om Ingenjörsvillan 
och dess historia. I förstudien ingick också att ta reda på hur stadsomvandlingen går till, 
när och var staden ska flyttas, samt vad som hittills skett och händer just nu.  

Efter att ha fått en inblick i alla dessa områden fortsatte arbetet med ett platsbesök av 
Ingenjörsvillan. Vid besöket uppmättes byggnaden både utvändigt och invändigt. 
Dokumentation skedde av rummen med dess material, skick, fasta inredningar m.m. 
Rummens längd, bredd och höjd mättes. Foton togs på fasad, alla invändiga utrymmen 
och på viktiga detaljer. Efter platsbesöket och med äldre pappersritningar till hjälp 
ritades byggnaden upp så som den ser ut i dagsläget.  

För att få klarhet i vad byggnaden ska användas till och hur en ombyggnad kan utföras 
hölls ett möte med Nina Eliasson, strategisk planerare vid LKAB’s kontor för 
samhällsomvandlingen. Mötet gav information om LKAB’s planer för Ingenjörsvillan 
och hur de anser att den ska användas i framtiden. Efter mötet utformades ett 
ombyggnadsförslag för byggnaden. Underlag till detta var också ritningar över dagens 
lokaler för förmansklubben, som visade vilka utrymmen och hur stora ytor 
verksamheten behöver. I övrigt fanns inte några riktlinjer för ombyggnationen utan fria 
händer gavs för att ta fram en förslagsritning.  

Arbetet fortsatte med att övergripande studera de lagar och regler som finns för 
byggnader. Begreppet kulturvärde och hur byggnader kan skyddas genom olika 
bestämmelser utreddes också. Därefter har Boverkets Byggregler noga studerats för att 
få klarhet i hur kraven ser ut vid flytt av kulturbyggnader.  

När dagens förutsättningar för Ingenjörsvillan var kända samt att BBR hade studerats 
gjordes bedömningar om hur kraven ska tillämpas och vilka anpassningar som krävs. 
Konkreta förslag på åtgärder som uppfyller kraven har tagits fram i form av 
beskrivningar och ritningar. Där det bedöms att kraven inte måste uppfyllas har skäl till 
avstegen motiverats.  

4.1 Verktyg 
För inhämtning av information har litteratur samt hemsidor använts. För att säkerställa 
att fakta på hemsidor är riktiga har framförallt sidor från myndigheter och kommuner 
använts. Till hjälp för att rita upp byggnaden hämtades papperskopior från Kiruna 
Kommuns byggnadsnämnd. Ritningarna var från uppförandet av byggnaden och 
stämde inte, men var ändå en grund att utgå ifrån. För uppmätning av huset användes 
lasermätare tillhandahållen av beställaren. Ritningarna har uppförts i datorprogrammet 
Autocad. Vid utredning av kraven användes boken Boverkets Byggregler.  
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5 Resultat och analys  

I det här avsnittet presenteras resultaten för detta examensarbete. Här beskrivs vilka 
krav som Ingenjörsvillan måste uppfylla vid en flytt och vid en ombyggnad. 
Åtgärdsförslag för hur kraven kan uppfyllas är framtagna och motiverade. Här 
presenteras också ombyggnadsförslaget, med beskrivning på hur och varför 
utformningen ser ut såsom den gör.  

5.1 Åtgärder för Ingenjörsvillan vid flytt  
Om Ingenjörsvillan flyttas till den nya placeringen och samtidigt behåller dagens 
användning som bostäder krävs i princip inte några anpassningar av byggnaden. Detta 
motiveras genom att det inte finns några föreskrifter i BBR för flytt av byggnader, och 
att kraven för ändring av byggnader är vägledande för hur kraven för flytt ska tillämpas, 
(Boverket, 2014). Då byggnaden i detta fall inte genomgår någon ändring, varken 
ändrad användning eller ombyggnation, är det ett argument till att anpassningar av 
byggnaden inte krävs.  

Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till flyttens syfte, (Boverket, 2014). Skäl till 
avsteg från kraven kan motiveras om flytten har som syfte att rädda en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad, vilket är fallet för Ingenjörsvillan. Avsteg till kraven kan också 
motiveras genom att byggnaden inte kommer vara tillgänglig för allmänheten. Är 
byggnaden publik bör noggrannare bedömning för avsteg göras, framförallt vid kraven 
för tillgänglighet och brandkrav, (Boverket, 2014).   

Om det finns delar på byggnaden som kommer förnyas i samband med flytten, finns 
däremot inte skäl till avsteg av kraven, (Boverket, 2014). För Ingenjörsvillan kommer ny 
grundläggning att ske vid flytt. Det betyder att den nya grunden räknas som 
nybyggnation och ska uppfylla de krav som finns.     

Dock står också att de krav som med enkla åtgärder kan uppfyllas finns det inte skäl att 
göra avsteg från, (Boverket, 2014). Det betyder att några mindre anpassningar krävs av 
byggnaden. Bedömning är att ett par enkla ingrepp bör utföras för att uppfylla kraven 
kring säkerhet vid användning. 

5.1.1 Åtgärder för kraven säkerhet vid användning   
Räcket på de befintliga balkongerna måste åtgärdas för att klara kraven om säkerhet. 
Idag uppfyller räcket inte kravet om en höjd på minst 1,1m, vilket kan åtgärdas genom 
att tillexempel höja det. Räcket måste också ses över att det är helt och klarar tryck av 
människor. Om hela räcket byts, ska det nya utföras med liknande utseende som det 
befintliga för att inte förstöra byggnadens karaktär.  
 
En besiktning bör utföras av byggnadens elsystem i samband med flytten. Uppgradering 
och k0mpletteringar bör göras för att klara dagens standarder enligt elsäkerhetsverket, 
och därmed uppfylla säkerhetskraven enligt BBR.  
 
Även tillträdes- och säkerhetsanordningar på taket bör besiktas och eventuella brister 
åtgärdas.   
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5.2 Åtgärder för Ingenjörsvillan vid flytt och ombyggnad 
Om Ingenjörsvillan ska flyttas och byggas om kommer det krävas ett flertal olika 
anpassningar av byggnaden. Förslaget gör att byggnaden ändras dels genom 
ombyggnation och också genom en ändrad användning. Detta betyder att de krav som 
finns i BBR för ändring av byggnader ska följas. Vid bedömning av hur kraven ska 
tillämpas har hänsyn tagits till byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet, 
förvanskningsförbudet och byggnadens kulturvärden.  

Nedan beskrivs först ombyggnadsförslaget och sedan de åtgärder som enligt bedömning 
kommer krävas av Ingenjörsvillan. Åtgärderna är indelade i de rubriker och områden 
såsom BBR är utformad, och följer också utformningen av teoriavsnittet i denna 
rapport.  

5.2.1 Ombyggnadsförslaget 
Det ombyggnadsförslag av Ingenjörsvillan som har tagits fram i detta arbete återfinns i 
sin helhet i bilaga B. Förslaget är ritad med lokaler för LKAB’s förmansklubb och med 
övernattningsrum åt företagets gäster. Förmansklubben har i detta förslag en yta på 
cirka 155 m2 och upptar halva bottenplanet, se figur 9 . Enligt ombyggnadsförslaget får 
förmansklubben ett större rum för konferenser och utbildningar. Den befintliga 
glasverandan och öppna spisen är kvar oförändrade. Lokalerna är också till för att 
kunna hyras av företagets anställda för middagar och privata arrangemang. Då kan det 
större rummet möbleras om och användas för detta. Befintligt fönster i rummet har 
ändrats och ritats som en ny utrymningsväg för att klara kraven på brandskydd.  
 
I förslaget finns också ytterligare ett rum för mindre konferenser. Det befintliga köket 
finns kvar oförändrat. Hallen har plats för kapphyllor och i anslutning till denna finns 
ett nytt städförråd. Den befintliga toaletten är kvar i detta förslag, och en ny 
handikappanpassad toalett har ritats för att klara kraven på tillgänglighet. Att rita en ny 
istället för att bygga om den befintliga toaletten som handikappanpassad valdes med 
hänsyn till antalet personer som kan vistas i lokalen, då två toaletter är mer lämpligt. 
Trappan till övre plan har byggts igen för att dela av de två olika verksamheterna. 
  

