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Abstract 

 

Abstract 
 
Today many older buildings and industrial areas retain empty with great potential 
for reconstruction to new businesses. To take good care of these historically 
significant buildings means that we care about our cultural heritage. 
 
The focus of this thesis lays on the topic reconstruction and planning of a 
culturally interesting industrial building based on the laws and regulations that 
apply for a reconstruction. The topic is treated both in general and with a building 
on “Tändsticksområdet” of Jönköping as a case study. On this basis, a proposal 
has been developed in which a historically interesting building with a possible 
range of applications.  
 
The purpose of this report is to investigate which factors that should be 
considered in the reconstruction of historical buildings for a new business in an 
older industrial area. The goal of this work is to carry out an investigation about a 
reconstruction of historically valuable buildings in cases of changing business. 
 
The first question to be answered during the project is how an older industrial 
area can be transformed into an attractive neighborhood with mixed features. To 
answer this question, the Urban Vision of Jönköping has been the base. The 
second question is about how heritage explanations and care requirements affects 
reconstruction ability of an existing building. This question is answered largely by 
literature studies, moreover, Jönköping municipality's business plan for the area 
has been a basis for the investigation. The last question is about how the 
structural aspects are affected by a change in the businesses of an existing 
building. To investigate this issue literature studies has been undertaken, and site 
visits for the building of the area. 
 
The result of this work is that there are many factors that affect how an older 
industrial area can be developed into an attractive neighborhood with mixed 
features. In order to change and develop a culturally significant area, it is necessary 
to take into account the laws and regulations that exist regarding cultural heritage, 
in order to preserve the area and the individual building's unique character. On 
that basis, a reconstruction can be done, in this thesis of building D as a case 
study. The result of this issue is to carefully change and fulfill the constructional 
requirements of the Swedish standards.   
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Sammanfattning 
 
Idag står många äldre byggnader och industriområden tomma med stor potential 
för ombyggnad till nya verksamheter. Att ta tillvara på dessa kulturhistoriskt 
intressanta byggnader betyder att vi värnar om vårt kulturarv.  
 

Tyngdpunkten i detta examensarbete ligger på ämnet ombyggnad och planering 
för en kulturhistoriskt intressant industribyggnad baserat på de lagar och regler 
som gäller för ombyggnad. Ämnet behandlas både generellt och med en byggnad 
på Tändsticksområdet i Jönköping som fallstudie. Med detta som grund har ett 
förslag tagits fram där en kulturhistoriskt intressant byggnad fått ett möjligt 
användningsområde. 
 

Syftet och nyttan med studien är att utreda vilka byggnadstekniska faktorer som 
bör beaktas vid en ombyggnad av kulturhistoriska byggnader för en ny verksamhet 
på ett äldre industriområde. Målet med detta arbete är att genomföra en utredning 
kring en ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid ändrad 
verksamhet. 
 

Den första frågeställningen som besvaras under projektets gång är hur ett äldre 
industriområde kan omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade funktioner. 
För att svara på detta har Jönköpings Stadsbyggnadsvision legat till grund. Den 
andra frågeställningen handlar om hur kulturminnesförklaringar/bevarande- och 
varsamhetskrav påverkar ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad. 
Denna frågeställning besvaras till största del med hjälp av litteraturstudier, även 
Jönköpings kommuns affärsplan för Tändsticksområdet ligger till grund för 
utredningen. Den sista frågeställningen handlar om hur de byggnadstekniska 
aspekterna påverkas vid en ändring av verksamheter i en befintlig byggnad. För att 
utreda denna frågeställning har litteraturstudier genomförts, samt besök på plats 
för den aktuella byggnaden på Tändsticksområdet. 
 
Resultatet av arbetet är att det finns många byggnadstekniska faktorer som 
påverkar hur ett äldre industriområde kan utvecklas till en attraktiv stadsdel med 
blandade funktioner. För att uppnå detta resultat följs kommunens visioner och 
riktlinjer. Det är också viktigt att en ombyggnad sker utifrån varje byggnads 
förutsättningar. En ombyggnad bör så långt det går uppfylla samma krav som vid 
nybyggnation, dvs. enligt BBR:s normer. När detta inte är möjligt används BÄR 
som ger rekommendationer och allmänna råd för ändringen. 
 
Nyckelord 

 
Stadsbyggnadsvisioner  Ombyggnad 
Stadsutveckling  Byggnadsteknik 
Äldre industriområde  Verksamheter 
Kulturhistoriskt värde  Skissförslag 
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1 Inledning 
 
Hur genomförs en utveckling av ett äldre industriområde med kulturhistoriskt värde? Och 
hur kan en enskild byggnads omvandling i samspel med övriga området bidra till en 
attraktiv stadsdel med blandade funktioner? Dessa frågor ska utredas med en fallstudie av 
hus D på Tändsticksområdet i Jönköping. Kulturarv, visioner och byggnadstekniska 
aspekter inom ombyggnad för ett äldre industriområde är tyngdpunkten i detta 
examensarbete. Med detta som grund har ett förslag tagits fram där en kulturhistoriskt 
intressant byggnad fått ett nytt användningsområde. 
 
Tändsticksområdet är ett centrum för kultur och turism med stor potential till förbättring. 
Jönköpings kommun har en vision om att utveckla området för att skapa en levande 
stadskärna integrerat med resten av staden. Med detta som grund i rapporten görs en 
sammanställning och analys av Jönköpings kommuns Stadsbyggnadsvision kring 
Tändsticksområdet. Utifrån denna utredning ska sedan ett förslag tas fram på lämpligt 
användningsområde för hus D. De byggnadstekniska aspekterna ska tas hänsyn till vid 
ombyggnad dels generellt för en kulturhistorisk byggnad och dels för fallstudien.  
 
Detta arbete utförs som ett sista projekt i utbildningen Byggnadsutformning med 
Arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. Tillsammans med Arkitekthuset i 
Jönköping har det arbetats fram förslag på vilka möjligheter som finns för ombyggnad av 
hus D på Tändsticksområdet. Vidare har ett samarbete med Tekniska kontoret på 
Jönköpings kommun bidragit till möjligheten att genomföra detta examensarbete.  
 

1.1 Problembeskrivning 
 
Idag står många gamla byggnader och industriområden tomma med stor potential för 
ombyggnad till nya verksamheter i centrala delar av våra städer. Detta borde tas tillvara 
på, dels på grund av vårt viktiga kulturarv och dels för samhällets framåtsträvande 
utveckling. 
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till när en utveckling och ombyggnad av ett äldre 
industriområde sker är kulturarvets betydelse för förändringen. Hur påverkar 
kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav ombyggnadsmöjligheterna för 
en befintlig byggnad av detta slag? Och hur påverkar detta de byggnadstekniska 
aspekterna vid en ändring av verksamheter i en befintlig byggnad? Vid en ombyggnad av 
en kulturhistoriskt intressant byggnad finns det många olika komplikationer att ta hänsyn 
till rent byggnadstekniskt. Byggnadens förutsättningar är betydande för hur ombyggnaden 
ska ske. 
 
Valet av fallstudien för detta arbete är hus D på Tändsticksområdet i Jönköping, detta för 
att ge en praktisk tillämpning på de generella slutsatserna kring utvecklingen av området 
och ombyggnaden av hus D. Tändsticksområdet i Jönköping är en historiskt intressant 
plats med många fina kvaliteter. Här finns stor potential för en ny stadskärna som 
Jönköpings kommun vill ta tillvara på och utveckla. Tändsticksområdet är i dag ett 
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centrum för kultur, här finns även ett litet shoppingstråk och ett antal caféer.1 Jönköpings 
kommun vill i sin nya Stadsbyggnadsvision förändra bilden av området för att öka 
områdets attraktivitet och tillgänglighet även för Jönköpings invånare. 
  

1.2 Syfte mål och frågeställningar 
 
Nedan presenteras syfte, mål och frågeställningar som legat till grund för denna rapport. 
 
1.2.1 Syfte 
 
Syftet och nyttan med studien är att utreda vilka byggnadstekniska faktorer som bör 
beaktas vid en ombyggnad av kulturhistoriska byggnader för en ny verksamhet på ett 
äldre industriområde. 
 
1.2.2 Mål 
 
Målet med detta arbete är att genomföra en utredning kring en ombyggnad av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid ändrad verksamhet. 
 
1.2.3 Frågeställningar 
 
Frågeställningarna som ska besvaras i rapporten och som ligger till grund för kapitlen 
Genomförande och Fallstudie är följande: 

 Hur kan ett äldre industriområde omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade 
funktioner? 

 Hur påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav 
ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad? 

 Hur påverkas de byggnadstekniska aspekterna vid en ändring av verksamheter i en 
befintlig byggnad? 

 

1.3 Metod 
 
Nedan presenteras vilka metoder som använts för att besvara frågeställningarna. 
 
1.3.1 Frågeställning 1 
 
Hur kan ett äldre industriområde omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade funktioner? 
 
Den största delen för att besvara denna frågeställning består av litteraturstudie för den 
generella delen av arbetet. Sedan ligger Jönköpings kommuns stadsbyggnadsvision till 
grund för utredningen som en fallstudie. Även ett möte på Tekniska kontoret i Jönköping 
ligger till grund för denna del av arbetet. Sedan görs en analys på området för att komma 
fram till vilket användningsområde som är möjligt och aktuellt för hus D. Därefter tas  
ett skissförslag fram på användningsområdet med hjälp av programmet Autodesk Revit. 

                                                 
1 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i Jönköpings 

kommun, Jönköping.  
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1.3.2 Frågeställning 2 
 
Hur påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav ombyggnadsmöjligheterna för en 
befintlig byggnad? 
 
För att utreda denna frågeställning genomföras en sammanställning och analys, dels 
baserat på generella litteraturstudier och dels på Jönköpings kommuns 
Stadsbyggnadsvision och affärsplan gällande Tändsticksområdet. Även intervjuer hos 
Jönköpings kommun besvarar denna frågeställning. Efter detta utreds vilka möjligheter 
och restriktioner som finns för området i fråga om kulturminnesförklaringar. Detta gäller 
både Tändsticksområdet i stort samt specifikt för hus D. 
 
1.3.3 Frågeställning 3 
 
Hur påverkas de byggnadstekniska aspekterna vid en ombyggnad av en befintlig byggnad? 
 
För att utreda denna frågeställning görs litterturstudier och besök på platsen. Därtill ligger 
en inventeringen till grund för utredningen.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna i detta arbete är följande: 

 Endast en byggnad utreds i fråga om ombyggnad och utformning.  

 Ekonomiska aspekter tas inte hänsyn till i detta projekt. 

 Inga byggnadstekniska ritningar eller beräkningar görs i arbetet. 

 Inga förslag på specifika butiker eller verksamheter ges.  
 

1.5 Disposition 
 
Det första kapitlet i Teoretisk bakgrund och förutsättningar berör grunden till stadsutvecklingen 
i Sverige, hur Jönköpings stadsbyggnadsvision som ett exempel är uppbyggd samt hur 
man idag utvecklar nya användningsområden för äldre industribyggnader. Därefter 
behandlas Kulturarvet i Sverige där det beskrivs hur man idag vårdar våra kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. I kapitlet Ombyggnad behandlas en rad olika aspekter som bör 
beaktas vid en ombyggnad av en äldre byggnad. Detta är kopplat till hur man ser på de 
olika delarna ur ett kulturhistoriskt perspektiv och hur dessa påverkas genom att ha ett 
kulturhistoriskt värde. Denna del inriktas även på en ombyggnad av en äldre 
industribyggnad. Detta innefattar bland annat lagar och regler för ett ombyggnadsprojekt, 
byggnadens konstruktion, tekniska system, energihushållning med värmeisolering, brand, 
ljud och tillgänglighet. 
 
Under kapitlet Genomförande ligger litteraturstudier där tre referensobjekt beskrivs och som 
alla har en koppling till vår fallstudie. Dessa referensobjekt är omgjorda industriområden 
eller industrilokaler, och har idag ett annat användningsområde än det ursprungliga.  
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Under Fallstudie behandlas Tändsticksområdet i Jönköping samt den valda byggnaden; hus 
D. Här ges en historisk bakgrund till området för att sedan gå in på hur planerna ser ut 
för utvecklingen av Tändsticksområdet idag. Området är ett kulturarv med vissa 
restrektioner, och detta förklaras närmare under Kulturarvet på Tändsticksområdet. Därefter 
finns en områdesinventering för att ge en överblick på vilka byggnader och verksamheter 
som finns där idag samt förutsättningar för ombyggnad i hus D. 
 
Därefter beskrivs fallstudien över hus D gällande byggnadens konstruktion, tekniska 
system, energihushållning och värmeisolering, brand, ljud och tillgänglighet. Därtill ges 
förslag på utformningen med hänsyn på kvaliteter som finns där idag. Till sist presenteras 
ett skissförslag på användningsområdet som en idé på hur byggnaden skulle kunna 
utnyttjas som galleria. 
 
På Resultat och analys besvaras de frågeställningar som uppsatsen bygger på. Därefter förs 
en Diskussion om hur projektet fortskridit och hur det utvecklades med aspekter på vad 
som blev bra och vad som kunde göras bättre.  
 
Slutligen kommer en sammanställning på använda Referenser och bifogade ritningar och 
Bilagor. 
 
 
 



Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

10 

2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
 
Teoretisk bakgrund och förutsättningar behandlar tre huvudområden: utveckling av ett 
äldre industriområde, kulturarvet i Sverige och ombyggnad. Detta avsnitt är till största del 
baserat på litteraturstudier och behandlar ämnena rent generellt. Det första kapitlet, 
Utveckling av ett äldre industriområde, beskriver stadsutvecklingen i Sverige, hur Jönköpings 
stadsbyggnadsvision är uppbyggd samt hur utveckling av nya användningsområden för 
äldre industribyggnader ser ut. Kapitlet Kulturarv i Sverige beskriver hur kulturarvet ser ut 
och hur det tas hand om, dels generellt och dels för industribyggnader. Därefter 
presenteras Ombyggnad som ger grundläggande kunskaper i vad som bör beaktas 
byggnadstekniskt vid en ombyggnad av äldre byggnader och industrier.  
 

2.1 Utveckling av ett äldre industriområde 
 
Detta kapitel innehåller beskrivningar av stadsutvecklingen i Sverige, hur en 
stadsbyggnadsvision ser ut med Jönköping kommun som exempel, samt hur utvecklingen 
av nytt användningsområde går till för en industribyggnad. 

 
2.1.1 Stadsutvecklingen i Sverige 
 
I Sverige styrs samhällsplaneringen av plan- och bygglagen och miljöbalken. I processen 
med samhällplaneringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och även mot 
enskilda intressen. Detta ska ske i en öppen och demokratisk process. Det är Boverkets 
uppgift att bevaka hur lagstiftningen för planering och byggande tillämpas. Vid behov 
styrs även tillämpningen med hjälp av föreskrifter och allmänna råd.2 
 
Boverkets arbete med stadsutveckling och arkitektur innebär ofta hantering av många 
komplexa frågeställningar som påverkar varandra gällande utveckling av nya miljöer. Ofta 
handlar det också om utveckling av kvaliteten hos redan befintliga bebyggelseområden. 
Att skapa en långsiktigt hållbar stadsmiljö är en utmaning som handlar om att den ska 
vara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt fördelaktig. För Boverket finns en viktig 
aspekt att staden och dess omgivande små samhällen och landsbygd skapar rika och 
levande stadsmiljöer och stadskärnor. Utmaningen i dessa stadsutvecklingsfrågor är 
många. Dels handlar det om att skapa en god ekonomisk tillväxt i resultatet av 
utvecklingsområdet. Boverket vill också förbättra livsmiljöerna i städerna, fortsätta att 
bygga en god social sammanhållning i hela landet, samt att värna om naturen med hjälp av 
att skapa en bra balans mellan stad och land. Tillsammans med detta är även bevarandet 
av landets kulturvärden en viktig faktor att ta hänsyn till vid samhällsutvecklingen.3 
 
Det är kommunerna som ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen i landet och detta 
regleras i plan- och bygglagen. Detta genom att inneha en aktuell kommuntäckande 
översiktsplan som sedan ska utgöra underlag för framtagning av detaljplaner och 

                                                 
2 Boverket. Planera. 2011-12-06. http://www.boverket.se/Planera/(Hämtad 2011-10-07) 
3 Boverket. Planera - Stadsutveckling och arkitektur. 2011-10-19. 
http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/(Hämtad 2011-10-08) 

http://www.boverket.se/Planera/
http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/
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områdesbestämmelser. För befintliga bebyggelseområden reglerar planerna dels 
bevarande och dels förutsättningar för ändring.4 
 
2.1.2 Stadsbyggnadsvision 
 
En stad utvecklar inte sig själv, det behövs en vision och ett målmedvetet samarbete 
mellan offentliga och privata intressen för att få en stärkt roll. Jönköpings kommun har 
upprättat en stadsbyggnadsvision som innebär att med hjälp av ett arbetssätt i form av 
projekt utveckla Jönköping som stad. Denna stadsbyggnadsvision handlar om att utveckla 
staden ur ett helhetsperspektiv innehållande fyra huvudsakliga arbetsområden: 

1. Stadens liv och rörelse 3. Förnyelse i stadskärnan 
2. Förnyelse kring Munksjön 4. Stadens hållbara kommunikationer.5 

 

 
 

Figur 1. Bilden visar de fyra huvudsakliga arbetsområdena i Jönköpings kommuns Stadsbyggnadsvision. 
 

I Jönköping finns goda möjligheter till att utveckla mångfalden av arbeten, varor och 
tjänster, likaväl som en utveckling av fritidsaktiviteter och nöjen skulle utveckla staden. 
När stadskärnan börjar fyllas med människor skapar folkvimlet i sig själv en lockande 
atmosfär och butiker och andra näringsidkare får då fler kunder.6 
 
Målen för stadsutvecklingen är att kärnan i Jönköping ska växa genom att ha en långsiktigt 
hållbar stadsutveckling både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Detta innebär att 
barnperspektivet och god tillgänglighet särskilt beaktas. Staden ska också enligt 
Jönköpings kommun utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse som ska innehålla 
bostäder, service och arbetsplatser. Kärnan ska vidare få en attraktivitet genom ett 
samspel mellan dess södra del och stadskärnan, samt med övriga stadsdelar i kommunen 

                                                 
4 Boverket. Boverket planera - Kommunal planering. 2010-08-31. 
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/ (Hämtad 2011-12-16) 
5 Jönköpings kommun. Vad är stadsbyggnadsvisionen? 2011-12-01. 
http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/meny/vadarstadsbyggnads
visionen.4.20c0f2612f252c8d1f80002152.html (Hämtad 2011-12-16) 
6 Ibid, 11. 

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/
http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/meny/vadarstadsbyggnadsvisionen.4.20c0f2612f252c8d1f80002152.html
http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/meny/vadarstadsbyggnadsvisionen.4.20c0f2612f252c8d1f80002152.html
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och landet. Detta ska resultera i en stadskärna fullt med liv och innehåll som präglas av 
kreativitet, öppenhet och tolerans. Stadsstrukturen ska vara utformad i en storlek som ger 
attraktiva, trygga och upplevelserika platser som ger plats för rekreation och grönska. Till 
sist ska kärnan utformas med en stadsstruktur som ger förutsättningar för hållbara 
kommunikationer.7 

 
2.1.3 Utveckling av nya användningsområden för äldre industribyggnader 
 
I Sverige finns idag närmre 100 000 industribyggnader som i sin helhet är utsatt för 
snabba förändringar. Detta beror till stor del på näringslivets strukturomvandling som 
varit omfattande de senaste decennierna och kan antas fortsätta. Många av dessa 
byggnader har fått och kommer att få ett nytt användningsområde i form av kontor, 
lokaler för utbildning, handel, kultur m.m. Med kreativitet, initiativförmåga och bra 
omständigheter kan en industribyggnad med sämre förutsättningar ges en ny användning. 
Både tekniska och ekonomiska värderingar kräver en uppfattning om den framtida 
användningen för att ge ett tillfredsställande resultat.8  
 
Dessa industrianläggningar har dock orsakat besvär i många av landets kommuner i fråga 
om svårigheterna att använda dessa övergivna lokaler på ett bra sätt. De många nya 
möjligheterna för återanvändning av industribyggnaderna ger ofta en komplicerad process 
i bedömningen med svårförutsägbara krav.9  
 
Inför framtiden vid ombyggnad av äldre industriområden kommer det kontinuerliga 
införandet av ny teknisk utveckling, som förändrar verksamheternas krav i fråga om 
lokalernas standard och utrustning, att bli bättre. Ombyggnad kommer därmed att ske för 
att förbättra den fysiska arbetsmiljön i framtiden och de nya kraven på ombyggnad och 
tillbyggnad kommer alltid att vara en aktuell fråga.10  
 

2.2 Kulturarv 

 
Nedan presenteras en kortare beskrivning av Sveriges kulturarv och hur det tas hand om. 
Sedan beskrivs hur vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader går till för att behålla 
dess karaktär och till sist beskrivs industribebyggelsens kulturhistoriska värde generellt.  
 
2.2.1 Kulturarvet i Sverige 
 
I Sverige finns många kulturminnesmärkta byggnader, vilket innebär att byggnaden är 
kulturhistoriskt intressant och att man vill bevara landets kulturmiljö.  För att varje län ska 
kunna bevara sitt kulturhistoriska värde för bebyggelsen är det av prioritet att vårda och 
underhålla denna. Det är också viktigt att ombyggnader sker utifrån varje byggnads 
förutsättningar. För att göra detta på ett riktigt sätt handlar det om att använda 

                                                 
7 Jönköpings kommun. Vad är stadsbyggnadsvisionen? 2011-12-01. 
http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/meny/vadarstadsbyggnads
visionen.4.20c0f2612f252c8d1f80002152.html (Hämtad 2011-12-16) 
8 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
9 Ibid, 12. 
10 Ibid, 12. 

http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/meny/vadarstadsbyggnadsvisionen.4.20c0f2612f252c8d1f80002152.html
http://www.jonkoping.se/ovrigt/stadsbyggnadsvision/stadsbyggnadsvisionen/meny/vadarstadsbyggnadsvisionen.4.20c0f2612f252c8d1f80002152.html
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kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att på bästa sätt ta tillvara på 
byggnadernas karaktär – dvs. det ursprungliga och traditionella utseendet.11  
 
I de flesta län har länsmuseerna gjort kulturinventeringar angående kulturhistoriskt 
intressanta byggnader och miljöer. Jönköpings län har med sina stora och små industrier 
blivit vida känt.12 Några exempel på kulturminnesmärkta byggnader i Jönköping är: 

 Gamla Rådhuset – som ritades av Erik Dahlberg och invigdes år 1696. 

 Länsresidenset – är ett statligt byggnadsminne i nyrenässansstil från år 1886. 

 Gamla Braheskolan – ett före detta tingshus på Visingsö och är från 1663. 

