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Abstract 
Purpose: Linde Bjur and Engström (2009) write that there are 2000 old railway 
stations in Sweden and that they constitute a cultural history treasure. Over time, they 
have lost their original status and several have been demolished. Today, Trafikverket 
has no use for multiple standing railway stations and will therefore sell or demolish 
them (Trafikverket, 2015). The aim should be to sell although it may bring up new 
problems. Since the stations have been separated from the railway activity, altered use 
is in order. Authorities can then set demands equivalent to current building 
requirements, such as energy use. In 2020 new regulations on energy use are to be set 
by The European Parliament and The Council (EU). All new buildings are to be Near-
Zero Energy Buildings. Boverkets byggregler (BBR) suggest that in reconstruction, 
the goal is to aim for specific U-values similar to Near-Zero Energy standards. The 
alterations that are required to achieve the future demands on energy use will affect 
the building envelope and may cause changes on the buildings appearance, which by 
law might be unacceptable. The purpose of this study is to examine the possibilities of 
construction technical details who achieve both the energy requirement for 2020 and 
the demands on preservation when altered use are forced among older railway 
stations. 

Method: This study uses quantitative and qualitative methods. The work includes five 
different case studies with five linked interviews and calculations regarding energy 
use. The calculations apply to construction technical details (U- values) and the whole 
building (specific energy use) and are performed in a calculation program. 

Findings: This study shows that to achieve U-values aligned to Near-Zero Energy 
standards, problems are to be handled when a building from 1860-1900 with 
preservation demands are to be alerted due to the original construction with low 
functioning thermal conductivity. The most positive additional insulation solution, 
regarding energy savings and preservation, is found in the roof if the attic is 
disposable, because of the low contact with exterior and easiness of execution.   

Implications: Conclusions to be drawn from this study aligns with BBR´s 
recommendations. BBR claims that “if there is a non-heated attic, insulation may be 
placed there” (BFS 2011:26). The owner is most often prone to insulate the roof, yet 
this may be negative in some cases when the attic is seen as valuable space.  

Limitations: Every building that applies for an altered use or is undergoing a major 
reconstruction may be obligated to meet current energy requirement. The study 
investigates railway stations built 1860-1900 with a requirement of preservation. 
Other buildings built during the same era are likely to have a requirement of 
preservation as well. Therefore, this study can be implemented on similar buildings 
with the same problematics, thought only on buildings with a disposable attic.  

Keywords: Railway stations, requirement of preservation, cultural history value, 
energy requirement, altered use, construction technical details 
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Sammanfattning 
Syfte: Linde Bjur och Engström (2009) skriver att det finns 2000 äldre stationshus i 
Sverige och att det är en kulturhistorisk skatt. Under tidens gång har de förlorat sin 
status och flera rivits. Idag nyttjas ej längre flertalet byggnader inom Trafikverkets 
verksamhet och ska därför rivas eller säljas (Trafikverket, 2015). Fokus bör ligga vid 
försäljning men då uppstår nya problem. Då stationshusen skiljts från 
järnvägsverksamhet krävs en ändrad användning. Myndigheter kan då ställa krav 
likvärdig en nyproduktion, exempelvis på energianvändning. 2020, när nya direktiv 
sätts från Europaparlamentet och rådet (EU) på energihushållning blir kraven 
strängare, bebyggelse ska motsvara NNE-hus. Boverkets byggregler (BBR) beskriver 
dock att fall vid ombyggnad kan ha som enda mål att eftersträva specifika U-värden. 
De förändringar som då bör göras för att uppnå energikraven i stationshus från 1860-
1900 kan komma att påverka stationshusets insida och/eller utsida vilket då inskränker 
på bevarandekrav. Målet med denna studie är att undersöka möjligheter om 
byggtekniska detaljer som praktiskt behöver och kan utföras för att uppnå 
energikraven 2020 vid ändrad användning för stationshus med kulturhistoriskt värde 
och bevarandemärkning.   

Metod: I denna studie används både kvalitativa- och kvantitativa metoder. Arbetet 
inkluderar fem fallstudier med fem tillhörande intervjuer och beräkningar gällande 
energianvändning. Beräkningar görs för byggtekniska detaljer (U-värden) och för hela 
byggnaden (specifik energianvändning) genom ett beräkningsprogram. 

Resultat: Denna studie visar att U-värden i klass med ett NNE-hus i helt klimatskal är 
starkt problematiskt att nå då bevarandekrav gäller och om byggnaden är uppförd 
1860-1900. Detta då de äldre byggnadernas byggtekniska detaljer har hög 
värmegenomgång i sitt ursprungsläge och kräver mer tilläggsisolering än en modern 
byggnad. Den byggtekniska lösningen som verkar mest positivt för både 
bevarandekrav och U-värdeskrav är isolering av vindsbjälklaget om vindsutrymme 
kan avvaras. Detta då ingen del som berörs av bevarandekrav exteriört förvanskas och 
är lättast att genomföra praktiskt.     

Konsekvenser: De slutsatser som kan dras från denna studie är i linje med BBRs 
rekommendationer. BBR beskriver att ”om vindsutrymmet inte är avsett att vara 
uppvärmt kan isoleringen placeras i vindsbjälklaget” (BFS 2011:26). Även ägare har 
visat sig vara mest positiva till isolering av taket samtidigt som just isolering av 
vindsbjälklaget kan vara negativt då det tar upp annars disponibel yta.  

Begränsningar: Varje byggnad som ansöker om ändrad användning eller genomgår 
en större ombyggnad kan tvingas uppnå tidsenliga krav på energiförbrukning. I 
studien undersöks specifikt stationshus uppförda 1860–1900 med bevarandekrav. 
Andra byggnader som uppkommit under samma tidsspann kan förväntas ha någon 
form av bevarandemärkning. Därför kan denna studie tillämpas generellt på 
byggnader från nämnt tidsspann som möter liknande problematik, dock kan resultatet 
bara tillämpas där vindsutrymmet kan avvaras.  

Nyckelord: Stationshus, bevarandekrav, kulturhistoriskt värde, energikrav, ändrad 
användning, byggtekniska detaljer
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Begreppslista 
Banverket – Myndighet som ansvarade för den svenska statens spåranläggningar 
(1988-2010) efter att Statens Järnvägar bolagiserats. Banverket är Trafikverkets 
föregångare. 

BBR – Boverkets Byggregler. 

Boverket – Den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 

Europaparlamentet och rådet (EU) – Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-
budgeten. 

NNE - Nära-nollenergibyggnader, dvs. en byggnad som har mycket hög 
energiprestanda. Vidare bör den mycket låga mängden energi som krävs i mycket hög 
grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor. 

PBL – Plan- och bygglag. I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark 
och vatten och om byggande.  

U-värde – ett materials värmegenomgångskoefficient, dvs. dess isolerande förmåga. 

Trafikverket – Ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. 
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1 Inledning 
Kursen examensarbete är en avslutande del av det treåriga ingenjörsprogrammet, 
Byggnadsutformning med arkitektur, på Tekniska Högskolan, Jönköping University. 

Under detta kapitel, inledning, beskrivs bakgrund till arbetet, det mål som i denna 
studie önskas uppfyllas och med vilka frågeställningar. Aktuella avgränsningar 
beskrivs.  

1.1 Bakgrund 
Under 1800-talets senare hälft expanderade järnvägsnätet i 
Sverige (järnväg.net, 2017). Byggandet påverkade Sverige markant. Människan blev 
rörligare och en gemensam tid över landet infördes (Ingemarsson, 2006). Trots sin 
stora inverkan på historien tillhör dock idag de äldre stationshusen en svunnen tid 
(Lundström, 2010). Flertalet byggnader nyttjas ej längre inom Trafikverkets 
verksamhet och ska därför rivas eller säljas av Trafikverket (Trafikverket, 2015) detta 
enligt förordning (1996:1190), Om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. (SFS 
1996:1190). Nämnd förordning kräver dock att hänsyn tas till kultorhistoriskt värde 
och bevarande.  

Banverket kom att ansvara för ett avvecklingsprojekt för ett urval av 
järnvägsbyggnader som skulle komma att försvinna. Rapporten hette Kulturvärden 
längs spåret och utkom 2008. Axelsson (2010) skriver att Banverket gjorde sig av 
med 450 byggnader mellan 2005-2008. 80% av dessa byggnader revs då man ansåg 
att de var i alldeles för dåligt skick. Uppdraget kom från regeringen att skyndsamt 
avveckla byggnader som inte tillförde ett ekonomiskt värde (SFS 1996:1190).  

Fr.o.m. 1987, då en ny Plan- och bygglag (PBL) antogs gavs landets kommuner ett 
utökat ansvar för att bevara kulturvärden i den byggda miljön. Detta genom att ge 
kommuner möjlighet till bevarande-, varsamhets- och/eller skyddsmärkningar i 
detaljplaner och områdesbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
(Länsstyrelsen Östergötland, 2013). Dessa reglerar främst vad som är otillåtet att 
ändra eller förändra. Vilken bebyggelse som är värd att skyddas finns beskrivet i 
BBR. För även om den ursprungliga funktionen har försvunnit så bär vissa byggnader 
i sig på ett historiskt värde och kan fortfarande vara till användning (Karlsmo & 
Löfgren, 2016).   

Linde Bjur och Engström (2009) skriver tillsammans Stationshus – järnvägsarkitektur 
i Sverige. De vill med både text och bild visa på de svenska stationshusens arkitektur. 
Linde Bjur, som är professor emireta i arkitektur ansvar för bokens text och Engström 
ansvarar för bokens foton och bilder. Linde Bjur och Engström skriver att det finns 
2000 stationshus i Sverige och att det är en kulturhistorisk skatt. På den tiden 
påkostade och en utmaning för både arkitekter och ingenjörer vid 1800-talets mitt. 
Under tidens gång har de förlorat sin status och flera rivits. Det var först under 1980-
talet som man ansåg att vissa stationshus skulle ses som statliga 
byggnadsminnesmärken. Tiden visar en svensk arkitekturhistoria. Linde Bjur och 
Engström (2009) funderar kring stationshusens bevarande kombinerat med förnyelse. 
Författarna menar vidare att stationshuset kan ses som ett slags fönster mot 
omvärlden.  
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Ansökan om ändrad användning ska ges till kommunen då ägare vill ta ett stationshus 
i bruk igen som något annat än just stationshus. Ändrad användning leder till att 
nybyggnadskrav kan ställas på hela, eller del av, byggnaden (Boverket, 2017) även de 
nya strängare kraven om energihushållning. Kravet innebär att alla nya byggnader i 
Europa ska vara så kallade NNE-byggnader (Boverket, 2015). Detta kan mena att 
byggnadsdelars konstruktion och innehåll bör förändras genom tilläggsisolering.  

5 fall där mindre stationshus sålts och byggts om studeras i denna rapport. 
Stationshusen återfinns i Tibro, Mölltorp, Karlsborg, Jönköping och Borås. 
Beskrivning av valda fall utvecklas under kapitel 3.1 Djupgående 
bakgrundsbeskrivning.   

1.2 Problembeskrivning 
Gallring bland de av Trafikverket ägda stationshusen genom försäljning och rivning är 
alltså en pågående process. Att så hög andel som 80% rivits av de stationshus som 
Trafikverket gjort sig av med under en period är chockerande då vikten av den 
kulturskatt som stationshusen utgör belyses i Linde Bjur och Engström (2009) 
omfattande arbete, och vikten av att de bevaras för att kunna fortsätta vara en 
kulturskatt för framtiden. Landberg (2009) beskriver hur det nu under en period har 
setts att flera av byggnaderna inte tas om hand på ett acceptabelt sätt till följd av 
ekonomiska begränsningar. Då järnvägsnätet en gång visat stor utbredning över 
Sverige kan övergivna stationshus, till följd av järnvägsnedläggningar, återfinnas över 
hela landet. Övergivna kulturhistoriskt betydande byggnader är inte bara en förlust av 
just kultur utan också föremål för visuell förorening (Mısırlısoy & Günçe, 2016). 

Landberg (2009) frågar sig vilka byggnader som staten ska förvalta och äga. Statens 
fastighetsverk har meddelat regeringen konsekvenserna av detta. I enhet med nämnd 
förordning (1996:1190) (SFS 1996:1190) förklarar Landberg att ett sätt att bevara 
byggnaderna är att sälja dessa till exempelvis privatpersoner eller kommun. En 
forskargrupp tillsattes för att se över vilka kulturfastigheter staten ska äga, 
kulturfastighetsutredningen. Detta urval lämnades sedan till regeringen. Det skrevs 
sedan en komplettering av Geijer och Svedin (2009) till ovanstående utredning när det 
gällde stationshus med arkitektoniska värden, och då särskilt i södra Sverige.   

Bakerson (2010) skriver i sin avhandling om stationsbyggnader och hur tiden 
påverkar hur de används och förändras. I avhandlingen så fokuseras på hur 
järnvägsstationen och stationshusen anpassas för att möta tidens krav utifrån sju olika 
länders behov och förutsättningar. I vår studie så har stationshuset inte behovet att 
möta resenärers behov utan här handlar det i stället om att inventera köparen till 
stationshusets behov relaterat till lagar och förordningar som reglerar detta. På ett sätt 
kan Bakersons avhandling ändå relatera till vår studie, men utifrån olika behov. 

Att förbättra en byggnads energihushållning och byggnadsdelars värmelednings-
förmåga intresserar ägare då de påverkar driftkostnader. För att nå minimerade 
utgifter spelar energitillförande stor roll vad gäller en byggnad (Pankhurst & Harris, 
2013) men att hålla nere energiförbrukningen, speciellt här i norr, utgör en 
problematik i sig (Røstvik, 2013). Røstvik (2013) beskriver hur solvärme, 
tilläggsisolering och andra lösningar blir ett tvång för att inte låta energianvändningen 
skena och göra äldre byggnader ogynnsamma att ta sig an. Även lagkrav från 
Europaparlamentet och rådet reglerar detta. Krav har ställt på att det vid år 2020 
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endast ska produceras NNE-hus (Boverket, 2015). Som nämnt, ska ägare ansöka om 
ändrad användning hos kommunen då ett stationshus önskas verka som något annat än 
just stationshus. Kontakten med kommunen kan innebära att nybyggnadskrav ställas 
på hela, eller del av, byggnaden (Boverket, 2017) även de nya strängare kraven om 
energihushållning. Detta genom påvisning av en energideklaration. Boverket har 
altererat lagkravet för att möta Svenska förhållanden vilket står att läsa i BBR 
(Boverket, 2015). 

Enligt rådande anvisningar i BBR kan det utläsas att kraven på specifik 
energianvändning justeras något då det rör ändring av byggnad eller ombyggnad. Om 
byggnaden inte uppfyller efter ändring angivna krav på specifik energianvändning, 
ska i klimatskärmen specifika U-värden eftersträvas (BFS 2015:3). Därför blir 
byggtekniska detaljer speciellt intressanta.  

