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Sammanfattning 

De senaste decennierna har mer fokus lagts på att nybyggnationer skall vara 

tillgängliga, medan äldre, kulturhistoriska byggnader har glömts bort, eller inte varit 

värda eller möjliga att bygga om. Alla skall kunna ta del av det gemensamma 

kulturarvet som finns runt om oss. 

På samma sätt, borde personer kunna utrymma eller ta sig till en säker plats på egen 

hand. Frångänglighet handlar om att alla personer, oavsett ålder eller förmåga, skall 

kunna ha samma möjlighet att söka skydd i en nödsituation.  

Detta arbete har genomförts för att visa att lösningar angående till- och 

frångänglighet i kulturarvsbyggnader med högt skydd går att lösa. Särskilt studerades 

Kalmar residens. Syftet med arbetet är att resultatet skall kunna vara till vägledning 

för framtida projekteringar om till- och frångänglighet på liknande komplexa 

byggnader. För att kunna presentera att resultat och ett lösningsförslag utfördes 

intervjuer samt platsbesök.  

När ett byggnadsverk skall projekteras angående till- och frångänglighet finns det 

lagar samt regler som skall följas. Kalmar residens jämfördes med andra 

byggnadsminnen där till- och frångänglighetskrav fanns med i projekteringen. 

Jämförelsen visade att lösningar kan tas fram utan att förvanska byggnadsverket samt 

att det ibland inte behövs stora ändringar för att byggnaden skall uppfylla kraven på 

till- och frångänglighet. Egna observationer tillsammans med illustrationer har sedan 

framtagits på lösningar som bygger på fallstudiens resultat. 

Utifrån egna observationer samt studier av lagar och regler kan det fastställas att det 

finns många lagar om utrymning men det finns få specifika lagar samt förordningar 

kopplade till frångänglighet. Det konstaterades att mer fokus borde läggas på att göra 

kulturhistoriska byggnader tillgängliga och frångängliga. Detta kan dock inte ske 

enbart genom att följa regler men att specialbyggda lösningar kan behövas för att 

uppfylla det verkliga behovet.  
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Abstract 

Detta arbete har genomförts för att visa att det går att kombinera tillgänglighet och 

frångänglighetslösningar i ett skyddat kulturminne, i detta fall just Kalmar residens, 

utan att förvanska byggnaden.  

Arbetet utfördes som en fallstudie. Genom att studera lagar, förordningar och regler 

samt intervjua sakkunniga och jämföra lösningar på andra byggnadsminnen skall 

residenset bli tillgängligt. Målet med detta arbete är att leverera ett lösningsförslag. 

Förslaget skall också kunna användas som inspiration till framtida projekteringar av 

liknande komplexa slag. 

Studien resulterade i att det finns behov av mer lagar samt regler om frångänglighet 

och att tillgänglighet är en aspekt som borde tas mer hänsyn till i 

kulturarvsbyggnader. Det är viktigt att alla skall kunna ta del av samhället på samma 

villkor. 

Nyckelord: Tillgänglighet, frångänglighet, byggnadsminne, Design för alla, Värdig 

entré 
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Abstract 

This analysis has been conducted to show that it is possible to combine accessibility, 

accessible evacuation and cultural heritage buildings, in this case especially Kalmar 

residence, without distorting the building. 

The study was performed as a case study. By studying laws, regulations and rules as 

well as interviewing experts and comparing solutions with other buildings, the 

residence will become accessible. The aim of this work is to deliver a solution 

proposal. This proposal should also be used as an inspiration for future projects of 

similar complex types. 

The study has come to the conclusion that there is a need for more laws and rules on 

accessible evacuation and that accessibility is an aspect that should be taken more 

into consideration in cultural heritage buildings. It is important that everyone can 

take part in society on an equal basis. 

 

Key words: Accessibility, accessible evacuation, cultural heritage buildings, design 

for all, worthy entrance 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört som en avslutande del av utbildningen 

Byggnadsutformning 180 högskolepoäng på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng.   

”En stor utmaning” det var första tanken som kom till oss båda när idén om 

examensarbetet började formas. Vi ville lösa ett problem som många människor 

påverkas av och som gör att andra blir inspirerade att göra detsamma.  

Så vad är då en stor utmaning? 

Det läggs mycket fokus på att nybyggda hus ska vara tillgängliga, men äldre 

byggnader då? Ska man inte ens försöka tillgängliggöra dem? Ska inte kulturarvet 

och landets historia vara tillgängligt för alla? 

Självklart ska det vara det, och på samma sätt ska alla kunna ta sig i säkerhet vid en 

nödsituation.  