 Tändsticksmuseet – fabrikslokal från Tändsticksområdet som invigdes år 1848.13      
        

För att säkerställa att de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna bevaras och skyddas 
finns lagar och förordningar där ansvaret delas av stat, kommun och fastighetsägare. Plan- 
och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (Mb) reglerar de allmänna förutsättningarna och 
kraven gällande markanvändning och byggande. Enligt Miljöbalken är skydd för särskilda 
kulturvärden ett generellt krav som statliga sektorsmyndigheterna ansvarar för. Men det 
primära ansvaret för bevakning av riksintressena ligger hos kommunerna och om detta 
missköts är det länsstyrelsen som griper in. Plan- och bygglagen är ett kommunalt 
styrinstrument som dels omfattar generella krav på varsamhet mot befintlig bebyggelse 
och miljö och dels omfattar möjligheter att skapa ett skydd för särskilt värdefulla 
byggnader och byggnadsmiljöer. Kulturminneslagen (KML) är ett statligt styrinstrument 
som omfattar bestämmelser till skydd för fornminnen, kyrkor och byggnadsminnen 
m.m.14  
 
Det är länsstyrelsens uppgift att besluta om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer i Sverige, och dessa skyddas med ett så kallat byggnadsminne. Lagen om 
kulturminne (SFS1988.950) betyder att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, 
kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande skyddas av denna lagbestämmelse som ett 
byggnadsminne.15 Syftet är att ge dessa byggnader ett starkt och långsiktigt skydd där 
kravet på tillsyn och rådgivning är stort . För att bevara dessa byggnader kan 
Länsstyrelsen lämna ett ekonomiskt bidrag, vilket kallas för byggnadsvårdsbidrag.16 
 

                                                 
11 Länsstyrelsen i Jönköping. Samhällsplanering och kulturmiljö- Byggnadsvård. 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/byggnadsvard/Pages/default.aspx (Hämtad 2011-10-29) 
12 Länsstyrelsen i Jönköping. Samhällsplanering och kulturmiljö- Byggnadsvård Industrimiljöer. 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/byggnadsvard/industrimiljoer/Pages/index.aspx (Hämtad 2011-10-29) 
13 Ibid, 13. 
14 Riksantikvarieämbetet. (2002) Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Riksantikvarieämbetets förlag, 
Stockholm. 
15 Länsstyrelsen i Jönköping. Samhällsplanering och kulturmiljö- Skyddad bebyggelse. 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-
bebyggelse/Pages/default.aspx (Hämtad 2011-10-30) 
16 Länsstyrelsen i Jönköping. Samhällsplanering och kulturmiljö- Skyddad bebyggelse, Byggnadsminnen. 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-
bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/index.aspx (Hämtad 2011-10-30) 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/industrimiljoer/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/industrimiljoer/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/index.aspx
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Enligt BÄR, Allmänna råd om ändring av byggnad, ska en kontroll av kulturvärden 
utföras, där varsamhetskraven och förvanskningsförbudet beaktas för den befintliga 
byggnaden. Detta bör göras av fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden för att 
samhällskraven om tillvaratagande av byggnadens kulturvärden ska bli uppfyllda.17 
 
Varsamhetskravet är en del av BÄR som handlar om varsam ändring av all bebyggelse 
såväl ny som gammal. Varsamhet innebär att behålla egenarten i den befintliga miljön och 
avser inte enbart traditionellt kulturhistoriska värden, utan även alla byggnader med 
karaktärsbärande uttryck. Varsamhetskraven anger inte alla egenskaper som en byggnad 
ska uppfylla, utan avsikten är att förändringar av en byggnad ska utföras med 
hänsynstagande till befintliga egenskaper som är värda att bevara. Det betyder i sin tur att 
hänsyn ska tas till det ursprungliga utseendet och de metoder och den teknik som 
använts.18  
 
Byggnader eller bebyggelseområden som har ett särskilt värde att bevara är skyddade 
enligt följande citat ur BÄR: 
 

”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.”19 

 
Lagarna kring kulturarvet i Sverige är en viktig del för att bevara de kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna i landet. För att Sverige ska fortsätta att ha en unik bebyggelse är 
byggnadernas ursprungliga och traditionella karaktär viktig att ta tillvara på och framhäva. 
För att rent praktiskt ta hänsyn till detta bör Kulturminneslagen och Miljöbalkens regler 
ligga till grund för möjligheterna till ombyggnader och noggranna utredningar bör göras 
för varje enskilt fall. 
 
2.2.2 Industribebyggelsens kulturhistoriska värde 
 
Under årens lopp har industribebyggelsens kulturhistoriska värde varit obeaktad och det 
finns väldigt få industribyggnader som är klassat som byggnadsminne, och de 
byggnadsminnen som finns är oftast äldre bruksmiljöer. Som en följd av näringslivets 
strukturomvandlingar och det stora antalet industrinedläggningar som skett på senare år 
har industriminnesvården uppmärksammats. År 1981 inkluderades därför 
industribyggnader bland kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är berättigade till 
statsstöd vid bevarande. Det som gör industribyggnader värda att bevara är att den 
ursprungliga verksamhetens industrihistoriska intresse, samt byggnadernas och den 
samlade miljöns arkitektoniska och stadsbildsmässiga värde. Äldre industribyggnader kan 
ge en unik och värdefull kunskap om den produktionsteknik och arbetsförhållanden som 
en gång bedrevs i dessa lokaler. Ju mer karakteristisk en byggnad är som uttryck för den 
ursprungliga verksamheten, desto mindre är chansen att den förblivit oförändrad. När 
produktionen har slutat och byggnaden övergivits gör dess anpassade och speciella form 

                                                 
17 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
18 Ibid, 14. 
19 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, s.23. BÄR. Boverket, Karlskrona. 
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svår att använda för andra ändamål. De ombyggnadsåtgärder som görs går då ofta ut över 
de ursprungliga detaljerna.20  
 
En bevarad äldre miljö värderas högt av allmänheten och byggnadsvårdare. Den 
kommunala planeringens bestämmelser om tillåten markanvändning för ett område är en 
avgörande faktor vid en förändring av enstaka byggnader.21 
 

2.3 Ombyggnad 
 
I detta stycke behandlas denna frågeställning teoretiskt för vad bör beaktas 
byggnadstekniskt vid en ombyggnad av en befintlig byggnad, och delvis för en äldre 
industribyggnad, med hänsyn till kulturhistoriska värden. 
 
2.3.1 Boverkets ändringsråd, BÄR 
 
Boverkets ändringsråd, BÄR, har i denna rapport legat till grund för följande avsnitt kring 
ombyggnad. Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR) gäller vid ändring av 
alla typer av byggnader då tillbyggnader inte är medräknat. BÄR innehåller kommentarer 
och allmänna råd ur förarbetena till lagstiftningen och Boverkets regler. Vid ändring av en 
befintlig byggnad ska ett antal tekniska krav uppfyllas enligt bygglagstiftningen. BÄR ska 
enligt Boverkets hemsida: 

 ”tydliggöra varsamhetskravets innebörd  

 ge en ledning för avvägningen mellan de tekniska egenskapskraven och hänsynen till ändringens 
omfattning och byggnadens förutsättningar 

 förmedla ett praktiskt användbart förhållningssätt för att underlätta de ställningstaganden som 
måste göras inför och i varje ändringsprojekt.” 22 
Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 

 
En ändring av en befintlig byggnad ska utföras varsamt så att dess karaktär beaktas och 
dess värden tas tillvara. Detta beskrivs angående några enkla grundregler för ändringar i 
Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”, från år 2006: 

 ”Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna. 

 Rådgör på ett tidigt stadium med brukare, kommun och antikvarisk expertis. 

 Begränsa ingreppen och bevara och reparera det som fungerar. Sträva efter att tillgodose nya 
funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna möjligheter. 

 Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i 
helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med teknisk expertis. 
Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som i framtiden medger 
utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.”23 
Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 

                                                 
20 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.  
21 Ibid, 15.  
22 Boverket. Bygga och förvalta - Ändra och bygga till, Boverkets ändringsråd. 2009-03-16. 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Boverkets-andringsrad-BAR/ (Hämtad 
2011-11-03) 
23 Ibid, 15. 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Boverkets-andringsrad-BAR/


Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

16 

2.3.2 Lagar och regler 
 
För att utreda hur en ombyggnad ska se ut bör hänsyn tas till förutsättningarna som dels 
innefattar vilka lagar och regler som gäller för ombyggnad och dels byggnadens eget 
utseende och uppbyggnad.24 När inga ritningar finns på byggnaden görs en uppmätning 
av huset för att rita nya planer, fasader och lämpligen sektioner. Detta utförs av en 
konsult med kunskap inom området. Utifrån detta får konsulten en överblick över den 
gamla byggnaden och se vad som behöver och kan åtgärdas.25  
 
Byggandet i Sverige regleras enligt nationell lagstiftning. De viktigaste författningarna som 
styr byggandet är: 

 PBL – Plan- och Bygglagen  

 BVL – Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. 

 BBR – Boverkets byggregler 

 BÄR – Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 

 BKR – Boverkets bygg- och konstruktionsregler 

 BVF – Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.26 
 
Vid en ombyggnad ska de tekniska egenskapskraven uppfyllas enligt BVL och BVF. Vid 
all typ av ändringsarbeten ska hänsyn tas till ändringens omfattning och byggnadens 
förutsättningar när de tekniska kraven tillämpas för varje enskilt fall.27 
 
Plan- och Bygglagen anger när bygglov och bygganmälan krävs. Den handlar också om 
tillsyn och kontroll. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och för ett 
estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden ger tillstånd enligt PBL i 
form av bygglov, rivningslov och marklov. För det flesta större byggnadsåtgärder krävs ett 
bygglov och för att starta byggandet krävs en bygganmälan.28 
 
Ska en ombyggnad ske invändigt krävs ett bygglov om en byggnad inreds till nya ändamål. 
Utvändigt kan en bygglovsansökan behöva lämnas in till byggnadsnämnden om det finns 
planer på att ändra utseendet på fasaden då materialbyte eller nya fönster och dörrar 
planeras. En bygganmälan vid en ombyggnad ska lämnas in om ändringarna gäller 
bärande konstruktioner eller betydande ändringar i planlösningarna, tekniska installationer 
eller byggnader med skyddsbestämmelser. 
 
Byggherren och byggnadsnämnden ska i de flesta fall hålla ett byggsamråd med utvald 
kvalitetsansvarig efter att bygganmälan är genomförd. Efter samrådet upprättar 
byggnadsnämnden en kontrollplan där byggherren ska uppfylla sina åtaganden. Därefter 
utfärdar byggnadsnämnden ett slutbevis.29 
 

                                                 
24 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
25 Ibid, 16. 
26 Ibid, 16. 
27 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
28 Ibid, 16. 
29 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
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2.3.3 Uppstarten 
 
Vid startaren av en ombyggnad är det viktigt att ta god tid på sig gällande planeringen, när 
ombyggnaden väl är igång är det oftast för sent och för dyrt att planera om.30 En 
förutsättning för att uppnå ett bra resultat vid en ombyggnad att ha goda kunskaper kring 
byggnadens tekniska uppbyggnad. Även byggnadens och platsens kvaliteter och brister 
bör vara väl utredda för att på ett framgångsrikt sätt kunna välja rätt metoder, material 
och lösningar för ombyggnaden. Detta resulterar i ett varsamt tillvägagångssätt och ett 
gott resultat. Innan ändringen/ombyggnaden av en byggnad sätts igång behöver 
byggherren i många fall kontakta en antikvarisk expertis där följande utreds: 

 Byggnadens historia och karaktär 

 Utförande och tidigare användning 

 Byggnadens teknik, konstruktion och skick 

 Tillgänglighet.31 
 
Detta är ett citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR: 
 

”Allmänt råd 
Varje större ändringsarbete bör föregås av en förundersökning där byggnadens värden, kvaliteter och 

brister tydliggörs. Förundersökningen bör göras så tidigt att dess resultat 
kan ligga till grund för den övriga projekteringen.”32 

 
Vid starten av en renovering görs en förstudie i form av en teknisk inventering. Detta 
utförs för att få en översikt över vad som behöver åtgärdas i byggnaden. Stommen, 
kanaler, rör, installationer, ventilationssystem, radonhalt etc. bör kontrolleras. Detta ska 
göras av en specialist som har god kunskap i området så att utredningen får en rättvis 
bedömning. Boende eller de som driver fastigheten kan vara en viktig ingång till 
information vid en teknisk inventering.33 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de bevarandevärden som eventuellt kan finnas för 
byggnaden i form av kulturminnesförklaring osv. Detta kan göras hos kommunen och 
med hjälp av antikvarie samt arkitekt. För att få den senaste informationen om lagstiftning 
vid renovering kontaktas även här kommunen, och då även när det gäller 
tillgänglighetskrav vid kommersiella byggnader.  
 
Efter inventeringen görs en plan upp hur planerna kan fortskrida på renovering. Sedan tas 
en specifikation fram på vilka krav som byggnaden ska uppnå efter renoveringen. Dessa 
kan hämtas från de nya EU-direktiven: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 
2010/31/EU.34 
 
 

                                                 
30 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
31 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
32

 Ibid, 17. 
33 (2009) Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75. VVS Företagen, Stockholm. 
34 Europeiska kommissionen. 2011-12-20. 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm (Hämtad 2011-12-20) 
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2.3.4 Ekonomiska aspekter 
 
Då en byggnad är på rätt plats, rätt byggd och väl förvaltad och utvecklad blir byggnaden 
en tillgång med lång varaktighet som kan bevara sitt värde i ett sekel eller mer. Under 
byggnadens livscykel fattas många olika slags beslut som ger ekonomiska konsekvenser 
som är både omfattande och långvariga. En god förvaltning av en byggnad ligger i hela 
samhällets intresse då detta hjälper till att behålla eller gärna öka de värden som 
förvaltningen omfattar.35 
 
Redan tidigt i ett ombyggnadsprojekt bör en uppfattning om var kostnaderna kommer att 
landa finnas och komma fram till inom vilka kostnadsramar det rör sig om. Denna 
uppskattning ska sedan ligga till grund under hela projektets finansiering. Detta 
underlättar för olika val och beslut som måste fattas under ombyggnadstiden. En första 
grov uppfattning om kostnader kan man skaffa sig genom att se till referensobjekt, d.v.s. 
projekt med liknande storlek och tillvägagångssätt. Detta kan ge erfarenhetsmässiga 
uppmätta kostnader för om - och nybyggnad, men dessa kan ge stora felmarginaler då 
varje projekt är unikt.36 
 
Enligt BBR 18:s allmänna råd är det byggherren som får välja de material och tekniska 
lösningar som är ekonomiskt lämpliga och praktiska att sköta. Dessa lösningar ska 
samtidigt följa lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd. Livslängden avser den tid som 
byggnaden eller byggnadsdelen normalt är funktionsduglig. Om byggnadsdelar och 
installationer har kortare livslängd än byggnadens avsedda livslängd bör dessa vara lätt 
åtkomliga och lätta att byta ut. Därtill bör dessa byggnadsdelar och installationer vara lätta 
att underhålla, driva och kontrollera. Dessa byggnadsdelar och installationer som inte 
förväntas att bytas ut under byggnadens avsedda brukstid bör antingen vara beständiga 
eller kunna skyddas, underhållas och hållas i stånd så att kraven i BBR uppfylls. Även 
förväntade förändringar av egenskaperna för byggnaden bör tas hänsyn till vid 
byggherrens val av material och tekniska lösningar.37  

 
Det finns ett antal sätt att påverka kostnaderna i ett projekt. Det allra viktigaste är  en 
noggrann planering, annars är risken stor att kostnaderna ökar i och med ändringar under 
byggtiden. Utöver själva ändringskostnaden kan även andra kostnader tillkomma då en 
ogenomtänkt lösning ofta drar med sig andra detaljer som måste ändras därefter. Om 
kostnaderna bör skäras ner rent allmänt i ombyggnadsprojektet är det mest lönsamma att 
till en början pruta på mängder istället för att sänka kvaliteten på produkter. Att pruta på 
kvaliteten är oftast en kortsiktig besparing då hög kvalitet är kopplad till lägre 
underhållskostnad och längre livslängd. Det är viktigt att skilja på utgifter under 
ombyggnaden och underhållskostnader på lång sikt.38 
 

                                                 
35 Bejrum, H., Hanson, R., G Johnson, B. (1994) Livscykelekonomi för byggnader. Byggforskningsrådet, 
Stockholm. 
36 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
37 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-12-15) 
38 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf


Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

19 

Vid planering för de finansiella bitarna vid en ombyggnad bör ett överslag för 
driftkostnaderna göras vilket till sist resulterara i storleken på kostnadsramen. Till hjälp 
för finansieringen kan ett statligt bidrag erhållas för: 

 byggnader som är kulturhistorisk intressant  

 byggnader som konverterar från elvärme och som genomför effektminskande 
åtgärder 

 åtgärder mot radon i byggnaden och om dricksvattnet åtgärdas.39 
 
2.3.5 Byggnadens konstruktion 
 

”Allmänt råd 
För en konstruktion som genom ändring får väsentligt ökad last eller då annan ändring av den bärande 

konstruktionen behöver göras, bör en hållfasthetskontroll genomföras enligt BKR. Dimensionerande 
materialvärden kan dock som alternativ till metoden i avsnitt 2:323 i BKR bestämmas genom provning 

av befintlig konstruktion.”40 
Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 

 
Nedan följer en beskrivning av byggnadens stomme, grund och tak och vilka faktorer 
som bör beaktas vid en ombyggnad. 
 
Stomme 

 
Den vanligaste typen av skada på en stomme med en bakgrund som industribyggnad är 
belastningsskador och fuktskador. Detta beroende på vilken process som hushållits i 
byggnaden och på de aktiviteter som utförts. Gjutjärn och stål är karakteristiskt i äldre 
industribyggnader, och även dessa kan drabbas av fuktskador i form av rost.41 
 
Håltagning i mellanbjälklag samt förändringar av stommen försämrar den ursprungliga 
stabiliteten. I tegelbyggnader finns det ett problem med frostsprängning då en industri 
slutar vara i bruk och då byggnaderna ofta lämnas ouppvärmda. Många industrier byggdes 
nära sjöar och vattendragför att bland annat ge kraft åt produktionen och för att förenkla 
transporter, vilket också medför en ökad risk för frostsprängning.42 
 
När en ändring av stommen ska vidtas krävs det god kunskap om hur denna är uppbyggd 
för att undvika negativa överraskningar. Därtill bör kännedom finnas om byggnaden är 
kulturminnesförklarad för att veta vilka begräsningar som gjorts angående ändring av den 
befintliga stommen. Då stommen vid renovering och ombyggnad kan behöva stora 
kompletteringar bör noggranna överläggningar bedöma vilka åtgärder som är värda att 
göra.43 Då det gäller öppning i tegelväggar är dessa relativt lätta att göra.44  
Den vanligaste ändringen av stommen är nya öppningar för dörrar och fönster. Först ska 
en avlastning av den bärande delen som ska tas bort ske för att leda lasten till intilliggande 

                                                 
39 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
40 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
41 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.  
42 Ibid, 19. 
43 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
44 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
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bärande delar. Först därefter kan håltagningar göras i den bärande konstruktionen.45 Stål 
anses som den bästa kompletteringen till en stomme vid förstärkning eller avväxling. Vid 
arbeten med kompletteringar av stommen ska hänsyn samtidigt tas till att stötta upp kring 
den del som ändras för att undvika skador på byggnaden. Även bärande innerväggar ska 
handskas med försiktighet för att inte äventyra stommens stabilitet.46 
 
Stommens konstruktion anpassas efter väderförhållandena på aktuell plats- varmare 
klimat ger än lättare konstruktion men då kan avkylningen vara ett problem, medan i 
kallare klimat krävs konstruktioner som är väl anpassade för kyla och andra 
påfrestningar.47 
 
Grund 

 
Industribyggnader är som ovan nämnt ofta byggda i närheten av sjöar och vattendrag 
vilket kan innebära att de är placerade på utfylld mark. Även mark med låg bärighet, så 
som en leråker i närheten av staden, utgör en vanlig placering för de äldre industrierna. 
Detta kan ge sättningsskador på grunden och skevhet kan uppkomma i väggar och 
bjälklag, vilket kan äventyra stommens stabilitet. Vid misstanke av sättningsskador bör 
byggnaden undersökas av fackman.48 
 
Det finns mer eller mindre allvarliga skador som kan uppkomma i grunden. Till mindre 
skador räknas förslitningar från väder och vind som uppkommer genom åren. Vissa 
skador behöver omedelbara åtgärder för att förhindra större skador som kan uppkomma i 
resten av byggnaden. Större skador kan vara sättningar i marken vilket kan äventyra hela 
stommens konstruktion.49 Genom enklare iakttagelser avgörs brister eller skador på 
grunden vid en besiktning. I boken Grunder, skriven av Sven-Erik Bjerking är det dessa 
aspekter som bör uppmärksammas:  

 ”Dålig och ojämn bärighet i grunden? 

 Ojämna grundvattenförhållanden? 

 Dålig styvhet i grundkonstruktionen? 

 Olyckliga marklutningar med felaktig dränering? 

 Ovarsam återfyllning och ledningsbrist?”50 
 
Om det finns fuktskador i grunden kan detta även komma ovanifrån, och inte bara från 
marken. Dålig ventilation inne i byggnaden eller en bristande ytterväggskonstruktion där 
det tränger in fukt kan leda till skador i grunden. En orsak av skador i grunden är inte 
alltid den aktuella byggnadens ”fel”, utan dessa kan även uppkomma från 
grannfastigheten eller markledningar i den närmsta omgivningen.51 

                                                 
45 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
46 Ibid, 20. 
47 Ibid, 20. 
48 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
49 Bjerking, S-E. (1989) Grunder. Byggforskningsrådet, Stockholm. 
50 Bjerking, S-E. (1989) Grunder, sid 18. Byggforskningsrådet, Stockholm. 
51 Ibid, 20. 
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Vid en ombyggnad bör en besiktningsman göra en inspektion om grunden är skadad eller 
har brister. Därefter är det upp till fastighetsförvaltaren att se till att skadorna blir 
åtgärdade för att undvika större skador som kan uppkomma längre fram.52  
 
Tak 

 
Konditionen på byggnadens yttertak är ytterst viktig när det gäller fuktproblem i en 
byggnad. Även med små sprickor kan stora skador uppkomma på bärigheten i taket och 
dess konstruktion.53 Vid en renovering eller ombyggnad av en fastighet är det sällan hela 
yttertaket byts ut i allmänhet. Enstaka delar eller plattor på tak kan komma att behöva 
bytas ut för att ersätta skadade partier.  Äldre byggnader har oftast branta tak (då över 
25°) vilket skapar en större valmöjlighet bland material då de flesta material går att 
använda på branta tak. Vid låglutande tak ska tegelpannor inte användas för att undvika 
att fukt tränger in eller att det blir ett baksug in under takpannorna.54 
 
2.3.6 Tekniska system 
 

”Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi så som ventilation, fast installerad belysning, 
elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet begränsas och energin 

används effektivt.”55 
Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 

 
Nedan följer en generell beskrivning av installationer, ventilation och el för äldre 
byggnader och vad som ska beaktas vid en ombyggnad. 
 
Ventilation 

 
”Vid mera omfattande ändringsåtgärder bör möjligheterna att åstadkomma en energieffektivisering genom 
förändring eller intrimning av ventilationssystemet alltid undersökas. Vid installation, utbyte eller ändring 

av ventilationssystemet, bör man sträva efter att uppfylla de krav på energihushållning som gäller vid  
nybyggnad vad avser kanalisolering, täthet och styrsystem, se avsnitt 9:5 och  

9:6 i BBR”56
 

Citat ur Boverkets ”BBR 18”. 
 
Enligt BBR, Boverkets byggregler 2011, ska byggnader utformas så att de kan ge 
förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än bara tillfälligt. 
Kraven för kvaliteten på inneluften bör anpassas till rummets avsedda ändamål för 
användning. Dålig luft innehåller föroreningar i en koncentration som medför negativa 
hälsoeffekter eller dålig lukt. Ventilationssystem ska utformas så att uteluftsflöde kan 
tillföras till byggnaden och därtill ska detta system kunna föra bort dessa hälsofarliga 
ämnen, fukt, lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt 

                                                 
52 Bjerking, S-E. (1989) Grunder, sid 18. Byggforskningsrådet, Stockholm. 
53 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
54 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
55 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-12-16) 
56 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
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föroreningar från verksamheter i byggnaden. Nedan följer ett citat ur BBR:s Allmänna 
råd: 

”Regler om luftkvalitet och ventilation ges även ut av Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Vid 
projektering är det viktigt att ta hänsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar över tid och i 
byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara lokal och tillfällig tas lämpligen omhand med 

punktutsugning, t.ex. köks- och badrumsventilation med forceringsmöjlighet. Material som inte avger 
stora mängder föroreningar eller emissioner bör väljas i första hand för att undvika ökat behov av 

luftväxling.”57 
Citat ur Boverkets ”BBR 18”. 