Äldre stationshus runt om i landet, som beskrivs som kulturskatt, står inför valet 
rivning eller försäljning. Försäljning ses som ett positivt alternativ i jämförelse med 
rivning., I och med att bygganden skiljs från järnvägsverksamhet blir ändrad 
användning aktuellt, vilket i sin tur kan tvinga till ombyggnad för att säkerställa låg 
energiförbrukning. Detta kan innebära förändringar i klimatskal vilket 
skyddslagsstiftning motsätter sig.  

Förvanskningsförbud och varsamhetskrav enligt Plan- och bygglagen kan innebära att 
byggnadens utseende, utformning och material ej får ändras, varken interiört eller 
exteriört, beroende på kommunens rådande planbestämmelser i fråga (SFS 2010:900). 
Dessa bestämmelser skyddar alltså hur en byggnad är sammansatt och synliga delar 
av byggtekniska detaljer.  

Problematik uppkommer när byggnaden ska bevaras enligt befintlig lag PBL (SFS 
2010:900) men samtidigt vara energisparande enligt kommande lag- och kravstiftning 
i och med energikraven för 2020 från Europaparlamentet och rådet (Boverket, 2015).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Arbetets mål är att undersöka möjligheter om byggtekniska detaljer som praktiskt 
behöver och kan utföras för att uppnå energikraven för 2020 vid ändrad användning 
för stationshus med kulturhistoriskt värde och bevarandemärkning. Detta mynnar ut i 
följande frågeställningar: 

• Hur kan stationsbyggnadsdelar utformas för att uppnå energikraven 2020? 
• Hur kan energikrav för 2020 och bevarandemärkningarnas innebörd uppnås 

samtidigt? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till stationshus uppförda 1860–1900. Geografisk avgränsning ger 
att endast stationshus som har bevarandemärkningar och en placering utefter 
Karlsborgsbanan behandlas, dock med två referensfall skilda från denna rutt.  
Kravet angående specifik energianvändning, kWh/m2, år, studeras för att jämföra 
lösningar och stationshus emellan men fokus läggs på de U-värden som kan komma 
att motsvara energikraven 2020. U-värdeberäkningar avgränsas till tak-, vägg- och 
golvkonstruktioner.   
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Till specifik energianvändning räknas flera parametrar som vi avgränsar oss från. 
Arbetet ser endast till hur den specifika energianvändningen påverkas genom ingrepp 
i klimatskalet.  

Bland stationshus från vald period finns flertalet olika sorter och storlekar. Studien 
avgränsas till sortens byggnad med omkring 300-500 m2. 

För ändrad användning studeras endast bostadslösningar. Detta innebär att krav 
studeras gällande flerbostadshus, flerbostadshus med smålägenheter och småhus. 
Detta trots att en ändrad användning som resulterar i annat användningsområde också 
är trolig.  

1.5 Disposition 
Figur 1 nedan visar rapporten disposition och ger en överblick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figur 1 - Disposition av rapport (Dahlberg & Lindblad, 2017)

Presenterar den undersökningsstrategi som används i arbetet och 
vad som ger arbetet trovärdighet. 

Regelverk och stationshus presenteras. Kapitlet redovisar koppling 
mellan frågeställning och de teorier som arbetet grundar sig på.  

Beskriver de empiriska data som samlats in till arbetet. Till följd av 
undersökningsstrategin är detta alltså intervjurespondenters svar.  

Innefattar analys av insamlad empiri i relation till den teoretiska 
referensramen samt försök till besvarande av frågeställningarna 
utifrån detta.  

Menar en kort sammanfattning och diskussion av studiens resultat. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.      
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2 Metod och genomförande 
Under kapitlet om metod och genomförande presenteras den metod som ska användas 
och hur trovärdighet uppnås. 

2.1 Undersökningsstrategi 
I kommande studie används en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 
sökmetod. Datainsamlingen innefattar därmed mjuka data och hårda data (Davidson 
& Patel, 2014), vilket i detta fall praktiskt innebär fallstudier och tolkande av analyser 
samt beräkningar. Detta för att samla information och svara på frågeställningar. 
Arbetet innefattar totalt fem fallstudier.   
Fallstudierna ska innehålla intervjuer med insatta personer och olika kompetenser 
samt innefatta undersökningar av kopplade dokument som detaljplaner. Intervjuer 
med insatta ska beskriva konstruktion, byggtekniska lösningar samt bevarandekrav. 
Samtliga fall innefattar ett stationshus som tidigare genomgått ändrad användning och 
ombyggnad parallellt med rådande bevarandemärkning. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Hur kan stationsbyggnadsdelar utformas för att uppnå 
energikraven 2020? 
För att besvara denna frågeställning ska befintlig konstruktion för de olika 
stationshusen studeras med stöd i intervjuer.  De material och byggtekniska lösningar 
som var ursprungliga hos byggnaderna i valda fallstudier studeras och hur de senare 
behandlas i och med ombyggnad. I intervjuer berörs hur respondenterna vid 
respektive fallstudie behandlat klimatskalet för att säkerställa låg energiförbrukning 
och hur de skulle gjort idag. Enligt avgränsning studeras endast tak-, väggar och 
golvkonstruktioner.  
Här tas utformning av typiska konstruktionsdelar fram och förslag skissas som 
uppfyller uppskattade U-värden för att möta energikraven för 2020. Prestandan för 
skissade lösningsförslag kontrolleras genom simuleringar och beräkningar i 
Rockwool. Energiprestandan, specifik energianvändning, jämförs med energikraven 
för år 2020 och byggtekniska lösningar jämförs med varandra.  
Denna frågeställning ämnar ge klarhet i konsekvenserna av energikravet praktiskt.   

2.2.2 Hur kan energikrav för 2020 och bevarandemärkningarnas 
innebörd uppnås samtidigt? 
Fallstudier och dess intervjuer samt tillhörande litteratur- och dokumentstudie 
tillämpas. Skissade byggtekniska lösningar från föregående frågeställning ska ställas 
mot bevarandemärkningars reglering. Analys görs om huruvida lösningar på 
energihushållning kan verka i samspel med kulturbevarande.     
Bevarandemärkningar studeras från fallstudie och dokumentstudie. Som del i nämnd 
dokumentstudie undersöks lagsamlingar och tolkningar angående 
bevarandemärkningar teoretiskt.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Kvantitativ datainsamling 
I denna studie prioriteras studerande av byggtekniska lösningars uppfyllelse av 
uppskattade U-värdeskrav. Sekundärt studeras byggnadens specifika 
energianvändning när klimatskalet förändras.  

Med U-värde menas genomgångskoefficient, ett mått på hur värme flödar genom 
byggnadsdelar (W/m2K). Detta värde för skissade konstruktionsdelar erhålls i denna 
studie genom Rockwools energiprogram.  U-värdeberäkningen för byggnadsdelar är 
baserad på SS-EN ISO 6946 och SS-EN ISO 13370 för konstruktioner mot mark 
(Rockwool, 2017).  

Programmet beräknar U-värde för angiven konstruktion efter inmatning av data i olika 
steg. Konstruktionskategori (vägg-, tak- eller golvkonstruktion) anges först sedan 
specificeras innehåll och mängd. Programmet jämför erhållet U-värde med gällande 
krav och rekommendationer i Sverige idag, författarna står för egen jämförelse för 
energikraven 2020. 

I syfte att jämföra detaljsnitt och isoleringens prestanda tas sammanfattande rapporter 
i Rockwool fram där isoleringens inverkan på den specifika energianvändningen 
studeras. Dessa sammanfattningar fås efter att ett helt klimatskal specificerats i 
programmet.  

2.3.2 Kvalitativ datainsamling 

Intervju 
Vid samtliga frågeställningar används olika delar av intervju som bidragande del. 
Bakgrund och syfte med intervjun samt hur förfrågad respondenten valts förklaras 
inför intervjudatum med respektive respondent för att ge förståelse för studien och 
insyn i sammanhanget. Utkast på intervjufrågor skickas till respondenter innan 
intervjuerna äger rum för att ge tid för förberedelse, detta då flertalet av 
ombyggnationerna som studeras genomfördes för flera tiotals år sedan. 
Inspelningsutrustning används vid samtliga tillfällen. Vid samtliga intervjutillfällen 
närvarar författarna, Dahlberg och Lindblad, där en part leder intervjun och den andra 
för noggranna anteckningar. Respondenter väljer tid inom ett visst spann och plats 
genom eget val.    

Intervjuerna är semi-strukturerade men indelas i fyra segment. Inledningsvis, efter att 
administrativa frågor studerats, ställs frågor om den övergripande bakgrunden: hur 
lång tid projektet tog och vad respondenten hade för uppgift. Segment två behandlar 
bevarandekrav och ställer frågor som ska visa hur klimatskalet specifikt behandlades 
och hur bevarandekravet påverkade projektet. Segment tre låter energifrågan studeras 
och det avslutande segmentet, segment fyra, tar upp konflikten mellan energi och 
bevarande.  

Respondenter valdes främst utifrån koppling till fallstudiers valda stationshus. Olika 
kompetenser och infallsvinklar säkerställdes. Två ägare, en stadsarkitekt/arkitekt, en 
byggingenjör samt en arkitekt hördes.  

För komplett redovisning av intervjuplan, se Bilaga I.    
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Litteraturstudium 
Vår litteraturstudie avser lagar och bestämmelser samt tillhörande tolkningar.  

De fall av mindre stationshus som i denna studie analyseras återfinns i Tibro, 
Mölltorp, Karlsborg, Jönköping och Borås. Den litteratur som studeras för historisk 
bakgrund till fallstudierna är Forsæs bok, Karlsborgsbanan och järnvägen i Skövde 
(2007), den egna hemsidan för Borås Öfwre Station AB (2017) samt en 
tidningsartikel, Det lilla huset mellan myndigheterna (Jnytt, 2011). För att erhålla 
information kring dess bevarande studeras detaljplaner från respektive kommun.  

Litteraturstudien gällande energikrav innefattar Europarlamentet och rådets direktiv 
2010/30/EU (Europaparlamentet och rådet, 2010) och Sveriges tolkning, Förslag till 
svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (Boverket, 2015). Rådande lagar 
som studeras är Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) samt BBR 
24: Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd (BFS 2016:13). 

För information om ändrad användning studeras Plan- och Bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) samt tolkningen och specificeringen Ändrad användning (Boverket, 2017). 

Den litteratur som studeras för insamlande av information gällande 
bevarandemärkningar är lagtexter från Plan- och Bygglagen, PBL (SFS 2010:900). 
Tolkningar som studeras innefattar rapporten K-märkt? Skydd av kulturhistorisk 
bebyggelse i den kommunala planeringen (Länsstyrelsen Östersund, 2013) samt 
Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB (Boverket, 2013). 

Dokumentstudium 
För insamling av data gällande bevarandemärkning vid fallstudier studeras dokument 
i form av detaljplaner. Detaljplaner erhålls av de kommuner respektive fallstudie 
behandlas av.  

1. Tibro – Detaljplan för Del av Tibro 2:72 M FL (Tibro Kommun, 2011) 
2. Mölltorp – DP 2 Mölltorp stationssamhälle, Norr Järnvägen (Karlsborgs 

Kommun, 1963) 
3. Karlsborg – DP 40 Stationsområdet Överbacken 1:8 M FL (Karlsborgs 

Kommun, 1985)  
4. Jönköping – Detaljplan för Kvarteret Göta M FL (Jönköping Kommun, 1981) 
5. Borås – Detaljplan för del av norra centrum. KV Sandgärdet MM (Borås 

Kommun, 1999).   

2.4 Arbetsgång 
Inledningsvis samlas data som grund kring stationshus i allmänt och dess historia för 
att förstå värdet av att bevarandemärkningskrav efterhålls. Fall att studera till studiens 
fallstudie väljs. Detta genom litteratursökning och myndighetskontakt.  

Information till teoretiskt ramverk samlas om bevarandemärkning. Vidare studeras 
Europaparlamentet och rådets direktiv om energibesparande och hur de tolkas i 
Sverige. Även betydelsen av ändrad användning tydliggörs. Detta görs genom 
litteratursökning och myndighetskontakt.  
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Empiri erhålls genom intervjuer med insatta vid studerade fall. Dessa intervjuer ger 
information om hur problemet tidigare hanterats vid lättare kravformuleringar från 
kommun vad gäller energikrav och bevarande. Erhållen information ger en grund 
inför framtagning av konstruktionsförslag som uppnår energikraven för 2020 samt 
förståelse för bevarandemärkningar.  

Efter erhållande av empiri kan analys och resultat fås. Som en organisk process 
skissas och testas lösningar efter vart annan. För beräkningar används Rockwool 
energiberäkning, enligt kap 2.3.1.   

Diskussion och slutsatser görs avslutningsvis med grund i analys och resultat.  

Som databas för inhämtande av forskningspublikationer verkar Primo.   

2.5 Trovärdighet 
Studien behandlar både kvalitativa och kvantitativa sökmetoder: information hämtas 
från fem fallstudier, kvalitativa intervjuer och kvantitativa beräkningar.  

Tre utav fallen är placerade utmed Karlsborgsbanan. För att säkra validitet ska 
undersökningen dessutom innefatta två referensfall, dock placerade i samma 
klimatzon men i två olika kommuner. Det ena referensfallet ligger i Borås kommun 
och det andra i Jönköpings kommun. Vidare stärks validiteten då endast stationshus 
som uppförts under en viss tidsperiod, 1860–1900 studeras.  

Vid samtliga fall intervjuas skilda personer som inte sedan innan känner de andra vid 
namn eller samarbetat tidigare. Detta kommer att säkerställa personliga svar enligt 
skilda erfarenheter och val. De frågor som ska ställas i intervjuerna kommer utformas 
på ett enkelt och välformulerat sätt med möjlighet till följdfrågor. Validitet fås av 
dessa intervjuer då det ger verklighetsförankring i studien. Trovärdighet och reabilitet 
kan också härledas fån det faktum att respondenter valts med olika 
kompetenstillförande i studien.  

Reliabilitet uppnås i arbetet då ett flertal personer, fem, intervjuas. I varje intervju 
användas samma intervjuplan som grund. Vid intervjutillfällen närvarar författarna, 
Dahlberg och Lindblad, där en part leder intervjun och den andra för noggranna 
anteckningar.  

Beräkningsprogram väljs framför egna handberäkningar vad gäller U-värde och 
specifik energiprestanda för att minimera risk för slarvfel samt för att säkerställa att 
metodvalet är oberoende undersökare. Flertal konstruktionslösningar skissas, räknas 
och beprövas, även detta för att öka reliabiliteten. 

Beräkningsprogrammet Rockwool valdes då det verkar enligt svensk standard och 
användarvänligt, vilket dessutom ökar studiens trovärdighet.  

Extra trovärdighet kan fås av studiens avgränsning till en viss storlek på stationshus, 
vilket ger att likartade byggnader studeras.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet Teoretiskt ramverk ger en vetenskaplig grund till problemet med bevarande 
av byggnader med kulturhistoriskt värde samtidigt som energikraven för år 2020 
uppfylls.  