 
Figur 9. Ombyggnadsförslag för LKABs förmansklubb.  
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Resterande del av byggnaden har i detta förslag ritats som tillfälliga övernattningsrum 
för LKAB’s gäster, se figur 10. Rummen kommer inte att kunna bokas och användas 
som vanliga hotellrum, utan enbart vara till för speciella gäster åt bolaget. Därför är de 
flesta rum ritade rymligare än standardrum på vanliga hotell. På nedre plan finns det 
befintliga köket och allrummet kvar, som kan nyttjas av samtliga gäster. Två lite mindre 
övernattningsrum inryms också på bottenplan. Den befintliga trappan till övre plan 
behålls och en ny hiss är ritad vid entrén. På övre plan har hela våningsplanet öppnats 
upp för att tillhöra samma verksamhet. Detta gör också att endast en trappa upp till 
vinden bör räcka, och den andra har utgått. Övre plan är ritat med 4 större 
övernattningsrum. Två av dessa har bastu, som finns kvar från dagens lägenheter. De 
andra två rummen är något större, med ett extra rum och ett mindre pentry. Befintliga 
balkonger på båda gavlar är kvar, där den ena har kompletterats med en ny 
utrymningstrappa. Nytt städförråd är ritad där trappan till bottenvåning byggs igen. 
 

Figur 10. Ombyggnadsförslag med tillfälliga övernattningsrum för LKABs gäster.  

Förutom åtgärder för brandskydd och nya ramper vid båda entréer, leder inte förslaget 
till några yttre förändringar. Det gör att fasaden har kvar sitt ursprungliga utseende och 
inte förvanskas. De flesta väggar som bedöms vara bärande har inte påverkats och får 
vara kvar oförändrade. Öppningen i väggen mitt i stora konferensrummet har breddats 
för att möjliggöra möblering. Detta gör att det troligtvis kommer krävas en avväxlande 
balk i tak. Trapporna ner till källarplanet har byggts igen i båda lokalerna, eftersom den 
befintliga källaren inte kommer att flyttas med.  
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5.2.2 Åtgärder för tillgänglighetskraven 
I dagsläget finns enbart trappor in till byggnaden. Om en ombyggnation sker till lokaler 
dit allmänheten har tillträde måste nya ramper byggas för att uppfylla kraven på 
tillgänglighet. Eftersom ingångarna leder till olika verksamheter ska en ramp byggas vid 
varje entré. Grundläggningen kommer byggas som ny och även marken kommer 
anpassas vid den nya placeringen, så exakta nivåskillnader är nu inte kända. Marken 
bör kunna anpassas till entréerna så att ramperna inte behöver bli onödigt långa. Sidor 
som inte gränsar mot en vägg ska förses med räcke, och båda sidor ska ha ledstänger. 
Den nya rampen placeras bredvid, och byggs ihop med befintlig trappa för att smälta in 
så bra så möjligt, se figur 11. Ramp och räcke utförs i stil likt den intilliggande trappan.  

 

Figur 11. Ny ramp vid entré.  

 

 

Ny hiss bör installeras i Ingenjörsvillan. Enligt PBF ska hiss finnas i byggnader med fler 
än en våning, (Riksdagen, 2014), och bör installeras vid större ombyggnader enligt BBR.  
Lokalen blir publik och plats finns för ny hiss. Hissen kan dessutom byggas helt 
invändigt och påvekar därför inte byggnadens fasad negativt. En ny hiss är ritad i hallen 
precis vid entrén, se figur 12. Hissen har ritats med måtten 1,4x1,6 m. Detta medger 
plats för eldriven rullstol som kan vända inne i hissen, (Bygg ikapp, s 118).  