 
Vid ombyggnad av en större byggnad med ändrat användningsområde finns det högre 
krav på luftkvaliteten än i mindre byggnader. Det kan bli problem att dra in stora 
mekaniska system i befintliga byggnader, då får anpassning av systemet ske utifrån 
förutsättningarna för varje enskild byggnad.58  
 
De olika tekniska funktionerna i en befintlig byggnad kan påverka varandra vid ändring av 
byggnaden. Till exempel kan ändring av uppvärmningssystemet påverka ventilations-
systemets krav på funktioner, som i sin tur påverkar fukttillståndet i byggnadens 
klimatskiljande delar osv. Därför bör en förundersökning genomföras för att utreda hur 
luftväxlingen påverkas av ändringen med det senast utförda protokollet över 
ventilationssystemet som utgångspunkt. Luftväxlingen bör uppfylla samma krav som vid 
nybyggnad, om detta inte kan uppfyllas bör en förundersökning beskriva byggnadens 
fuktförhållanden både före och efter ändringen. Ett nytt ventilationssystem däremot bör 
installeras om det befintliga inte är tillräckligt för det nya användningsområdet. Om 
ändringen av eller kring byggnaden är så pass stora att luftintagen är förorenat av 
bilavgaser eller liknande bör detta flyttas.59 
 

Installationer 

 

Vid ändring av installationer ska en bygganmälan göras om detta berör ingrepp på en 
bärande konstruktion. Då en byggnad ändrar användningsområde ska de tekniska 
systemen anpassas efter detta och hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar.60 
 
Husets ledningar kontrolleras vid renovering då dessa ofta kan behöva bytas ut efter ett 
visst tidsintervall. Rören slits olika snabbt och beror mycket på vattnets kvalitet; kalkrikt 
vatten kan skydda rören mot onormalt slitage.61 Vid ändring av vattenledningar, 
framförallt varmvattenledning, ska en utredning göras för legionellarisken i det nya 
systemet.62 Äldre ledningar kan även rosta på utsidan då dessa sällan är isolerade i äldre 
bebyggelse vilket kan leda till kondens på utsidan av rören och orsakar rost. Dragningar 
undviks att bygga in i väggen och vid en ändring av byggnad kan utrymme skapas för 

                                                 
57 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-12-16) 
58 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
59 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
60 Ibid, 22. 
61 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
62 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
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framtida kontroller och byte av ledningar om detta i dagsläget inte finns. Sanitära 
utrusningar slits oftast inte på samma sätt, utan byts ofta ut av hygieniska skäl. Vid 
ändring av installationer ska en kontroll göras, och om behov finns, utföra en förtätning 
vid genomföringar för att förhindra spridning vid eventuell brand.63  
 
El 

 
Vid ändring av användningsområde av en äldre industribyggnad behöver ofta 
elinstallationer förnyas även om den ursprungliga utrustningen håller de moderna 
säkerhetskraven. Om det nya användningsområdet huserar flera olika verksamheter bör 
dessa avgränsas med separata elmätare för att få en uppfattning om vad varje verksamhet 
genererar. 64   
 
Vid en ombyggnad av en äldre fastighet är det nästan en självklarhet att utifrån kvalitets-
synpunkt rusta upp de elektriska installationerna för att förebygga framtida olyckor. När 
upprustning av en byggnad sker ska elutrustningen noga kontrolleras då detta längre fram 
annars kan leda till dåliga elkablar vilket medför brandrisk eller livsfara. När 
elinstallationer ska bytas eller kräver en upprustning ska det alltid göras av en fackman 
eller elinstallatör. Endast enklare svagströmskompletteringar kan göras av en lekman.65  
 
I större byggnader för publikt sammanhang dras elledningarna i kabelledningar eller på 
kabelstegar i taket eller vertikalt genom schakt där ledningarna kan kommas åt genom en 
dörr på varje enskilt plan i byggnaden.66 Elledningar ska i största möjliga mån undvika att 
förläggas vid utrymningsvägar.67 
 
I äldre byggnader är elledningarna ofta utanpåliggande och drogs tidigare i hörn och längs 
golv. Dessa var då tvinnade ledningar som skyddades med ett överdrag av gummi. 
Problemet med gummi är att när det åldras så torkar det och blir skört, och vid hantering 
kan de spricka och gå sönder. Idag är det mer vanligt att elledningar fälls in i tak och 
väggar vid nybyggnad, vilket kan skapa problem ledningar när ska byta ut i ett äldre hus. 
Det positiva i att ha elledningarna utanpåliggande är att de är lättare att byta ut då de 
oftast har kortare livslängd än övriga byggnadsdelar.68 
 
2.3.7 Energihushållning 
 
Energihushållningen för byggnader är en viktig del av vårt energibehov och av vår 
miljöpåverkan då hela 40 % av den totala energianvändningen i Sverige används för 
byggande och brukande av fastigheter. Installationernas utformning, drift och underhåll 
har därför en stor betydelse för en effektiv energianvändning.69 
 

                                                 
63 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
64 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
65 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
66 Dahlblom, M. (1994) Utbytbara installationer. Lunds tekniska högskola, Lund. 
67 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
68 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
69 Jonsson, R., Everitt, M., Wranér, R., Björklund, M. (2008) Energihandboken. Svensk Innemiljö, Växjö.  
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Enligt BBR, Boverkets byggregler, ska byggnader vara utformade så att 
energianvändningen blir så låg som möjligt i fråga om värmeförluster, kylbehov, effektiv 
värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.70 Enligt BÄR, Allmänna råd om 
ändring av byggnad, bör de delar av en byggnad som berörs av en ändringsåtgärd så långt 
som möjligt uppfylla de energihushållningskrav som ställs i avsnitt 9:1 i BBR. Inför en 
ändring ska följande tas i beaktning vid planering av energianvändningen vid ändrat 
användningsområde i en befintlig byggnad: 
 

”Allmänt råd 
Uppfyller inte byggnaden de i BBR 9:2 och 9:3 angivna nivåerna bör en genomgång göras av vilka 

åtgärder som kan vidtas för att minska byggnadens energianvändning och som är förenliga med 
byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.”71 

Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 
 
Fördelningen av värmeförlusterna i en byggnad beror på en mängd faktorer: 

 Hur huset är byggt med hänsyn till otäthet, stora fasadytor, stora fönster m.m. 

 Vilket energislag byggnaden har och hur uppvärmningssystemet fungerar 

 Vilket ventilationssystem byggnaden har 

 Husets tekniska utrustning 

 Användarnas vanor i användningen av byggnaden. 
 
Mycket kan göras för att minska värmeförlusterna i en byggnad. För att spara på 
energiförbrukningen ska byggnaden ha en välisolerat och lufttät klimatskärm. Vid en 
större ombyggnad gäller det att isolera väl kring fönster, dörrar och andra otätheter. I 
figur 2 visas hur skillnader i värmeförlusterna ser ut i ett hus:72 

 
 

Figur 2. Denna bild visar hur skillnaderna i värmeförlusterna ser ut i en byggnad. 
 

Vilket uppvärmningssystem som lämpar sig bäst för den enskilda byggnaden beror på 
olika faktorer; när huset är byggt, hur huset är byggt, om huset är renoverat eller i dåligt 
skick, vart i landet man bor och hur mycket värme som kommer att gå åt.73 
 

                                                 
70 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-11-12) 
71 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
72 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
73 Energimyndigheten. Hushåll - Din uppvärmning. http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-
uppvarmning/ 
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Vad gäller uppvärmningen av en befintlig byggnad vid en större renovering finns det 
många alternativ att utreda. Värmedistributionen sker i huvudsak på två olika sätt: 
vattenburet eller direktverkande system. I och med det osäkra inför framtiden kan en 
kombination av dessa system vara den bästa och mer säkra lösningen vid en ombyggnad. 
Ett råd kan vara att inte riva ut ett befintligt vattenburet värmesystem ur en byggnad med 
tanke på att detta är ett flexibelt uppvärmningssystem som kan användas med olika 
energikällor.74 
 
För en större byggnad såsom kontors- och butiksanläggningar kan de små tekniska 
utrustningarna bidra till en stor energiåtgång. Därför kan det vara bra vid en ombyggnad 
att välja energisnåla hushållsapparater till t.ex. personalutrymmen och energisnål 
belysning.75 En viktig del att ta hänsyn till och fundera över är också huruvida man bör 
installera en styrutrustning som reglerar temperaturen efter dygnsrytmen, d.v.s. när 
människor vistas som mest i lokalerna.76 Lokaler har oftast överskott av värme eftersom 
att det där vistas mycket folk och då är problemen störst med att hålla temperaturerna 
nere. Beroende på hur effektiv solavskärmning byggnaden har kommer det i många fall 
behövas mycket stor kapacitet hos komfortkylsystemet.77  
 
Enligt BBR, Boverkets byggregler ska byggnadens styr- och reglersystem kunna 
upprätthålla god energieffektivitet och termisk komfort. Automatiskt verkande 
reglerutrustning för värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer ska finnas för att kunna 
reglera värme- och kyltillförsel efter förhållandet till inne- och uteklimatet, samt för 
byggnadens användningsområde. Vidare ska byggnadens byggnadstekniska installationer 
som kräver elenergi utformas så att energin används effektivt.78 
 

När man ändrar dessa byggnadstekniska installationer i en befintlig byggnad bör man 
enligt BÄR, Allmänna råd om ändring av byggnad, alltid pröva möjligheterna för att 
åstadkomma en effektivare energianvändning genom t.ex. utbyte eller komplettering. När 
detta byte sker bör man sträva efter samma nivå för en effektiv energianvändning som vid 
en nybyggnad som beskrivs i avsnitt 9:6 i BBR.79 

 
2.3.8 Värmeisolering 
 

”Enkla åtgärder som tätning eller komplettering av fönster och dörrar och tilläggsisolering av 
vindsbjälklag bör prövas. Då ingrepp görs i ytterväggar bör möjligheterna att förbättra värmeisoleringen 
undersökas. Som alternativ till fönsterbyte bör andra åtgärder prövas för att öka värmemotståndet.”80 

Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 
 

                                                 
74 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm.  
75 Ibid, 25. 
76 Ibid, 25.  
77 Jonsson, R., Everitt, M., Wranér, R., Björklund, M. (2008) Energihandboken. Svensk Innemiljö, Växjö.  
78 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-11-14) 
79 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
80 Ibid, 25. 
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Nedan följer generella åtgärder vid en ombyggnad där värmeförluster kan minskas genom 
tilläggsisolering. 
 
Tilläggsisolering klimatskal 

 
När det handlar om värmeisolering så brukar några specifika byggnadsdelar finnas i 
åtanke. De största delarna som rör värmeisolering är källarväggar, källarbjälklag, 
vindsbjälklag samt ytterväggar. Även fönster och dörrar i klimatskalet kan ge 
värmeförluster som kan åtgärdas vid en ombyggnad eller renovering.81 
 
Vid bjälklag av betong är det enklaste sättet att tilläggsisolera en äldre byggnad (med 
förutsättning att det finns tillräckligt med kryputrymme under grunden) att komplettera 
med cellplast eller korkskivor. När det gäller källarväggar i murverks- eller betong-
byggnader kan man enklast tilläggsisolera genom att komplettera med träullsskivor eller 
lättbetongplattor för att minimera värmeförlusten och för att följa de nya regler för 
energianvändning som uppkommit efter att byggnaden satts i bruk.82 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till ifall byggnaden är kulturhistoriskt intressant då 
tilläggsisolering av fasaden kan ändra byggnadens utseende drastiskt. Fasaden på huset ska 
inte bara skydda mot regn, utan den är också en viktig del för klimatet inne i byggnaden. 
Olika fasadmaterial ger olika resultat i värmekapacitet. Det är viktigt att konstruktionen är 
tät, annars uppfylls inte de krav som förväntas på isoleringen. Ett vindskydd sätt upp 
utanför isoleringen i väggen för att förhindra att det blåser igenom den. Även små 
sprickor i vindskyddet kan häftigt sänka isoleringens uppgift att hålla huset varmt.83 
 
Tilläggsisolering av fönster 

 
Ett karateristiskt drag för industribyggnader är de stora fönstren och fönstersättning. 
Takfönster i ett sågtandstak är en vanlig detalj från industrialismens tid. Detta var viktigt 
för att skapa god arbetsmiljö, vilket behövdes då dessa lokaler ofta var djupa och mörka. 
Underhållning av de stora fönstren är kostsamt och då kan det vara mer lönsamt att byta 
ut dem helt.84 Vid tilläggsisolering i en kulturhistoriskt intressant byggnad bör värdet av 
byggnaden med dess fasad och fönster beaktas då restriktioner för ändring kan finnas.85  
 
Uppvärmningen av ett hus är en angelägen fråga då det kommer till renovering av äldre 
byggnader, som ofta bara har en- eller tvåglasfönster. Att byta ut fönstren helt är sällan en 
ekonomisk lösning, och kanske inte ens intressant då man kan vilja ha kvar de 
ursprungliga fönstren. Utvecklingen av fönster har som allt annat gått framåt sedan 
byggnaden uppfördes, och för att uppnå dagens energikrav kan dessa behöva 
tilläggsisoleras. Att istället tilläggsisolera fönstret sparar man 30-100% av kostnaden 

                                                 
81 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
82 Ibid, 26. 
83 Ibid, 26. 
84 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
85 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
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jämfört med att ett helt nytt. Genom att välja isolerglas spar du på miljön samtidigt som 
det kulturvärde som äldre träfönster har bevaras.86 
 
Idag finns energisparglas som är monterad med en osynlig metallbeläggning som hjälper 
solens strålar att tränga in genom glaset och även hindrar att rumsvärmen försvinner ut. 
Med den nya varianten blir det innersta glaset varmare och på så sätt undviker man kallras 
vid fönstret. Gör en ordentlig besiktning av fönstren för att se vilket skick de är i innan 
tilläggsisolering diskuteras.87 

 
Figur 3. Denna bild illustrerar hur man kan tilläggsisolera ett befintligt fönster. 

 
Tilläggsisolering av ytterdörr 

 

Även här gäller det att ta i beaktning att originaldörrar kan ha ett bevarandevärde för en 
kulturhistoriskt intressant byggnad. För att isolera en utåtgående och enkelt fodrad 
gammal parytterdörr i trä kan man komplettera med en tilläggsisolering och fodring på 
insidan. Inåtgående dörrar kan förses med ett vindfång för att minska värmeförlusten 
genom dörren.88  
 
Fuktisolering 

 

Fuktskador på ett hus kan vara svåra att upptäcka och är en av de vanligare skadorna som 
ett hus utsätts för. Några av orsakerna kan vara byggfukt, markfukt, regn, snö och 
luftfukt. För att skydda konstruktionen från dessa ska en ångspärr monteras på insidan av 
väggens konstruktion. Denna är till för att hindra fukt att tränga in i väggen från till 
exempel badrum etc. Fasadmaterialet ska skydda isoleringen från fuktpåverkan utifrån i 
form av t.ex. regn, men fukten ska även kunna tränga ut genom fasaden om fukt ändå 
krupit in i väggen.89 
 
 

                                                 
86 Energimyndigheten. Hushåll - Din övriga energianvändning i hemmet. (2011-03-28) 
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/ 
(Hämtad 2011-12-01) 
87 Energimyndigheten. Hushåll - Din övriga energianvändning i hemmet. (2011-03-28) 
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/ 
(Hämtad 2011-12-01) 
88 Curatio. http://www.curatio.parnet.fi/huvudet/dorrar.pdf (Hämtad 2011-12-01) 
89 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
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När en tilläggsisolering planeras för en äldre byggnad måste man ta hänsyn till byggfukten 
som kan uppstå. Man måste komma ihåg att husets fuktbalans och värmeisolering 
samspelar. Vid en tilläggsisolering i t.ex. vindsbjälklaget kan följderna bli oväntat negativa 
då temperaturen på grund av isoleringen sänks på vinden. Alla ytor blir då kallare och 
fukten kan därmed kondenseras på ytor som tidigare varit varma och torra. Röt- och 
mögelproblem kan därmed lätt uppstå på kort tid. Bästa tillvägagångssättet innan detta 
genomförs är att ta hjälp av en expert inom området. Ett annat kritiskt ställe för 
tilläggsisoleringen är källarens yttervägg. Då bör alltid tilläggsisoleringen placeras på 
väggens yttersida som är ett säkert sätt för att hålla de bärande delarna torra och varma. 
Även vid invändig isolering är risken stor för fuktskador och t.ex. träreglar kan snabbt 
utsättas för mögelskador. Bästa lösningen i detta fall är att tillsätta en måttlig isolering på 
ca 50-100 mm och att använda sig av stålreglar om detta är möjligt.90 
 
2.3.9 Brand 
 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Sverige innehåller många gånger värdefulla 
föremål som är oersättliga ur historisk synpunkt, vilket skapar ett stort intresse av att 
skydda dessa byggnader från brand. På senare år har ett flertal kända bränder skadat 
kulturhistoriska byggnader. Med enkla medel kan byggnaderna skyddas för att förhindra 
att bränder uppstår och åtgärderna behöver dessutom inte vara dyra.91 
 
Några betydelsefulla men svårändrade brandskyddsegenskaper är den befintliga stommen 
och trapphusens brandtekniska klass. I industribyggnader där gjutjärn och stål ofta 
förekommer som interiörmaterial bör särskilda krav säkerställas för värmekänsliga 
material i uppkomst av brand. I vissa fall kan dessa kläs med brandisolerande material, 
men även målning med en brandskyddsfärg är också acceptabelt i enskilda fall.92  
 
En stor andel av bränder uppkommer under bygg- och renoveringsdelen i en byggnad. Då 
är blivande och befintliga brandceller satta ur funktion, och brandlarm kanske inte är 
aktiverade. Under renoverings- och byggtiden är en enkel åtgärd att hålla ordning och 
reda på platsen. Vid oreda finns mycket brännbart material att tillgå som gör att brand kan 
spridas. Därför bör särskild beaktning tas på brand under dessa perioder då byggnaden 
renoveras eller byggs om. Heta arbeten så som svetsning, skärning och kapning är en stor 
risk ur brandsynpunkt och Svenska Brandförsvarsföreningen93, SBF, har gett ut särskilda 
säkerhetsföreskrifter angående heta arbeten. Bränder orsakade av elektriska installationer 
kan uppkomma på många olika sätt. Nära 25 % av alla storbränder uppkommer av dessa 
skäl. Med en regelbunden kontroll och åtgärder på en gång kan risken minskas för dessa 
bränder. Några åtgärder för att förhindra detta är:  

 Placera heta lampor och armaturer långt ifrån lättantändliga material. 

 Förse elektriska apparater med timer så att de slås av när de inte används. 

                                                 
90 Krantz-Jensen, H. (1964) Bygga om och bygga till. Hem i Sverige, Stockholm. 
91 Fällman, L., Hansing, S. (1997) Brandskydd i kulturbyggnader. Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet, 
Borås. 
92 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
93 Heta arbeten. 2009. http://www.hetaarbeten.se/(Hämtad 2011-12-09) 
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 Apparater som inte behöver kontinuerlig ström kan kopplas till 
huvudströmbrytare som slås ifrån när byggnaden inte används.94 
 

Utrymning 

 
”En byggnad ska vara utformad så att alla som vistas där kan ta sig ut innan en 

kritisk situation uppstår vid brand.”95 
Citat ur ”Brandskydd i kulturbyggnader”. 

 
Detta innebär att alltså att alla människor ska kunna ta sig ut snabbt på ett smidigt sätt. 
Det betyder även att byggnader för allmänheten ska handikappanpassas.  Utrymningen 
kan utformas efter användningsområde och se olika ut för olika ändamål. Det finns ingen 
lag om att en befintlig byggnad ska vara anpassad för brandutrymning, men ett 
grundläggande krav finns från arbetsmiljölagen att liv ska räddas vid fara. Det kan vara 
svårt att utforma utrymningsvägar i kulturhistoriska byggnader då dess interiör i vissa fall 
inte får ändras utifrån kulturminneslagen. I de fallen kan man kompensera med att 
begränsa antalet besökare i byggnaden som vistas där samtidigt.96 Vid ändring av 
användningsområde från en industrilokal till tex. detaljhandel ökar kraven på 
utrymningsvägens längd i jämförelse med de ursprungliga kraven. Här ändras kraven från 
60m i en industrilokal till 30m i en ny verksamhetslokal. Dessa avstånd gäller främst vid 
en nybyggnad men kraven ses som själklara även vid en ombyggnad då brandsäkerheten 
är minst lika viktig.97 
 
2.3.10 Ljudmiljön 
 
Ljudmiljön för både boende och arbetande är en viktig faktor för välbefinnande. Störande 
ljud är en av de vanligaste orsakerna till klagomål från boende. Att en byggnad har god 
ljudmiljö är därför en av de viktigaste kvaliteterna i en bostad eller allmän byggnad.98 
 
Boverkets byggregler, BBR, har vissa krav och riktlinjer som byggnader måste uppfylla 
när det gäller byggnadens utformning för skydd mot buller. Vid planeringen och 
uppförandet av byggnader där människor vistas dagligen måste säkerställandet att ljud 
från omgivningen, grannar och tekniska installationer ske för att detta inte störa de som 
vistas i byggnaden. Det mest effektiva för skydd mot en hög ljudnivå är att åtgärda 
trafikbuller, men även andra ljudkällor såsom ljudspridning genom byggnaden bör 
beaktas. Det finns många bra exempel på hur de uppsatta ljudmålen kan nås om man 
arbetar strukturerat och har tillräcklig kunskap. Ofta sätts högre mål än BBR:s lägsta krav 
för att t.ex. klara ljudklass B enligt svensk standard.99  

                                                 
94 Fällman, L., Hansing, S. (1997) Brandskydd i kulturbyggnader. Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet, 
Borås. 
95 Ibid, 29. 
96 Ibid, 29.  
97 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
98 Björkman, K., Blomquist, S., Nyman, H., Thorserlius, M., (1991) Råd om ljud i hus. Statens råd för 
byggnadsforskning, Stockholm. 
99 Boverket. Bullerskydd i bostäder och lokaler. 2008. 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Bullerskydd_i_bostader_och_lokaler.
pdf  (Hämtad 2011-11-26) 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Bullerskydd_i_bostader_och_lokaler.pdf
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Ljudkrav är inte alltid så lätt att hantera på grund av att de påverkar valet av många 
byggnadsdelar, konstruktioner och de olika aktörerna i byggprocessen vid nybyggnad och 
även till viss del för ombyggnad. För att underlätta arbetet med att skapa en god ljudmiljö 
i bostäder och lokaler har Boverket upprättat en handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” 
i november år 2008 med mer lätthanterliga delmål. Detta stycke i rapporten bygger på 
denna handbok.100 
 
För både ekonomiska och praktiska skäl det viktigt att planera ljudfrågorna och 
bulleråtgärderna tidigt i ett byggnadsprojekt för att inte riskera en onödigt hög 
slutkostnad. Diagrammet nedan visar sambandet mellan kostnaderna och kvaliteten på 
ljudmiljön för lösningar av ett problem101: 

 
Figur 4. Diagrammet visar sambandet mellan kostnaderna och kvalitén på ljudmiljön för lösningar av ett 

problem. 
 