3.1 Djupgående bakgrundsbeskrivning  
Bakgrunden för stationshus beskrivs samt fallbeskrivning redogörs.  

3.1.1 Stationshus 
Under intervallet 1850–1870 byggdes 200 mil järnväg över Sverige. Redan 1874 hade 
landet flest antal kilometer järnväg per invånare i Europa och den sammanlagda 
banlängden 1905 var 1 200 mil. Som mest har Sverige haft 1700 mil järnväg, detta var 
år 1937 innan nedläggningarna startade (Ingemarsson, 2006).   
Järnvägens stationshus var då de uppfördes reglerade genom Sveriges Statliga verk 
och själva anledningen till rikstäckande standardiseringar inom byggteknik och 
utformning. Sveriges första byggnadsstadga gavs ut i samband med 
järnvägsanläggningarnas snabba uppkomst under mitten av 1800-talet (Boverket, 
1874).  
Under 1855-1986 verkade Statens Järnvägars arkitektkontor. Uppdraget som 
chefsarkitekt kom från en adlad arkitekt, Nils Ericson, som först fått uppdraget av 
regeringen (Hildebrand, 2017). Adolf W. Edelsvärd fick uppdraget och inte mindre än 
5725 byggnader uppfördes under hans styre vid statens huvudlinjer, varav 297 
stationshus. Efter Edelsvärd följde en rad framstående arkitekter fram till kontorets 
nedläggning 1986 då mer än ytterligare 335 stationshus ritats (Linde Bjur, 2010). Man 
experimenterade med olika byggnadsmaterial som trä, sten och tegel. Under närmare 
ett sekel var järnvägen en viktig uppdragsgivare för arkitekterna. Förhållandevis stor 
omsorg på lades på utformning av den anledningen att stationshusen blev som en 
stads ansikte utåt och det första att mötas av vid ankomst (Lundström, 2010).  
Linde (1989) beskriver hur fokus och pengar lades på slutstationer. För att låta de 
mindre stationshusen utmed banan få en vacker utformning och visa sin betydelse till 
en mindre kostnad utformades modellhus. Detta innebar att samma stationshustyp 
kunde uppföras flertalet gånger. Hur stationshuset placerades var både en 
byggnadsteknisk och politisk fråga. Det var stationshuset som resenärerna mötte först 
och därför var det viktigt att det var iögonfallande (Linde Bjur & Engström, 2009). 
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3.1.2 Fallbeskrivning 
I denna studie används fallstudier som del i informationsunderlaget. Fallen är fem till 
antalet, varav tre är placerade utmed Karlsborgsbanan (Figur 2). Två fall används 
som referensfall, dock inom liknande topografi- och klimatförhållanden. Detta då 
Karlsborgsbanan ursprungligen legat under en och samma arbetschef och 
stationsingenjör: Axel Theodor Roos (Forsæs, 2007). 

I detta kapitel beskrivs samtliga fall mer ingående. Historik, materialval, invigningsår, 
det år stationen tas ur bruk samt rådande skyddsbestämmelser nämns. Vid samtliga 
fall visas även en historisk bild av dåvarande utseende.  

Studerade fall utgörs av mindre stationshus utmed banan och en slutstation, liten i sitt 
slag. 

 

  

 

Figur 2 - Fallredovisning med prick och numrering av författarna (Dahlberg & 
Lindblad, 2017) Bildkälla: (Goggle maps, 2017) 
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Fall 1 – Tibro 
Stationshuset i Tibro, Figur 3, byggdes år 1876 som del i Karlsborgsbanan. 
Byggnaden uppfördes i massivtegel, taktäckning i form av grönt plåttak och står på 
dubbla stensoklar då den första sjunkit ned i underlaget.  Stationshuset värmdes av 
flera eldstäder. När detta stationshus byggdes började Tibro växa. Vid 
järnvägsområdet byggdes ett villaområde och många möbelfabriker flyttade dit. Tibro 
blev det största mellanstationen och än idag kallar sig staden för Sveriges 
möbelcentrum på grund av den tidens stora export. Byggnaden togs ur bruk som 
stationshus 1988 (Forsæs, 2007).  

Idag bedrivs småindustri och hantverk i form av ett glasblåseri med tillhörande handel 
i stationshusets undre våning. Ägarna, privatpersoner, bor på den övre våningen. 
Byggnaden skyddas idag av q-, samt a-märkning. Tomten är dessutom prick-markerad 
vilket innebär att den ej får bebyggas (Tibro Kommun, 2011), Figur 4.  

  

 

Figur 4 - Detaljplan för Tibro stationshus Tibro Kommun (2011). 
Pil av författarna redovisar stationshusets placering på kartan 
(Dahlberg & Lindblad, 2017) 

 

 

 

 Figur 3 - Tibro stationshus ca år 1900 (Forsæs, 2007) 
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Figur 5 - Vykort visande Mölltorps stationshus år 1910 
(Forsæs, 2007) 
 

 

Fall 2 – Mölltorp  
Stationshuset i Mölltorp, Figur 5, öppnades för trafik år 1876, samma år som det 
byggdes. Byggnaden består av massivtegel och taktäckning i plåt. Byggnaden 
värmdes upp av flera eldstäder. Senare tillkom el-, vatten- och avloppsledningar. 
Stationshuset förlorade sin funktion 1971. Mölltorps stationshus var en del i 
Karlsborgsbanan (Forsæs, 2007).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Idag återfinns flertalet lägenheter i Mölltorps stationshus. Detta strider dock mot 
rådande detaljplan som visar att byggnaden regleras av beteckningen Tj. Tj innebär att 
området ska brukas för järnvägsändamål, se Figur 6 (Karlsborg Kommun, 1963). 
Dock har kommunen behandlat stationshuset som med bevarandemärkning vid 
ombyggnation och planeras att bli märkt vid nästa detaljplanarbete, därför behandlas 
byggnaden som q-märkt i denna studie.   

  

 

Figur 6 - Detaljplan för Mölltorps stationshus (Karlsborg Kommun, 
1963). Pil av författarna redovisar stationshusets placering på kartan 
(Dahlberg & Lindblad, 2017) 
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Fall 3 – Karlsborg  
Karlsborgs stationshus, Figur 7, är ändstation på Karlsborgsbanan och byggdes år 
1875. Stationen blev den största på banan och den mest påkostade med specialritade 
snickerier och utsmyckningar. Under 1938 byggdes dock stationen om vad gäller övre 
plan och takkonstruktion, samtidigt installerades VVS. Den 1 januari år 1993 blev 
dagen då Karlsborgs järnvägsstation togs ur bruk. Stationshuset i Karlsborg är av trä 
med ett plåttak (Forsæs, 2007). 

Idag återfinns en pizzeria i byggnaden. Rådande detaljplan visar dock att även denna 
byggnad regleras av beteckningen Tj, Figur 8 (Karlsborgs kommun, 1985). Likt 
Mölltorps stationshus ska även denna byggnad märkas vid nästa detaljplanarbete och 
behandlas därför i denna studie som q-märkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 8 - Detaljplan för Karlsborgs stationshus (Karlsborgs kommun, 
1985) 
 

 

 

Figur 7 - Karlsborgs stationshus ca år 1900 (Forsæs, 2007) 
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Fall 4 – Jönköping  
På denna plats låg tidigare Jönköping Slott. Efter att slottet brunnit en sista gång 
användes platsen till följd av sitt läge som lastageplats (Pettersson & Winroth, 2010). 
Hamnstationen invigdes år 1894 (Jnytt, 2011) men lades ned senare för att skapa 
möjligheten att behandla mer trafik med en större station. Byggnaden är i massivtegel 
och med plåttak, Figur 9.  

Idag används den s.k. Hamnstationen som kontor åt företaget Norrporten. Byggnaden 
skyddas av bemärkningen Q, Figur 10, (Jönköping Kommun, 1981).  

  

 

Figur 9 - Jönköping stationshus (Järnvägsmusei vänner, 2010) 
 

 

 

Figur 10 - Detaljplan för Jönköping stationshus (Jönköping 
Kommun, 1981). Pil av författarna redovisar stationshusets 
placering på kartan (Dahlberg & Lindblad, 2017) 
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Fall 5 – Borås   
År 1863 byggdes Borås första station och namngavs Borås Öfwre station, Figur 11. 
Man gjorde många om- och tillbyggnader på stationen under de år som byggnaden var 
i bruk. Stationen lades ner år 1968 till följd av att en större station krävdes (Borås 
Öfwre Station AB, 2017). Innan Hydria Group intog och rustade upp lokalerna 2008 
hade det verkat som kontor sedan 1970-talet. Byggnaden består av träpanel och 
plåttak.  

 
Idag används byggnaden som kontor. Figur 12 redovisar att Borås Öfwre station är q- 
och a- märkt. I detta fall har det delat upp q-märkningen i q1 och q2. Där q1 står för att 
denna byggnad inte får ändras utvändigt eller rivas. Underhåll av fasader och tak skall 
ske med ursprungliga material och tekniker. q2 innebär att återuppbyggnad inte får ske 
om byggnaden förstörs av våda (Borås Kommun, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 11 - Borås Öfwre station (Borås Öfwre Station AB, 
2017). 
 

 

 

Figur 12 - Detaljplan för Borås stationshus (Borås Kommun, 1999) 
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3.2 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De teorier som används till vårt teoretiska ramverk är de teorier som anses mest 
relevanta i arbetet för att kunna diskutera energifrågan och bevarande.  

3.2.1 Energikrav 2020 
Befintliga byggnader behöver inte uppnå energikraven 2020, dock kan detta krävas då 
de kommer i kontakt med myndighet igen efter att kraven införts. Ansökan om ändrad 
användning ska ges till kommunen då ägare vill ta ett stationshus i bruk igen som 
något annat än just stationshus. Av 1 kap. 4 § PBL framgår att även ombyggnader och 
tillbyggnader innefattas i begreppet ändring av byggnader (BFS 2016:13) vilket 
innebär att krav kan ställas på hela byggnaden, exempelvis krav på energiprestanda. 
Enligt lag kan detta krävas att påvisas genom en energideklaration (SFS 2006:985).  

Under år 2020 börjar nya, strängare krav gälla angående energiförbrukning med syftet 
att driva på utvecklingen mot ett energieffektivt byggande i Europa i allt högre takt.  
EU har under 2010 tagit fram nya direktiv för en byggnads energiprestanda, så kallat 
Europarlamentet och rådets direktiv 2010/30/EU. Direktivet innebär att alla nya 
byggnader i Europa ska vara nära-nollenergibyggnader, NNE. Medlemsstaterna har 
dock hela ansvaret för att fastställa minimikravens avseende och innebörd 
(Europaparlamentet och rådet, 2010). Boverkets uppdrag i detta fall blir således att 
föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders 
energiprestanda. Förslaget omfattar hur kraven ska ställas: vilken energimängd som 
ska räknas in i byggnadens energiprestanda, samt vilka nivåer på energiprestandan 
som ska gälla för NNE (Boverket, 2015).  

Föreslagna krav för NNE i Sverige 2020 för bostäder blir enligt Tabell 1. Tabellen 
visar krav för klimatförhållanden som motsvarar Stockholm (Boverket, 2015). 

Föreslagna krav för specifik energianvändning år 2020 (Tabell 1) sänks även i 
förhållande till relativt nyligen införda.  

Enligt rådande anvisningar i BBR kan vi utläsa att kraven på specifik 
energianvändning justeras något då det rör ändringar av byggnad eller ombyggnad. 
Om byggnaden inte uppfyller efter ändring angivna krav på specifik 
energianvändning, ska i klimatskärmen specifika U-värden eftersträvas (BFS 2015:3). 
Dessa U-värden är i jämförbara med U-värden vid nybyggnation. Antagningsvis kan 
lagstiftning kring energikraven för år 2020 utformas på liknande vis. Det skulle 
innebära att U-värden möjligen utformas enligt Tabell 2. Noteras bör att U-värden för 
framtida krav ännu ej har getts som förslag, därför har författarna själva i tabell 2 tagit 
fram förslag genom annan källa än boverket. 

 

Flerbostadshus 
 

(kWh/m2,år) 

Flerbostadshus 
(max 35 m2/lgh) 

(kWh/m2,år) 

Småhus 
 

(kWh/m2,år) 
55 65 90 

 

Tabell 1 - Krav på svenska nyproducerade byggnaders 
specifika energianvändning 2020 (Boverket, 2015) 
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BBR redogör som komplettering till ställandet av U-värdeskrav att ”vid invändig 
tilläggsisolering behöver konsekvenserna för byggnadens invändiga kulturvärden 
klarläggas” (BFS 2016:13), samt att skäl att avstå från kravet på högsta U-värde kan 
vara om den detalj eller del som ämnas ändras har stor betydelse för byggnadens 
estetiska värden eller kulturvärden. Vidare kan det av tekniska skäl vara olämpligt att 
tilläggsisolera (BFS 2011:26).  

Gällande takkonstruktioner säger BBR att ”om vindsutrymmet inte är avsett att vara 
uppvärmt kan isoleringen placeras i vindsbjälklaget” (BFS 2011:26). 

3.2.2 Ändrad användning 
Ändrad användning menar ett ändrat användningssätt, i det här fallet av en byggnad. 
Ändring av en byggnad beskrivs i PBL (SFS 2010:900) som en eller flera åtgärder 
som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt eller utseende.  Vid 
ändrad användning av del kan dock krav ställas på hela den byggnad som berörs om 
ändringen kräver att myndighet kontaktas, d.v.s. bygglovspliktig. För att en ändrad 
användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att 
byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål (Boverket, 2017). 
Stationshus vid nedlagda järnvägsspår kan ej användas som det samma igen då de 
avskiljs från järnvägsverksamhet och kräver därför en ändrad användning av vad 
Boverket (2017) beskriver som ”väsentlig karaktär”.  

En byggnads tillåtna användningsområde visas på kommunens detaljplan.  

Vid en bygglovsansökan idag krävs olika handlingar för olika kommuner men 
vanligen ritningar över befintligt och nytt utseende samt användningsområde. I 
somliga fall, speciellt efter att energikraven för 2020 har trätt i kraft, krävs även en 
energideklaration för byggnaden. Om energikraven där inte uppfylls krävs 
förbättringar på denna punkt även om ursprungsändringen inte är byggteknisk.  

3.2.3 Kulturhistoriskt värde och bevarandekrav 
Fr.o.m. 1987, då en ny Plan- och bygglag (PBL) antogs gavs landets kommuner ett 
utökat ansvar för att bevara kulturvärden i den byggda miljön. De nya bestämmelserna 
innebar att kommunerna fick möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser 
införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse (Länsstyrelsen Östergötland, 2013). Med skydd avses i detta sammanhang 
bevarandesyftande planbestämmelser visade i detaljplan; exempelvis 
skyddsbestämmelser, varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och markanvändnings-
bestämmelser.  

 

 

Ui U-värden (W/m2K) 
Utak 0,09 
Uvägg 0,10 
Ugolv 0,11 
 

Tabell 2 - Möjliga krav på byggnaders genomgångskoefficient (U-värde) 
som motsvarar kraven på specifik energianvändning 2020 (Kyrkander A, 
Linde. A, Helmfridsson. J, 2014). 
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I Plan- och bygglagen finns två olika värdenivåer vad gäller hanteringen av 
byggnaders kulturhistoriska värden s.k. varsamhet och förvanskningsförbud. Enligt 
Plan- och bygglagen, 8 kap 17 §, (SFS 2010:900) gäller varsamhetskrav för all 
bebyggelse. Ändring av en byggnad ska ta hänsyn till och bevara historiska, 
kulturhistoriska och konstnärliga värden. För särskilt värdefull bebyggelse gäller 
förvanskningsförbud, PBL 8 kap 13§, (SFS 2010:900).  