Så genom att kombinera till- och frångänglighet med kulturarv och samtala med 

Statens fastighetsverk hade vi idén svart på vitt: till- och frångängliggöra Kalmar 

residens.  

Detta arbete är utförts som en gruppuppgift där det i sin helhet är utfört gemensamt. 

Ett tack till alla som har hjälpt och stöttat oss under arbetets gång. Slutligen, ett stort 

tack till våra handledare, Marlene Bergström, SFV, för konstant uppmuntran och 

förtroende och Samuel Palmblad, LNU, för vägledning och värdefulla kommentarer. 

 

Johanna Axelsson & Stefania Lacalendola 

Växjö, 13 juni 2018  
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1 Introduktion 

Runt om i världen har 15 % av befolkningen någon sorts 

funktionsnedsättning (World Health Organisation 2018). 10 % i Europa 

(European Disability Forum 2018) och 20 % i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2015) har någon sorts funktionsnedsättning.  

Det har alltid byggts hus avsedda att ge skydd mot omgivningen och varje 

byggnad berättar en egen historia. Sverige är ett av få länder som har många 

välbevarade kulturhistoriska byggnader kvar från tiden före 1900. 

Anledningen till detta är att konsekvenserna av världskrigen inte drabbat 

Sverige fysiskt. Några av dessa mest värdefulla byggnadsverk har fått det 

högsta skyddet de kan få i Sverige: byggnadsminne.  

I dagens samhälle är det viktigt att hela miljön skall vara tillgänglig och 

användbar för alla samt kunna användas på samma villkor (Svensson 2015). 

Byggsektorn har under åren utvecklats med nya tekniker och lagar. 

Tillgänglighet och frångänglighet är krav som en byggnad skall uppfylla, det 

är därför viktigt att även byggnadsminnen skall vara till- och frångängliga 

men utan att förvanska deras historiska värde. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Byggnader, miljöer samt anläggningar som har ett kulturhistoriskt värde kan 

förklaras som byggnadsminne. Ett byggnadsminne är ett juridiskt skydd som 

en byggnad eller anläggning kan få. Det finns två olika byggnadsminnen: 

byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (enskilda) samt statliga 

byggnadsminnen. De först nämna är enskilda byggnader eller en byggnad 

som ingår i ett bebyggelseområde som har högt kulturhistoriskt värde där 

ägaren inte är staten. De andra är de byggnader som ägs av staten och som 

bedöms berätta viktiga inslag i Sveriges historia samt den statliga 

förvaltningens historia. I Sverige finns det över 2400 byggnadsminnen varav 

260 är statliga byggnadsminnen (Riksantikvarieämbetet 2017). I Kalmar län 

finns det 136 byggnadsminnen varav 10 är statliga och i Kalmar kommun 

finns det 46 byggnadsminnen varav 3 är statliga (Riksantikvarieämbetet 

u.å.).    

De statliga byggnaderna förvaltades av byggnadsstyrelsen fram till 1993 då 

Statens Fastighetsverk, SFV, blev den svenska statliga 

förvaltningsmyndighet som är ansvarig för förvaltningen av en viss del av 

statens fasta egendom. SFV är intresserad av att alla deras statliga 

byggnadsminnen skall vara tillgängliga samt frångängliga. SFV samarbetade 

tillsammans med EIDD Sverige (Design for All) och Stockholms stad på ett 

projekt kallat Värdig Entré, som fokuserade på tillgänglighet i 

kulturarvsbyggnader. Projektet vill med hjälp av ledord som tillgänglighet, 
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delaktighet, värdighet, nytänkande och mervärde, skapa värdiga lösningar 

med hänsyn till alla, även till de kulturhistoriska byggnaderna (SFV 2014). 

Förr i tiden var tillgången till specifika utrymmen en viktig del för hur 

personer med funktionsnedsättning definierades och blev igenkända. Den 

byggda miljön innefattar, på ganska komplexa sätt, de materiella 

omständigheterna, identiteter samt dagliga upplevelser av människor med 

funktionsnedsättning (Imrie & Kumar 1998). Tillgänglighet är därför en 

viktig aspekt i dagens samhälle. Under 1970-talets socialpolitiska ambitioner 

blev Sverige den världsledande nationen i bildandet av jämlika möjligheter 

samt social integration. Koncepten för tillgänglighet som används idag har 

sina rötter i övergången från det autokratiska samhället till det 

preindustrialiserade samhället (Andersson 2016). Samhället har hela tiden 

utvecklats för att skapa samma möjligheter för alla, även de som har en 

funktionsnedsättning. Antingen genom utvecklingen av lämplig 

hjälputrustning, till exempel hiss eller ramp, men även genom 

utformningens anpassning i byggsektorn. 