Vid en ombyggnad bör bullerskyddande åtgärder anpassas till byggnadens kvaliteter vilket 
betyder att särskild värdefulla byggnadsdelar normalt inte behöver förändras av 
ljudisoleringsåtgärder. Men rent allmänt för ändringar gäller en eftersträvan att uppnå 
samma ljudnivå och ljudisolering som gäller vid nybyggnation.102 I starten av ett projekt 
ska en ljudskyddsdokumentation ligga till grund mellan byggherren och entreprenören för 
att säkerställa ett tydligt avtal/kontrakt.103  
 
För lokaler ska ljudklass enligt standarden SS 25268 ligga till grund för att bestämma 
projektets programkrav. Ljudklass C uppfyller samhällets minimikrav på ljudförhållanden 
och ljudklass A och B kan väljas om det finns önskningar av bättre ljudförhållanden än så. 
Sedan finns ljudklass D som i undantagsfall tillämpas i samband med ändringar eller 
tillfälliga verksamheter om detta leder till att andra väsentliga kvaliteter kan tillvaratas och 
då krävs i normalfall byggnadsnämndens tillstånd. För samtliga ljudkrav gäller det att ta 
hänsyn till dessa akustiska parametrar: luftljudsisolering, stegljudsisolering, ljudtrycksnivå 

                                                 
100 Boverket. Bullerskydd i bostäder och lokaler. 2008. 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Bullerskydd_i_bostader_och_lokaler.
pdf  (Hämtad 2011-11-26) 
101 Ibid, 30.  
102 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
103 Boverket. Bullerskydd i bostäder och lokaler. 2008. 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Bullerskydd_i_bostader_och_lokaler.
pdf  (Hämtad 2011-11-26) 
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inomhus från tekniska installationer, isolering mot trafik och andra yttre ljudkällor, 
ljudtrycksnivå framför fasad och på uteplats och till sist efterklangstid och rumsakustisk 
utformning. I lokaler måste man enligt BBR och svensk standard dimensionera mängden 
ljudabsorberande material så att kravet på efterklangstid uppfylls. För en utförlig 
presentation kring de akustiska parametrarna, ta del av Boverkets handbok ”Bullerskydd i 
bostäder och lokaler” från november år 2008.104 
 
2.3.11 Livscykelanalys 

 
Allteftersom samhället byggs upp och material avverkas måste förståelsen för varje 
material öka för att människan i längden ska kunna reducera påverkan på naturen så 
mycket som möjligt. Idag bygger vi och avverkar material snabbare än de levande 
organismerna hinner anpassa sig vilket leder till en snabbare nedbrytning av naturen. 
Människan är duktig på att anpassa sig till de ändrade förhållandena i takt med att 
samhället utvecklas, medan material, skog och mark inte har den förmågan. Därför är det 
viktigt att innan ett projekt startar, ta fram en livscykelanalys för att i så tidigt skede som 
möjligt minska miljöpåverkan innan, under och efter en byggnad uppförs. I en 
livscykelanalys är det viktigt att se till helheten av ett projekt och inte till de enskilda 
delarna, och information hämtas från många olika håll i företaget för att den ska bli så 
noggrann som möjligt. Vissa lösningar kan ge sken av att ha åtgärdat ett problem men i 
praktiken har problemet förflyttats till någon annan del av livscykeln.105 
 
Livscykelanalysen innehåller ett miljöperspektiv på det enskilda materialet från utvinning 
och tillverkning till rivning och återvinning.106 I planeringsskedet av byggnaden kan 
material väljas med så lång livslängd som möjligt. Återvunnet material är eftertraktat av 
affärer för begagnat byggnadsmaterial och är därför värt att ta tillvara för eventuell 
försäljning. Hängrännor, stegar, vatten- och värmerör samt takplåtar i bra skick är bra 
återvändningsobjekt från en byggnad. Även objekt från takkonstruktionen kan återvinnas; 
tegel, plåt, lerpannor, och takstolar om de bedöms vara i bra kondition.107  
 
I bygg- och rivningsskedet är det besvärligt att återvinna material då mängden material är 
stor, det är komplext till sammansättningen och det innehåller ofta miljöfarliga ämnen. 
Förr i tiden återanvändes byggdelar i större utsträckning än idag; bjälkar, virke, fönster, 
dörrar, järnskrot m.m. återanvändes flitigt. Numera är våra byggnader mer komplexa i 
fråga om installationer, miljöskadliga byggvaror, mer sammansatta konstruktioner och 
material samt ökade krav på bostadsyta, bekvämlighet och utrustning. Därför har 
återvinningen av byggmaterial istället fokuserats på historiskt och kulturellt intressanta 
byggnadsdelar.108 
 

I dagens läge är det betydligt enklare att vid en nybyggnad hålla reda på vad som förs in i 
anläggningen eller huset. Vid omvandlingsprojekt däremot finns det större problem att 

                                                 
104 Boverket. Bullerskydd i bostäder och lokaler. 2008. 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Bullerskydd_i_bostader_och_lokaler.
pdf  (Hämtad 2011-11-26) 
105 Rydh, C J., Lindahl, M. Tingström, J. (2002) Livscykelanalys. Studentlitteratur, Lund. 
106 Ibid, 31. 
107 Ibid, 31. 
108 Johansson, B. (1995) Bygg- och rivningsmaterial i kretslopp. Byggforskningsrådet, Stockholm. 
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hantera. Äldre hus kan innehålla produkter och material av varierande livslängd vilket 
innebär att äldre hus har relativt många unga byggnadsmaterial inbyggda som bör beaktas 
vid rivning. Men runt om i landet finns det också byggnader med stora miljöproblem som 
väntar på ombyggnad. En mängd byggnader från senare decennier är byggda med material 
som inte alls lämpar sig för ombyggnad. Detta kan särskilt gälla gamla industriområden 
som byggs om till t.ex. bostadsområden eller byggnader med offentliga sammanhang, där 
farliga ämnen kan ha använts i produktionen.109 
 
2.3.12 Tillgänglighet 

 
Tillgänglighet bör vara en grundtanke för hela planeringen i byggprocessen. Att lyfta 
denna diskussion tidigt i processen underlättar arbetet samtidigt som det ställer höga krav 
på kunskap hos samtliga aktörer. Dessa förutsättningar skapar större möjligheter till att 
hitta lösningar på tillgänglighet som är både estetiskt och ekonomiskt tilltalande.110 
 
De byggnader och platser som berörs av tillgänglighetsanpassning är lokaler dit 
allmänheten har tillträde, dvs. publika lokaler. Nedan följer en presentation av de allra 
viktigaste aspekterna att ta hänsyn till för att skapa en byggnad med tillfredsställande 
tillgänglighet. Detta baseras på BBR, avsnitt 3. 
 
Tillgänglighet vid ombyggnad 

 
Vid en ombyggnad av en befintlig byggnad ska det som ändras vara tillgängligt för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller till fullo för 
ändringar i byggnader som innehåller bostäder och även för byggnader som innehåller 
arbetslokaler eller till lokaler till vilka allmänheten har tillträde. 111 
 

”Allmänt råd 
Ändringsåtgärderna och sådana åtgärder som aktualiserar följdkrav bör uppfylla den nivå på 

tillgänglighet och användbarhet som anges i avsnitt 3 i BBR.”112 
Citat ur Boverkets ”Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR”. 

 
Men det finns undantag. Om tillgängligheten skulle resultera i en förvanskning av en 
kulturhistoriskt intressant byggnad får undantag ske. Då ska byggnadens förutsättningar, 
ändringens omfattning och byggnadens varsamhetskrav styra tillgänglighetens tillämpning 
i det enskilda fallet.113 
 
Lagstiftningen innehåller starka krav på att byggnader ska vara tillgängliga och 
användbara, både gällande ny- och ombyggnad. I vissa fall måste det dock accepteras att 
det inte är tekniskt genomförbart att helt uppfylla kravet på tillgänglighet. Detta gäller t.ex. 
om särskilda kvaliteter kan bevaras eller om omfattande och kostsamma byggnadsarbeten 
kan undvikas. I dessa fall vid t.ex. en viss nivåskillnad mellan entré och hiss godtas om 

                                                 
109 Johansson, B. (1995) Bygg- och rivningsmaterial i kretslopp. Byggforskningsrådet, Stockholm. 
110 Jönköpings kommun. (2006) Bättre för alla. Jönköping.  
111 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
112 Ibid, 32.   
113 Ibid, 32.   
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möjligheten finns till att installera en lyftanordning för rullstol.114 När ett genomförande 
av en kulturhistorisk intressant byggnad sker måste kunskap ligga till grund för arbetet. 
För att klara balansgången mellan att anpassa och att bevara behöver kunniga arkitekter 
och antikvarier anlitas för varje enskilt fall. Att utforma ändringar och tillägg för ökad 
tillgänglighet i kulturarv måste man med känsla och skicklighet infoga nya byggnadsdelar i 
den befintliga bebyggelsemiljön på ett sätt att gammalt och nytt berikar varandra.115 
 
Tillgänglighet för industribyggnader 

 
För industribyggnader har tillgängligheten tidigare inte varit något stort problem då 
verksamheten som bedrevs här inte ansågs vara det största hindret för anställning av 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Men när byggnaderna sedan kom att användas för 
andra ändamål som till exempel kontor, vård och undervisning blir detta krav aktuellt.116 I 
Stockholm har det gjorts en inventering av kulturhistoriskt intressanta industribyggnader 
och miljöer där det bland annat har konstaterats att många äldre industribyggnader har 
stora nivåskillnader mellan mark och entré. Stor nivåskillnader finns det också mellan 
lokaler i samma våningsplan. Även personhissar har konstaterats att dessa är för små för 
rullstolsbundna.117 Med de krav och möjligheter som finns idag kan en individuell 
anpassning av arbetsplatsen ske även för traditionellt industriella verksamheter som 
erbjuder uppgifter för personer med nedsatt rörelseförmåga.118  
 
Tillgängligheten utomhus 

 
Utomhus ska det finnas en angöring för färdtjänst intill byggnaden och parkering för 
rörelsehindrad personal och besökare ska finnas. Storleken på parkeringsrutan ska vara 
minst 5 x 3,6 och tydligt skyltad och utmärkt. Avståndet till byggnaden ska därtill vara 
högst 25 meter helst till huvudentré. Gångvägar och ramper ska vara minst 130 cm breda 
och helt stegfria. Ramperna får därtill ej luta mer än 1:12. En mindre utomhusrullstol har 
ett dimensionerande vändmått på 150 cm.119 
 
Tillgängligheten inomhus 

 
Tillgängligheten inomhus är minst lika viktig som utomhus. Men för att det ska fungera 
bör beaktande kring detta tas: 

 För ramper inomhus gäller samma som för utomhus.  

 Hiss ska finnas till varje plan och helst så centralt placerad som möjligt.  

 Hisskorgens innermått ska vara minst 110 x 140 cm och ha automatisk skjutdörr.  

                                                 
114 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
115 Boverket. (2005) Enklare utan hinder. Boverket, Karlskrona. 
116 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
117 Ibid, 33. 
118 Ibid, 33. 
119 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-12-20) 
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 En handikappanpassad toalett ska ha måtten 220 x 220 cm eller 190 x 265 cm och 
även inredning på toaletten måste handikappanpassas enligt Svensk Standard SS 91 
42 21. 

 Korridorer och passager inomhus ska vara minst 130 cm breda och minst 80 cm 
förbi pelare. 

 En inomhusrullstol har ett dimensionerande vändmått på 130 cm.120 
 

Tillgänglig entré 

 
En tillgänglig entré ska vara tydligt markerad och utrymmet utanför entrédörren ska vara 
minst 170 x 170 cm. det fria passagemåttet ska vara minst 80 cm med högst 25 mm i 
nivåskillnad på tröskeln, men helst ska inga nivåskillnader alls finnas.121 
 

                                        
Figur 5. Denna figur visar minimimåtten           Figur 6. Denna figur visar minimått vid entréer. 

för en tillgänglig entré. 

 
2.3.13 Sammanfattning av ombyggnad 
 
Vid en ombyggnad bör noggranna utredningar göras för varje steg i ändringsprocessen 
vilket samtidigt ska beakta tillgänglighetskraven och kulturarvets restriktioner för 
förändringar. Detta bör göras av experter och fackmän inom respektive området. Vid en 
ombyggnad där användningsområdet ändras bör anpassningar ske till den nya 
verksamheten utifrån rekommendationer som finns i bland annat Boverkets allmänna råd 
om ändring av byggnad (BÄR).

                                                 
120 Boverket. Boverkets byggregler 18. (2011-10-04) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BFS-2011-6-BBR-18.pdf (Hämtad 
2011-12-20) 
121 Ibid, 34. 
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3 Genomförande 
 
Nedan följer resultatet av litteraturstudien i form av referensobjekten som studerats. 
Däefter presenteras fallstudien av hus D på Tändsticksområdet med skissarbetet och 
konsekvensanalysen som avslut. 
 

3.1 Litteraturstudie 
 
Inför arbetet studerades tre svenska projekt där omvandling skett på liknande sätt som det 
nuvarande projektet på Tändsticksområdet. Två av dessa är gamla industriområden som 
omplanerats till levande områden med antingen bostäder, butiker eller liknande; Järla Sjö i 
Nacka, Stockholm och Knäppingsborg i Norrköping. Den sista referensen, Mekaniska 
Werkstaden på Högskolan i Jönköping, är en enskild intressant byggnad med hänsyn till 
det tekniska tillvägagångssättet angående ombyggnaden och intressant i koppling till 
Tändsticksområdet då båda är lokaliserade i samma stad; Jönköping.  
 
Nedan följer en presentation av dessa områdens estetiska värden och struktur. 
 
3.1.1 Järla Sjö i Stockholm 
 
Järla Sjö är ett äldre industriområde i Nacka utanför Stockholm. Området har under en 
period växt fram från att ha haft ett dåligt rykte, till ett trivsamt och vackert 
bostadsområde. Det nya området är framtaget av Småstadens Arkitekter AB, och började 
planritas 1998.122 
 
Järla Sjö är ett bostadsområde där de boende numera verkligen trivs i enligt 
områdesansvarig för driften av Järla Sjö. Till skillnad från Tändsticksområdet i Jönköping 
är Järla Sjö en privat stadsdel och inte kommunal vilket gör det än mer intressant. Denna 
stadsdel ligger i närhet till vattnet och byggnaderna är mestadels låga berättar den 
områdesansvarige.  

 
Figur 7. Vy över Järla Sjö (2011) 

Den första gården som tros ha byggts i området byggdes redan år 900. De gamla 
industribyggnaderna finns kvar som ett minne av den industri som funnit på platsen 

                                                 
122Järla sjö. Om Järla sjö. 2011-10-26.  http://www.jarlasjo.se/omjarlasjoF.htm  (Hämtad 2011-10-07) 
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under en stor del av 1900-talet. Många av de byggnader som finns här har ett stort 
kulturhistoriskt värde, då de haft ägare som Sten Sture d ä, Gustav Vasa och släkten 
Wallenberg.123 
 
Istället för att riva dessa byggnader och bygga nytt, har den gamla industrikulturen tagits 
tillvara på och försökt att skapa en mångfald av nya bostäder, kontor och handel. De 
byggnader som står kvar sedan områdets industritid upplevs som en vacker kontrast till de 
nya byggnaderna av besökare. Enligt boende känns området tryggt och levande under 
hela dygnet då det finns en blandning av dessa olika användningsområden.124  

 
Figur 8. Vy över Järla Sjö (2011)                            Figur 9. Vy över torget vid Järla Sjö (2011) 

 
Ättiksfabriken 

 
I nuläget byggs den gamla ättiksfabriken om från kontorslokaler till flerbostadshus och 
byggnaden är en del av Järla Sjö i Nacka. Fabriken är från 1898 och ligger vid Järlasjöns 
strand. Ättiksfabriken byggdes ursprungligen för Joh. Wideqvists Läder- och 
Remfabriksaktiebolag där tillverkningen innehöll bland annat drivremmar för verkstads-
industrin. Senare kom byggnaden att användas som ättiksfabrik som upphörde på 50-talet. 
Därefter inrymde byggnaden diverse småindustrier tills den för några år sedan byggdes 
om till showroom för Stockholm Modecenter. Därför har fastighetsägaren Fabeges 
tillsammans med Oscar Properties AB vidareutvecklat fastigheten till bostadsändamål. 
Byggnaden består av två sammanbyggda huskroppar och har en kompakt planform med 
som mest 48 meter stort husdjup.125   
 
En antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys har gjorts på området i samband 
med lov- och detaljplaneprocessen vilket ger goda förutsättningar till att utveckla området. 
De övergripande förutsättningarna för Ättiksfabriken på området är att denna byggnad är 
starkt miljöskapande inom Järla Sjö tack vare sin volym och sina mönstermurade 
tegelfasader. Anläggningen har också starkt släktskap med de övriga fabriksbyggnaderna i 
Järla Sjö både historiskt och arkitektoniskt. I den antikvariska förundersökningen finns 
bestämmelser kring exteriör och interiör, och de delar av Ättiksfabriken som idag kvarstår 

                                                 
123 Järla sjö. Om Järla sjö- Industrihistoria. 2011-10-26. http://www.jarlasjo.se/omjarlasjoF.htm  (Hämtad 
2011-10-07) 
124 Järla sjö. Om Järla sjö- Ur en tidig broschyr om Järla sjö. 2011-10-26. 
http://www.jarlasjo.se/omjarlasjoF.htm (Hämtad 2011-10-07) 
125 Silfervershjelm, A. (2011). Järla sjö. as@oscarproperties.se. Internt e-brev, 2011-12-13. 
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är försedda med skyddsbestämmelser. Enligt denna skyddsbestämmelse får byggnaden 
inte rivas, dess yttre form och karaktär får inte förvanskas och yttre ändringar kräver 
bygglov enligt konsekvensanalysen som gjordes av Nyréns Arkitektkontor.126 
 
Inför denna ombyggnad finns det en hel del problemställningar i arbetet med att 
konvertera denna typ av byggnad till bostäder, enligt ansvarig arkitekt för Järla Sjö. För 
det första finns det antikvariska ställningstaganden beträffande exteriöra och interiöra 
förändringar av byggnadens arkitektur. Det nya användningsområdet kan eventuellt 
påverka de intilliggande fastigheterna och dess verksamheter. För det andra finns det en 
hel del byggnadstekniska svårigheter vid konvertering till bostäder. Detta innefattar ökade 
krav på byggnadens utformning som följer gällande lagar och regler för ombyggnad.127 
 
De bärande väggarna på den gamla ättiksfabriken är uppförda i murtegel och bjälklagen är 
av betong med en väldigt karakteristisk valvform för en industribyggnad. Båda byggnads-
kropparna har en öppen planlösning med ett bärande stomsystem av stålpelare och 
balkar. Yttertaket består av lättbetongelement och papp, och rumshöjderna ligger mellan 
3,7 – 4,2 meter. I samband med att Stockholms Modecenter flyttade in i lokalerna 
renoverades byggnaden och är därför i gott skick idag med hög teknisk standard. 
Byggnaden har två hissar, två trapphus och en utvändig utrymningstrappa.128  
 
Vid ombyggnad till bostäder var visionen att bevara byggnadens industriella karaktär både 
interiört och exteriört. För att lösa det stora husdjupet och ljusinsläppet ska två öppna 
ljusgårdar tas upp i byggnadens mittparti som därtill kommer att möjliggöra genomgående 
och dubbelsidiga planlösningar i lägenheterna.129  
 
3.1.2 Knäppingsborg i Norrköping 
 
I Norrköping har ett äldre industriområde omvandlats till ett levande kvarter mitt i staden 
med utrymme för butiker, restauranger, evenemang, bostäder och kontor. Knäppingsborg 
har förvandlats från ett stängt kvarter till en levande oas dygnet runt. 130  
 

 
Figur 10. Vy över Knäppingsborg i Norrköping (2011)  

Under 1800- och 1900-talet var Knäppingsborg ett centrum för den svenska textil- och 
snustillverkningen. Det hela började med de värmländska bröderna Swartz på 1750-talet. 
                                                 
126 Birath, A. (2010) Antikvarisk konsekvensanalys. Nyréns Arkitektkontor, Stockholm. 
127 Silfervershjelm, A. (2011). Järla sjö. as@oscarproperties.se. Internt e-brev, 2011-12-13. 
128 Ibid, 37. 
129 Ibid, 37. 
130 Knäppingsborg. Kvarteret. http://www.knappingsborg.se/kvarteret.html (Hämtad 2011-10-28) 
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Snustillverkningen upphörde sedan på 1930-talet efter att tobaksindustrin förstatligats och 
nu under 2000-talet har nya verksamheter tagit plats i detta unika kulturarv.131   
 

 
Figur 11. Historisk bild över industritiden         Figur 12. Gränd i Knäppingsborg (2011) 
i Knäppingsborg (2011)  
 
Nu växer detta kvarter till ett centrum för stadens befolkning och besökare med en 
strategisk placering mellan universitetet och cityhandeln i staden där alla generationer 
möts.132 Vid planeringen av området eftersträvades en tydlig identitet för varje torg på 
området där verksamheter skulle samlas och skapa en samhörighet. Unikt för detta 
område är även ljuset som strålar genom de intima gränderna från de mer öppna 
torgen.133   
 
3.1.3 Mekaniska Werkstaden i Jönköping 
 
Jönköpings Mekaniska Werkstad (JMW) är ett känt landmärke i centrala Jönköping. 
Byggnaden var under sin brukstid en verkstad som tillverkade reservdelar till maskinerna i 
tändsticksfabriken på Tändsticksområdet i Jönköping. Verkstaden är ritad av Magnus 
Steendorff och den var verksam mellan åren 1860 och 1992. JMW grundades av bröderna 
Johan Edvard Lundström och Carl Frans Lundström tillsammans med Frans Gustaf 
Sandwall. Johan Edward Lundström är även grundare till Jönköpings Tändsticksfabrik.134  
 
JMW, även kallad gjuteribyggnaden såldes 1994 till Högskolefastigheter i Jönköping, 
denna kom då att byggas om till det nya högskolebiblioteket på området. Byggnaden är 
kulturhistoriskt värdefull och fasaderna mot Gjuterigatan och Kyrkogatan bevarades vid 
ombyggnaden. Fasaden mot Kyrkogatan restaurerades och texten i skylten 
kompletterades. Resten av byggnaden revs för att ersättas av nya tillbyggnader. Till den 
gamla byggnaden har det på östra sidan byggts till en ny byggnad i tre plan som inrymmer 
arbetsrum, läsesalar och grupprum. 

                                                 
131 Knäppingsborg. Kvarteret - Historia. http://www.knappingsborg.se/kvarteret/historia.html (Hämtad 
2011-10-28) 
132 Knäppingsborg. Kvarteret. http://www.knappingsborg.se/kvarteret.html (Hämtad 2011-10-28) 
133 Ibid, 38. 
134 Högskolebiblioteket i Jönköping. Om biblioteket - biblioteksbyggnaden. http://hj.se/bibl/om-
biblioteket/biblioteksbyggnaden/gjuteribyggnaden.html (Hämtad 2011-10-05) 

http://www.knappingsborg.se/kvarteret/historia.html
http://www.knappingsborg.se/kvarteret.html
http://hj.se/bibl/om-biblioteket/biblioteksbyggnaden/gjuteribyggnaden.html
http://hj.se/bibl/om-biblioteket/biblioteksbyggnaden/gjuteribyggnaden.html
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Figur 13. Tillbyggnaden på JMW.                     Figur 14. Originalbyggnaden 

 
Byggnaden är byggd på en huggen stensockel med en ytterfasad av rött tegel. Taket är en 
vanligt sadeltak klätt med svart papp. Fönstersättningen är av industrialistiskt utseende 
med stora och rundbågiga fönster gjort i gjutjärn.135 
 
I gjuterihallen har ett mål varit att bevara den rustika industrikänslan och den stora 
rymden i gjuterisalen. Detta har uppnåtts genom att två fristående bjälklag i stål byggts 
upp med broar som binder samman den nya och den gamla byggnaden. Stålbalkarna är 
vackert nitade och har hämtats från andra gamla byggnader i området. En annan detalj 
som bevarats i gjuterihallen förutom interiör och exteriör för att bevara den 
industrialistiska känslan är den stora traversen som finns kvar i taket. Därtill finns ett 
ljusschakt med takfönster för att öka känslan av rymd i bibliotekshallen. Vid 
ombyggnaden av hallen fick väggarna av puts, betong och tegel blästras för att få bort 
ingrott smuts och gamla kemikalier.136 
 

         
   Figur 15. De fristående bjälklagen.                        Figur 16. Länken mellan den gamla och nya 

                       byggnaden.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Högskolebiblioteket i Jönköping. Om biblioteket - biblioteksbyggnaden. http://hj.se/bibl/om-
biblioteket/biblioteksbyggnaden/gjuteribyggnaden.html (Hämtad 2011-10-05) 
136 Ibid, 39. 

http://hj.se/bibl/om-biblioteket/biblioteksbyggnaden/gjuteribyggnaden.html
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3.2 Fallstudie 
 
Tändsticksområdet är som tidigare nämnt ett kulturhistoriskt intressant område i 
Jönköping. Därför presenteras i detta stycke en historisk bakgrund till Tändsticksområdet, 
kommunens Stadsbyggnadsvisioner för området, kulturarvets betydelse för 
ombyggnadsmöjligheterna samt en inventering av området med dess byggnader och 
verksamheter. Därefter presenteras byggnadstekniska åtgärder för ombyggnaden av hus D 
baserat på resultatet i kapitel 2.4 Ombyggnad som följs av presentationen av 
skissförslaget.  
 
3.2.1 Historisk bakgrund till Tändsticksområdet 
 
Varje industriområde i Sverige har en historisk bakgrund med betydelse för Sveriges 
utveckling. Detta är viktigt att belysa och ta fram för att öka förståelsen för områdenas 
kulturella värde och varför dessa områden bör bevaras för framtiden. Därför följer nedan 
en kortfattad historisk bakgrund till fallstudien: Tändsticksområdet i Jönköping. Denna 
del av rapporten skrivs för att betona områdets betydelse och för att översiktligt lämna en 
historisk inblick kring Tändsticksområdets framväxt inom byggnadernas funktion, 
konstruktion och arkitektur från fabrikens startpunkt till slut.137 
 
Det finns goda förutsättningar att hitta material kring det historiskt intressanta 
Tändsticksområdet i Jönköping trots att denna före detta fabrik är den äldsta av de nu 
kvarvarande tändsticksfabrikerna.138 Historian kring Tändsticksområdet har många gånger 
skildrats i olika former. Den senaste skriften kom ut 1997 i Tegel, gjutjärn och ångkraft av 
Agneta Åsgrim Berlin och gavs ut av Tändsticksmuseet. Denna källa ligger till grund för 
detta avsnitt i rapporten. 
 