 
 

Figur 12. Ny hiss.  
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De båda befintliga entrédörrarna är tillräckligt breda för att klara kraven som ställs och 
behövs inte bytas. Alla nya innerdörrar utförs med en bredd på 1 m för att klara fritt 
mått på 0,8 m. De befintliga dörrarna som finns kvar på ritningen uppfyller redan 
kravet på tillgänglighet.   

I dagsläget är det trångt innanför de båda entrédörrarna, och måttet 1,3 m i 
kommunikationsutrymmen uppfylls inte. Som åtgärd för att uppfylla kravet har de lätta 
innerväggarna precis kring ingångarna tagits bort på förslaget, vilket gör hallen stor och 
rymlig. Även där ny hiss installeras är kravet på minsta fritt mått uppfyllt.  

Idag finns inte någon toalett i byggnaden som är tillgänglig, och därför har nya sådana 
ritats i förslaget.  I förmansklubben har en ny toalett ritats som är tillgänglig och 
användbar, se figur 13. Toaletten ska också ha utrustningen rätt placerad och vara 
försedd med säkerhetslarm samt konstrastmarkering. Toalettstol bör placeras i mitten 
av väggen rakt fram från ingången för att flytt från rullstol kan ske från båda sidor, 
(Bygg ikapp, s 130.)  

I lokalen med övernattningsrum har några av rummen ritats med tillgängliga badrum. 
De befintliga badrummen är för små och uppfyller inte dessa krav, men är inte heller 
ritade att byggas om. Bedömning är att alla badrum inte behöver vara tillgängliga vid en 
ombyggnad, det bör räcka med att ett par av rummen är anpassade för full 
tillgänglighet. Nya badrum har ritats för att uppfylla tillgänglighetskraven med måtten 
2,2x3,1 m, (Bygg ikapp, s 132.), se figur 13.  

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Nytt tillgängligt badrum i övernattningsrum till höger.  

Ny tillgänglig toalett i förmansklubben till vänster.   

5.2.3 Åtgärder för kraven om rumshöjd   
Alla utrymmen på bottenplan på Ingenjörsvillan har en rumshöjd på cirka 3 m så där är 
detta krav inget problem att uppfylla. Övre plan har en rumshöjd på 2,4 m och uppfyller 
därför också kraven, då utrymmena är till för mindre än 16 personer.   

5.2.4 Åtgärder för brandskyddskraven   
Då förslaget är utfört för två olika användningsområden har byggnaden två olika 
verksamhetsklasser. Lokalen med övernattningsrum tillhör verksamhetsklass 4, 
eftersom personer som vistas där inte förväntas vara vakna eller ha god lokalkännedom. 
Byggnader i denna verksamhetsklass hör till byggnadsklass Br1 och ska dimensioneras 
efter ett stort skyddsbehov. Förmansklubben hör till verksamhetsklass 2A, för lokaler 
utformad för max 150 personer. Den verksamheten hör till byggnadsklass Br3, men då 
övernattningsrummen har klassning Br1, ska hela byggnaden dimensioneras efter 
högsta klassningen med ett stort skyddsbehov, (Lantz, 2015). Dessa förutsättningar när 
de olika lokalerna tillhör olika verksamhetsklasser gör att dimensioneringen av 
brandskyddet delvis varierar, och åtgärder som krävs för lokalerna kan se olika ut.  
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För att Ingenjörsvillan efter ombyggnad ska uppfylla kraven med brandcellsgränser bör 
indelning utföras enligt figur 14. De två olika verksamheterna ska utföras som egna 
brandceller med klassning EI60. Alla övernattningsrum ska även de tillhöra egna 
brandceller med samma klassning.  Dessutom ska utrymningsvägar och trapphus 
utföras som egna brandcellsgränser i EI60. Korridorerna på de två olika planen ska 
skiljas åt och tillhöra olika brandceller, (Lantz, 2015). För att uppfylla detta krav har ny 
vägg och dörr ritats vid trappan på övre plan. Den nya dörren kan utformas med 
uppställning på magnetarm, med funktion kopplad till brandlarm. Vilket betyder att om 
larm går skall dörren automatiskt stängas för att upprätthålla brandcellsgränsen.  
 