Två begrepp som är av stor betydelse i samband med tillgänglighet är 

”Design för alla” samt ”Universell Design”. Den första syftar till vägledning 

samt kunskap för designprocessen medan den andra syftar till normering, det 

vill säga principer samt standarder som är viktiga vid utformningen. ”Design 

för alla” accentuerar den specifika utformade tillgängligheten medan 

”Universell Design” fokuserar på en normerad tillgänglighet. Dessa två 

begrepp har idag en vidare betydelse än begreppet tillgänglighet och är 

därför två viktiga aspekter att tänka på (Leine & Hellström 2012).  

En god lösning uppnås inte bara genom de tekniska aspekterna. För att 

framställa en bra lösning, måste även miljön vara trygg och trivsam. När 

områden anpassas för människor med funktionsnedsättningar glöms ofta den 

estetiska biten bort. En god utformning innebär att lika stora delar av 

funktion, estetik och komfort eftersträvas (Leine & Hellström 2012). 

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 8 kap 1§ skall en byggnad vara 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Det är också viktigt att de som har en 

funktionsnedsättning har samma förutsättningar som övriga när det gäller att 

kunna sätta sig i säkerhet i händelse av en olycka. Detta gäller även 

kulturhistoriska byggnader och i denna studie berörs särskilt Kalmar 

residens. De flesta byggnadsminnen är idag inte tillgängliga och därför finns 

det fortfarande de som behöver lösningar för att alla skall kunna ta del av 

den svenska historien samt samhällets utveckling.    

Frångänglighet är också en viktig aspekt som skall tas i beaktande när en 

byggnad utformas. Personer med funktionsnedsättning skall kunna sätta sig i 

säkerhet vid brand samt andra nödsituationer. Nya byggnadsverk eller 

ombyggnationer skall utformas så att tillfredställande utrymning skall kunna 

ske vid brand (Boverkets Författningssamling, BFS 2011:26). 
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Tillfredsställande utrymning innebär att samtliga personer som befinner sig i 

byggnaden skall kunna fullständigt utrymma eller ta sig till en säker plats 

där räddningstjänsten kan hjälpa dem.  

Kalmar residens är ett statligt byggnadsminne sedan 1935 och används än 

idag som landshövdingens bostad. Residenset är idag varken tillgängligt 

eller frångängligt för exempelvis rullstolsburna och därav finns intresse för 

SFV att byggnadsverket uppfyller dessa krav. Målsättningen är att samtliga 

skall kunna använda samma entré.           

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att göra Kalmar residens tillgängligt och frångängligt genom att 

studera lagar, förordningar och regler samt jämföra utförda lösningar på 

andra byggnadsminnen. Insamlad kunskap skall användas för att utarbeta 

konkreta förslag. En del av syftet är att lösningarna skall kunna tillämpas på 

liknande komplexa byggnadsverk.  

Målet är att leverera handlingar med ett förslag på hur till- och 

frångänglighet kan utformas i Kalmar residens utan att förvanska 

byggnadens kulturhistoriska värden. Lösningarna som tas fram skall kunna 

vara till inspiration och vägledning för framtida projekteringar rörande till- 

och frångänglighet i en kulturarvsbyggnad.  

1.3 Avgränsningar 

Lösningarna om till- och frångänglighet kan anpassas till alla personer med 

funktionsnedsättning men arbetet kommer endast inriktas på lösningar 

specifikt utformade för personer med fysisk funktionsnedsättning.   

Arbetet kommer att fokusera på tillgängligheten vid huvudentrén där en 

nivåskillnad mellan markplan och bottenvåning finns. Arbetet kommer ej att 

behandla tillgänglighetsåtgärder inne i byggnadsverket då lokalerna anses 

vara tillgängliga.  

En ekonomisk kalkyl över föreslagna åtgärder kommer ej att utföras. 

Våningshöjden antas vara 4 meter inklusive bjälklag. Hissen som används 

för att ta fram ett förslag på frångängligheten hämtas från KONE. Hissen 

heter KONE MonoSpace 500 och beskrivs mer utförligt under arbetets 

förslag i avsnitt 8.  

Konstruktionens bärighet kommer ej att behandlas eftersom det förutsätts att 

stommen klarar att stå emot brand under en viss tid. 

Brandhissen skall användas som komplement till trapphuset. Vid fel i 

brandhissen förutsätts att utrymningen skall ske via trapphuset.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt definieras och vidareutvecklas viktiga begrepp exempelvis 

tillgänglighet, frångänglighet samt statligt byggnadsminne. Många 

undersökningar och arbeten har utförts inom områdena tillgänglighet, 

frångänglighet och byggnadsminnen separat, men kombinationen av dessa 

tre är något som inte har undersökts på samma sätt. 