Särskilt värdefull blir en byggnad då dess värde är så stort att bevarande kan sägas 
utgöra ett verkligt allmänt intresse. Det gäller enskilda byggnader av monumental 
karaktär och byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker 
eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer (Länsstyrelsen Östersund, 2013). 
Att en byggnad bedöms som särskilt värdefull återspeglas i områdets detaljplan där 
olika skyddsmärkningar därför införts. Exempel på värdefull bebyggelse ges men 
BBR beskriver även att byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, 
som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av 
byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av listade kriterier för 
särskilt värdefull byggnad (BFS 2016:13). 

Q- och q-märkning 
När ett visst område försetts med q på rådande detaljplan innebär det att ett juridiskt 
bindande förvanskningsförbud gäller enligt 8 kap 13§ i PBL (SFS 2010:900). En 
skyddsbestämmelse kan omfatta interiörer, underhåll, trädgårdar och allmänna platser 
m.m. Skyddsbestämmelsen syftar till att bevara och skydda befintliga detaljer och 
egenskaper. q-märkning innebär dessutom rivningsförbud (Länsstyrelsen Östersund, 
2013). Där q markerar en plats är bevarandeintresset oftast överordnat användningen, 
som snarare blir en följd av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt (Boverket, 
2013).   

Q-märkning menar att användning anpassas till bebyggelsens kulturhistoriska värde. 
Denna bemärkning i sig är inte ett skydd utan bör kompletteras med varsamhets 
och/eller skyddsbestämmelser (Länsstyrelsen Östersund, 2013).  

a-märkning 
a på rådande detaljplan innebär en höjd bygglovsplikt. Denna beteckning styr över 
byggnadens utseende och återfinns endast inom områden som utgör en värdefull miljö 
(Länsstyrelsen Östersund, 2013).  
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3.3 Sammanfattning av valda teorier 
Stationshusens värde för den studerade perioden, 1860–1900, visar att byggnaderna är 
representativa för den tidsepoken och har därför bedömts av kommuner som särskilt 
värdefulla. Kopplade märkningar i detaljplan bör då visa på förhöjd bygglovsplikt 
eller andra skydd. Studerade fall har skydd enligt Tabell 3 nedan.  

Tabell 3 - Sammanfattning av bevarandemärkningar för fall 

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Frekvens 

Q/q X X X X X 5 

a X    X 2 

 

Studerade stationshus är relativt små och av lägre sorts bevarandevärde än större 
bekostade slutstationer som Uppsala centralstation. Gemensamt för studerade 
stationshus är dess Q/q-märkning. Denna märkning avser dock endast exteriör i 
samtliga fall.  

Förhöjd bygglovsplikt, a-märkning, påvisas vid två studerade fall. Bygglovsplikt 
gäller även vid omfattande ändring av byggnad, som samtliga stationshus står inför. 
Bygglov innebär att kommunen i fallet får kräva kravuppfyllnad när det anses rimligt. 
Detta kan gälla tillgänglighetsanpassning men också energifrågor.   

Enligt tidigare redovisat mål avser studien att undersöka den eventuella konfliken 
mellan bevarandekrav och redovisat energikrav som kan uppkomma vid bygglov till 
följd av ändrad användning eller a-märkning. Enligt avgränsning studeras 
energisparande genom ingrepp i klimatskalet som sedan innan skyddas av 
bevarandekrav.      
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4 Empiri 
I detta kapitel sammanställs och beskrivs den data som har genererats från 
genomförda intervjuer med insatta vid de olika ombyggnationerna till följd av ändrad 
användning från valda fall. Respondenterna presenteras nedan, Tabell 4. För 
utförligare presentation av respondenter och projekt samt komplett sammanställning 
av enskilda intervjuer, se Bilaga I-II. Respondenter valdes för att få alla fall 
representerade och spridning bland yrkesgrupper och kompetenser. 

      Tabell 4 – Presentation av respondenter för studie och för vilket fall de ansvarat 

Fall Namn Roll i anslutning till fall Arbetsgivare 

Fall 1 
Tibro 

Jonsson, Bo Stadsarkitekt Tibro Kommun 

Fall 2 
Mölltorp  

Erdtman, Börje F.d. Ägare Pensionär 

Fall 3 
Karlsborg 

Stiernström, Bengt Arkitekt Ombyggnad Stiernström 
Arkitektkontor KB 

Fall 4 
Jönköping 

Svensson, Lars-Eric Byggnadsingenjör Atrio Arkitekter 
Jönköping AB 

Fall 5 
Borås 

Barrstrand, Micael Ägare Hydria Group 

 

4.1 Bevarandekrav  
Bevarandekrav var en del i arbetet vid samtliga studerade fall även om de sett olika ut 
i plan. Vid samtliga fall är dock exteriören det enda som skyddats med bemärkning.  

Bemärkning uppkommer när ett fall visar en viss betydelse i samhället, omgivningen 
eller av rent juridiska skäl. Stationshuset i Tibro har bevarandemärkning men 
stadsarkitekten Jonsson anser inte att den är av stor betydelse eller bör bevaras strängt. 
Byggnaden representerar annan tidsepok, men det ocentrala läget i staden och den 
förhållandevis ointressanta utformningen gör den mindre värdefull. Byggnaden har 
redan byggts ut en gång för en restaurangverksamhet som nu lämnat byggnaden men 
ytterligare en utbyggnad som tar byggnaden längre ifrån sitt original vore inte 
otänkbart för Jonsson.  

”Det kan komma under utredning om ägarna ska få bygga ut och i 
sådana fall arbeta fram en ny detaljplan. Det skulle inte jag ha 

något emot. Det enda som hindrar arbetet kan vara att ägarna då 
får stå för en del av kostnaden för att ta fram en ny plan”, berättar 

Jonsson.  

Samtliga respondenter har känt till de gällande bevarandekraven väl och även en 
målsättning och önskan om att bevara karaktär och utseende för egen del. I samtliga 
fall har en stadsarkitekt varit inblandad och fått ge råd och vägledning i arbetet med 
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vad som ska bevaras och hur. För ombyggnationen i Borås med Borås Öfwre Station 
var samarbetet strakt och Barrstrand berättar att den stadsantikvarie som varit insatt i 
arbetet var lätt att nå och diskutera möjligheter med. Arbetet kretsade till störst del 
kring interiören, där originalutförande inte skulle återskapas mer än till karaktär och 
stil i vissa delar. Målet utvändigt var dock det samma för Barrstrand och 
stadsantikvarien – att återskapa utformningen till sitt original.  

”Stadsantikvarien, Fredrik Hjelm, kontaktades så fort någon 
exteriör ändring var på tal men var mest en figur i bakgrunden”, 

berättar Barrstrand.  

Stadsarkitekten i Tibro nämner att bevarandekrav inte i sig är ovanligt utan att det 
förekommer näst intill i varje plan, åtminstone i Tibro. Jonsson har arbetat med 
omkring ett 50-tal. Men faktum är att en ombyggnation som tyngs av bevarandekrav 
kommer sällan utan viss stridighet och problem. De studerade fallen berör större 
förändringar och ingrepp interiört, vilket i vanliga fall skulle speglas utåt och förändra 
byggnaden exteriör. Exteriör förändring är dock i de studerade fallen det som inte får 
förekomma. Ägaren av Mölltorps station vid ombyggnationen, Erdtman, vittnar om 
just den problematiken.  Erdman ville göra om, bland annat, vinden till 
lägenhetsutrymme och öppna upp för fönster mot söder för att ta in ljus och natur. 
Detta godtogs inte trots goda avsikter. Erdman lät placera en lägenhet på vinden trots 
detta, dock med ett mindre takfönster i kök och mindre fönster i fasad mot kortsida 
(originalsättning). Om Erdtman hade fått ändra något och om projektet hade varit 
aktuellt idag är detta något han hade stridit för hårdare. Han menar att de fönstren 
ändå inte skulle synts från staden och hade resulterat i en bättre inomhusmiljö.  

”Nu upplevs utrymmet som instängt och man blir desorienterad 
med det ensamma takfönstret på den platsen där öppningen var 

tänkt i köket”, berättar Erdtman. 

Barrstrand nämner att i strävan att få stationen i Borås att likna sitt ursprung 
placerades en balkong ovan entrén med ett räcke som är tidskaraktäristiskt för 1800-
talet. Ett sådant räcke uppfyller dock inte gällande säkerhets- och tillgänglighetskrav 
och därför får inte avsatsen användas som balkong, därav avsaknaden av balkongdörr. 
Viss exteriör förändring som frångick originalutseendet genomfördes vid 
ombyggnationen av Borås station. Det som ändrades gällde endast två av dörrarna 
mot perrongen, numera baksida.  

”Dörrarna togs bort men i övrigt syns inte förändringarna 
märkbart utåt”, berättar Barrstrand. 

Flera utav respondenterna berättar att stationshuset historiskt sett var en del i stadens 
centrum och en samlingsplats. Klockorna på stationerna påvisade den lokala tiden och 
var den som de inresande, eller befolkningen, ställde sina egna efter. Stationen satte 
byar på kartan och fick samhällen att växa. Trots stark och betydande historia samt ett 
bevarandekrav vittnar flera respondenter om att stationerna varit rivningsmässiga när 
de kom i kontakt med dem. Erdtman köpte sin station direkt från Banverket för 
rivningssumman efter att den verkat som magasin i flera år och beslut om rivning 
tagits, och räddade på så vis stationen. Barrstrand berättar att stationen i Borås blivit 
räddad från rivning flertalet gånger medan de äldre trähusen i området försvunnit ett 
efter ett.     
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4.2 Energikrav 
Ett uttalat energikrav eller påvisande av energideklaration har inte funnit från 
kommunens sida vid något av de studerade fallen, detta då flertalet av 
ombyggnationerna är äldre än lagkravet eller för att kommunen själva valt att bortse 
från detta. Tibros stations ombyggnad var aktuell så sent som 2011 men Jonsson, 
stadsarkitekt i Tibro kommun, beskriver att det inte krävdes någon energiredovisning 
då byggnadens kulturhistoriska värde gick före detta, däremot studerades och krävdes 
tillgänglighet enligt dagens regelverk. Att övriga krav gällande exempelvis brand och 
tillgänglighet har krävts vittnar även Barrstrand om från Borås station. Brandkrav har 
lett till skapande av brandceller, repstegar på övre plan och lättöppnade fönster som 
utrymningsväg i kombination med brandlarm. Nedre plan är tillgänglighetsanpassat, 
men även detta påverkar ju utformningen estetiskt. 

Trots att inga krav på energibesparingar påvisats från kommunens sida vittnar 
samtliga, förutom arkitekten Stiernström för Karlsborgs station, att viss 
tilläggsisolering blivit aktuell för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat.   

”Uppdraget omfattade i huvudsak endast invändiga förändringar 
för skapa fungerande funktioner. Frågor om om tilläggsisolering 
och liknande togs inte upp i samband med min medverkan”, från 

mailkontakt med Stiernström. 

”Energikrav ställdes inte från kommunens sida, endast vad man 
ville ha för miljö själv när man väl arbetade”, berättar Barrstrand. 

 

4.2.1 Lösningar 
Vid majoriteten av intervjuerna beskrivs de lösningar man utformat för att skapa ett 
gott inomhusklimat sett till temperatur.  

Fall 1 – Tibro  
Från kommunens sida ställdes inga krav på energibesparing och få åtgärder för att 
isolera byggnaden utfördes enligt Jonssons kännedom. Glasblåsarverkasamheten 
värmer byggnaden med sin stora ugn och väggarna av tegel är och var ordentligt 
tilltagna i tjocklek.  

Fall 2 – Mölltorp  
Stationshuset i Mölltorp beskrivs som gedigen. Byggnaden bestod av platta på mark 
av cement men en liten källare i ena hörnet. Väggarna är rätt igenom murade 
tegelväggar med puts på insidan (totalt 30 cm). Erdtman satte in bergvärme vilket, 
enligt honom själv, fortfarande är något av det bästa man kan göra. Vad gäller ingrepp 
i klimatskalet återfinns de endast som taklösning.  

”När det gäller värme så är det så att ca 80 % går ut genom taket 
då värme stiger uppåt och att det är ett faktum man inte riktigt brytt 
sig om egentligen. Det går inte att isolera väggar så att det är till 

någon större nytta och inte golvet heller, det måste göras på taket”, 
försäkrar Erdtman. 
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I byggnader från valt tidsintervall, 1860–1900, isolerades tak med spån. Detta spån 
har med åren sackat ihop eller klumpat sig och låtit värme flöda rakt ut.  

På stationshuset lades inte mer isolering än där de kom åt vid ombyggnationen. 
Utrymmet för isoleringen begränsades till 15 cm. En avvägning emellan takhöjd och 
ytterligare isolering gjordes och man valde tillslut att värdesätta takhöjden högst. 
Väggarna isolerades inget utan lämnades orörda trots att de endast bestod av 
massivtegel. Inomhusklimatet blev dock bra.  

Fall 3 – Karlsborg  

”Frågor om om tilläggsisolering och liknande togs inte upp i 
samband med min medverkan” Stiernström. 

Fall 4 – Jönköping  
Beställarens egna mål för inomhusklimatet inför ett brukande med aspekterna 
ekonomiskt och bekvämt verkade. Ytterväggar (tegelväggar) och golv 
tilläggsisolerades inte och lämnades därmed utan ingrepp. Den outnyttjade vinden 
fylldes dock med lösull för isoleringens skull. Denna åtgärd räckte för att höja 
standarden i byggnaden och resulterade i ett gott inomhusklimat. Svensson har 
uppfattat att de som vistas i stationens kontor dagligen är nöjda.  

Fall 5 – Borås  
Stationen i Borås var renoverad och använd som kontor sedan innan och trotts den då 
följande sönderbyggda interiören var byggnaden stadig. Golvet på undre våning 
lutade dock och täcktes med ett lager cement. Taket är ett gammalt plåttak som 
gjordes i ordning genom att Hagmans färg lades på vilket bildar en tjock skyddande 
hinna likt en presenning.  

Energikrav ställdes inte från kommunens sida, de åtgärder i klimatskal som utfördes 
var dock betydande. Ytterväggarna av timmer med panel (tot 20–30 cm) gjordes 
vindtäta med hjälp av gipsskivor invändigt och självdraget kompenserades med fler 
ventiler. Ytterväggarna tätades även utifrån i panelen vid ommålningen som utfördes 
mycket noggrant. Men ingen tilläggsisolering eller större ingrepp blev aktuella vad 
gäller väggar och fönster.  

”Fasaden ville vi inte röra då den var så fin utåt sett och att bygga 
på invändigt kunde bli farligt med fukt osv och skulle resultera i 

sämre lösningar. Dessutom var huset redan smalt från början, att 
bygga med isolering invändigt hade försämrat planlösningar”, 

berättar Barrstrand.  