 
Figur 14. Brandcellsgränser visas med röda linjer. Samtliga utförs med klassning EI60. 

Samtliga skiljekonstruktioner mellan brandceller måste utföras för att klara klassningen 
EI60. Det betyder att nya väggar ska byggas med hänsyn till klassningen och befintliga 
väggar och bjälklag måste ses över och eventuellt byggas på. Alla dörrar i 
brandcellsgränser ska utföras i lägst klass EI30, samt vara försedda med dörrstängare. 
Nya material och ytskikt ska även de väljas med hänsyn till brandklassen. Installationer 
ska utformas för att kunna upprätthålla brandcellsgränsen under avsatt tid. Det betyder 
att material, placering och upphängning ska väljas med hänsyn till klassningen. 
Isolering runt kanaler och spjäll mellan brandcellsgränser är åtgärder som också kan 
krävas.   

I dagsläget finns endast den invändiga trappan som väg ut från övre plan. För att klara 
krav med två separata utrymningsvägar har en ny utrymningstrappa ritats vid den ena 
balkongen, se figur 15. Det möjliggör utrymning via två vägar från olika delar av 
byggnaden. En ny spiraltrappa kan till viss del göra att fasaden tappar lite av sitt 
ursprungliga utseende, och påverkar då byggnadens kulturvärde. I detta fall med 
hänsyn till att lokalerna är i verksamhetsklass 4 och byggnadsklass 1 med ett stort 
skyddsbehov är denna åtgärd ändå nödvändig. Utformning och materialval på den nya 
trappan ska anpassas till byggnadens utseende, för att inte utmärkas mer än 
nödvändigt.  
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Figur 15. Ny utrymningstrappa från balkong.  

Förmansklubben behöver också två utrymningsvägar för att klara brandskyddet, och 
fönsterutrymning är inte accepterat för verksamhetsklassen, (Lantz, 2015). För att 
uppfylla kravet kan fönstret i stora konferensrummet byggas om till ny utrymningsdörr, 
se figur 16. Även denna åtgärd påverkar fasaden, men skäl till avsteg bedöms inte vara 
motiverat när byggnaden är klassad med ett stort skyddsbehov. Utformning, material 
och kulör på ny dörr utförs likt befintliga fönster för att passa in så bra som möjligt. 
Eventuellt kan nytt trappsteg behövas utanför dörren. Exakta höjder och nivåskillnader 
är inte kända för den nya placeringen, och den nya marknivån bör anpassas mot dörren. 
 

 

Figur 16. Ny utrymningsdörr från konferensrum.  

Ytterdörrar behöver inte bytas då de idag uppfyller kravet som finns för dörrar i 
utrymningsvägar. Alla nya innerdörrar i utrymningsvägar utförs som utåtgående samt 
minst 1 m breda för att klara brandskyddet.  

Hela lokalen med övernattningsrum ska utrustas med manuellt och automatiskt 
brandlarm, vägledande markering, nödbelysning och utrymningsplan i varje gästrum 
för att klara kravet för brandskyddet.  Förmansklubben ska också förses med 
vägledande markering som visar väg ut.  
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5.2.5 Åtgärder för kraven om hygien, hälsa och miljö  
I dagsläget har Ingenjörsvillan självdragsventilation. Vid en ombyggnad till publika 
lokaler, som bland annat kommer nyttjas för konferens- och festlokal med mycket folk, 
kommer ett nytt ventilationssystem att krävas för att klara kraven för god luftkvalité och 
luftväxlingar. Byggnaden bör installeras med ett fläktstyrt från- och tilluftssystem med 
värmeåtervinning, ett så kallad FTX-system. Lämplig placering för fläktar och aggregat 
för detta system kan vara på vindsvåningen, där plats för detta finns.  

5.2.6 Åtgärder för kraven om bullerskydd  
För att Ingenjörsvillan ska klara kraven i BBR ska lägst ljudklass C uppfyllas för de olika 
kategorierna enligt SS 25 268:2007. Eftersom byggnaden kommer innehålla ett antal 
rum för sömn är det extra viktigt att kraven om bullerskydd uppfylls, (Boverkets 
byggregler, s 133).  
 