Jönköpings tändsticksfabrik grundas 

 
Det var under 1800-talets industrialism som tändsticksindustrin etablerades i Jönköping. 
Året var 1844 när bröderna Carl Frans och Johan Edvard Lundström genomförde sina 
första försök med att tillverka tändstickor. Ingen kunde då ana att detta var starten på ett 
genombrott för Sveriges största exportindustrier. Tillsammans utgjorde bröderna ett 
framgångsrikt team, Carl var den affärsintresserade och företagsamma brodern, medan 
Johan hade dem kemiska och tekniska kunskaperna inom området.139 
 

                                                           
               Figur 17. Johan Edvard Lundström            Figur 18. Carl Frans Lundström 

                                                 
137 Åsgrim Berlin, A. (1997) Tegel, Gjutjärn och Ångkraft. Tändsticksmuseet, Jönköping. 
138 Cederschiöld, G., Feilitzen, E.v. (1946) Den svenska tändsticksindustriens historia före de stora 
sammanslagningarna. Andra upplagan, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 
139 Åsgrim Berlin, A. (1997) Tegel, Gjutjärn och Ångkraft. Tändsticksmuseet, Jönköping. 
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År 1848 startades uppförandet av en helt ny fabriksanläggning på nuvarande 
Tändsticksområdet. Den första byggnaden var nuvarande Tändsticksmuseet som 
uppfördes för rent industrimässiga ändamål. Av brandsäkerhetsskäl uppdelades 
förmodligen vissa delar av tillverkningen till separata byggnader. T.ex. är byggnaden för 
tillverkning av tändstickor separerat från resten av anläggningen. Dessa byggnader ritades 
troligen av bröderna själva, men till sin hjälp med formen och med konstruktionerna hade 
de anlitat en stadsbyggmästare vid namn Anders Berndtsson. Senare under 1850-talets 
nybyggnationer kom Wilhelm Witting att anlitas.140 
 
Anläggningens arkitektur liknade vid det här laget herrgårdarnas trähusbebyggelse 
uppförda med trästommar, detta val av byggnadsmaterial berodde främst på ekonomiska 
begränsningar trots den stora risken för brand i och med tillverkningen av tändstickor. Ett 
tydligt exempel på detta är nuvarande Tändsticksmuseet.141 Fram till 1870-talet bestod 
byggnadsmaterialet av tegel, trä eller korsvirke med tegelfyllningar. Arkitekturen var enkel 
och av prydlig puts eller panel i en eller två våningar med sadeltak och med inslag av 
klassicism angående formgivningen.142 
 

Produktionen 

 
Under början av 1850-talet hade produktionen och efterfrågan ökat på tändstickor dels i 
Sverige och för export. Vid denna tidpunkt gjorde ny maskinteknik och nya material entré 
i Jönköping och tack vare nära affärsförbindelser med England hämtades ny teknik. Nu 
ändrades därför byggnadsmaterialet till mer brandsäkra material såsom murar av tegel, 
putsade fasader och taktäckning av skiffer, då ett något tidigare ekonomiskt uppsving för 
fabriken gjorde denna förändring möjlig.143 På bara 10 år hade bröderna lyckats med att 
från att endast bygga i trä till att fortsättningsvis bygga upp anläggningen i sten. Även 
gjutjärn användes alltmer i fabriker och därmed kunde både maskindelar och byggnads-
element hämtas till tändsticksfabriken från Jönköpings Mekaniska Werkstad som startades 
år 1860.144 
 
År 1857 ombildades tändsticksfabriken till Jönköpings Tändsticksfabrik Aktiebolag, 
JTAB. Mellan åren 1864 och 1890 växte fabriken för varje år som gick. Bröderna köpte 
upp nya tomter, byggde nytt, genomförde ombyggnationer, reparationer, anläggande av 
vattenledningar, brandposter, järnvägsspår, fabrikssalar osv.145 
 
Under året 1866 utökades fabriken kraftigt i och med att byggnader och maskiner köptes 
upp av bolagets konkurrent Carlsvik när Carl Lundström började som disponent på 
fabriken i Stockholm. Mannen som ersatte Carl Lundström hette Berhard Hay, en driftig 

                                                 
140 Karlson, Bo.E. (1996) Bebyggelse i Jönköping 1612-1970, Produktion, rekreation. Jönköpings läns museum, 
Bratts Tryckeri AB, MIBA Fotosätteri AB, Jönköping. 
141 Åsgrim Berlin, A. (1997) Tegel, Gjutjärn och Ångkraft. Tändsticksmuseet, Jönköping. 
142 Jönköpings kommun. Antikvarisk konsekvensanalys. 2009-01-19. 
http://www.jonkoping.se/download/18.576e2876127715ad02c800010067/Antikvarisk+konsekvensanaly
s+.pdf (Hämtad 2011-10-07) 
143 Åsgrim Berlin, A. (1997) Tegel, Gjutjärn och Ångkraft. Tändsticksmuseet, Jönköping. 
144 Ibid, 41. 
145 Cederschiöld, G., Feilitzen, E.v. (1946) Den svenska tändsticksindustrins historia före de stora 
sammanslagningarna. Andra upplagan, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 

http://www.jonkoping.se/download/18.576e2876127715ad02c800010067/Antikvarisk+konsekvensanalys+.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.576e2876127715ad02c800010067/Antikvarisk+konsekvensanalys+.pdf
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företagsledare som tog fabriken in i en storindustri. Han utvidgade även fabriksområdet 
och detta skapade två fabriksgator som finns kvar än idag.146 

 
Figur 19. Bild över Tändsticksområdet år 1872.  

 
I slutet av 1860-talet mekaniserades fabriken och en massfabrikation startades som ledde 
till stora följdinvesteringar. Dessa investeringar lades mycket på byggnadssidan och 
byggnadsverksamheten var intensiv. Lite senare mot 1870-talet och under 1880-talet 
skedde även ett genombrott för en ny byggnadsteknik gällande industribyggnader – tegel, 
som nu används både för byggnadstekniska skäl och för estetik, därav de många 
karakterisktiska byggnaderna på Tändsticksområdet idag.147 
 

Tändsticksfabriken under 1900-talet 

 
En större motgång för tändsticksfabriken skedde på 1890-talet då konkurrensen hårdnade 
från andra fabriker. Försprånget fabriken haft stagnerade med följ av sjunkande vinster, 
samtidigt som produktionen ökade kraftigt tack vare ny teknik som minskade insatsen av 
mänsklig arbetskraft. Vidare under året 1903 påbörjades en sammanslagning mellan de 
olika tändsticksindustrierna i Sverige som nådde sitt mål 14 år senare då samtliga 
tändsticksindustrier förenades. Ungefär samtidigt som första världskriget bröt ut var 
Jönköpings tändsticksfabrik färdigställt och tillverkningen flöt på fram till 1940-talet då 
tändstickstillverkningen upphörde på området. De delar av tillverkningen som låg utanför 
området var Jönköpings Västra Tändsticksfabrik (Jönköpings Tändsticksfabriks 
konkurrent148) som höll sig vid liv till 1970-talet innan även det dog ut.149 
 
Tack vare de tre stora industrierna Jönköpings Tändsticksfabrik (1848), Jönköpings 
Mekaniska Werkstad (1861) och Munksjö pappersbruk (1862) blomstrade Jönköping 
under 1800-talet som industristad. Dessa tre var en mycket viktig förklaring till stadens 
snabba tillväxt och har idag gett uttryck för Jönköpings sociala liv, bebyggelse och 
stadsbild.150 Men det är just Tändsticksområdet som, av dessa tre stora industrier, har 
bevarats som en sammanhållande bebyggelsestruktur i ett väldigt centralt läge av 

                                                 
146 Åsgrim Berlin, A. (1997) Tegel, Gjutjärn och Ångkraft. Tändsticksmuseet, Jönköping. 
147 Ibid, 42. 
148 Cederschiöld, G., Feilitzen, E.v. (1946) Den svenska tändsticksindustrins historia före de stora 
sammanslagningarna. Andra upplagan, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 
149 Åsgrim Berlin, A. (1997) Tegel, Gjutjärn och Ångkraft. Tändsticksmuseet, Jönköping. 
150 Ibid, 42. 
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Jönköping och som har gett området en nuvarande särpräglad miljö.151 År 1975 
förvärvade Jönköpings kommun Tändsticksområdet och från början var tanken att 
utveckla området till ett nytt bostadskvarter, så i slutet av 1970-talet anordnade 
Jönköpings kommun en arkitekttävling om hur industribyggnaderna kunde byggas om 
och ersättas. Det vinnande förslaget blev aldrig verklighet, istället har ett beslut tagits om 
att bevara Tändsticksområdets industrimiljö och en upprustning gjordes.152 
 
3.2.2 Utveckling av Tändsticksområdet 
 
Nedan följer en sammanfattande beskrivning på Jönköpings kommuns 
Stadsbyggnadsvision över Jönköping som stad. För att ta del av hela 
Stadsbyggnadsvisionen, se kompendiet Tändsticksområdet Affärsplan (2012-2014).153 
 
Jönköpings kommun har upprättat en Stadsbyggnadsvision 2.0 som ger riktlinjer till vad 
som ska göras i staden för att bli attraktiv, både för turister samt boende i Jönköping. 
Visionen omfattar hela området runt Munksjön mellan Vättern och E4:an, och handlar 
inte bara om att få hit fler boende och verksamheter, utan också om underhåll, skötsel 
och tillgänglighet som ger staden mer liv och innehåll.  
 
När det handlar om städer i samma storlek är konkurrensen stor mellan dessa för att 
attrahera såväl boende som verksamheter. Kommunerna vill att fler verksamheter av olika 
slag flyttar till staden, och att de redan existerande ska ha en möjlighet att expandera. 
Staden ska kännas säker och trygg att vistas i under dygnets alla timmar, och det kan 
påverkas genom att flera verksamheter har öppet längre och det finns större möjlighet att 
utföra aktiviteter även på kvällstid. Även alternativa färdvägar kan skapa en känsla av 
trygghet tillsammans med bättre belysning på allmänna områden. Staden ska uppmuntra 
till att skapa evenemang på torg, platser och stråk så som dansuppvisningar, konserter 
samt kulturupplevelser för att locka besökande även från andra städer och delar av landet.  
 
Stadens unika värden ska utnyttjas då Jönköping ligger fint beläget i Sverige med tre 
vackra sjöar som omsluter staden med slående vyer och platser. Kommunen har som 
vision att utveckla dessa tre sjöar, och utnyttja dem på ett bättre sätt. Som förslag finns att 
få ett godkännande av ett kallbadhus nära stadskärnan i Vättern samt att utöka 
småbåtshamnen. Piren locka ungdomarna med glassbarer och caféer. Munksjön kan 
utnyttjas vid festivaler, båtliv samt tävlingar och evenemang.154 
 
Tändsticksområdet 

 
En del av denna Stadsbyggnadsvision är en affärsplan (Affärsplan 2012-2014) över 
Tändsticksområdet som även här har som syfte att skapa en mer attraktiv stadsdel och ett 
levande område. Tändsticksområdet i Jönköping har sedan länge varit känt för sitt 

                                                 
151 Jönköpings kommun. Antikvarisk konsekvensanalys. 2009-01-19. 
http://www.jonkoping.se/download/18.576e2876127715ad02c800010067/Antikvarisk+konsekvensanaly
s+.pdf (Hämtad 2011-10-07) 
152 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i Jönköpings 
kommun, Jönköping.  
153

 Ibid, 43. 
154

 Ibid, 43.  
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kulturutbud med bland annat det kända Tändsticksmuseet, Kulturskolan samt Smålands 
Musik och Teater som varit verksamma i området. Andra verksamheter är bland annat en 
secondhand butik, caféer, antikhandel samt kontorslokaler. Även studentlägenheter är 
beläget på Tändsticksområdet som enda nuvarande bostadsalternativ.155 
 
Området är unikt och vackert och har stor potential till att bli en levande stadsdel i 
kombination med Östra och Västra centrum, med mysiga shoppingstråk och inspirerande 
verksamheter.  

 
”Tändsticksområdet är ett kulturarv och ett unikt område i Jönköping värt att lyfta fram.”156 

Citat ur Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014 
 

Tändsticksområdet upplevs av många som ett avgränsat område som inte har någon 
naturlig förbindelse till resten av stadskärnan. Området upplevs inte som en levande plats 
trots närheten till resten av staden där Järnvägsgatan och Västra storgatan avgränsar 
Tändsticksområdet med sin trafikerade led. Området upplevs även som ödsligt och 
otryggt både dag- och nattetid. 157 
 

Syfte och mål 

 
Stadsbyggnadsvisionen grundar sig i en del syften som Jönköpings kommun vill uppfylla. 
 
De olika verksamheterna ska samarbeta tillsammans med fastighetsägaren för att hjälpa till 
att lyfta varandra och gemensamt få området att framstå attrakt och intressant. 
Jönköpings kommun ska arbeta fram flera naturliga mötesplatser för att få området mer 
levande än är det är idag. Verksamheterna ska försöka samarbeta för att skapa liv och en 
välkomnande och trygg känsla, och man vill få in attraktiva verksamheter som kan öka 
besöksantalet. För att få en bred ålder på besökarna ska verksamheter av flera intressen 
prioriteras.  
 
Målet med affärsplanen är att framhäva kontrasterna mellan den gamla industrikänslan 
och det nya och moderna känslan i området. Kommunen vill även få in fler boende i 
området för att på så sätt få ökad aktivitet dygnet runt, vilket leder till en tryggare 
upplevelse av Tändsticksområdet. Fler aktiviteter, arrangemang samt evenemang kan få 
området mer intressant för både turister och boende i Jönköping.158 
 

Inriktning för utvecklingen  

 
Nedan följer en presentation av inriktningen för utvecklingen av Tändsticksområdet i 
Jönköping, baserat på affärsplanen från Tekniska kontoret i Jönköping. 

                                                 
155 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i Jönköpings 
kommun, Jönköping.  
156 Ibid, 44. 
157 Ibid, 44. 
158

Ibid, 44. 
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Kreativitet 

 
Det ”nya” Tändsticksområdet är en plats med mycket utrymme för kreativitet. Här ska 
Jönköpings kommun ta särskild hänsyn till unga entreprenörer och nyföretagande. Man 
har som vision att skolor, kommunen, näringsliv samt Science Park ska samarbeta för att 
skapa ett område där alla har en rätt att uttrycka sig och utvecklas. Banden mellan skola 
och entreprenörskap ska lyftas fram, och i Jönköping stad finns många straka resurser 
inom musik, design, ljus, foto och teater. Området är en bra plats för mässor, möten och 
events för såväl företag som privatpersoner.159 
  
Mångfald 
 
Kommunen vill att mångfalden lyfts fram i området. Bredden på åldrar och olika 
bakgrunder ska lyftas fram för att få en bra blandning på besökarna och de verksamma. 
Redan idag finns en blandad sammansättning mellan företag, butiker, föreningar och 
organisationer. Man vill att de verksamma ska hjälpa varandra att växa; ju fler som flyttar 
in på området, desto mer besökare och större attraktivitet. Det ska göras en satsning på 
redan existerande verksamheter för att få igång shoppingen, folkliv och rörelse i 
området.160 
 
Rekreation 
 
Tändsticksområdets miljö beskrivs som lugnt och rofyllt med vackra byggnader och en 
stor potential. Man vill att även när de nya verksamheterna etableras, så ska lugnet och 
tryggheten lyftas fram för att skapa en välkomnande och trygg plats att vistas på. Växter 
planteras på området för att skapa en känsla av lugn tillsammans med restauranger, caféer 
och butiker. Området ska behållas bilfritt, med undantag för varutransporter under vissa 
tider på dagen, för att hålla det hektiska gatulivet från Juneporten på behagligt avstånd.161 
 
Riktlinjer för verksamheter 

 
Stadsbyggnadsvisionen har upprättat riktlinjer för verksamheterna och området för att 
bevara den atmosfär som finns där idag. En förening ska upprättas för hyresgästerna för 
att gemensamt hantera arrangemang, uppdatera och informera via hemsidan, gemensam 
marknadsföring samt skötsel. Gemensamma öppettider ska göra besökarna medvetna om 
när alla butiker är öppna, för att på så sätt stötta varandras verksamheter.  
 
Gestaltningen på området ska behållas då det har en härlig charm. Exteriören ska 
framhävas för att behålla den industrialistiska känslan på området. De åtgärder som kan 
komma att göras ska vara i linje med den gestaltning som finns idag. Interiören formas 
efter verksamheten, men ska fortfarande spegla fasaden och dess material. Området ska i 
möjligast mån tillgänglighets anpassas för att vara välkomnande för alla. 162 

                                                 
159 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i Jönköpings 
kommun, Jönköping. 
160 Ibid, 45. 
161 Ibid, 45. 
162 Ibid, 45. 
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Uthyrningspolicy 

 
Tekniska kontoret i Jönköping kommer att förmedla lediga lokaler, och prioritera de 
verksamheter som passar in enligt den affärsplan som upprättats, som t.ex. restauranger, 
mode, design, florister samt inredning. De lokaler som ligger i bottenplan ska prioriteras 
till öppna verksamheter så som butiker etc. samt bostäder och kontorsverksamheter ska 
förläggas på övervåningarna. De idag existerande hyresgästerna som inte har en öppen 
verksamhet och har lokaler på bottenvåning ska omplaceras.163 
 
3.2.3 Kulturarvet på Tändsticksområdet 
 
Gamla industriområden har ett så kallat teknik- och industrihistoriskt värde som 
traditionellt sett mestadels förknippas med industrins byggnader och miljöer. Men 
industrialismens fabriksanläggningar har i de flesta fall uppmärksammats för sent 
maskinella utrustningen och övriga teknikhistoriska detaljer har hunnits förnyats eller 
försvunnit. Trots detta har äldre industriområden och dess teknikhistoriska värde ändå 
ansetts vara ett huvudkriterium för bevarande, men ofta därtill förknippat med 
samhällshistoriska, arkitektoniska och socialhistoriska motiv. Dock är det väldigt sällsynt 
att en gammal fabrik har bevarats i komplett skick då nästintill alla har varit föremål för 
modernisering. Efter senare strukturförändringar har många av dessa byggnader fått nya 
funktioner eller helt övergivits och den maskinella utrustningen har skrotats.164 
 
Tändsticksområdet i Jönköping hör till ett kulturarv vars historia och välbevarade 
byggnader sedan mitten på 1800-talet och framåt är väl värt att ta tillvara på.165 Den 
byggnad på Tändsticksområdet som är ett byggnadsminne idag är, som tidigare nämnt, 
Tändsticksmuseet. I övrigt är området riksintressant för kulturmiljövården vilket innebär 
att Kulturminneslagen och Miljöbalkens regler gäller här. Urban Nilsson på Nyréns 
Arkitektkontor har genomfört en antikvarisk konsekvensanalys angående det nya hotellet 
som planeras. Enligt Urban Nilsson bör hela Tändsticksområdet ges skyddsbestämmelser 
i den nya detaljplanen.166 
 
För möjligheten att ta tillvara på den unika kulturmiljön på Tändsticksområdet och kunna 
planera om- och nybyggnad behövs i nuläget byggnadsantikvarier/kulturhistorisk expertis. 
Detta är en viktig del för att områdets karaktär ska säkerställas på sikt. För att kunna starta 
förändringsprocessen måste de inblandade ha en god kunskap i material och metoder, och 
de ansvariga för detta är Tekniska kontoret i Jönköping.167 
 
 
 

                                                 
163 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i 
Jönköpings kommun, Jönköping.  
164 Ibid, 46. 
165 Ibid, 46.  
166 Jönköpings kommun. Antikvarisk konsekvensanalys. 2009-01-19. 
http://www.jonkoping.se/download/18.576e2876127715ad02c800010067/Antikvarisk+konsekvensanaly
s+.pdf (Hämtad 2011-10-07) 
167 Ibid, 46.  

http://www.jonkoping.se/download/18.576e2876127715ad02c800010067/Antikvarisk+konsekvensanalys+.pdf
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Möjligheter till ombyggnad på Tändsticksområdet med hänsyn till kulturarvet 

 
Enligt Tekniska kontoret i Jönköping finns ingen antikvarisk förundersökning på 
området, däremot är området riksintressant för kulturmiljövården vilket innebär att 
Kulturminneslagen påverkar Tändsticksmuseet och Miljöbalkens regler gäller resten av 
området. Så hur påverkar dessa regler ombyggnationen i området? Kulturminneslagen och 
Miljöbalkens regler kommer att gälla angående Tändsticksområdets omplanering. 
 
Kulturminneslagen innehåller samhällets grundläggande bestämmelser för skydd av 
viktiga delar av kulturarvet. Kulturminneslagen menar på att det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö och att ansvaret ska delas av alla. För 
byggnadsminnen ska vissa kriterier vara uppfyllda, och byggnadsbestämmelser säger hur 
byggnaden ska vårdas och får ändras.168 Kulturminneslagen på Tändsticksområdet i 
Jönköping gäller endast för byggnadsminnet, dvs. tändsticksmuseet. Denna byggnad 
kommer inte att utsättas för ombyggnad då verksamheten bidrar till att besökarna dras till 
området och är i gott skick. 

 
I Miljöbalken finns bestämmelser för hur en hållbar utveckling ska främjas som ska bidra 
till att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god 
miljö. De som avser att påverka miljön vid t.ex. en ombyggnad ska skaffa sig den kunskap 
som behövs för att revidera intrång och olägenheter för människor hälsa eller miljön. Det 
är riksantikvarieämbetet som arbetar med att utveckla metoder för att beskriva 
kulturvärden som skyddas enligt miljöbalkens bestämmelser. De bestämmer också över 
hur förvaltningar ska bedrivas eller hur förändringar kan genomföras för att dessa 
kulturvärden kan tas tillvara på och utvecklas.169 Miljöbalkens regler gäller för 
byggnaderna på resten av Tändsticksområdet. 
 
Möjligheter till ombyggnad för hus D med hänsyn till kulturarvet 

 
Detta avsnitt i rapporten är dels baserat på ett möte på Tekniska kontoret i Jönköping och 
dels på affärsplanen. Ansvariga för utvecklingen av Tändsticksområdet berättar att hus D 
på området inte kommer byggas om eller till, den kommer bevaras i sin ursprungliga 
form. Detta för att byggnadsvolymen ska bevara sin verkan i stadslandskapet och i 
området. Hus D är, likt Ättiksfabriken i Järla Sjö, starkt miljöskapande på 
Tändsticksområdet genom sin volymverkan och sina mönsterformade tegelfasader. Att 
denna byggnad är starkt miljöskapande yttrar sig i att den är väl synlig dels inom området 
då byggnaden är centralt belägen och dels från omkringliggande fastigheter utanför 
Tändsticksområdet. Hus D har också en samhörighet till resten av området både i fråga 
om historia och arkitektoniskt sett, därför är det viktigt att bevara denna byggnad i sitt 
ursprungliga skick så långt det är möjligt.   
 

                                                 
168 Riksantikvarieämbetet. Samhällsbyggnad- Lagar och ansvar, Kulturminneslagen. 2011-08-11. 
http://www.raa.se/cms/extern/samhallsbyggnad/lagar_och_ansvar/kulturminneslagen.html (Hämtad 
2011-11-15) 
169 Riksantikvarieämbetet. Samhällsbyggnad- Lagar och ansvar, Miljöbalken. 2011-08-11. 
http://www.raa.se/cms/extern/samhallsbyggnad/lagar_och_ansvar/miljobalken.html (Hämtad 2011-11-
15) 

http://www.raa.se/cms/extern/samhallsbyggnad/lagar_och_ansvar/kulturminneslagen.html
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Även bevarandet av den ursprungliga industriella känslan både exteriört och interiört 
kommer att tas hänsyn till vid ombyggnaden. Exteriört kommer fasaden att bevaras med 
dess mönsterformade tegelfasader och putsade ytor. Taken kommer även det att bevaras 
då dess grågröna färg på kopparplåten, som ärgat under åren, gett det dess industriella 
karaktär. Fönster och dörrar bevaras i ursprungligt skick med viss restaurering då dessa 
påminner om det sentida industriella landskapet och är i dugligt skick. Inga nya entréer 
kommer att göras utan de som finns kommer att användas och framhävas för att förbättra 
cirkulationen i byggnaden och i området. Balkongerna som finns idag kommer att bevaras 
och användas av butikerna. Detta för att bevara känslan av den ursprungliga byggnaden 
och för att skapa en social förbindelse mellan Tändsticksgränd och innemiljön i gallerian. 
Interiört kommer en känsla av den äldre industriella tiden att lyftas fram. Byggnadens 
rumshöjder, och de stora och små rumsvolymerna kommer att bevaras för att ge en 
känsla av de olika tidsepokerna som byggnaden har uppförts i. Även byggnadens 
karakteristiska takfönster kommer att bevaras och öppnas upp; dels för att släppa in mer 
ljus i byggnadens mörka delar och dels för att även här lyfta fram känslan av den 
industriella tiden. Utöver dessa fasta element kommer inredningsmaterial att väljas med 
hänsyn till att behålla den industrialistiska karaktären på interiören. 
 