Taket behandlades, som nämnt, desto mer med en tjock färg i större mängder för att få 
det tätt och isolerades invändigt med en större mängd lösull. Huset försätts i 
undertryck och den värme som skapas i huset återanvänds. Resultatet blev bra. 
Inomhusklimat blev bra om något för varmt på sommaren till följd av de stora 
fönstren i söderläge där en av de längre fasaderna återfinns. Stationen värms genom 
fjärrvärme och har kylsystem i varje rum. 
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4.3 Kollision energi- och bevarandekrav  
Inget av de studerade fallen har tvingats behandla de energikrav som gäller idag, än 
mindre de krav som kan komma att gälla efter 2020.  

Vi möter flera respondenter som är kritiska till kraven om nollenergibyggnader efter 
2020 och utformningen av U-värdeskrav. Barrstrand förklarar att om så varit fallet 
idag hade de inte tagit sig an projektet, det hade blivit för komplicerat. Vad gäller 
striden mellan bevarande och energisparande förstår Erdtman problematiken och 
beskriver att rent företagsmässigt göras det som är ekonomiskt motiverat.  

4.3.1 Energikrav kontra bevarandekrav 
Erdtman fortsätter att argumentera för att taken är det som behöver åtgärdas och att de 
inte är lika störda och viktiga för karaktären.  

På frågan om bevarande eller energisparande är av störst vikt är svaret inte självklart 
bland respondenter. Bevarande är viktigt, försäkrar Barrstrand, speciellt idag då 
fuskbyggen blir allt vanligare och pengar styr. En stor del i frågan är vad man ska 
strida för och vad som förtjänar att bevaras.  

”Det finns byggnader som behöver rivas men som skyddas enligt 
lag”, enligt Barrstrands åsikt. 

Barrstrand är övertygad om att det krävs ett intresse och ett fokus på långsiktiga mål 
och i kombination med en strak stadsarkitekt och stadsantikvarie. Skyddandet av äldre 
byggnader idag är bra, men står i vägen i vissa fall.  

”K-märkning ger en ägare rätt till viss ersättning när en byggnad 
ska rustas upp vilket öppnar upp för möjligheter och allt som krävs 

då är ett intresse och tid” berättar Barrstrand.  

Om energikrav eller bevarandekrav ska få styra skiftar från fall till fall enligt Jonssons 
åsikt. Byggnadens betydelse och placering i samhället kan vara avgörande. Om en 
byggnad är placerat centralt i en stad och har betydelse är Jonsson helt för bevarandet 
av en sådan.  

Svensson berättar att om projektet i Jönköping hade varit aktuellt idag, eller efter att 
energikraven för 2020 hade införts, och mer extrem tilläggsisolering blivit aktuellt 
finns det kanske inte några enkla lösningar, för speciellt golvet.  

”Väggar och tak, å andrasidan, kan isoleras invändigt med enda 
konsekvens att ytan blir mindre. Stationens insida gällde inte under 
några krav. Såvida man dessutom luftar ordentligt tillsäggisolerade 
väggar och tak undviks sprickbildning i tegelväggen, fuktvandrande 

och mögel”, berättar Svensson.  

Om det däremot hade blivit en kollision är bevarandekravet av störst vikt, enligt 
Svensson, men att det kan skifta från fall till fall då energisparande också är en viktig 
fråga. Om kollisionen krav emellan hade blivit verklig är det inte säkert att byggnaden 
hade fått verka som bostad för energisparandets del eller tillgänglighetskraven, 
funderar Svensson.  
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Vikten av diskreta, smarta lösningar är stor. Erdtman nämner en skiva av Polyuretan 
med goda isolerande egenskaper. Erdtman beskriver dess smidighet med sina 5 cm 
och att de är spontande vilket förhindrar köldbryggor effektivt. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Insamlad empiri berör bevarande, energiperspektiv och en eventuell kombination vid 
studerade fall eller hypotetiskt. Nedan, Tabell 5, sammanfattas empiri med hjälp av 
nyckelpåståenden för intervjuer.  

Tabell 5 – Sammanfattning av insamlad empiri 

Bevarandekrav Samtliga fall har hanterat bevarandekrav och varit i kontakt med 
kommun, stadsarkitekt eller stadsantikvarie. 

Skyddet i fasad och exteriör försvårar arbetet med 
ombyggnationerna, även om avsikterna varit goda. 

Flera respondenter vittnar om att byggnaderna innan 
ombyggnationen var rivningsmässiga trots, eller till följd, av 
skydd. 

En ombyggnation blir svårare att få ekonomiskt motiverad av 
näringsidkare när ett bevarandekrav gäller. 

Energikrav Om energikraven för 2020 hade gällt vid studerade fall hade ägare 
avstått från att ta sig an projektet.  

Taket är det som mest frekvent åtgärdas ur energisynpunkt. 

Krav om energihushållning har inte ställts för studerade fall, 
förbättringar har endast syftat till att förbättra inomhusmiljön för 
komfort. 

Tilläggsisolering för golv och väggar valdes bort. Detta då det är 
riskabla ingrepp vad gäller fukt och resulterar i mindre yta interiört 
(då byggtekniska konstruktioner ej kunde isoleras utanpå till följd 
av skydd och komplexitet).   

Kollision 
energi- och 
bevarandekrav 

Kompromisser bör göras inom kravställandet. 

Att bevarande av kulturarv bör gå före energihushållning är inte 
självklart för respondenter. De studerade fallen är små stationshus 
utmed banan och placering borde ha stor betydelse. Vilket som får 
ta störst plats borde studeras från fall till fall. 

Inväters tilläggsisolering, vilket då blir aktuellt, riskerar få 
konsekvenser med fuktskador.   
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras insamlad empiri i relation till den teoretiska referensram som 
redovisats, för att kunna besvara frågeställningar och uppnå mål.  

5.1 Analys 
Det ligger i ägare och kommunens intresse hur den ändrade användningen genomförs. 
Som visat, finns då dessutom lagar som reglerar flera då tillhörande möjligheter och 
krav. I somliga fall är de lika starka men ändå motstridande. Det ligger dessutom i 
samhällets intresse att renovering och restaurering av äldre byggnader med 
kulturhistoriskt värde utförs med hänsyn till möjliga sociala kulturupplevelser 
kopplade till byggnadens arv (Mısırlısoy & Günçe, 2016).  

Att uppfylla studerade krav innebär svårigheter och en högre ombyggnadskostnad. 
Om uppdraget med en ändrad användning blir för komplicerat riskerara att fler 
undviker att restaurera (M. Barrstrand, personlig kommunikation, 5 april, 2017). Att 
göra ingenting och lämna stationshuset oanvänt eller ej ändrat är dock inte ett 
alternativ. Övergivna kulturhistoriskt betydande byggnader är inte bara en förlust av 
just kultur utan också föremål för visuell förorening (Mısırlısoy & Günçe, 2016). 

5.1.1 Bevarandemärkning 
Bevarande av kulturhistoriskt arv regleras genom skyddslagstiftning om 
förvanskningsförbud, 8 kap 13§, och varsamhetskrav, 8 kap 17 §, enligt Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). I detta arbeta har de endast skyddat exteriör.  

Olika byggnader kan lyda under likartade märkningar i detaljplan, men olika 
kommuner kan efter utredningar med stadsantikvarier eller historiker komma fram till 
olika betydelser kopplade till märkningen. Stationshuset i Mölltorp och stationshuset i 
Tibro, som båda studerats som fall, är ritade av samma arkitekt och är nära varandra 
geografiskt men har behandlats mycket olika på stadsbyggnadskontoren. Stationshuset 
i Mölltorp fick lida interiört då öppningar i fasad inte fick utföras (B. Erdtman, 
personlig kommunikation, 4 april, 2017) medan stadsarkitekten i Tibro inte ser några 
hinder med ytterligare utbyggnad efter utredning om ny detaljplan, om det är vad 
ägarna vill, då stationen är placerad ocentralt (B. Jonsson, personlig kommunikation, 
12 april, 2017).  

Samtliga studerade fall har endast skydd exteriört, vilket kan kopplas till stationernas 
storlek och relativa mindre värde. Detaljer som senare studeras i analysen ska därför 
bemöta en sådan restriktion.   

Boverket beskriver bevarandeintresse som det mest betydande och skriver att där en 
plats markerats med bevarandeintresse är det överordnat användningen, som snarare 
blir en följd av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt (Boverket, 2013). 
Boverket tar dock inte hänsyn i sin beskrivning att olika objekt kan vara mer eller 
mindre värda att skydda. Denna bedömning ligger hos kommuner efter utredning.  

5.1.2 Energikrav 
Uppdaterade krav kan ställas på en byggnad först då den av någon anledning kommer 
i kontakt med kommunen, vanligen vid bygglov. Enligt underkapitel 3.2.1 Energikrav 
2020 som del i studiens teoretiska ramverk visas att krav för energiåtgång justeras 
något när det rör ombyggnad. Det kan utläsas att det i sådana samanhang ligger fokus 
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på eftersträvan av specifika U-värden i klimatskalet (BFS 2015:3), analys nedan 
lägger därför fokus på detta. För att beräkna energipåverkan tas först enskilda detaljer 
fram för att sedan studeras när de verkar i en byggnad. Samtliga detaljer tas fram 
genom prövning i Rockwool. Analys ska visa hur byggtekniska detaljer, lika original 
från studerade stationshus kan påverkas av energikrav.  

Golv, väggar och tak studeras för tilläggsisolering. Detta då krav på U-värde kan 
komma att ställas på dessa delar. Utgångsläget vid samtliga exempel (utan isolering) 
motsvarar studerade stationsbyggnaders byggtekniska detaljer.  

Golv 
Samtliga studerade fall består av platta på mark med i några fall mindre 
källarutrymme under viss del av byggnaden. Platta på mark av betong, utan isolering, 
har höga U-värden på omkring 0,40 W/m2K. Att isolera under betongen som utgör 
plattan är det vanliga sättet vid nybyggnation för att undvika fuktproblem. För att göra 
en liknande lösning för tilläggsisolering behöver det befintliga golvet brytas upp och 
marken bearbetas. En annan lösning är att isolera ovanför det befintliga golvet.  

 
Golvdetalj 1: Lösningen höjer 
golvet med 345 mm vilket kan göra 
rummet trängre och obrukbart. 
Denna detalj kan medföra problem 
med fukt och kapillärsugning. 

 

 

 

 

 

Golvdetalj 2: Detta golv liknar en 
modern lösning men för att lösas 
praktiskt krävs att det befintliga 
golvet bryts upp och marken 
behandlas inför isoleringsskikt. 
Svårt utan att skada de befintliga 
väggarna i processen.  
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Yttervägg 
En vägg möter inga konkreta hinder vid tilläggsisolering utan kan enkelt placeras 
interiört eller exteriört rent praktiskt. Studerade fall har solida tegelfasader eller 
timmerkärna med träfasad, därför speglar våra detaljsnitt detta. 

En solid tegelfasad (300 mm) med invändig puts utan isolering når 1,475 W/m2K och 
ett timmerhus (250 mm) med träfasad 0,477 W/m2K. 

 
Fasaddetalj 1: Väggen 
växer inåt med 386 mm och 
är praktiskt svår att utföra då 
denna lösning kräver att det 
befintliga bärande systemet 
ska luftas för att undvika 
sprick- och fuktproblem.  
 
 
 
 
  Fasaddetalj 2: Här 
motarbetas prickbildning 
och en större värmeskillnad 
i teglet då det omsluts av 
isolering. Detta kräver 
dock att ett nytt ytskikt för 
att dölja den utvändiga 
isoleringen. Denna lösning 
gör att fasaden växer både 
inåt och utåt vilket säkrar 
inomhusytan. 
 
Fasaddetalj 3: Den 
utvändiga panelen tas ned 
för att sedan placera en 
ventilerad isolering på 
timret innanför. Om all 
behövd isolering skulle 
placerats här växer väggen 
mycket utåt, därför lades 
resterande isolering på 
insidan av timern. Totalt 
sett växer väggen med ca 
300 mm, varav 150 utåt.     
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Tak 
I befintliga takkonstruktioner kan lätt isolering placeras i den ursprungliga spånspalt 
som verkade som isolering (B. Erdtman, personlig kommunikation, 4 april, 2017).  
För denna utredning antar vi att spalten är 150 mm.  

Ett tak som isolerats med endast spån får olika u-värden beroende på hur klumpigt 
eller ihopsjunket det blivit med åren. Ett utrymme som är löst fyllt med spån och ger 
taket som helhet U-värdet 0,512 W/m2K.  

Takdetalj 1: Kan endast 
nyttjas när vind ej ska 
användas. Fördel kommer i 
att taket i övrigt ej behöver 
behandlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takdetalj 2: Taket isoleras 
utvändigt efter att 
taktäckningen temporärt 
avlägsnats för att ge rum åt 
ett isoleringsskikt. Detta ger 
att interiören kan lämnas 
relativt orörd. Här används 
en skiva av polyuretan som 
enligt empiri har goda 
isoleringsvärden, 0,027 
W/m2K (Beijer 
Byggmaterial, 2017).   
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Takdetalj 3: Denna lösning visar 
isolering i snedtaket som bygger inåt 
med 300 mm.   

 

 

 

 

 

Bedömning av detaljer sammanfattat 
Samtliga ovan redovisade detaljer uppnår antagna U-värden enligt Tabell 2 ovan, 
trotts det redovisar tillhörande kommentarer att negativa aspekter kan finnas, Tabell 6 
nedan redovisar en översikt. I denna tabell studeras inte bevarandemärkning.  

Tabell 6 - Översikt problem vid redovisade detaljer 

 Ev. problem 
till följ av 
tjocklek 

Ev. problem 
vid genom-
förande 

Ev. problem 
till följd av 
fukt/ sprickor 

Inga 
uppfattade 
problem 

Golvdetalj 1 X  X  

Golvdetalj 2  X   

Fasaddetalj 1 X  X  

Fasaddetalj 2    X 

Fasaddetalj 3  X   

Takdetalj 1    X 

Takdetal 2  X   

Takdetalj 3 X    

Frekvens 3 3 2 2 
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Eventuella problem till följd av tjocklek kan exempelvis innebära att interiören 
påverkas så kraftigt att ytan blir märkbart trängre eller att inåtväxande delar kan ge 
konsekvensen att exteriören måste anpassas. 

Eventuella problem vid genomförande kan innebära att processen för 
tilläggsisoleringen antingen är riskabel för byggnadens karaktär (ytbeklädnad 
avlägsnas) eller det faktum att omfattande markbearbetning tillämpas innanför 
väggarna. 

Eventuella problem till följd av fukt eller sprickor ger att byggnadens karaktär 
förvaskas eller att detaljen rent byggtekniskt inte är att rekommendera. Vilket enligt 
BBR är skäl att medge högre U-värde (BFS 2011:26). 

Tabell 6 ovan visar ett endast 2/8 detaljer kan genomföras utan nu uppfattade 
problem. Övriga 6/8 medför komplikationer vid genomförande, fuktproblem eller att 
redovisad detalj blir för tjock i förhållande till yta interiört.  