För att klara de ställda ljudkraven måste samtliga skiljekonstruktioner utföras med 
hänsyn till ljudklass C och dess decibelnivåer. Nya väggar mellan gästrum klarar kravet 
om de utförs som väggen enligt figur 17, som har en ljudklassificering på 53 dB, 
(Gyproc, 2015). Väggen uppfyller även brandklassning EI60 som är en förutsättning för 
byggnadens brandskydd.  

Figur 17. Väggtyp för nya väggar mellan två gästrum, som uppfyller ljudklass C.    

Nya väggar mellan gästrum och andra utrymmen, som till exempel korridorer, uppfyller 
ljudklass C om de utförs enligt figur 18. Denna vägg har en ljudisoleringsförmåga på 44 
dB och klarar också brandklassning EI60, (Gyproc, 2015).  

 
Figur 18. Väggtyp för nya väggar mellan gästrum och annat utrymme, som uppfyller ljudklass C. 

 

Befintliga väggar måste undersökas och mest troligt åtgärdas för att klara ljudklass C. 
Regelväggar bör inte byggas på direkt, utan istället öppnas upp på en sida. 
Skivmaterialet ytterst ska rivas fram till befintlig regelstomme. Luftspalt lämnas mot 
befintlig stomme, som sedan kompletteras med ny regelstomme inklusive 
mineralullsisolering. Ytterst byggs väggen på med nytt skivmaterial. Detta gäller både 
väggar mellan de två olika verksamheterna samt väggar inne i lokalerna som inte klarar 
ljudkraven. Även läckage vid anslutningar och genomföringar ska beaktas, (Gyproc, 
2015). 
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Äldre träbjälklag har oftast dålig ljudisolering, (Gyproc, 2015). Därför bör det befintliga 
bjälklaget i byggnaden undersökas och troligtvis byggas på. Beroende på de befintliga 
förutsättningarna kan utformning av påbyggnaden variera. Påbyggnaden bör ske på 
undersidan av bjälklaget, där det går att utföra utan att påverka kravet om rumshöjder. I 
dagsläget har bottenvåningen en rumshöjd på cirka 3 meter.  
 
För att klara kravet med efterklangstider och ljudnivå inom varje rum måste vissa 
anpassningar ske. Det stora konferensrummet och festlokalen behöver ljuddämpning. 
Rummet har idag trägolv, vilket inte är ljuddämpande. Byte av golv är i detta fall inte 
den bästa åtgärden då byggnaden kan tappa sin stilmässiga känsla och karaktär. Istället 
kan ljuddämpande akustikplattor monteras i tak, och eventuellt också på väggar. Även 
det mindre konferensrummet bör ha akustikplattor i tak. Där ombyggnationer sker vid 
övernattningsrummen bör alla nya material och ytskikt väljas med hänsyn till att dämpa 
buller. Dörrar mot gästrum ska utföras med ljudkrav. Akustikplattor i tak bör monteras 
i korridorer, matsal, kök och i de två större hallarna på övre plan.  

Alla nya installationer ska utföras så att uppkomst och spridning av störande ljud 
begränsas. 

5.2.7 Åtgärder för kraven om säkerhet vid användning   
Dagens balkongdörrar i Ingenjörsvillan har spärranordning och uppfyller kravet för 
säkerhet. Nästintill samtliga fönster i byggnaden är också öppningsbara, men dessa 
saknar i dag säkerhetsbeslag och spärranordning. Komplettering av detta bör ske på 
övre plan för att kraven ska uppfyllas.    

Den befintliga invändiga trappan saknar ledstång på en sida, se figur 19. Trappan bör 
kompletteras med ny ledstång med utseende likt den befintliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Befintligt invändig trappa. Ny ledstång krävs på en sida.     