3.2.4 Inventering av Tändsticksområdet 
 
För att kunna utreda vilka verksamheter som ett område i utveckling är i behov av 
behöver en inventering göras på området i nuläget. I detta stycke presenteras en 
inventering av byggnaderna och verksamheterna på Tändsticksområdet. 
 
Byggnader 

 
Följande text ger en kort historisk bakgrund om varje byggnad på Tändsticksområdet och 
är tagen ur Stadsbyggnadsvisionens Affärsplan (2012-2014) skriven av Jönköpings 
kommun.170 

 
Figur 20. Denna karta är baserad på Nilsdotter Isaksson, Kristin. (2011) Tändsticksområdet 

Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i Jönköpings kommun, Jönköping. 

                                                 
170

 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014. Tekniska kontoret i Jönköpings 
kommun, Jönköping.  
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”Hus 1 (F-huset*) Tändsticksmuseum 
Den enda återstående träbyggnaden från anläggningstiden som uppfördes 1848. 
Stomme: Furutimmer 
Fasad: Träpanel målad med grå oljefärg 
Användningsområde: Tändstickstillverkning, kontor, lägenheter, tryckeri, matsalar och 
bad för arbetarna samt slutligen museet. Byggnaden är lagskyddad som byggnadsminne. 
 
Hus 3 (G-huset*) Tändsticksfabrik 
En sågtaksbyggnad i rött tegel som använder för att frigöra golvyta p.g.a. tillverkningens 
mekanisering. Ursprunglig byggnad uppförd 1881, 1950 tillkom en tillbyggnad i öst. 
Användes som tändsticksfabrik och lager.  
 
Hus 14 (B-huset*) Magasin 
Byggnaden uppfördes 1875. Byggnaden användes dels som upplag av tändstickor, papper 
och råvaror och dels som reparationsverkstad, smedja och kontorslokaler.  
 
Hus 31 (A-huset*) Kontorsbyggnad 
Byggnaden uppfördes 1873 och gavs en representativ arkitektonisk utformning. 1950 
byggdes huset ut mot öster.  
 
Hus 40 – Lokomobilhus 
Liten putsad tegelbyggnad mellan kontorshuset och magasinet. Byggnaden användes för 
att värma upp kontorsbyggnaden och har även laboratorium, matsal, arkiv och förråd.  
 
Hus 27, 30 (D-huset*) Tändsticksfabrik 
Byggdes 1869-1907 enligt sågtandsprincipen. Byggdes om 1942 då vindsvåningar samt 
brandbalkonger tillkom. Byggnaden är av rött tegel och har använts för att tillverka 
säkerhetsstickan ”patenten”, torkhus och ammunitionstillverkning. 
 
Hus 4, 5 (D-huset*) Ångpanne- och maskinhus 
Byggnaderna uppfördes 1901 och har en intressant interiör med polonceautakstolar och 
bibehållen travers. Byggnaderna hyste från början ångpannor och generatorer. Öppningen 
på östra gaveln togs upp under 50-talet för att få in tågtransport till det dåvarande 
snickeriet. 
 
Hus 9 (C-huset*) Fabrikshus ”Kölnan” 
Detta var det första stenhuset på området och uppfördes 1856, med tillkommande 
utbyggnader mellan åren 1900-1909. Fasaden är i gulmålad puts på huvudbyggnaden och 
rött tegel på utbyggnaderna. Byggnaden användes först för den första ångmaskinen och 
fabrikssalar. Sedan blev hela huset en splintfabrik och för bearbetning av asptimmer.  
 
Hus 21, 23 (C och E-huset*) 
Två långsträckta byggnader på var sin sida om Svavelsticksgränd uppfördes 1857 för 
Strands väveri. Efter en brand byggdes de upp igen 1863 och kom då i tändsticksfabrikens 
ägo. Hus 21 användes för tillverkning av tändsticksetiketter. Hus 23 var först mekanisk 
verkstad och smedja, men rymde efter 1900 tändstickstillverkning.  
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Hus 26 (E-huset*) Askfabrik 
Byggnaden är klädd med rött maskintegel och har brandsäkra bjälklag. Byggnaden som 
uppfördes 1881 användes för att göra tändsticksaskar.  
 
Hus 25, 50 (E-huset*) Packlårverkstad 
Verkstaden byggdes i omgångar mellan 1886- 1917. Den senaste tillbyggnaden i söder är 
dock borttagen. Huset har en sågtandskonstruktion och användes för att tillverka 
packlårar för tändstickor samt innehöll stämplingsrum, sliprum och vaktrum.  
 
Hus 11 (E-huset*) Ångpanna, Brandstation, Laboratorium 
Byggnaden uppfördes 1879 och byggdes 1899 ihop med hus 23. Tio år senare fick huset 
en tredje våning och byggdes ut 1913 med en östlig del. Denna del fick i sin tur en 
påbyggnad 1933. Här fanns det ångpannor, ångmaskiner och en torkinsättning. I den 
östra delen fanns ett laboratorium och satsprovningsrum.”171 
 
Verksamheter  

 
Illustrationen nedan visar hur Tändsticksområdet i stort ser ut idag och vilka 
verksamheter som bedrivs i byggnaderna. 
 

 
Figur 21. Karta över Tändsticksområdet med förtydliganden kring byggnaderna. 

 
Förklaringarna nedan är direkt tagna ur Jönköpings kommuns Affärsplan 2012-2014.172 
 
”Hus A 
Regionens hus 
 

                                                 
171 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014, sid 9. Tekniska kontoret i 
Jönköpings kommun, Jönköping. 
172

 Ibid, 50. 
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Hus B 
Kulturskolan 
Studentlägenheter 
 
Hus C 
Studentbostäder   Lager- och affärsverksamhet 
Restaurang/Nattklubb   Kontor för Personalklubben 
Café    Fritid Jönköping 
AMA 
 
Hus D 
Fd Smålands Musik och Teater  Kulturskolan 
Affärsverksamheter   Galleri 
Ateljéer    Museum 
Hus E 
Kulturhuset    Teaterbio 
Nyfiket (Café)   Kontorsytor 
Affärsverksamhet   Jönköpings Studentkår/Akademien 
Skaldjursgrossist    Silversmed  
 
Hus F 
Tändsticksmuseum 
 
Hus G 
Ingen permanent verksamhet i väntan på hotellplaner. Temporära verksamheter: 
Repetitionslokaler   Ateljéer 
It-café    Danslokaler”173 
 
Område H 
Här planeras det nya hotellet Match Tower. 
 

Planer för området 

 
Intresset för Tändsticksområdet har vuxit sedan Jönköpings kommun har upprättat 
affärsplanen kring området. Området består av två huvudgator; Tändsticksgränd och 
Svavelsticksgränd. Idag är Tändsticksgränd den gata som butiker och publika 
verksamheter har börjat flyttat in i för att fylla upp området. Svavelsticksgränd upplevs 
däremot som väldigt öde, men med potential att bli lika levande som resten av området. 
Planerna för denna gata är att bland annat att byta markbeläggning och att butiker och 
restauranger ska flytta in.  
 

 

                                                 
173 Nilsdotter Isaksson, K. (2011) Tändsticksområdet Affärsplan 2012-2014 sid 15. Tekniska kontoret i 
Jönköpings kommun, Jönköping. 
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Figur 22. Tändsticksgränd                            Figur 23. Svavelsticksgränd 

 
Huvudentrén till Tändsticksområdet kommer i framtiden att fokuseras på att ligga mellan 
hus A och hus D. Idag fungerar område H som en naturlig entré till området då detta 
ligger närmast Juneporten. Område H kommer att stängas av som entré då det nya 
hotellet uppförs. Tanken för framtiden är att skapa en mer praktisk och estetiskt 
tilltalande övergång mellan område H och Juneporten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24. Huvudentrén idag från Västra Storgatan. 
 

    
           Figur 25. Denna bild visar det nya hotellet,                Figur 26.Denna bild visar entrén 
             sett från Juneporten.                                                 från Tändsticksområdet till            
                     Juneporten. 
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Analys av användningsområde 

 
Under möten med Jönköpings kommun och under arbetets gång har tankar kring vilket 
användningsområde som bör väljas för dessa lokaler alltid funnits. Jönköpings kommuns 
visioner pekar på en viktig faktor: att dra mer folk till området för att skapa liv och 
rörelse. Hus D har stora möjligheter till en ombyggnad och det nya användningsområdet 
är baserat på byggnadens djup, storlek och geografisk placering i området, men främst på 
Jönköpings kommuns Stadsbyggnadsvisioner.  
 
På grund av detta har vissa potentiella användningsområden redan uteslutits såsom 
kontorsutrymme och bostäder. Kontor finns redan på området och detta kommer inte att 
dra fler besökare för liv och rörelse. Läget för lokalerna i hus D är också väldigt centralt 
beläget i området, vilket inte skulle vara nödvändigt för kontor. Dessa ytor anses kunna 
användas på bättre sätt för att locka ner mer folk till området. Bostäder är också uteslutet, 
dels på grund av att detta redan planeras för byggnaden alldeles bredvid lokaler i hus D. 
En ännu viktigare faktor till att inte planera bostäder för denna byggnad beror på att den 
är alldeles för djup. Att konvertera denna byggnad till bostäder skulle med säkerhet leda 
till stora komplikationer med att få tillräckliga fasadytor och ljus till lägenheterna och 
därmed skulle kvaliteterna för bostädernas planlösningar inte vara tillräckliga för att bli 
attraktiva. 
 
Funderingar har också funnits angående scenen som använts av Smålands Musik och 
Teater. Denna skulle kunna användas till föreläsningar eller liknande. Men det finns redan 
liknande och andra alternativ i området och denna scen skulle bli för mycket i denna 
byggnad och ytan skulle kunna användas till andra mer attraktiva användningsområden. 
Då Småland musik och teater har flyttat till det nya konserthuset Spira blir denna scen 
överflödig, därför borde denna yta användas till den nya verksamheten. 
 
Baserat på Jönköpings kommuns visioner och baserat på möten hos Tekniska kontoret i 
Jönköping har därför butiker i form av en galleria eller saluhall lyfts fram som ett lämpligt 
förslaget till dessa lokaler. Att skapa en galleria i centrala delar av Tändsticksområdet med 
moderna butiker i en historisk miljö skulle ge området ett lyft för en fortsatt växande 
stadskärna som är attraktivt för alla åldersgrupper.  
 
3.2.5 Förutsättningar för ombyggnad på hus D 
 
För Tändsticksområdet finns idag ingen byggnadsteknisk undersökning eller antikvarisk 
förundersökning för hus D och därmed inget underlag för en närmare studie av 
ombyggnadsmöjligheterna på byggnaden. Detta utförs av fackmän innan påbörjandet av 
att förändra byggnaden. Denna del i rapporten ger istället förslag på vad som bör göras 
och undersökas för hus D på Tändsticksområdet. 
 

Ritning och bilder 

Illustration nedan visar överskådligt hur byggnaden är uppdelad idag. De olika 
användningsområdena i byggnaden är uppdelade i olika färger och siffrorna representerar 
bilderna som visas nedan. 
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.  Figur 27. Uppdelning av nuvarande funktioner i hus D. 
 

  
Figur 28. Huvudentré hus D         Figur 29. Fasad mot Västra Storgatan                  

 

                                       
                                       Figur 30. Tändsticksgränd                        Figur 31. Entré bottenvåning 
 

    
Figur 32. Kapprum och toaletter.        Figur 33. Verkstad och övningslokal 
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                        Figur 34. Storstickan                       Figur 35.  Lillstickan 
 

          
Figur 36. Korridor .                                    Figur 37. Kontor 

 
 

   
3.2.6 Byggnadens konstruktion 
 
Den dokumentation som finns gällande takplaner, sektioner och grundplaner på hus D 
som Jönköpings kommun har är sparsam. Detta har lett till att en inventering av stommen 
har gjorts på plats, och med en sammanställning av gamla och nya ritningar har 
antaganden gjorts på hur den nuvarande stommen är uppbyggd. 
 
Stomme 
 
Nedan redovisas resultatet av de antaganden som gjorts som en sammanställande skiss på 
hur stomsystemet ser ut idag. För skalenlig ritning, se bilaga 1. 
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Figur 38. Skiss på stomsystemet för hus D. 

 
Stommen är uppbyggd med bärande ytterväggar, pelar- balksystem samt bärande 
innerväggar. Då stommen är byggd efter det ursprungliga användningsområdet som fabrik 
och anpassat efter det senaste användningsområdet som en teater, krävs en komplettering 
av stommen då den ska byta användningsområde ännu en gång. Idag är vissa bärande 
väggar redan försedda med större öppningar vilket underlättar inför det blivande 
användningsområdet. Då byggnaden är uppdelad i olika delar uppskattas att den byggdes i 
etapper men med en grundtanke för en helt fungerande byggnad för ett ändamål.  
 
Grund 
 

Med sin närhet till Vättern ligger Tändsticksområdet i ett riskområde när det gäller 
grundförhållanden. Vid utfyllda områden i närheten av vatten kan bland annat 
sättningsskador uppstå i grunden och leda till ojämn bäringsförmåga i stommen . 
Grunden på hus D består av granitsten och är enligt fastighetsskötaren i dugligt skick och 
behöver ingen renovering vid en eventuell ombyggnad. Vad som dock bör 
uppmärksammas noga vid en ombyggnad är ifall det uppkommit några förändringar i 
grunden, men även faktorer runt om som t.ex. grundvattenförhållanden etc. Som tidigare 
nämnt finns några riktlinjer för detta under kapitlet 2.3.5 Byggnadens konstruktion som 
beaktar faktorer att ta hänsyn till om en ny utredning skulle bli aktuell. 

 

Tak 
 
Bilden nedan kommer från Jönköpings kommuns arkiv över gamla ritningar. Sektionen är 
handritad och med en datumstämpel av Byggnadsnämnden i Jönköping 5 mars 1927. Då 
denna kopia var otydlig har den modifierats till en tydligare version. Sektionerna illustrerar 
de olika takformer som finns på hus D i två snitt av byggnaden. Se bilaga 2 för 
originalritning.  
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Figur 39. Skiss på sektion. Redigerad av oss, från Jönköpings kommuns arkiv. 
 
Sektion A går genom den s.k. ”Lillstickan” som har en mindre scen och som i dagsläget är 
en central mötesplats i anslutning till teatersalen. Sektion B går genom teatersalen, som 
har den rundade takformen sektionen. I övrigt är det en blandning mellan sadeltak, 
pulpet- och sågtandat tak med takfönster. 
 

 
Figur 40. Bild på ett av koppartaken på Tändsticksområdet. 

 
Taken på Tändsticksområdet är försedda med grönmålade plåttak för att få ett intryck av 
ärgade koppartak. Takmaterial är väl omhändertaget av fastighetsförvaltaren Jönköpings 
kommun och av inventeringen att bedöma behövs inga större reparationer av plåttakett 
bytas. Vid en djupare byggnadsteknisk inventering utreds även takkonstruktionens skick. 

Sektion A 

Sektion B 
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3.2.7 Tekniska system 
 
Nedan följer en sammanställning av hus D:s tekniska system; ventilation och installation. 
 
Ventilation 
 
Det nuvarande ventilationssystemet för hus D är mekanisk ventilation i dåligt skick, och 
enligt fastighetsägaren bör detta bytas ut helt. Det nya användningsområdet med fler 
människor i lokalerna under större delar av dygnet kommer kräva ett helt annat system än 
det som finns idag. 
 
Ett nytt användningsområde medför nya krav på ventilationens kapacitet. En ventilation 
med värmeåtervinning bör vara ett alternativ. Detta system ökar byggkostnaderna vid köp 
och installation, men i längden ger det lägre driftkostnader.174 Komplikationerna som kan 
uppkomma i och med ett nytt ventilationssytem är att installera dessa i en befintlig 
byggnad. Att dra in stora mekaniska system i hus D kan innebära omfattande arbeten med 
att först och främst inrymma dessa i yttertaket. Vid trånga utrymmen kan ett nytt 
ventilationssystem innebära stora om- och tillbyggnader av taken, tex. för att anlägga ett 
nytt ventilationsrum.  
 
Installation 
 
Installationerna i form av vattenledningar och el kontrolleras och förmodligen åtgärdas i 
byggnaden då det var många år tillbaka sedan Smålands Musik och Teater flyttade in i 
lokalerna. Inga uppgifter finns om installationerna har blivit åtgärdade under de år som 
lokalerna har varit i bruk. 
 
3.2.8 Energihushållning 
 
Idag drivs uppvärmningen i byggnaden av ett fjärrvärmesystem. Fjärrvärme är ett bra 
alternativ för större lokaler såsom skolor, bostäder och kontor. Detta är ett miljövänligt 
uppvärmningssystem då resurser kan användas som annars skulle gå till spillo. Exempel 
på avfall som kan användas är skogsavverkning och överskottsvärme från andra 
verksamheter. Fjärrvärmesystemet i byggnaden är datastyrd och regleras efter behovet av 
värmetillförsel. Tack vare att detta system redan är installerat för ett stort besöksantal 
anser vi att detta system är ett bra alternativ för en galleria. 
 
3.2.9 Värmeisolering 
 
Nedan följer bedömningen för behovet av tilläggsisolering efter inventeringen av hus D. 
 
Tilläggsisolering klimatskal 
 
Då byggnaden fram tills idag har varit i bruk för daglig verksamhet har denna i viss mån 
varit anpassad för att klara ett visst uppvärmningsbehov. Då byggnaden i framtiden kan 

                                                 
174 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm.  
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komma att användas av ett större antal människor dagligen görs en bedömning att 
tilläggsisolering av ytterväggar inte är nödvändigt.   
 
Tilläggsisolering av fönster 
 
Då hela Tändsticksområdet är kulturhistoriskt intressant är det av intresse att bevara de 
detaljer som fönstren smyckar fasaderna med. Med detta i åtanke kan en lösning i hus D 
vara att istället för att byta ut fönstren helt, vilket även skulle vara väldigt kostsamt, 
tilläggsisolera med ett isolerglas på insidan av fönstren. Denna metod illustreras vid punkt 
2.4.8 Värmeisolering under rubriken Tilläggsisolering av fönster. Om en sådan stor 
komplettering av fönstren inte är nödvändig kan det istället vara aktuellt att förbättra 
tätningarna kring fönstren. 
 
Tilläggsisolering av ytterdörrar 
 
Då hus D i fallstudien idag inte har haft ett publikt användningsområde dagligen på 
samma sätt som kan komma i framtiden, kan ett vindfång vara en bra komplettering vid 
entréerna då planerna är att göra om dessa lokaler till en galleria. Detta används idag i 
många gallerior i form av bland annat luftslussar och roterande ingångar för att minimera 
värmebortfallet.  
 
3.2.10 Brand 
 
För hus D finns idag en utrymningsplan för de gamla lokalerna. I och med ombyggnaden 
kommer ett behov finnas att med en brandingenjör projektera en ny utrymningsplan för 
byggnaden, anpassat till det nya användningsområdet. 
 
Idag finns det i hus D totalt sex ingångar till de berörda lokalerna. Av dessa är två 
handikappsanpassade vid brand då huvudentrén är i markplan och den andra en är 
försedd med ramp för bästa tillgänglighet ut till Västra Storgatan. Av de sex ingångar är 
tre avsedda för brandutrymning (förutom övriga entréer) och en av dessa är försedd med 
en eldriven ramp för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade vid utrymning av lokalen. 
Denna brandutgång leder ut på Tändsticksgränd. 
 
3.2.11 Ljudmiljön 
 
Vill Jönköpings kommun ha ett fulländat ljudskydd på Tändsticksområdet och hus D bör 
en undersökning och mätningar genomföras för att säkerställa var problemen i så fall kan 
ligga och sedan åtgärda detta med hänsyn och beaktande av byggnadens kulturvärden och 
den framtida verksamheten.  
 
Något som kan förbättras i fråga om trafikbuller är fönstrens ljudisolering och att 
väggarna har tillräckligt med isolering gällande fasaden som gränsar till Västra Storgatan 
som i nuläget och till viss del i framtiden är trafikerad dygnet runt. Andra sidan av 
byggnaden som gränsar till Tändsticksgränd kommer inte ha något behov av förbättring 
angående ljudmiljön då denna ligger väl skyddad och därmed inte utsätts för biltrafik eller 
liknande. 
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3.2.12 Tillgänglighet 
 
Nedan beskrivs hur tillgängligheten för hus D ser ut idag och vad kan förbättras vid en 
ombyggnad med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Som nämnts tidigare har äldre 
industribyggnader inte anpassats till tillgänglighetskrav då det under industritiden inte 
fanns behov av detta eftersom att arbetsuppgifterna inte var avsedda för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Detta gäller även för hus D som en gång i tiden har använts för 
produktion. I dagsläget har dock byggnaden bytt användningsområde och därmed har 
vissa tillgänglighetskrav tillämpats, men det finns mycket att förbättra sen sist. 
 
Tillgänglighet vid ombyggnad 
 
Nybyggnadskraven för tillgänglighet gäller till fullo för ändringar i byggnader som 
innehåller bostäder och även för byggnader som innehåller arbetslokaler eller till lokaler 
till vilka allmänheten har tillträde. Men det finns undantag då tillgängligheten skulle 
resultera i en förvanskning av en kulturhistoriskt intressant byggnad får undantag ske. Då 
ska byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning och byggnadens varsamhetskrav 
styra tillgänglighetens tillämpning i det enskilda fallet.175 
 
Tillgängligheten utomhus 
 
Då Tändsticksområdet kommer att se många förändringar inom snar framtid finns det 
goda förutsättningar för att anpassa utomhusmiljön och skapa en god tillgänglighet i form 
av t.ex. angöring för färdtjänst och parkering för rörelsehindrad personal och besöker. 
Samtliga gångvägar inom Tändsticksområdet är bredare än 130 cm och till största del 
stegfria.  
 
Tillgänglig entré  
 
Som tidigare nämnts har hus D på Tändsticksområdet sex ingångar till de givna lokalerna. 
I befintligt skick är tre av dessa anpassade för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade. 
Den nuvarande huvudentrén i öster som vetter mot Juneporten ligger i markplan, en 
ramp finns utanför entrén mot väster som leder upp på Västra Storgatan och en eldriven 
ramp leder ner till Tändsticksgränd.  
 
Skissen på det nya användningsområdet som galleria har tillgänglighetsanpassats 
ytterligare. En hiss är inplanerad vid huvudentrén från Tändsticksgränd för att ersätta den 
eldrivna rampen. I dagsläget vid den södra entrén mot Västra Storgatan finns endast en 
halvtrappa upp till markplan då det är en viss nivåskillnad. Här är det inplanerat en ramp 
tillsammans med en mer tillgänglig trappa som kommer att finnas i denna entré. 
 
Tillgängligheten inomhus 
 
Det första villkoret som brukar uppmärksammas för god tillgänglighet till lokaler inomhus 
är att en hiss finns för samtliga våningar i flerplansbyggnader. Hus D har i dagsläget ingen 
hiss installerad, byggnaden består av två våningar och det finns en eldriven ramp som 

                                                 
175 Boverket. (2009) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket, Karlskrona. 
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leder ner till Tändsticksgränd. Många äldre industribyggnader har även en nivåskillnad 
mellan bottenplan och markplan som förr löstes genom att placera en trappa mellan 
nivåskillnaderna. Detta problem finns även för hus D för entréerna längs Västra 
Storgatan. För att åtgärda detta problem brukar en lösning med ramp vara det enklaste 
alternativet. Nivåskillnader mellan golvytor på samma våningsplan åtgärdas på 
motsvarande sätt. Även befintliga dörröppningar, korridormått och toalettrum vid nytt 
användningsområde måste följa nybyggnadskraven för tillgänglighet så långt som det är 
möjligt och rimligt. För hus D kommer detta inte att vara ett stort problem då 
ombyggnaden kommer vara väldigt omfattande, det mesta kommer kunna byggas om 
enligt tillgänglighetskraven.176   
 
För andra lokaler såsom sammanträdesrum, kapprum, matrum, fritidslokaler och butiker 
ställs det samma krav på tillgängligheten som vid nybyggnad. För komplicerade lösningar, 
om t.ex. dessa krav går ut över kulturhistoriskt intressanta delar av byggnaden, kan 
dispens ges. Ett annat undantag är arbetslokaler med arbetsuppgifter som kräver full 
rörlighet, dessa bör idag vara få, men det finns lagstiftningskrav, statsbidrag och tekniska 
möjligheter till att i stor utsträckning anpassa arbetsplatser till personer med nedsatt 
rörelseförmåga.177  
 
3.2.13 Förslag på kvaliteter att bevara och framhäva 
 
Detta stycke finns med i rapporten för att poängtera vikten av att bevara de kultur-
historiska värden som dessa byggnader har. Då många gamla industriområden har fina 
kvaliteter och unika karaktärer att framhäva bör detta tas tillvara på. Nedan läggs förslag 
fram på vilka kvaliteter som kan bevaras och framhävas av de som finns där idag med 
hänsyn till byggnadens förutsättningar. Detta kommer bland annat innefatta fönster, 
ljusinsläpp och dörrar. Grundidén med ombyggnaden är att utnyttja de möjligheter och 
kvaliteter som finns i byggnaden idag då den är funktionell för det användningsområdet 
som varit.  
 