Byggtekniska detaljers inverkan på energiförbrukning  
Nedan visas Tabell 7, med värden och kommentarer för prestanda och krav vad gäller 
specifik energianvändning. Det enda som skiljer beräkningarna åt är klimatskalet. I 
analys antas elvärme, klimatzon III och samma andel fönster och inomhusytor gälla. 
Ventilation antas vara genom självdrag. Den studerade byggnaden storlek ger 
uppvärmd area till 400 m2 (studerade stationshus 300-500 m2). 

 Beräknad 
specifik 

energianvändning 

Krav för specifik 
energianvändning 

Flerbostadshus 

Kommentar 

Oisolerat tegelhus  265 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Ett oisolerat 
tegelhus från 1860–
1900 använder 
+385% mer energi 
än kravet. 

Oisolerat 
timmerhus 

174 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Ett äldre oisolerat 
timmerhus använder 
+216% mer energi 
än kravet. 

Fullt modifierat 
timmerhus 

• Golvdetalj 1 
• Fasaddetalj 3 
• Takdetalj 3 

94 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Med bara extra 
isolering når 
byggnaden +71% 
mer än krav 

Tabell 7 - Jämförelse av olika lösningars energiprestanda sett till hela byggnaden, 
specifik energianvändning. Beräkningar utförda i Rockwool. 
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Fullt modifierat 
tegelhus  

• Golvdetalj 2 
• Fasaddetalj 2 
• Takdetalj 2 

94 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Med bara extra 
isolering når 
byggnaden +71% 
mer än krav 

Lätt modifierat 
tegelhus 

• Golvdetalj 1 

248 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Om golvet isoleras 
till u-värdeskravet 
medan resterande 
del i klimatskalet 
lämnas orört är 
byggnaden +351% 
över kravnivå.  

Lätt modifierat 
tegelhus  

• Fasaddetalj 1 

139 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Om fasaden isoleras 
till u-värdeskravet 
medan resterande 
del i klimatskalet 
lämnas orört är 
byggnaden +153% 
högre än kravnivå. 

Lätt modifierat 
tegelhus  

• Takdetalj 1 

241 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år Om taket isoleras till 
u-värdeskravet 
medan resterande 
del i klimatskalet 
lämnas orört är 
byggnaden +338% 
högre än kravnivå. 

 

Av tabellen kan vi se att klimatskalet har tydlig koppling till den specifika 
energianvändningen och är motiverad att förbättra. Av de tre sista analyserna kan det 
utläsas att störst effekt ges om den byggtekniska detaljen med högst 
värmeledningsförmåga (U-värde) är den som åtgärdas, i det här fallet tegelfasaden.  

I Tabell 7 ovan används kravet för flerbostadshus, 55 kWh/m2,år, men som visat 
tidigare varierar kraven för andra bostadstyper, Tabell 1. Om ett stationshus får den 
ändrade användningen småhus kan kravet för specifik energianvändning nås lättare 
vid 90 kWh/m2,år, dock är det sällan möjligt att göra om stationshus generellt till 
småhus till följd av deras storlek. Denna analys gäller en byggnad på 400 m2.  

Tabellen ovan visar också att endast tilläggsisolering är otillräckligt för 
kravuppfyllnad. Om övriga förbättringar, som mekaniskt ventilationssystem med 
värmeåtervinningsmöjligheter, installeras kan dock markanta skillnader antas ses där 
kravuppfyllnad är möjligt.  
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5.1.3 Bevarandekrav och energikrav 
Krav om lägre energiåtgång tas i bruk 2020. Syftet från regeringens sida är att spara 
på resurser. Det är samtidigt visat att för att nå minimerade utgifter spelar 
energitillförande stor roll vad gäller en byggnad (Pankhurst & Harris, 2013). En 
önskan om lägre driftkostnader lockar ägare så länge det kan bevisas vara ekonomiskt 
motiverat i förhållande till produktion (B. 
Erdtman, personlig kommunikation, 4 april, 
2017). 

Av visade detaljer fanns endast två som, utan 
analys i förhållande till bevarandemärkning, 
kunde genomföras utan större problem 
byggtekniskt: Fasaddetalj 2 och Takdetalj 1. Om 
bevarandekravet dock beaktas blir även 
Fasaddetalj 2 omöjlig då denna täcker den 
befintliga och skyddade fasaden. Därvid återstår 
endast Takdetalj 1 som innebär att vinden tas i 
anspråk. Lösningen är dessutom förhållandevis 
billig och lättgenomförd – om vindsutrymmet kan 
avvaras. Figur 13 redoisar Takdetalj 1 igen. 

 

5.2 Frågeställning 1  
Hur kan stationsbyggnadsdelar utformas för att uppnå energikraven 2020? 

Enligt teoretiskt ramverk kan kravformuleringen vid ombyggnad verka genom U-
värden i klimatskalet. Befintliga stationsbyggnadsdelar från studerad tidsperiod, 
1860–1900, uppnår inte i sitt originalutförande nivåer att jämföra med energikraven 
för 2020. För att uppnå nämna krav krävs tilläggsisolering. Tilläggsisoleringen för 
problematik med sig i form av kraftigt påbyggande av totaltjocklek, komplicerat 
genomförande eller risk för fuktproblem och sprickbildning. Av åtta framtagna 
detaljer verkar endast två som kravuppfyllande utan att föra allt för stora och 
komplicerade problem med sig.  
Stationsbyggnadsdelar blir alltså generellt komplicerade att utföra, tjocka eller 
riskabla vad gäller fukt och sprickor om de ska uppnå energikraven 2020 på U-värde.    

5.3 Frågeställning 2  
Hur kan energikrav för 2020 och bevarandemärkningarnas innebörd uppnås 
samtidigt? 

Generellt gällande för studerade stationshus verkar endast bevarandekrav för exteriör. 
Av de detaljer, två, som går att tillämpa för att uppnå kraven på U-värden 2020 enligt 
besvarande av Frågeställning 1 verkar ett allternativ kontraproduktivt för gällande 
bevarandemärkningars innebörd om att exteriören ej får förvanskas, vilket resulterar i 
att endast ett allternativ kvarstår – Takdetalj 1. Takdetalj 1 innebär en isolering av 
vindsbjälklaget snarare än ingrepp i klimatskalet. Fukt bör beaktas även i denna 
lösning då denna parameter kan variera från fall till fall, vilket kan vara skäl för 
avsteg från BBR (BFS 2011:26).   

Figur 13 - Takdetalj 1 
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Energikrav för 2020 och bevarandemärkningarnas innebörd kan enligt denna studie 
inte uppnås samtidigt i hela klimatskalet, dock ger varje förbättring enligt Tabell 7 
positiv inverkan på den totala energiförbrukningen. Kravformuleringen idag syftar till 
att specifika U-värden ska ”eftersträvas” (BFS 2015:3), vilket efter försök till 
tilläggsisolering görs. Kommunen som är kopplad till fallet beslutar i slutändan om 
vilka krav som får tas avsteg från och inte. Skälig anledning till avsteg från dessa krav 
kan vara risk för fukt eller om det förändrar en byggnads karaktär om den sedan innan 
bedömts som skyddad (BFS 2011:26). 

BBR instämmer i lösningen att isolera vindsbjälklaget om det inte är avsett att värmas 
eller nyttjas (BFS 2011:26).  

I både stationshuset i Jönköping (Fall 4) och Borås (Fall 5) har isolerats på likanade 
vis (M. Barrstrand, personlig kommunikation, 5 april, 2017) (L. Svensson, personlig 
kommunikation, 5 april, 2017) vilket visar verklighetsförankring. Vidare visas det 
bland respondenter att byggherrar är positivt inställda till isolerande av tak (B. 
Erdtman, personlig kommunikation, 4 april, 2017), dock tar denna isoleringsmetod 
upp disponibel yta.  

5.4 Koppling till målet 
För att uppnå målet, att undersöka möjligheter om byggtekniska detaljer som praktiskt 
behöver och kan utföras för att uppnå energikraven för 2020 vid ändrad användning 
för stationshus med kulturhistoriskt värde och bevarandemärkning, är svaret på 
frågeställningarna motiverat. Den första frågeställningen ger en förståelse för 
allternativ av tilläggsisolering för kravuppfylland. Den andra frågeställningen ger 
undersökningen om möjligheter av kravuppfyllnad vid kombination av 
bevarandekrav.    
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuteras resultat, arbetet och konsekvenserna av arbetet. Vidare 
beskrivs studiens begränsningar. Därefter formuleras konkreta slutsatser och 
rekommendationer, baserat på resultatet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat är i enhet med vad som avsågs att mätas, vilket ger validitet. 
Frågeställningarna är väl ställda och speglar undersökningen väl och påverkar 
måluppfyllelsen positivt. Trovärdighet i studien fås då den utfördes kvantitativt och 
kvalitativt med stöd i BBR och PBL.  Verklighetsförankring gavs genom intervjuer 
samt analyser i beräkningsprogram. 

För att minimera misstolkande studerades lagar i kombination med tidigare tolkande 
litteratur från bland annat Boverket och landsting. Fler tolkande samlingar hade med 
fördel kunnat studeras eller diskuterats yterliggare under intervju.  

Intervjuer utfördes semi-strukturerat för att inte låta respondenters egna funderingar 
och tillägg gå förlorade. Detta för att respondenterna i det här fallet var mer insatta i 
problematiken än oss själva. De intervjuer som utförts i samband med fallstudier var 
givande men självklart kan svar variera utefter respondentvalet. Att finna relevanta 
respondenter som ville medverka var mer tidkrävande än beräknat och borde 
prioriterats i tidplanen. De personer som kunde verka som respondenter var få då de 
valdes utifrån valda stationshus och fall.   

Beräkning av energi via Rockwool var ett gott metodval då det endast mätte vad 
studien avsåg att undersöka och var där med ett mindre komplicerat program. 
Rockwool säljer egna isoleringslösningar och är därför tydligt insatta i 
byggdelssamansättningsval, vilket ger trovärdighet. Programmet kunde bemästrats 
yterliggare.  

Resultatet bedöms som användbart även då det var i enhet med förslag från BBR.  

6.2 Metoddiskussion  
Att låta studien verka på kvalitativ och kvantitativ grund var ett gott val i förhållande 
till studiens karaktär och syfte. Detaljer var menade att vara verklighetseniga men 
samtidigt krav- och laguppfyllande, vilket erhölls genom intervjuer och 
litteraturstudie.  

Vid analys av detaljers påverkan för specifik energianvändning användes samma 
byggnad med olika grader isolering vid samtliga delanalyser för att skapa underlag för 
jämförelse. Det hypotetiska stationshus som beräknades valdes till 400 m2 för att 
kunna motsvara studerade stationshus, 300-500 m2.  

Intervjuerna utfördes i en miljö som valdes av respondenterna, de som gav sitt 
medgivande spelades in och noggranna anteckningar fördes i samtliga fall. Ett misstag 
var dock att de sammanställda intervjuerna inte skickades för godkännande av 
respondenter, vilket kan ha givit utrymme för misstolkningar trots övriga 
förebyggande åtgärder.    
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6.3 Begränsningar 
Från litteraturstudie kan det utläsas att all bebyggelse från nämnt tidsspann kan 
förväntas ha någon form av bevarandemärkning. Vidare ses att energikraven för 2020 
kan ställas, så som systemet ser ut idag, på all bebyggelse som genomgår ändrad 
användning eller omfattande ombyggnation, därför kan vår analys delvis tillämpas 
generellt på byggnader från 1860–1900.  

Vårt resultat visar att den enda isoleringsmetod som lämpas är en lösning som 
innefattar isolerande av vindsbjälklag, vilket inte kan tillämpas allt för generellt då 
ägare vill nyttja all möjlig disponibel yta.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Vår studie ger vissa slutsatser: 

1. Att nå U-värden i klass med ett NNE-hus i helt klimatskal är starkt 
problematiskt då bevarandekrav gäller och om byggnaden är uppförd 1860-
1900. Detta då de äldre byggnadernas byggtekniska detaljer har hög 
värmegenomgång i sitt ursprungsläge och kräver mer tilläggsisolering än en 
modern byggnad.   

2. Den byggtekniska lösningen som verkar mest positivt för både bevarandekrav 
och U-värdeskrav är isolering av vindsbjälklaget om vindsutrymme kan 
avvaras. Detta då ingen del som berörs av bevarandekrav exteriört förvanskas 
och är lättast att genomföra praktiskt.     

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det behövs vidare forskning kring stationshus och de energikrav som måste uppnås 
enligt 2020 bestämmelser, och ytterligare alternativ kring tilläggsisolering. Flera 
stationshus har ett kulturhistoriskt värde och har därför en bevarandemärkning. 
Energikrav och bevarandemärkning måste därför uppnås. Bakerson (2010) fokuserar 
sin avhandling på att möta resenärernas behov i stationshusen. Vidare forskning, 
utifrån vårt perspektiv, skulle vara att göra en kartläggning kring de ombyggda 
stationshusen för att se vilka behov de nuvarande ägarna har haft och hur de har 
kunnat möta det behovet utifrån det kulturhistoriska värdet av stationshuset och dess 
energikrav, för att få en samlad bild. Stationshus har Sverige och har haft många av, 
och Banverkets avvecklingsrapport ”Kulturvärden längs spåret” har fått konsekvenser 
för stationshusens vara eller icke vara. Stationshusen är en del av vårt kulturarv, en 
kulturskatt som varsamt behöver tas om hand. Det har ett värde för Sverige oavsett 
dess användning. En fråga att ställa sig är: vilka mer framtida kulturhistoriska objekt 
står inför avveckling och hur kan vi möta det med de krav och riktlinjer som finns för 
ombyggnation? Ett sätt att bevara våra kulturskatter är att forskningen riktas på att 
hitta smarta lösningar så att samhällsmedborgare vågar investera i dessa. Gemensamt 
kan då många av våra kulturskatter få finnas kvar och berika även kulturarvet i 
framtiden. 
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Empirimaterial – Intervju – Intervjuplan   

  

Bilaga I 

Intervjuplan  
Framtagen av Ida Dahlberg och Jessica Lindblad, 2017.  
Intervjun är semi-strukturerad vilken öppnar upp för följdfrågor men övergripande och 
gemensamt vid samtliga intervjuer är frågor nedan. Intervjun är uppdelad segment med olika 
fokus.  
Vi studerar bevarandekrav och energikrav i klimatskalet, hur de kan verka samtidigt och 
uppnås praktiskt. Vi vill även se hur man tänkte, om man tänkte, på nämnd problematik.    
 

Administrativt 
1. Vill du vara anonym, låta din titel symbolisera dig eller ditt namn? 
2. Får vi spela in intervjun för eget bruk inför sammanställande av intervjuer? 

 

Del I - Övergripande bakgrund  
I denna del vill vi beröra den specifika bakgrunden för projektet, vem respondenten är och 
förutsättningar.  

1. Vad var din roll och titel under arbetet och vad är din status nu (vad gör du nu)? 
2. När och under hur lång tid fortlöpte din del i projektet med ombyggnaden? 
3. Hur såg byggnaden ut när du sattes in? 
4. Hur skulle du beskriva uppdraget som du tilldelats? 
5. Har du ritningsmaterial vi kan få ta del av? 