Precis som åtgärdsförslagen för bostäder enligt rubrik 5.1.1 måste balkongräcken 
åtgärdas, köksinredning anpassas, och säkerhetsanordningar på tak kontrolleras för att 
uppfylla ställda krav om säkerhet. Även besiktning och uppgradering av elsystemet bör 
utföras.  
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5.2.8 Åtgärder för kraven om energihushållning   
Enligt energideklarationen utförd av Ingenjörsvillan år 2009, se bilaga D, har 
byggnaden en energiförbrukning på 224 kWh/m2Atemp, år. Värdet ligger högt över 
dagens krav på 105 kWh/m2Atemp, år, även med hänsyn till att samma krav som för 
nybyggnation inte går att tillämpa på äldre befintlig bebyggelse. Vid en flytt samt 
ombyggnation bör anpassningar utföras för att minska energiförbrukningen i den mån 
det går.  

För att bättra på klimatskärmens värmeisoleringsförmåga är en vanlig åtgärd 
tilläggsisolering av ytterväggar. Bäst är att komplettera med isolering på utsidan, ur 
både värme- och fuktsynpunkt, (Sandin, s 62). Detta är ingen åtgärd att rekommendera 
för Ingenjörsvillan med dess höga kulturvärden där en tilläggsisolering av utsidan starkt 
skulle påverka byggnadens karaktär. Som vid alla ändringar måste bedömning göras 
utifrån byggnadens förutsättningar och hänsyn tas till att inte byggnaden förvanskas, 
(Boverkets byggregler, s 167).  

En tänkbar åtgärd för att minska energiförbrukningen kan vara byte av fönster. 
Byggnaden har idag äldre tvåglasfönster. Dessa kan bytas till treglasfönster med ett 
lägre u-värde, som gör att värmeförlusterna minskar. Vid byte av fönster måste hänsyn 
tas till befintliga fönster. Nya bör väljas med liknande material, färg, utseende och 
indelning av spröjsar för att passa husets karaktär. Ett fönsterbyte får inte leda till att 
byggnaden förvanskas. Finns det andra åtgärder som uppfyller kravet på 
energihushållning bör dessa väljas istället, (Boverkets byggregler, s 167). Om ett 
fönsterbyte sker bör också befintliga balkongdörrar bytas som också är gamla med dålig 
värmeisoleringsförmåga. Dagens ytterdörrar är relativt nya och behöver inte bytas för 
att minska värmeförlusterna.  

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är också en möjlig åtgärd som kan utföras på 
Ingenjörsvillan för att minska energiförbrukningen.  

Då Ingenjörsvillans grundläggning är något som kommer att utföras som helt ny vid 
flytten, ska denna utformas för att klara dagens krav och det u-värde som finns angivet. 
Hur mycket värme som släpps ut genom en byggnadsdel betecknas med u-värde, där 
högsta tillåtna värde för golv är 0,15 W/m2K, (Boverkets byggregler, s 166). 

Enligt den utförda energideklarationen, se bilaga D, kan ytterligare åtgärder för att 
minska energiförbrukningen vara byte till vattensnåla installationer. Nya installationer, 
apparater och utrustning ska också väljas med hänsyn till låg energiförbrukning. Även 
injustering av värmesystemet minskar förbrukningen, vilket utförs vid flytten. 
Installation av nytt FTX-system leder även det till minskad energiförbrukning.  
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6 Diskussion  
 
Idag finns inte några direkta krav för flytt av byggnader. Kraven som finns är utformade 
för nybyggnation och kan anpassas för ändringar, men går inte direkt att tillämpa på 
flytt. De flesta bestämmelser går att tolka och motivera olika från fall till fall. Det kan 
betyda att vilka åtgärder som måste utföras av en byggnad vid flytt kan se väldigt olika 
ut beroende på hur bedömning av kraven görs.  

I detta fall borde inte Ingenjörsvillan behöva genomgå några större anpassningar om 
den endast flyttas och ingen ombyggnad sker. Det kan bero på att den idag används som 
bostäder, som har många gånger lägre krav än lokaler som är publika. En byggnad som 
nyttjas av allmänheten för något ändamål och flyttas kan behöva anpassas mer än vad 
som krävs för Ingenjörsvillan. Framförallt gäller detta kraven för tillgänglighet och 
brandskydd. I BBR står också att de åtgärder som är lätt utförda ska göras vid flytt, för 
att kraven ska uppfyllas. Vilka åtgärder som anses som enkla är en tolkningsfråga och 
kan också bedömas olika.  