Ljusinsläpp 
 

Bilderna nedan visar exempel på var och hur Jönköpings kommun kan öppna upp fönster 
och öka ljusinsläppet till den gamla övningslokalen/verkstaden. Denna ligger i fasad mot 
Västra Storgatan och har stort behov av att öppna upp fönstren för ljusinsläpp till det nya 
användningsområdet. Bilden till höger visar lokalen utifrån som i nuläget är väldigt 
instängt och oinbjudande. Denna lokal har stor potential till att bli ett öppet och 
välkomnande inslag till området.  
 

                                                 
176

 Törnqvist, A. (1986) Äldre industribyggnader. Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm. 
177 Ibid, 61. 



Genomförande 

62 

  
Figur 41. ”Ljusinsläpp” i söderfasad.      Figur 42. Bild på samma lokal från söder. 

 
Denna bild representerar ännu ett exempel på       Det gråmarkerade området visar var       
igensatta fönster som avskärmar allmänheten.        lokalen är belägen.                                    
            

    
 
 
 
 
 
 
 

                                  
               Figur 43. Igensatta fönster. 
 
Bilden nedan visar ett exempel där det finns goda möjligheter till att öka ljusinsläppet i de 
djupa och mörkaste delarna av byggnaden. Detta kan göras genom att öppna upp de 
förtäckta fönstren i det unika och omtalade sågtandade taket. Anledningen till att dessa 
fönster är igensatta kan vara på grund av att de förra ägarna ville ha dessa utrymmen 
mörklagda. Det kan också bero på att det varit en energibesparing ifall fönstren läckte 
mycket värme, eller så var dessa fönster täckta på grund av minskade insatser i underhåll 
utifrån. Oavsett anledning bör dessa fönster öppnas upp och åtgärdas på så sätt att de blir 
energisnåla och nästintill underhållsfria. 

 
 
         
 
 

 
 
 
 
 

 Figur 44. Igensatta takfönster i hus D. 
 
Bilden nedan visar Lillstickan som ligger beläget i mitten av byggnaden och är därför 
väldigt mörk. Här kan en utredning göras i fråga om kulturarvets betydelse och om 
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möjligheter till ombyggnad av taket. Ett glastak skulle ge utrymmet ett fint ljusinsläpp och 
en känsla av ökad rymd. Då detta utrymme ligger centralt beläget i byggnaden och är 
kopplat till huvudentrén är det en viktig del av välkomnandet i byggnaden.   

   
 
      
 

 
 
 
 
 

   Figur 45. Bild på Lillstickan hus D. 
 
Bilden nedan visar utrymmet för förvaring och toaletter vid huvudentrén. Då detta 
utrymme är väldigt karakteristiskt för byggnaden med mycket ljusinsläpp i fint läge bör 
detta utnyttjas till en butiksverksamhet. Istället kan toaletter flyttas och förvaring till 
byggnadens mitt. 

 

 

          Figur 46. Toaletter                    Figur 47. Förvaring/ Fd. rökrum. 
 
Fönster och ytterdörrar 
 
Fönstren på Tändsticksområdet är väl värda att bevara då dessa ger området dess 
karakteristiska utseende. Med metoden som nämndes under kapitel 3.2.9 om 
energianvändning kan man göra det möjligt att bevara de ursprungliga fönstren och 
därmed dess karaktär som är en viktig del att bevara under utvecklingen av området. 

 

  Figur 48, 49, 50. Exempel på fönster, Exempel på fönster, En vanligt förekommande dörr på     
området. 
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Dessa dörrar är precis som fönstren på området väl värda att bevara. Ytterdörren på 
bilden, som så många andra på området, är fullt användbara. Energiåtgången kan minskas 
efter en undersökning kring behovet är det lämpligt att tilläggsisolera dessa. 
 
3.2.14 Inredning 
 
Dessa bilder nedan är tagna i galleriet som ligger i den västra delen av byggnaden och 
representerar den stilen som ambitionen är att skapa i resten av byggnaden. Denna 
inredningsstil med hårda material såsom stål och betong ger en känsla av och inblick i den 
industriella tid som varit så betydelsefull för Jönköping.  

 

                           Figur 51, 52, 53. Exempel på inredningsstil i hus D. 

 
Enligt affärsplanen för Tändsticksområdet bör interiören spegla den industrialistiska 
exteriören som även har spelat stor roll för utformningen av Järla Sjö som använts som 
referensobjektet inför detta arbete. 
 

3.3 Skissarbete  
 
Nedan presenteras skissarbetet baserat på utredningarna kring frågeställningarna. Följande 
ritningar är baserade på originalritning, se bilaga 3. 
 
3.3.1 Cirkulationen i byggnaden 
 

Att skapa cirkulation i hus D kommer att gynna cirkulationen för hela området då denna 
byggnad avgränsar Västra Storgatan och Tändsticksgränd. Idag finns inga genomgångs-
möjligheter och därför fungerar hus D som en blockad till resten av området.  
För att öka cirkulationsmöjligheterna och flödet i byggnaden mellan Västra Storgatan och 
Tändsticksgränd bör fler entréer planeras. I samråd med Tekniska kontoret på Jönköpings 
kommun har diskussioner tagits upp angående detta. Nya entréer bör också beaktas i 
fråga om brandsäkerhet och utrymningsvägar då ett nytt användningsområde kommer att 
leda till att fler personer kommer att vistas i byggnaden. Som det ser ut idag kommer 
gallerian inte att ha tillräckligt många entréer för att tillfredsställa en väl fungerande 
cirkulation i byggnaden och till resten av området. Se bild nedan:  



Genomförande 

65 

 

Figur 54. Skiss på nuvarande indelning av Smålands Musik och Teaters lokaler. 
 
Smålands Musik och Teaters gamla lokaler är idag 1 860 m². För att förenkla 
utformningen, skapa ett bättre cirkulationsflöde och få ut större yta som lockar mer folk 
ner till området föreslås att kulturskolan och bridgeklubben flyttar sina lokaler och lämnar 
plats för en större galleria. Då kommer indelningen att se ut som bilden nedan visar där 
det gråmarkerade området i nuläget tillhör kulturskolan och bridgeklubben: 

      
Figur 55. Skiss på hus D. Det gråmarkerade området tillhör i nuläget kulturskolan och bridgeklubben. 
 
Efter detta förslag är lokalerna 2 240 m², dvs. 380 m² större än tidigare vilket resulterar i 
mer fasadytor som gynnar ljusinsläppet. Detta resulterar viktigast av allt i bättre 
möjligheter till nya entréer direkt kopplat till gallerian som förbättrar cirkulationen 
betydligt i gallerian och i området. Pilarna i bilden nedan visar nya och gamla entréer till 
byggnad och det blåa visar hur cirkulationen kommer att se ut i förslaget med hänsyn till 
det nya användningsområdet med entréer, bärande väggar och butikers storlek:  
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        Figur 56. Skiss på hus D där det blåa visar hur cirkulationen i byggnaden kommer att se ut. 

Figur 57. Befintlig entré till               Figur 58. Befintlig entré                              Figur 59. Befintlig  
                             Kulturskolan                                Västra Storgatan                                huvudentré 
        

3.3.2 Presentation skissförslag 
 
Nedan följer resultatet av utformningsförslaget för hus D baserat på kulturarvet, 
litteraturstudier, Jönköpings kommuns Affärsplan och inventering av området. För större 
presentationsbild, se bilaga 4. För skalenlig ritning på planlösningen, se bilaga 5. 

 
                      Figur 60. Denna illustration visar grundidén med utformningen på hus D. 
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För att skapa en galleria/saluhall som passar alla åldrar har många aspekter som tagits upp 
tidigare i rapporten spelat stor roll i utformningen av förslaget. Hus D ligger i de centrala 
delarna av Tändsticksområdet och har stora möjligheter att bli ett attraktivt besöksmål 
tillsammans med resten av området. Med det nya hotellet Match Hotel, Juneporten, 
Resecentrum och piren runt hörnet besitter Tändsticksområdet ett guldläge för att 
utvecklas till en ny stadskärna i Jönköping.   
 
För att hus D ska bli en del av resten av området har det förslag som tagit fram i 
skissarbetet baserats på Jönköpings kommuns visioner för hela området och hus D. 
Skissförslaget bygger också på kulturarvets betydelse för ombyggnad av just denna 
byggnad samt de byggnadstekniska aspekterna för ombyggnad med hänsyn till 
tillgänglighet och till att byggnaden är kulturhistoriskt intressant.  
 
För att erhålla en så liten ändring av stommen som möjligt har utformningen resulterat i 
en relativt enkel och genuin uppdelning av gallerian/saluhallen. Samtliga bärande väggar 
finns bevarade med vissa öppningar och håltagningar för fönster och dörrar. Dessa 
bärande delar av stommen har använts som riktlinjer för utformningen av gallerian, 
mestadels med hänsyn till det cirkulationsstråk som finns mellan butikerna och entréerna. 
Bevarandet av de befintliga väggarna har också resulterat i bevarandet av känslan av den 
gamla industribyggnaden med dess karaktäristiska utformning och mångfaldiga 
takkonstruktioner.  
 
Till byggnaden kommer det som tidigare nämnts att finnas två huvudentréer som kommer 
att vara fullt tillgänglighetsanpassade, den ena är belägen vid den äldre huvudentrén till 
teatern i markplan och den andra är belägen på Tändsticksgränd från våningen under. 
Dessa entréer har stöd av ytterligare fyra entréer från alla fasadsidor på byggnaden, detta 
för att skapa en så god cirkulation som möjligt i gallerian/saluhallen för besökarna.  
Gallerian har utrymme för 14 relativt små butiker med eget personalrum och lager, samt 
ett café i den centrala delen av byggnaden. Storleken på butikerna är relativt små för 
möjligheten att skapa ett varierande utbud av butiker för att kunna locka en större 
målgrupp. Ambitionen för caféet, som är 88 m2 stort, är att utnyttja det sadeltak som 
finns över denna del av byggnaden och öppna upp för större takfönster för att på så sätt 
skapa en behaglig känsla av en ljusgård i den annars mörka och stängda kärnan av 
byggnaden. Ambitionerna för resten av gallerian är att få in butiker av mer moderna slag, 
då området idag har en bristande mångfald på besökarna. Den totala ytan för butikerna är 
1 415 m2 där personalutrymme och det egna lagret utgör 10-20% av butikens yta. Ett 
större, gemensamt lager för godsmottaning och förvaring av inkomna artiklar finns 
beläget i den västra delen av gallerian/saluhallen. En särskild ingång finns här för 
varuleveranser i anslutning till den västra entrén.  
 
I gallerian/saluhallen är ambitionen att utnyttja den industrialistiska känslan, bland annat 
med hjälp av att använda mycket gjutjärn och glas. Stora glaspartier tillåter tillsammans 
med takfönster ett bättre ljusinsläpp för att skapa en ökad rymd och för att undvika en 
känsla av instängdhet då byggnaden är djup. Den största delen av butikerna ligger i fasad 
och får på så sätt tillgång till den vackra fönstersättningen och ett tillfredställande  
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ljusinsläpp, och med fönstren i fasad en påminnelse av den industriella tiden. 
Sågtandstaket i mitten av byggnaden kommer, som tidigare nämnts, att öppnas upp för att 
ge ett fint och karaktäristiskt ljusinsläpp i de centrala butikerna. 
 

3.4 Konsekvensanalys 
 
Då ett äldre industriområde eller en enskild byggnad byggs om påverkas i många fall 
kulturarvet och de byggnadstekniska aspekterna av ombyggnaden. Nedan ges en 
konsekvensanalys angående skissförslaget på det nya användningsområdet för hus D. 
 
Skissförslaget på det nya användningsområdet för byggnaden, som tagits fram efter 
utredningen baserat på arbetets frågeställningar, har en viss påverkan på kulturarvet och 
en större påverkan på byggnadstekniska aspekter och konstruktion. Det som styr hur 
detta ska tas i beaktande är de lagar och bestämmelser som finns uppsatta. 
 
Då hela Tändsticksområdet i Jönköping är riksintressant för kulturmiljövården i Sverige 
finns det restriktioner kring vad som inte får förvanskas gällande byggnaderna på 
området. Då ingen antikvarisk förundersökning finns är det inte helt tydligt och konkret 
vad som får ändras. Exteriört finns det restrektioner om att inga större förändringar får 
ske, såsom tillbyggnader, fasadbyten m.m. och att den ursprungliga industriella känslan 
ska finnas kvar. Interiört har byggnaden tidigare utsatts för omfattande ombyggnader 
sedan industritiden och bytt användningsområde ett antal gånger, vilket medför att inga 
interiöra begränsningar finns vid ombyggnad. Då skissförslaget i denna rapport arbetats 
fram har beaktande tagits till områdets kulturhistoriska intresse, och på grund av detta har 
inga omfattande förändringar planerats för exteriören. Konsekvenserna som uppkommer 
exteriört efter den planerade ombyggnaden består endast av mer tillgängliga entréer. 
Tillgänglighet och kulturarv går inte alltid så enkelt ihop, men om möjligt ska en befintlig 
byggnad anpassas till de lagar och krav som finns för tillgänglighet angående nybyggnad. 
Det finns dock undantag om tillgängligheten skulle resultera i en förvanskning av en 
kulturhistoriskt intressant byggnad. Byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning 
och byggnadens varsamhetskrav ska styra tillgänglighetens tillämpning i det enskilda fallet. 
 
Angående hur de byggnadstekniska aspekterna och konstruktionen påverkas vid en 
ändring av verksamheter i en befintlig byggnad är konsekvenserna för hus D betydligt 
större än för kulturarvets del. Då det nya användningsområdet är ett helt annat än det 
ursprungliga skiljer sig kraven på byggnadens kapacitet. De lagar och regler som styr 
ombyggnader för befintliga byggnader är först och främst BBR, Boverkets byggregler, 
samt BÄR, Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad.  
 
Den allra största konsekvensen som berör hus D i fråga om byggnadens konstruktion är 
stomsystemet. Då förslaget togs fram var ambitionen att bevara så mycket som möjligt av 
det ursprungliga stomsystemet (såsom bärande väggar och pelare), men då det nya 
användningsområdet kräver större ytor till t.ex. butiker och café har byggnadens 
stomsystem förändras relativt omfattande som kan försämra den ursprungliga stabiliteten.  
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Anledningen till att förändringarna i stomsystem har varit nödvändig beror på det nya 
användningsområdets krav på tillgänglighet, cirkulation och så långt som möjligt öppna 
ytor. Utöver detta har även nya hål för fönster och dörrar tagits upp i den bärande 
konstruktionen för att öka kvaliteterna på ljusinsläpp och cirkulationsmöjligheter. 
 
Andra större konsekvenser angående förslaget till det nya användningsområdet är bland 
annat de tekniska systemen såsom ventilationen och installationer i byggnaden. 
Ventilationssystemet i hus D måste helt bytas ut då det nya användningsområdet kräver 
en större kapacitet. Konsekvensen av detta är att detta kan skapa stora problem med att 
dra in stora mekaniska system i befintliga byggnader, då får en anpassning av systemet ske 
utifrån förutsättningarna för varje enskild byggnad. Ändringen av verksamheten i hus D 
resulterar också i en översyn av installationerna i byggnaden som även dessa kommer att 
utsättas för en större påverkan i kapaciteten.  
 
Gällande energihushållning och värmeisolering kommer konsekvenser av det nya 
användningsområdet att påverka värmeisoleringsåtgärder i form av tilläggsisolering i bland 
annat klimatskalet, fönster och ytterdörrar.   
 
Ytterligare konsekvenser som kommer att påverka hus D i och med det nya 
användningsområdet är också brandfrågor och ljudmiljön. I och med ombyggnaden 
kommer ett behov finnas att med en brandingenjör projektera en ny utrymningsplan för 
byggnaden, anpassat till det nya användningsområdet. De konsekvenser som kan 
uppkomma angående ljudmiljön i byggnaden är om det visar sig efter undersökningar att 
den norra fasaden som ligger intill en trafikerad väg behöver ljudisoleringsåtgärder. 
 
Slutligen måste gallerian/saluhallen anpassas till de nya tillgänglighetskraven och de 
byggnadstekniska lösningarna måste anpassas för bättre tillgänglighet. Det mesta både 
inomhus och utomhus kommer kunna byggas om enligt tillgänglighetskraven för 
nybyggnad, i vissa fall måste det dock accepteras att det inte är tekniskt genomförbart att 
helt uppfylla kravet. Detta gäller t.ex. om särskilda kvaliteter kan bevaras eller om 
omfattande och kostsamma byggnadsarbeten kan undvikas. Vid en ombyggnad till en 
verksamhet med större besöksantal ökar även behovet av tillgänglighet i form av 
parkeringsplatser, vilket det finns sparsamt om i dagsläget. En mindre parkering finns i 
den västra delen av området, men då området ligger i anslutning till det planerade hotellet 
med tillhörande parkeringshus kan detta utredas som en möjlig lösning. Även Västra 
torget med parkeringar ligger på gångsavstånd från Tändsticksområdet. 
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4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna som legat till grund för denna rapport. 
Detta har gjorts genom att beskriva resultaten från de använda metoderna, baserat 
på kapitlet Genomförande och Fallstudie. 
 

4.1 Hur kan ett äldre industriområde omvandlas till en 

attraktiv stadsdel med blandade funktioner? 
 
Nedan beskrivs resultatet av denna frågeställning baserat på utredningen kring hur 
ett äldre industriområde kan omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade 
funktioner. 
 
4.1.1 Utveckling av ett äldre industriområde 
 
Spåren av ett industrialistiskt Sverige har lämnat många industrier tomma då 
verksamheter har flyttats till nya lokaler, och andra helt lagts ner. Det finns här ett 
stort intresse att bevara och utnyttja dessa gamla industrilokaler till nya 
användningsområden och för att bevara dess kulturhistoriska värde. Dessa 
omvandlingar kommer ofta från kommunens visioner om stadens utveckling, men 
även privata företag som köper upp industriområden för att utveckla dessa till en 
ny och attraktiv stadskärna.  
 
Många av dessa områden får nya verksamhetsområden såsom kontor, lokaler för 
utbildning, handel och kultur etc. Med kreativitet, initiativförmåga samt bra 
omständigheter kan ett industriområde med sämre förutsättningar ges en ny 
användning. Då ett industriområde byggs om och utvecklas till en ny stadskärna är 
det viktigt att underhålla området på rätt sätt för att skapa en attraktivitet till 
området. Konkurrensen mellan städer i samma storlek är stor, och därför är det 
viktigt att attrahera såväl turister som boende i staden. Detta kan göras genom att 
blanda olika användningsområden för att få en större spridning både i åldrar och i 
verksamhetsgrupper när det gäller bland annat butiker, restauranger, aktiviteter 
och bostäder. Området kan gemensamt ha längre öppettider och en stor spridning 
på verksamheter för att få en rörelse i området under större delar av dygnet. Här 
är det även viktigt att skapa en känsla av trygghet så att omgivningen känner sig 
trygga av att vistas i området genom att t.ex. skapa alternativa färdvägar samt 
bättre belysning under den mörka delen av dygnet. Området ska uppmuntra till att 
skapa evenemang på torg, platser och stråk för att skapa en attraktion och en 
känsla av liv och rörelse som ska locka boende och turister från andra städer. 
 
4.1.2 Inriktning för utvecklingen 
 
Fallstudien i denna rapport, Tändsticksområdet i Jönköping, är i dagsläget på god 
väg att utvecklas till en attraktiv stadsdel. Många aktörer och verksamheter visar 
sitt intresse av att etablera sig på området. Genom att följa Jönköpings kommuns  
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Affärsplan över området kan Tändsticksområdet utvecklas till en levande och 
trygg del av staden med butiker, boende och aktiviteter. 
 
För att uppnå resultatet att skapa en attraktiv stadskärna av ett äldre 
industriområde följs kommunens visioner och riktlinjer för att skapa denna 
utveckling. Visionerna i Affärsplanen säger att de olika verksamheterna ska 
samarbeta tillsammans med fastighetsägaren för att lyfta fram varandra och 
gemensamt få området att framstå så attraktivt som möjligt. De ska även 
samarbeta för att skapa liv och en välkomnande, trygg känsla med många 
attraktiva verksamheter som drar högt besöksantal. Även mindre verksamheter 
kan dra nytta av de större och på så sätt skapa en mer genuin känsla av området. 
 
Målet med Affärsplanen är att framhäva kontrasten mellan den gamla 
industrikänslan och det nya, modena inslagen på området. Jönköpings kommun 
som i detta fall styr utvecklingen vill se ett ökat boendeantal på Tändsticksområdet 
för att skapa en ökad aktivitet dygnet runt. Vidare kan resultatet uppnås genom ett 
flertal riktlinjer som kommunen framhäver; kreativitet, mångfald, rekreation, 
riktlinjer för verksamheter samt uthyrningspolicy. Dessa kan användas inte bara på 
den aktuella fallstudien, utan även i andra fall där industriområden skall utvecklas 
till en attraktiv stadsdel.  
 
Kreativiteten ska framhävas på området för att ge utrymme för bland annat unga 
entreprenörer och nyföretagande tillsammans med de mer kända verksamheterna. 
Detta i sin tur skapar en mångfald där bredden på åldrar och olika bakgrunder lyfts 
fram för en blandning på både besökare och de verksamma. Att hjälpa varandra 
att växa är viktigt när man skall utveckla ett nytt område; ju fler som flyttar in på 
området, desto mer besökare och större attraktivitet får det. I fallstudien är det 
viktigt att framhäva lugnet och den rofyllda miljön med de vackra byggnaderna 
som har stor potential att utvecklas till nya, populära och genuina användnings-
områden. Detta skapar en känsla av rekreation. Lugnet kan framhävas med att göra 
området bilfritt och behålla det hektiska gatulivet på tryggt avstånd. 
 
Något som även lockar besökare är gestaltningen på området. Här kan 
industrialismens charm lyftas fram, inte bara för att skapa ett attraktivt 
shoppingstråk utan även en känsla av att uppleva de gamla byggnaderna på nytt. 
Riktlinjer för verksamheten ges för att behålla industrikänslan även inuti butiker och 
restauranger för att skapa en känsla av helhet. Enligt en uthyrningspolicy som 
anpassas till aktuell fallstudie kan riktlinjer ges för att stängda verksamheter flyttas 
till passande lokal medan öppna verksamheter ligger i bottenplan och är 
lättillgängliga för allmänheten.  
 
Sammanfattningsvis bör beaktande tas till bland annat kommunens 
stadsbyggnadsvisioner eller fastighetsägarens visioner för området vid en 
utveckling av ett äldre industriområde till en attraktiv stadsdel med blandade 
funktioner.  
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4.2 Hur påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- 

och varsamhetskrav ombyggnadsmöjligheterna för en 

befintlig byggnad? 
 
Kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav påverkar 
ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad genom att lagar och regler styr 
planeringen och utformningen vid en ombyggnad. 
 
Efter genomförda litteraturstudier har resultatet av denna frågeställning blivit att 
det idag finns många byggnader i Sverige som är kulturminnesmärkta och att det 
är viktigt för landets identitet att bevara kulturmiljön och byggnadernas karaktär. 
Det är också viktigt att en ombyggnad sker utifrån varje byggnads förutsättningar, 
dvs. det ursprungliga och traditionella utseendet. För att säkerställa att de 
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna bevaras och skyddas finns lagar och 
förordningar där ansvaret delas av stat, kommun och fastighetsägare. Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (Mb) reglerar de allmänna förutsättningarna och 
kraven gällande markanvändning och byggande. Därtill reglerar kulturminneslagen 
de byggnader med byggnadsminnesförklaring. 
 