 

Del II - Bevarandekrav  
Denna del tar upp bevarandekrav.  

1. Känner du till bevarandekravet som gällde för stationshuset? 
2. Var stadsarkitekt inblandad? 

a. Hur och på vilket sätt?  
3. Studerades vilka ändringar som tilläts att göras? 

a. Anpassade ni er efter dem? 
b.  Var bevarandekraven betydande/styrande?  

4. Antogs specifika åtgärder för att bevara klimatskal? 
5. Har du arbetat med bevarandekrav sedan, eller innan, fallet med stationshuset? 

a. Vad var det för projekt? 
b. Vilka var de aktuella bevarandekraven då? 
c. Berätta intressanta detaljer!  

6. Om projektet hade varit aktuellt idag, hade ni utfört någonting annorlunda? 
a. Fanns det lärdomar att inhämta vad gäller bevarande? 
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Del III – Energisparande och krav  
Del III – Bevarandekrav behandlar energikravet för 2020 och energiåtgärder som utförts vid 
aktuellt stationshus.   

1. Fanns det uttryckt önskemål om energisparande åtgärder eller gällde krav vid 
ombyggnaden? 

2. Gjordes ingrepp i klimatskalet med syfte att säkerställa energiflöden eller 
inomhusklimat? 

a. OM JA 
i. Vad innefattade ingreppen? 

b. OM NEJ 
i. Varför inte? 

3. Hur är/blev inomhusklimatet? 
4. Har du behandlat äldre byggnaders (från förra sekelskiftet) klimatskal sedan, eller 

innan, fallet med stationshuset? 
a. Vad var det för projekt? 
b. Vilka var energiåtgärderna? 
c. Berätta intressanta detaljer! 

5. Känner du till energikraven från Europaparlamentet och rådet som börjar gälla 2020? 
6. Om projektet hade varit aktuellt idag, hade ni utfört någonting annorlunda om kraven, 

eller avsaknaden av krav, hade varit de samma? 
a. Fanns det lärdomar att inhämta vad gäller energi och tilläggsisolering? 

7. Om projektet hade varit aktuellt idag, hur hade ni möjligen säkerställt att energikraven 
uppfyllts om vi bortser från bevarandekrav? 
 

Del IV – Energisparande och bevarandekrav  
Denna del kombinerar den aktuella problematiken med bevarandekrav och energikrav i 
klimatskalet och hur en sådan situation kan behandlas och har behandlats. 

1. Fanns problematiken med energisparande och bevarande? 
a. OM JA 

i. Hur hanterades den? 
ii. Berätta intressanta detaljer!  

b. OM NEJ 
i. Varför inte? 

2. Om projektet hade varit aktuellt idag, hur hade ni möjligen säkerställt att energikraven 
uppfyllts samtidigt som bevarandekrav? 

3. Har du behandlat äldre byggnaders (från förra sekelskiftet) sedan, eller innan, fallet 
med stationshuset där bevarande och energisparande varit del i problematik? 

a. Vad var det för projekt? 
b. Vilka var åtgärderna? 
c. Berätta intressanta detaljer! 

4. Enligt din åsikt, är bevarande eller energikrav av störst vikt och varför? (Socialt, 
hållbart osv.)  

  



  

  

Sammanfattning intervjuer  
Intervjuer utförda av Ida Dahlberg och Jessica Lindblad datumen 2017-04-04 till och med 
2017-04-12. Mailkontakt som redovisas är från 2017-03-14 till och med 2017-03-17. 
Respondenter:  

Erdtman, Börje: Före detta ägare av Mölltorp stationshus och direkt köpare av byggnaden 
efter Banverkets beslut om nedläggning och rivning. Före detta ägare av firma med fokus på 
fönsterglas och fönsterbyte. Involverad till följd av personligt intresse.   
 
Barrstrand, Micael: Del i ledningen av koncernen Hydria Group. Inom Hydria Group ryms 
Hydria Invest, Hydria Fastigheter samt Hydria Intressenter. Hydria Fastigheter äger det 
studerade stationshuset i Borås, Borås Öfwre Station. Att köpa stationsbyggnaden var inte en 
självklarhet. Möjligheter sågs i lokalerna men kostnaderna var oproportionerliga i förhållande 
till ytan och personalantalet. Fokus togs dock på andra värden som chans till bevarande av 
kulturarv i Borås.    
  
Jonsson, Bo: Har egen firma men köps som konsult av Tibro Kommun för tjänsten 
stadsarkitekt i Tibro. Jonssons involvering är till följd av yrkesroll.  
  
Stiernström, Bengt: Ägare och verksam som arkitekt vid Stiernström Arkitektkontor KB. 
Involverad till följd av yrkesroll vid ombyggnationen av Karlsborgs stationshus. 
(Mailkontakt). 

Svensson, Lars-Eric: Byggnadsingenjör och verksam vid Atrio Arkitekter Jönköping AB. 
Svensson var tog del i projektet kring Hamnstationen i Jönköping till följd av yrkesroll. 

 

Sammanfattning av intervju med Erdtman, Börje 2017-04-04 
Intervjun äger rum i Mölltorp vid stationen efter att Erdtman visat oss runt samhället.  

Erdtman beskriver stationsbyggnaden som en väldigt gedigen byggnad men inte ovanlig. 
Stationshus hade ju samma arkitekt, samma som Tibro och Fagersanna. Det var samma 
gedigna tegel och utsvängningar.  På den tiden då stationen uppfördes, 1875, var det ett av de 
få husen på platsen men när stationen byggdes skapades en väldig rusch i samhället. Att 
järnvägen kom till berodde bara på att fästningen fanns (Karlsborgs fästning). Man byggde 
inte järnvägar på det här sättet. Med det här befolkningsunderlaget var det rätt meningslöst. 
Man skulle helt enkelt med banan forsla varor till fästningen. Mölltorp utvecklades först efter 
stationen.     

Den befintliga klockan på stationen satte Erdtman upp själv efter att den tidigare rivits ned. 
De från byn kom hit och ställde sina klockor. Varje stad hade nämligen egen lokal tid som 
påvisades genom stationsklockan. Så när man kom hit fick man ställa sin egen klocka efter 
den.  

En del människor i byn gick ned och tittade på tåget när det kom, det var en samlingsplats. 
Stinsen kan antas varit en betydelsefull person som hade en viss makt genom sitt uppdrag att 
vinka av tåget och stoppa tåget. Han var en stor man i byn, med uniform. 



  

  

Erdmans roll vid ombyggnationen var tydlig. Erdtman var före detta ägare och agerade här 
beställare, numera pensionär. Erdtman jobbade först och främst dock med fönster i hela 
landet, kanske inte så många uppdrag norröver.  

När Erdtman köpt objektet var det rivningsmässig. Stommen var dock gedigen. Nedre plan 
innehöll väntrum samt plats för stinsen och posten som Erdtman gjorde om till lägenhet och 
det andra kontor. Andra våningen hade två lägenheter som renoverades. Vind gjordes också 
om till lägenheter. Så totalt fyra lägenheter plus kontor efter renovering. Projektet med 
ombyggnationen varade omkring ett år, knappt ett år.    

Bevarandekrav fanns från kommunens sida och när Erdtman väl fick tillstånd om att ta över 
det och bygga om uppkom problem. Erdtman ville i sina övre lägenheter och öppna upp större 
fönster mot söder, med det godtogs inte. Det gjordes ett takfönster men Erdtman ville göra 
mer. Fönster i övrigt är original. Det fick man inte ändra även om en rakare form är billigare. 
De ändringar som fick göras studerades inte utan det var snarare så att när ändringar ville 
utföras så skickades en förfrågan. Om projektet hade varit aktuellt idag hade dock Erdtman 
stridit mer för sin idé om extra ljusinsläpp. Han menar att de fönstren ändå inte skulle synas 
från staden och hade givit en mycket bättre inomhusmiljö. Nu upplevs utrymmet som instängt 
och man blir desorienterad med det ensamma takfönstret på den platsen där öppningen var 
tänkt i köket.   

Det fanns en strävan i Erdtman att bevara utseende och karaktär från början. Med fönster och 
originaldörrar exempelvis. Klocka sattes upp på nytt och en skylt som påvisade att det var 
Mölltorps station. Erdtman har innan och efter projektet med Mölltorps stationshus renoverat 
byggnader men inte stött på bevarandekrav igen.  

Ett energikrav eller önskemål fanns inte från kommunens sida men viss förändring måste ju 
göras för att få det bra inomhus enligt Erdtman. Byggnaden bestod av platta på mark av 
cement men en liten källare i ena hörnet. Andra våning är trägolv med parkett, tredje (vind) 
var bara trägolv där parkett senare placerades. Väggarna är rätt igenom murade tegelväggar 
med puts på insidan som inget gjordes vid (30 cm). Dubbelfalsad plåt på taket. Byggnaden 
värmdes med kol eller kox innan men pannan revs ut och Erdtman satte in bergvärme. De 
ändringar som gjordes i klimatskal återfinns endast i taket. Erdtman försäkrar att när det gäller 
värme så är det så att ca 80 % går ut genom taket då värme stiger uppåt och att det är ett 
faktum man inte riktigt brytt sig om egentligen. Det går inte att isolera väggar så att det är till 
någon större nytta och inte golvet heller, det måste göras på taket försäkrar Erdtman. I äldre 
byggnader isolerades det ofta med spån och det säckar ju ihop med åren eller klumpar sig. Det 
blir kallt. På stationshuset gjordes inte mer isolering än där de kom åt, tyvärr tillägger 
Erdtman. Detta då det finns bara 15 cm att komma åt nöjer man sig, då vill man inte isolera 
mer för att man är rädd om takhöjden, tyvärr. Väggarna isolerades inget. Här anlitades en 
firma för att isolera taket men det blev inte riktigt bra. Det finns en ruta där snön smälter 
snabbare. Inomhusklimatet blev dock bra. Erdman har inte fått några klagomål.   

Det går inte att komma åt vindarna på alla ställen men då finns det ett mycket smartare sätt. 
Det finns en skiva som heter Politan. Erdman testade i ett annat fall att spika upp denna i 
undertaket mot vind och sedan täcka med bräder och erhöll ett utseende likt ett herrgårdstak 
och där var kylan inget problem längre. Problemet med skivan är att den inte är ytbehandlad 



  

  

och för tillfället ful. Erdtman beskriver dess smidighet med sina 5 cm och att de är spontande 
vilket förhindrar köldbryggor effektivt. Många tar och isolerar fönster och byter fönster men 
med gör ingen skillnad, det måste vara taket man gör i ordning. Det är få saker som går upp 
till taket, att då lägga 5 cm där skadar inget. Lister kan man plocka ned tillfälligt och 
taklampsarrangemang kan sänkas.  

Erdtman känner inte till de kommande energikraven 2020 sedan innan men efter en kort 
redogörelse för dess innebörd blir han kritisk och menar att han är osäker på dess verkan. 
Beläggen måste vara starka och bevisen tydliga.  

Vad gäller strider mellan bevarande och energisparande förstår Erdtman problematiken. Rent 
företagsmässigt, är man bara ute efter pengar så man gör inga åtgärder om det inte betalar sig. 
Men det smyger in att man vill att det ska se fint ut och bevara. Är det ekonomi så vill man 
bara göra det som är ekonomiskt motiverat men det finns inget facit för båda. Det går inte 
uppnå båda. Hade man kollisionen ordentligt så måste man hitta en kompromiss någon stans. 
Erdtman fortsätter att argumentera för att taken är det som behöver åtgärdas och de är inte lika 
störda och viktiga för karaktären. Han ger som exempel att om han Mölltorps station hade 
varit beklädd med tegelpannor hade ingen brytt sig eller möjligen märkt om de byttes ut. 
Taken är inte så störda som fasaderna. Med tak kan man gör mer helt enkelt.  

Erdtman nämner att en lösning kan vara att generera egen energi på plats men dolt. Solvärme i 
gatorna nämns. Det finns takpannor som är en kombination med elproduktion och en 
glaspanna. Vi måste ha en energiproduktion med sol på ett sätt så att det är estetiskt 
tilltalande. Riv av taket och lägg en energiproducerande och estetisk vara där.    

Energi är en viktig fråga, det är oerhört viktigt, tillägger Erdtman och tar upp möjligheter med 
luftvärmepumpar. Han beskriver det som ibland mycket billigare och effektiva idag.  

 

Sammanfattning av intervju med Barrstrand, Micael 2017-04-05 

Intervjun genomförs i den studerade stationen i Borås, Borås Öfwre Station, och inleds med 
en rundvandring i byggnaden. Inuti har man låtit gammalt möta nytt. Arkitekten och vännen 
som anlitades, Magnus Thureborn, fick det svåra uppdraget att återskapa byggnadens forna 
glans. Byggnadshöjden höjs mot mittdelen och tornar upp sig och ger ett mäktigt intryck i sin 
självklarhet. Entrén är upphöjd och väl inomhus är ambitionen tydlig, en mix mellan 1800-
talsinspiration och 2000-talsinredning. Undervåningen är modern medans övervåningen 
gammaldags och huvudtrappan som knyter dem samman bjuder på en resa i tiden då äldre 
foton av byggnaden strategiskt placerats här.    

Att stationen är kvar över huvud taget var inte en självklarhet. Innan Hydria Group intog och 
rustade upp lokalerna 2008 hade det verkat som kontor sedan 1970-talet. På 70-talet hade 
tvister om rivning varit aktuella efter att byggnaden förfallit och endast använts som magasin 
av SJ under flera år. Det blev trotts allt bevarat till den grad att stationen stod kvar, men åren 
som följde och de olika hyresgäster och ägare som satt sin prägel resulterade i ett mycket 
slitet skick och åter igen talades det om att byggnaden var rivningsmässig. Byggnaden var, 
innan Hydria Groups inbladning, sönderbyggd. De tidigare ägarna fick flytta till följd av 
höjda hyror och Barrstrand med Hydria Group köpte ut dem.  



  

  

Arbetet med upprustningen tog ungefär ett år. Den första delen av tiden handlade bara om att 
riva ut befintliga material som täckte golv, väggar och tak. På undervåningen handlade 
golvtäckningen om flera centimeter berättar Barrstrand. Golvet där lutade och täcktes med ett 
lager cement. Originalfönster (tvåglasfönster) målades om och två av dörrarna mot perrongen, 
numera baksida, togs bort men i övrigt syns inte förändringarna märkbart utåt. Barrstrand 
nämner att i strävan att få byggnaden att likna sitt ursprung placerades en balkong ovan entrén 
med ett räcke som är tidskaraktäristiskt för 1800-talet dock utan uppfyllande av gällande 
säkerhets- och tillgänglighetskrav och får därför inte användas som balkong, därav 
avsaknaden av balkongdörr. Taket är ett gammalt plåttak som gjordes i ordning genom att 
Hagmans färg lades på vilket bildar en tjock skyddande hinna likt en presenning. Barrstrand 
sammanfattar projektet som roligt och med många intresserade.  