Resultatet för vilka åtgärder som krävs vid flytt då även en ombyggnad sker visar att 
betydligt fler anpassningar måste ske för att byggnaden ska uppfylla kraven. Det har 
egentligen liten betydelse att byggnaden flyttas, då det i själva verket är 
ombyggnationen som gör att anpassningar krävs. Om samma ombyggnad sker på 
dagens plats ser kraven väldigt lika ut, och samma anpassningar av byggnaden skulle då 
krävas.  

Förslaget för ombyggnaden är i det här fallet ganska omfattande. Då finns också färre 
skäl till avsteg från kraven än vid mindre ändringar. Då ombyggnaden i sig bidrar till 
relativt stora förändringar, är det svårare att motivera avsteg för ytterligare åtgärder 
som krävs för att uppfylla kraven.  
 
Ett stort problem för just denna byggnad är den höga energiförbrukningen. Då det inte 
behövs anpassningar vid flytten när bostäder behålls, är det inget krav att 
energiförbrukningen ses över.  Det kan ändå vara lämpligt att försöka åtgärda detta så 
gott det går, både med hänsyn till miljön och ekonomin. Att lyckas få ner 
energiförbrukningen i större omfattning är svårt, framförallt för denna byggnad med ett 
kulturvärde som inte får förvanskas. Många av de åtgärder som kan minska 
förbrukningen, tillexempel tilläggsisolering, kan inte utföras för denna byggnad 
eftersom det skulle påverka kulturvärdet negativt.  
 
På grund av kostnaderna för den höga energiförbrukningen och eftersom LKAB menar 
att det är dyrare att flytta en byggnad än att bygga nytt är det kanske inte ekonomiskt 
försvarbart att flytta hus i någon större omfattning. I detta fall med Ingenjörsvillan 
måste byggnaden så småningom rivas om den inte flyttas, och läget i Kiruna är speciellt 
i och med samhällsomvandlingen. Eftersom denna byggnad har ett högt kulturhistoriskt 
värde och det kan ses som ett allmänintresse att den bevaras kan en flytt vara motiverat 
trots de höga kostnaderna.   
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7 Slutsats  
 
Slutsatsen jag drar med detta examensarbete är att det inte finns några direkta krav, och 
det mesta är en tolkningsfråga. Avsteg från kraven kan i många fall motiveras på olika 
sätta och anpassningarna se olika ut beroende på hur bestämmelserna tolkas. Arbetet 
har till sist lett fram till åtgärdsförslag på hur Ingenjörsvillan bör anpassas då den flyttas 
och om den byggs om enligt förslagsskisserna.  
 
Att byggnaden ska flyttas ser jag personligen som något positivt. Att några av Kirunas 
äldre byggnader flyttas och finns kvar i framtiden känns viktigt. En stadsomvandling 
där alla byggnader rivs och ersätts med nya skulle jag tycka var negativt för staden. 
Kiruna skulle då inte längre vara samma stad. Visserligen kommer staden ändå att 
förändras mycket, men att ha kvar en del av det befintliga gör ändå att Kirunas historia 
till viss del lever vidare.  
 
Om en ombyggnation av huset är lämpligt, ställer jag mig mer tveksam till. Om en 
byggnad flyttas för att den har ett högt kulturvärde, borde den kanske bevaras som den 
är utan att genomgå några förändringar. Dagens användning som bostäder kan vara 
kvar utan att byggnaden behöver åtgärdas speciellt mycket. Eventuellt kan enklare 
underhållsåtgärder vara aktuellt, men det är något som i så fall också skulle behövas vid 
befintlig placering. Om ingen ombyggnation sker bör ändå vissa säkerhetsåtgärder 
utföras för byggnaden samt energiförbrukningen ses över i samband med flytten.  
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