En viktig aspekt för att besvara denna frågeställning är även att ta hänsyn till BÄR, 
Allmänna råd om ändring av byggnad. Enligt BÄR ska en kontroll av kulturvärden 
utföras, där varsamhetskraven och förvanskningsförbudet beaktas för den 
befintliga byggnaden. För att rent praktiskt ta hänsyn till hur 
kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav påverkar 
ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad bör Kulturminneslagen och 
Miljöbalkens regler samt BÄR ligga till grund för en utredning kring möjligheterna 
för ombyggnad och noggranna utredningar bör göras för varje enskilt fall. Äldre 
industriområden har ett så kallat teknik- och industrihistoriskt värde som 
traditionellt sett mestadels förknippas med industrins byggnader och miljöer. Men 
industrialismens fabriksanläggningar har i de flesta fall uppmärksammats för sent, 
den maskinella utrustningen och övriga teknikhistoriska detaljer har hunnits 
förnyats eller försvunnit. Detta gäller även fallstudien i detta arbete; hus D på 
Tändsticksområdet.  
 
Resultatet efter en utredning under Fallstudie i denna rapport är att 
Tändsticksområdet i Jönköping hör till ett kulturarv vars historia och välbevarade 
byggnader är väl värt att ta tillvara på. För att kunna ta tillvara på denna 
kulturmiljö behövs i dagsläget en byggnadsantikvarie/kulturhistorisk expertis som 
kan genomföra en antikvarisk förundersökning. Tändsticksområdet är idag 
riksintressant för kulturmiljövården vilket innebär att Kulturminneslagen påverkar 
Tändsticksmuseet som är det enda byggnadsminnet på området och Miljöbalkens 
regler gäller resten av området vid den kommande ombyggnationen. För hus D 
som har utretts mer i detalj påverkas ombyggnadsmöjligheterna av Miljöbalkens 
regler och efter diskussioner med Tekniska kontoret i Jönköping kommer det 
exteriöra inte att förändras till den grad att byggnadens ursprungliga karaktär 
förvanskas. Det interiöra kommer däremot en omfattande förändring att 
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genomföras men här finns i dagsläget inga restriktioner för ombyggnad med 
hänsyn till kulturarvet. 
 

4.3 Hur påverkas de byggnadstekniska aspekterna vid 

en ändring av verksamheter i en befintlig byggnad? 
 
De byggnadstekniska aspekterna vid en ändring av verksamheter i en befintlig 
byggnad påverkas till största del av BÄR, Boverkets allmänna råd om ändring av 
byggnad. BÄR gäller vid ändring av alla typer av byggnader då tillbyggnader inte är 
medräknat. Vid ändring av en befintlig byggnad ska ett antal tekniska krav 
uppfyllas enligt bygglagstiftningen som dels beskrivs i BBR, Boverkets byggregler, 
och dels i BÄR. Resultatet av denna frågeställning är att en ombyggnad bör så 
långt det går uppfylla samma krav som vid nybyggnation, dvs. enligt BBR:s 
normer. När detta inte är möjligt används BÄR som ger rekommendationer och 
allmänna råd för ändringen. De viktigaste delarna att ta hänsyn till vid en ändring 
av verksamheter och vid en ombyggnad är bland annat de lagar och regler som 
styr byggandet i Sverige. Rent praktiskt betyder detta att ta hänsyn till de 
ekonomiska aspekterna vid en ombyggnad som skiljer sig från ekonomin för en 
nybyggnation. Vidare bör beaktande tas angående bland annat byggnadens 
konstruktion (stomme, grund och tak), byggnadens tekniska system (ventilation, 
installation och el), byggnadens energihushållning och värmeisolering, 
brandsäkerhet, ljudmiljön, livscykelanalyser samt tillgängligheten.   
 
De byggnadstekniska aspekterna påverkas vid en ändring av verksamheter i en 
befintlig byggnad av kulturarvet. För att utreda på vilket sätt detta påverkar 
ombyggnadsmöjligheterna bör byggherren ha god kunskap kring byggnadens 
tekniska uppbyggnad och om byggnadens kvaliteter och brister för att på ett 
framgångsrikt sätt kunna välja rätt metoder, material och lösningar vid 
ombyggnaden av en befintlig byggnad. Detta ska resultera i ett varsamt 
tillvägagångssätt och ett gott resultat. Innan ombyggnaden av en byggnad sätts 
igång behöver byggherren i många fall kontakta en antikvarisk expertis där bland 
annat byggnadens historia och karaktär, utförande och tidigare användning, 
byggnadens teknik, konstruktion och skick samt tillgänglighet utreds. 
 
Resultatet efter Teoretisk bakgrund i denna rapport är att Tändsticksområdet och 
hus D behöver en byggnadsteknisk undersökning innan en ombyggnad kan ske. 
Efter en noggrann utredning, dels baserat på litteraturstudier och besök av 
byggnaden, påverkar de byggnadstekniska aspekterna ombyggnaden väsentligt för 
hus D då verksamheten kommer att ändras till ett helt annat.  
 

4.4 Utvärdering/slutsats 
 
Slutsatsen av resultaten på frågeställningarna är att problematikerna påverkar 
varandra och vid en utredning måste hänsyn tas till visioner för utvecklingen av ett 
område, kulturvärden och byggnadstekniska aspekter för varje enskilt fall då varje 
ombyggnad av en befintlig byggnad är unik.   
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5 Diskussion 
 
Nedan följer resultatdiskussion och metoddiskussion för detta arbete. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
I detta kapitel diskuteras svaren på frågeställningar som legat till grund för denna 
rapport och dessa utvärderas utifrån arbetets syfte och mål.  
 
Syftet och nyttan med studien är att utreda vilka byggnadstekniska faktorer som 
bör beaktas vid en ombyggnad av kulturhistoriska byggnader för en ny verksamhet 
på ett äldre industriområde. Målet med detta arbete är att genomföra en utredning 
kring en ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid ändrad 
verksamhet. 
 
5.1.1 Hur kan ett äldre industriområde omvandlas till en attraktiv 
stadsdel med blandade funktioner? 
 
Vi anser efter utredningen kring denna frågeställning att det finns många olika 
faktorer som styr hur ett område utvecklas till en attraktiv stadsdel och att 
fastighetsägarna spelar en drivande roll i utvecklingen. Kommunen brukar i detta 
avseende ha en stor roll när det gäller riktlinjer vilket det är en bra ide att följa då 
de har en lång erfarenhet av stadsutveckling.  
 
I vår fallstudie på Tändsticksområdet visar det sig att det fram till nu varit väldigt 
begränsat med besökare då verksamheterna har varit väldigt nischade, både för 
äldre och yngre besökare. Därför anser vi att området kommer att  framhävas och 
förbättras väsentligt när kommunens Affärsplan för området följs och då många 
faktorer för att skapa ett attraktivt område uppfylls. Tändsticksområdet har en bra 
grund att stå på enligt oss då det ligger väldigt centralt jämfört med vad andra 
stadsbyggnadsprojekt kan göra i andra städer. Detta känns som en viktig del för 
att locka besökare då närheten till centrum och boende är viktigt för 
attraktiviteten. När det gäller större industriområden är närheten till stadskärnan 
inte lika central då det ändå kan skapa en attraktivitet. 
 
En annan aspekt som bör tänkas på när det gäller fallstudien, och för att göra 
denna till en attraktiv stadsdel är att väldigt tydligt trycka på mångfalden, då det 
annars lätt drar en enskild åldersgrupp av besökare. Här är det viktigt att locka 
yngre åldersgrupper så som familjer och ungdomar, då området annars lätt får en 
stämpel som ett, återigen, nischat område. Moderna och kända affärer skulle höja 
och bredda besöksantalet tillsammans med mindre och genuina 
butiksverksamheter.  
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De svårigheter som dessa omvandlingsprojekt kan stöta på är huruvida ryktet för 
området är bra eller dåligt. Med ett dåligt rykte för ett område kan det vara svårt 
att ändra uppfattningen hos de tänkta besökarna. Här är det viktigt att ge känslan 
av att området förbättrats och förändrats väsentligt, och då kanske främst för att 
locka boende.  
 
Vi anser att en känsla av trygghet är väldigt viktigt för ett blivande område för den 
boende som ska spendera tid utomhus där senare på dygnet än när butikerna 
stänger. Denna fråga berör kanske inte bara med var det ligger beläget, utan även 
vad som funnits innan, kanske främst då för gamla industriområden. Ett exempel 
är industrier som under många årtionden släppt ut farliga ämnen som lägger sig i 
området. Här kanske barnfamiljer tänker sig för innan de bosätter sig.  
 
Vidare kan resultatet uppnås genom ett flertal riktlinjer som kommunen 
framhäver; kreativitet, mångfald, rekreation, riktlinjer för verksamheter samt 
uthyrningspolicy. 
 
Dessa metoder är väl beprövade i tidigare stadsbyggnadsprojekt som involverar 
industriområden. Som exempel är två av våra referensobjekt lyckade projekt inom 
detta område; Knäppingsborg i Norrköping och Järla Sjö i Nacka utanför 
Stockholm. Här har de väl uppnått syftet med att skapa attraktiva stadsdelar på ett 
före detta industriområde med beaktning på mångfald och bredd på verksamheter.  
 
Syftet och nyttan med studien är att utreda vilka byggnadstekniska faktorer som 
bör beaktas vid en ombyggnad av kulturhistoriska byggnader för en ny verksamhet 
på ett äldre industriområde uppfylls detta syfte då svaret på denna frågeställning 
ger en bra grund för det fortsatta arbetet. Det är nödvändigt att ha kunskap kring 
hur hela området kan utvecklas till en attraktiv stadsdel för att sedan kunna 
utveckla den enskilda byggnaden och hitta ett samspel mellan denna och området i 
stort.  
 
Målet med detta arbete var att genomföra en utredning kring en ombyggnad av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid ändrad verksamhet. Då en ett äldre 
industriområde omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade funktioner är det 
viktigt att funktionen blir rätt och anpassas för hela området, annars blir en 
ombyggnad av den enskilda byggnaden inte genomtänkt. Därför har även denna 
frågeställning gett en grund till att uppfylla målet med arbetet. 
 
5.1.2 Hur påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- och 
varsamhetskrav ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad? 
 
Resultatet vi fick fram på denna frågeställning har gett oss en målsättning för 
arbetet med tredje frågeställningen som handlar om ombyggnad. Vid en 
ombyggnad av en kulturhistoriskt intressant byggnad är det viktigt att ta hänsyn till 
kulturarvet för att inte förvanska dess karaktär och historia. Slutsatsen och 
resultatet av denna frågeställning har gett oss en insikt i varför och på vilket sätt 
kulturarvet är viktigt för Sveriges karaktär.  
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Svårigheterna som vi har upplevt med att få fram ett resultat för denna 
frågeställning är att de lagar och bestämmelser som finns angående kulturarvet är 
svåra att tolka och att inga tydliga riktlinjer finns för vilka förändringar som får 
göras. Då en antikvarisk förundersökning finns för byggnaden som ska förändras 
eller byggas om är förutsättningarna betydligt enklare, då kan planeringen för 
ombyggnaden fortgå betydligt smidigare. Men för Tändsticksområdet finns idag 
ingen antikvarisk förundersökning och då har antaganden gjorts med vår och 
kommunens bedömning på vad som får förändras.  
 
En annan svårighet som vi upplevt genom arbetets gång är att varje byggnad som 
är kulturhistoriskt intressant är unik i sitt värde vilket medför många 
byggnadstekniska svårigheter vid lösningar av t.ex. tillgänglighet och övriga 
kvaliteter. Lärdomen som vi drog av detta är att trots dessa svårigheter är 
byggnaden värdefull att ta tillvara på och det är värt att utveckla byggnaden trots 
svårigheterna till en meningsfull verksamhet med historia i bakgrunden.  
 
Vi tycker att denna frågeställning har hjälpt till i arbetet med att uppfylla syftet och 
nyttan med utredningen. Denna utredning kring vad som bör beaktas vid en 
ombyggnad av kulturhistoriska byggnader för en ny verksamhet på ett äldre 
industriområde har varit en relevant del av det fortsatta arbetet med 
frågeställningarna då kulturarvet har haft en stor betydelse för ombyggnaden av 
hela Tändsticksområdet och hus D.  
 
Att få goda kunskaper kring hur kulturminnesförklaringar påverkar 
ombyggnadsmöjligheterna är en väsentlig del för att kunna utföra en ombyggnad, 
speciellt för vår fallstudie på Tändsticksområdet. Finns det inte goda kunskaper 
inom kulturminnesförklaringarna kan en ombyggnad resultera i en förvanskning 
av byggnaden, som dessutom kan vara olaglig.   
 
Denna frågeställning uppfyller även målet ”Målet med detta arbete är att genomföra en 
utredning kring en ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid ändrad verksamhet” 
då informationen kring kulturminnesförklaringarna i många fall påverkar 
ombyggnad av befintliga byggnader väsentligt, och detta gäller i stor 
utsträckningen även vår fallstudie.   
 
5.1.3 Hur påverkas de byggnadstekniska aspekterna vid en ändring av 
verksamheter i en befintlig byggnad? 
 
Resultatet vi fick visar på den viktigaste aspekten för denna frågeställning; att varje 
befintlig byggnad är unik. Vi anser att det idag inte finns tillräckligt med 
dokumenterad erfarenhetsåterföring vilket leder till att hjulet ofta uppfinns på 
nytt. Samtidigt måste nya lösningar tas och där strävar vår litteratur efter samma 
mål och använder sig av liknande tillvägagångssätt, trots att varje byggnad är unik. 
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Resultatet av frågeställningen pekar också på att en ombyggnad så långt som 
möjligt ska uppfylla samma krav som vid nybyggnad. Ett annat resultat vi fått av 
denna frågeställning är att alltid förändra de byggnadstekniska lösningarna 
varsamt. Detta har varit en svårighet i och med att byggnaden är kulturhistoriskt 
intressant och att man då samtidigt måste uppfylla de byggnadstekniska kraven 
enligt Boverkets regler. I dessa fall har en avvägning gjorts för att hitta ett bra 
resultat. 
 
Då syftet och nyttan med studien var att utreda vilka byggnadstekniska faktorer som bör 
beaktas vid en ombyggnad av kulturhistoriska byggnader för en ny verksamhet på ett äldre 
industriområde har denna frågeställning spelat störst roll. För att kunna besvara 
denna frågeställning på bästa sätt har den baserats på utredningarna från de 
tidigare frågeställningarna och samtidigt kopplats till vår fallstudie. Resultatet har 
gett en övergripande bild hur de byggnadstekniska aspekterna påverkas vid en 
ändring av verksamheter i en befintlig byggnad, med hänsyn till uppbyggnaden av 
hela området och med hänsyn till kulturarvets betydelse. Målet med detta arbete 
var att genomföra en utredning kring en ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse vid ändrad verksamhet och detta tycker vi att vi har uppfyllt med våra 
resultat. Här har de olika aspekterna för genomförandet av en ombyggnad tagits 
upp för att ge generella riktlinjer för vad som bör beaktas vid en ombyggnad av 
detta slag. 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
Litteraturstudie 
 
Mycket av de fakta som rapporten är baserat på kommer från litteraturstudier. Här 
har det varit olika lätt att ta fram relevant litteratur för att svara på 
frågeställningarna som ställts. 
 
Den första frågeställningen var det lätt att samla information om; ”Hur kan ett äldre 
industriområde omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade funktioner?” Här fanns 
mycket information att hämta både ur Jönköpings kommuns Stadsbyggnadsvision, 
samt Affärsplanen över Tändsticksområdet. Information har även hämtats ur 
övrig litteratur där det beskrivs hur tidigare ombyggnader har utförts på liknande 
sätt. En bra kontakt med Jönköpings kommun ledde till att det var fri tillgång på 
litteratur om fallstudien gällande visionerna för området. Däremot var det svårt att 
hitta relevant information om hur referensobjekten kommit fram till resultatet av 
en attraktiv stadsdel genom en ombyggnad av ett industriområde. Här har vi sökt 
på betydligt fler referensobjekt än de vi redovisar i rapporten, men med samma 
utfall; bristande dokumentation på vad och hur ombyggnad har skett.  
Sammanfattningsvis tycker vi att vi har arbetat med denna frågeställning väl med 
den litteraturen som funnits till hands för att hitta ett relevant svar och kunna 
uppfylla syftet med denna frågeställning. Resultatet från litteraturstudien har 
sammanställts och förklarar hur man kan gå till väga för att omvandla ett 
industriområde till en attraktiv stadsdel, och förslag ges på tillvägagångssätt.  
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Den andra frågeställningen var; ”Hur påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- och 
varsamhetskrav ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad?” Denna frågeställning 
har det funnits mycket litteratur om, både nya och gamla böcker samt mycket 
information på internet. Själva begreppet kulturarv är svårt att definiera men med 
information från många håll tycker vi att vi har lyckats sammanställa en relevant 
förklaring om hur dessa frågor behandlas och bearbetas dels generellt och dels för 
en ombyggnad av industriellt slag.  
 
Den sista frågeställningen var; ”Hur påverkas de byggnadstekniska aspekterna vid en 
ändring av verksamheter i en befintlig byggnad?” Denna frågeställning har varit svårast att 
få fram relevant information om. Styrkan i denna del är att mycket har kunnat 
kopplas till rekommendationer och krav från BBR (Boverkets byggregler 18) och 
BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad). Ämnet ”byggnadstekniska 
aspekter” är brett och litteraturen som finns är ofta äldre. Vi hade föredragit att 
använda oss av nyare litteratur i denna del, men det mesta som finns 
dokumenterat på ”senare år” är ofta sammanställningar av äldre böcker, och 
därför har vi valt att källhänvisa till originalböckerna. Vi känner själva att vi har 
lyckats bygga upp en relevans på svaret under den tredje frågeställningen. Vi har 
svarat på de allmänna frågorna som uppkommer kring en ombyggnad och sedan 
kopplat detta till fallstudien. Det finns alltid mer att göra men vi tycker att vi har 
lagt det på en relevant nivå. 
 
Fallstudie och inventering 
 
På vår fallstudie på hus D på Tändsticksområdet i Jönköping var svagheten att det 
inte finns någon byggnadsteknisk undersökning på byggnaden, och 
ritningsmaterialet var bristfälligt. Därav har mycket av fallstudiens fakta baserats 
på egna bedömningar och antaganden utifrån en sammanställning av de ritningar 
som finns och besök på platsen har därför varit nödvändig. Positivt var att vi hade 
fri tillgång till lokalerna när vi ville, vilket har lett till en bred inventering med 
avseende främst på stommen. Denna metod och tillvägagångssätt har hjälp oss 
mycket i arbetet med fallstudien. 
 
På fallstudien och inventeringen har främst de två sista frågeställningarna 
besvarats; ”Hur påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav 
ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad?” och ”Hur påverkas de byggnadstekniska 
aspekterna vid en ändring av verksamheter i en befintlig byggnad?” Här har en analys gjorts 
angående hur detta påverkar vår fallstudie, hus D, utifrån dessa frågeställningar.  
Det som kunnat göras bättre är att med hjälp av en byggnadsteknisk undersökning 
och en antikvarisk förundersökning gå djupare in på de byggnadstekniska 
frågorna. Vi anser dock att vi lyckats uppfylla relevansen i båda svaren och väl 
kopplat detta från de generella frågeställningarna till fallstudien. 
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Det som varit svårast med att besvara den tredje frågeställningen var som tidigare 
nämnts att vi inte haft någon byggnadsteknisk undersökning att utgå ifrån. Den 
information vi fått angående de byggnadstekniska delarna har vi antingen tagit 
reda på själva på plats eller frågat fastighetsskötaren om. Därför har att våra 
antaganden och bedömningar varit den grundläggande metoden för resultatet av 
fallstudien. 
 
Skissarbete 
 
Skissarbetet har gått smidigt, och vårt mål med denna var att göra en grov skiss på 
hur Jönköpings kommun skulle kunna utnyttja lokalen, med minsta möjliga 
påverkan på den ursprungliga stommen. Här tycker vi att vi har lyckats redovisa 
detta på ett enkelt sätt för att förstå hur det nya användningsområdet skulle kunna 
utformas. Vi har som ovanstående skrivit, haft fri tillgång till lokalen vilket har gett 
oss en bra överblick på hur kommunen skulle kunna använda ytorna på ett bra 
sätt. Den detaljerade planlösningen var den ritning som gav mest relevans i 
skissarbetet och som hjälpt oss mycket under skissarbetets gång. Lokalerna gav en 
lagom yta för att planera en liten och genuin galleria/saluhall.  
 
Det som kunnat göras bättre är att vi kunde utnyttja vår kontakt med 
Arkitekthuset, som varit vårt handledande företag, bättre. Men kontakten har varit 
bristfällig då ”samarbetet” snarare gått över till Jönköpings kommun då de var de 
som höll i allt material angående Tändsticksområdet. 
 
Intervjuer 
 
De intervjuer som förts under arbetats gång har mestadels varit på Tekniska 
kontoret i Jönköping, men även på mejl och via telefon. De personliga möten vi 
haft med kommunen har varit informativa och gett oss bra material att arbeta 
vidare med. Här har de två första frågeställningarna varit de största; ”Hur kan ett 
äldre industriområde omvandlas till en attraktiv stadsdel med blandade funktioner?” och ”Hur 
påverkar kulturminnesförklaringar/bevarande- och varsamhetskrav ombyggnadsmöjligheterna 
för en befintlig byggnad?” Dessa frågeställningar har besvarats med en kombination av 
litteraturstudier och vid intervjutillfällena vilket har gett dessa frågeställningar en 
styrka och vi tycker att vi lyckades väl med att besvara syftet med dessa 
frågeställningar genom detta metodval och tillvägagångssätt. 
 
Gällande den tredje frågeställningen; ”Hur påverkas de byggnadstekniska aspekterna vid 
en ändring av verksamheter i en befintlig byggnad?” har de intervjuer som skett förts via 
mejl och telefon då vi inte haft någon specifik handledare/kontaktperson 
angående detta. Detta skulle kunna ses som en svaghet, men då vi hittat tillförlitlig 
litteratur och haft vår handledare på skolan till hjälp har arbetet ändå gått bra med 
denna frågeställning och kraven på reliabilitet och validitet har enligt oss därför 
uppfyllts. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 
Detta arbete har behandlat frågeställningar kring ombyggnad av en kulturhistorisk 
byggnad för ny verksamhet. Ämnet har delats upp i tre olika frågeställningar.  
 
Den första frågeställningen behandlar hur ett äldre industriområde omvandlas till 
en attraktiv stadsdel med blandade funktioner. Slutsatsen efter denna utredning är 
att bland annat skapa mångfald, framhäva kreativitet och rekreation samt att ge 
gemensamma riktlinjer för området och för att lyfta varandras verksamheter.  
 
Den andra frågeställningen behandlar hur kulturminnesförklaringar/bevarande- 
och varsamhetskrav påverkar ombyggnadsmöjligheterna för en befintlig byggnad. 
Slutsatsen efter denna utredning är att beaktande ska tas till gällande lagar och 
regler som styr kulturarvet i Sverige. Det är viktigt att en ombyggnad sker utifrån 
varje enskild byggnads förutsättningar, dvs. det ursprungliga och traditionella 
utseendet. 
 
Den sista frågeställningen beskriver hur de byggnadstekniska aspekterna påverkas 
vid en ändring av verksamheter i en befintlig byggnad. Slutsatsen efter denna 
utredning är att en ombyggnad ska uppfylla samma krav, om detta är möjligt, som 
vid nybyggnation, dvs. enligt BBR:s normer. När detta inte är möjligt används 
BÄR som ger rekommendationer och allmänna råd för ändringen. 
 
För att fortskrida arbetet med utvecklingen av ombyggnader av kulturhistoriska 
byggnader för nya verksamheter bör aktuella ritningsunderlag och aktuellare 
litteratur tas fram för att skapa en bredare kunskap kring tillvägagångssätt och 
vilka faktorer som ska beaktas vid en ombyggnad.  
 
För hus D på Tändsticksområdet bör arbetet fortskrida genom att i första hand ta 
fram aktuellt ritningsunderlag och en byggnadsteknisk undersökning bör göras då 
detta inte finns i dagsläget. Även en antikvarisk förundersökning bör göras på 
byggnaden för att denna inte ska förvanskas vid ombyggnaden. Då skissförslaget i 
denna rapport är baserade på en inventering och analysering av gamla ritningar 
krävs det att vid en eventuell ombyggnad ta ett steg tillbaka för att få en 
ombyggnad som styrks av nytt och granskat ritningsmaterial tillsammans med en 
byggnadsteknisk undersökning samt en antikvarisk förundersökning. 
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7.4 Figurförteckning
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