Barrstrand kände väl till bevarandemärkningen som skyddade stationen och hade ett strakt 
samarbete med stadsantikvarien Fredrik Hjelm. Stadsantikvarien kontaktades så fort någon 
exteriör ändring var på tal men var mest som en figur i bakgrunden. Hjelm och Barrstrand 
hördes av och stämde av hela tiden, målet var trots allt detsamma - att bevara och återskapa 
karaktären. Hjelm kunde från äldre foton urskilja att fasaden var mintgrön med bruna fönster 
men den färgsättningen blev inte ett krav, utan kunde bytas mot den gladare gula ton 
byggnaden har idag. Invändigt fanns inga bevarandekrav. Barrstrand har inte arbetat med 
bevarandekrav vid något annat tillfälle. Om projektet hade varit aktuellt idag hade inte andra 
beslut vad gäller utseende och design tagit men Barrstrand funderar över att kanske fört in luft 
och installerat ett modernt ventilationssystem.  

Energikrav ställdes inte från kommunens sida, endast vad man ville ha för miljö själv när man 
väl arbetade, berättar Barrstrand. De åtgärder i klimatskal som utfördes var dock betydande. 
Ytterväggarna av timmer med panel (20–30 cm) gjordes mer vindtäta med hjälp av 
gipsskivor, självdraget kompenserades med fler ventiler. Ytterväggarna tätades även utifrån i 
panelen vid ommålningen som utfördes mycket noggrant. Men ingen tilläggsisolering eller 
större ingrepp blev aktuella vad gäller väggar och fönster. Fasaden ville de inte röra, berättar 
Barrstrand, då den var så fin och att bygga på invändigt kunde bli farligt med fukt osv och 
skulle resultera i sämre lösningar. Dessutom var huset redan smalt från början, att bygga med 
isolering invändigt hade försämrat planlösningar. Taket behandlades desto mer, som nämnt, 
med en tjock färg i större mängder för att få det tätt och isolerades invändigt med en större 
mängd lösull. Huset försätts i undertryck och den värme som skapas i huset återanvänds. 
Resultatet blev bra. Inomhusklimat blev bra om något för varmt på sommaren till följd av de 
stora fönstren i söderläge där en av de längre fasaderna återfinns. Upplevelsen av 
temperaturen är dock högst personlig. Barrstrand berättar att när några i stationsbyggnaden 
svettas sitter andra med elvärme i sina kontor. Den gamla stationen värms genom fjärrvärme 
och har kylsystem i varje rum.         

Om projektet hade varit aktuellt idag hade kraven om energiåtgång varit strängare och vid 
2020 mycket höga. Till följd av projektets karaktär och omfattning hade krav som vid 
nybyggnad ställts och u-värden en större fråga. Barrstrand kommenterar detta som negativt ur 
vissa synvinklar. Han förklarar känslan av att politiker skriver saker men att de inte är 
genomtänkta. Man vill göra en bygglovsprocess enklare som del i lösningen på bostadsbristen 
men genom det här kravet men energi blir det snarare svårare. Vidare förklarar han att om så 
varit fallet idag hade de inte tagit sig an projektet, det hade blivit för komplicerat.  

Andra krav och andra större åtgärder har efterföljts. Brandkrav har studerats och lett till 
skapande av brandceller, repstegar på övre plan och lättöppnade fönster som utrymningsväg i 



  

  

kombination med brandlarm. Nedre plan är tillgänglighetsanpassat, men även detta påverkar 
ju utformningen estetiskt, nämner Barrstrand.   

Problematiken med bevarandekrav och energikrav som stred mot varandra fanns inte konkret, 
det var endast något vi hade i åtanke och som vi pratade om för egen del, berättar Barrstrand. 
Vi ville uppnå en bra innemiljö men, fortsätter Barrstrand, hade som sagt ett fokus på 
återskapande av stationshuset. Kylan kan hanteras vart som helt och golvet är varmare än mot 
tidigare.       

På frågan om bevarande eller energisparande är av störst vikt är svaret inte självklart. 
Bevarande är viktigt, försäkrar Barrstrand, speciellt idag då många genar och vill tjäna 
pengar. Fuskbyggen är inte ovanligt och byggbranschen är inte den samma idag trots 
kunskaper och nya tekniker. En stor del i frågan är vad man ska strida för och vad som 
förtjänar att bevaras. Det finns byggnader som behöver rivas men som skyddas enligt lag, 
enligt Barrstrands åsikt. Här är betydelsen av smarta lösningar på energifrågan av stor vikt. 
Barrstrand är övertygad om att det krävs ett intresse och ett fokus på långsiktiga mål och i 
kombination med en strak stadsarkitekt och stadsantikvarie. Skyddandet av äldre byggnader 
idag är bra, men står i vägen i vissa fall. K-märkning ger en ägare rätt till viss ersättning när 
en byggnad ska rustas upp vilket öppnar upp för möjligheter och allt som krävs då är ett 
intresse och tid.  

Ännu drivs järnvägstrafik på spåret utanför stationen, om än i lägre hastighet, men det stör 
inte verksamheten och man vänjer sig, försäkrar Barrstrand. Säkerligen skakar huset en aning 
när tågen dundrar förbi men, har det stått i över hundra år med den påfrestningen kan det stå 
lite till. 

 

Sammanfattning av intervju med Jonsson, Bo 2017-04-12 

Vi möter Jonsson på sitt kontor på Tibro Kommun.  

Jonson har ingen stark koppling till fallet då hans tid i projektet endast sträcker sig till fyra 
månader under 2011. Jonsson var den som ritade detaljplanen för Tibro stationshus och 
därmed bestämde slutgiltigt vad som får göras vid byggnaden i samråd med ägare. Jonsson 
köps in som stadsarkitekt av Tibro Kommun till en tjänst på deltid.  

Sedan stationen upphört tjäna tågtrafiken har en tillbyggnad tillkommit som före detta tjänade 
som pizzeria. Nu uppfylls byggnaden med handel och utgör dessutom bostad. Jonsson deltog 
inte på något vis i ombyggnationen utan arbetade endast med detaljplanen, men kan säga att 
få förändringar gjort. Nedanvåningen innefattar butik och glasblåseri vilket givit att stationens 
befintliga öppna planlösning kunnat bevaras. På ovanvåningen fanns redan en lägenhet för 
stinsen och numera ägarna av byggnaden och glasblåseriet.  

Ett bevarandekrav ligger över stationen och nämns, om än kort, i en inventering av kulturarv i 
området. Jonsson i rollen som stadsarkitekt hade, som nämnt, beslutet om bevarande. Jonsson 
beskriver dock byggnaden som på den nedre delen av skalan vad gäller bevarande och ser 
egentligen inga problem i att bygga om eller bygga till byggnaden, efter ägarnas förfrågan. 
Jonsson berättar att det som stod i detaljplanen 2011 är vad de stod för då och att eventuell be 
prövning av utbyggnad då stationen är trångbyggd. Idag är marken prickad vilket förhindrar 
sådan aktivitet. Stationen skyddas av bemärkningen q idag. För Jonsson är arbetet med 



  

  

bevarandekrav i sig inte nytt. Jonsson har arbetat med åtskilliga, möjligen ett 50-tal och 
nämner att det finns ett bevarandekrav i varje plan på kommunen.  

Då ombyggnationen och bygglovet är relativt nytt, från 2011, fanns vissa av dagens aktuella 
krav. Energideklarationskravet bortsåg man dock ifrån och hävdade att det inte krävdes då 
byggnadens kulturhistoriska värde gick före detta, däremot studerades och krävdes 
tillgänglighet enligt dagens regelverk.  

Från kommunens sida ställdes inga krav på energibesparing och få åtgärder för att isolera 
byggnaden utfördes enligt Jonssons kännedom. Glasblåsarverkasamheten värmer byggnaden 
med sin stora ugn och väggarna av tegel är och var ordentligt tilltagna i tjocklek.  

Jonsson berättar om ett annat fall där energikrav funnits i samband med ombyggnation av en 
byggnad med bevarandekrav. Fallet gällde en äldre fabrik i massivtegel, likt Tibro stationshus 
dock större, i Tibro under samma tid. Fallet Inredia. Vid nämnd ombyggnation ville man 
behålla fasad och befintliga fönster. En energidokumentation utfördes. 

Om energikrav eller bevarandekrav ska få styra skiftar från fall till fall enligt Jonssons åsikt. 
Byggnadens betydelse är av stor vikt och nämner Skara Domkyrka i jämförelse med Tibro 
stationshus som är i stadens utformning placerad på en bakgata och återvändsgränd. Om en 
byggnad däremot är placerat centralt i en stad och har betydelse är Jonsson helt för bevarandet 
av en sådan.  

Jonsson bekräftar det lästa påståendet om att nybyggnadskrav gäller vid större ombyggnad 
eller ändring.  

För egen förståelse ställer vi en fråga om planbemärkningen Tj (tågtrafik) som vi tidigare stött 
på. Vi har uppmärksammat att vissa stationshus med denna benämning tjänar som bostad. 
Jonsson gör oss då uppmärksamma på att Tj eller T på planbestämmelser kan betyda att en 
byggnad inom markerat område kan tjäna som många olika ting med koppling till tågtrafik. T 
kan innebära att småbutiker, bostäder eller likande kan vara godtagbart.  

 

Sammanfattning av mailkontakt med Stiernström, Bengt 2017-03-13 tom 2017-
03-23 

Arkitekten för ombyggnationen av Karlsborgs stationshus, Stiernström, avböjde intervju men 
gav viss förståelse för uppdraget via mail. Stiernström förklarade att uppdraget givits honom 
1990 och gällde endast bygglovsritningar för en pizzeria i en del av byggnaden. Det tillkom 
även en mindre extern del för sophantering samt en uteservering. Att göra några mer 
omfattande bygghandlingar ingick inte i mitt uppdrag, förklarar Stiernström, utan 
entreprenören byggde efter bygglovsritningarna. Uppdraget omfattade i huvudsak endast 
invändiga förändringar och ingrepp i klimatskal av energisparande karaktär var inte aktuella, 
åtminstone inte via Stiernströms eller hans kännedom.  

Vid arbetet kan vi dock anta att kommunen varit angelägna om bevarande av byggnaden då 
stadsarkitekt varit inblandad.  

Mail från Stiernström, 2017-03-14 lyder enligt följande: 



  

  

”Hej Ida och Jessica! 
 
Ni har absolut hittat rätt person.  
 
Uppdraget utfördes 1990 och omfattade att ta fram förslag och bygglovsritningar 
för ombyggnad av lokalen till pizzeria. 
Det är ju några år sedan jag gjorde ritningarna, men jag vill minnas att det kom 
till någon mindre byggnad för sophantering samt senare även en uteservering. Att 
göra några mer omfattande bygghandlingar ingick inte i mitt uppdrag utan 
entreprenören byggde efter bygglovsritningarna. 
 
Lycka till med ex-jobbet! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Bengt Stiernström”    

 

Mail från Stiernström, 2017-03-17 lyder enligt följande:  

”Hej Ida och Jessica! 
 
Tyvärr har jag egentligen inga svar på de frågor, som ni vill ha besvarade. Min 
uppdragsgivare var den rörelseidkare, som önskade öppna en pizzeria i 
stationshuset. Uppdraget omfattade i huvudsak endast invändiga förändringar 
för skapa fungerande funktioner. Frågor om om tilläggsisolering och liknande 
togs inte upp i samband med min medverkan. Jag vill dock minnas att 
stadsarkitekten var mån om att utvändigt bibehålla stationshusets karaktär och 
utseende.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Bengt Stiernström” 

 

Sammanfattning av intervju med Svensson, Lars-Eric 2017-04-05 

Intervju sker på kontoret för Atrio Arkitekter Jönköping AB. 

Stationen i Jönköping kallades Hamnstationen även om den inte ens på den tiden haft 
självklar förbindelse till hamnen, antagningsvis kallades den så då viss del av hamngodsen 
ändå passerat här. Stationen ligger utmed Munksjöns nordvästra del. Byggnaden är i 
massivtegel och utsmyckad och utformad likt ett litet slott med torn och stora fönster. 

Svenssons inblandning i projektet var till följd av ett arkitektuppdrag. Svensson gjorde skisser 
efter beställarens önskemål. Uppdraget verkade under 1,5–2 år då beställaren själv var 
entreprenör. När projektet tog sin början för 20 år sedan var stationen nedgången och sliten då 



  

  

det fortfarande tillhört banverket med verksamhet och magasin tills innan ombyggnationen. 
Ombyggnaden skulle resultera i kontorslokaler åt företaget Norrporten AB.  

Svensson var väl medveten om bevarandekravet som gällde för stationshuset. En stadsarkitekt 
var inkopplad och beslutade om vad som skulle bevaras eller inte. Svensson hade kommit i 
kontakt med bevarandekrav tidigare vid ett arbete med en flygelbyggnad till en herrgård och 
en kyrka i Gränna. Arbetet med stationshusets bevarandekrav var dock anmärkningsvärt mer 
komplicerat då de andra byggnaderna varit sekundära i sitt sammanhang. Bevarandekravet vid 
stationshuset var fast och kunde inte påverkas, men byggherren visste om detta sedan innan 
och uppbringade inte några nya problem än vad som beräknats och som arbetslaget varit 
beredda på sedan innan.  

Vad gäller krav angående energiprestanda för byggnaden var det inget som var aktuellt vid 
ombyggnadstillfället, berättar Svensson, däremot hade beställaren egna önskemål och mål för 
inomhusklimatet inför ett brukande med aspekterna ekonomiskt och bekvämt. Ytterväggar 
(tjocka tegelväggar) och golv tilläggsisolerades inte och lämnades därmed utan ingrepp. Den 
outnyttjade vinden fylldes dock med lösull för isoleringens skull. Denna åtgärd räckte för att 
höja standarden i byggnaden och resulterade i ett gott inomhusklimat. Svensson har uppfattat 
att de som vistas i stationens kontor dagligen är nöjda. Svensson har hört om de nya 
energikraven för 2020, men inte satt sig in i det till fullo då han planerar en pension och att 
kraven ännu ligger i en framtid och inte är helt bestämda ännu.  

Någon strid emellan bevarande och energisparande fanns inte vid projektet. Om projektet 
hade varit aktuellt idag, eller efter att energikraven för 2020 hade införts, och mer extrem 
tilläggsisolering blivit aktuellt finns det kanske inte några enkla lösningar vad gäller golvet. 
Väggar och tak, å andrasidan, kan isoleras invändigt med enda konsekvens att ytan blir 
mindre. Stationens insida gällde inte under några krav. Såvida man dessutom luftar ordentligt 
tillsäggisolerade väggar och tak undviks sprickbildning i tegelväggen, fuktvandrande och 
mögel, berättar Svensson. Om det däremot hade blivit en kollision är bevarandekravet av 
störst vikt, enligt Svensson, men att det kan skifta från fall till fall då energisparande också är 
en viktig fråga.  

Om kollisionen krav emellan hade blivit verklig är det inte säkert att byggnaden hade fått 
verka som bostad för energisparandets del eller tillgänglighetskraven, funderar Svensson. 
Utöver nämnda krav finns det en uppsjö av andra att ta hänsyn till. Brandkrav är ett.  
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