2.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är inte bara ett begrepp som berör personer med 

funktionsnedsättningar, det berör alla. 

2.1.1 Definition av tillgänglighet 

”Begreppet tillgänglighet innebär att så många som möjligt skall kunna delta 

i samhället på samma villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både 

av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel 

rullstol, rullator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt 

hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda 

den byggda miljön” (BBR 2015).  

2.1.2 Skillnad mellan funktionsnedsättning och funktionshinder 

Det är viktigt att skilja på definitionen av funktionsnedsättning och 

funktionshinder. Det första begreppet definierar en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007a) medan 

det andra definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2007b). 

2.1.3 ”Design för alla”  

Begreppet tillgänglighet är idag styrt av det koncept som har blivit av stor 

betydelse när byggnader samt allmänna platser utformas för att möta allas 

specifika behov och förväntningar, ”Design för alla”. ”Design för alla” eller 

”Universell Design” handlar om att se till att miljöer, produkter och tjänster 

ger alla människor, oavsett ålder, förmåga eller kulturell bakgrund inklusive 

framtida generationer, samma möjligheter att på lika villkor kunna delta i 

alla aktiviteter och verksamheter som arbete och utbildning. ”Design för 

alla” handlar även om att kunna ha tillgång till, kunna använda och förstå 

alla miljöer på ett så självständigt sätt som möjligt (Müller 2012). 

”Universell design” kan definieras som design av produkter och miljöer som 

kan användas och upplevas av människor i alla åldrar och förmågor, i största 

möjliga mån, utan anpassning (Center for Accessible Housing 1995). Design 
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för alla innebär då lösningar som alltid är tillgängliga, men eftersom den 

aspekten redan finns från början av utformningsprocessen så är det mindre 

sannolikt att det märks av (Story 1998). 

2.1.4 ”Värdig Entré” 

Det är viktigt att alla känner sig inkluderade i samhället och när det gäller 

byggnader är det viktigt att komma ihåg konceptet ”Värdig Entré”. SFV 

samarbetade tillsammans med EIDD Sverige (Design for All) och 

Stockholms stad inom ett projekt kallat Värdig Entré, som fokuserar på 

tillgänglighet i kulturarvsbyggnader. Detta är ett internationellt exempel på 

”Design för alla” och framhäver vikten av att alla skall kunna använda 

samma entré. Alla statligt ägda fastigheter skall vara tillgängliga och skall 

till så stor del som möjligt anpassas till konceptet ”Värdig Entré”. 

2.1.5 Fysisk funktionsnedsättning 

Arbetet har behandlat hur till- och frångänglighet kan utformas för personer 

med fysisk funktionsnedsättning. När det gäller denna typ av nedsättning så 

finns det mått, till exempel bredd, djup och radie, som är viktiga och som är 

av intresse i detta examensarbetet.  

För att en byggnad skall vara tillgänglig för personer med nedsatt 

rörelseförmåga skall den bland annat vara dimensionerad för en rullstols 

mått. Det finns olika reglerade vänd- samt funktionsmått för rullstolar inne i 

de enskilda byggnaderna eller i gemensamma delar, till exempel tomter.   

2.1.5.1 Funktionsmått samt vändmått för en inomhusrullstol 

”Rekommenderade funktionsmått för en rullstol inne i byggnaden är 0,80 x 

0,70 meter. Dimensionerande vändmått som är lämplig för tillgänglighet 

samt användbarhet för inomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,30 

meter”, se Figur 1 (BFS 2013:14). 

  

a) b) 

Figur 1: I a) funktionsmått och i b) vändmått för inomhusrullstol (BFS 2013:14, med medgivande). 
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2.1.5.2 Funktionsmått samt vändmått för en utomhusrullstol 

” Dimensionerande vändmått som är lämplig för tillgänglighet samt 

användbarhet för utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter”, se 

Figur 2 (BFS 2013:14). 

 

Vändmått 1,50 m 

Figur 2: Vändmått för utomhusrullstol (BFS 2013:14, med medgivande). 

2.1.6 Hjälpmedel 

Nedan redovisas de vanligaste hjälpmedel som kan tillämpas för att göra en 

byggnad tillgänglig.  

2.1.6.1 Trapphiss, lyftplatta och rullstolshiss 

Där hiss ej finns och inte utrymme för den heller, kan behovet täckas av 

lyftplattor, trapphissar eller speciella rullstolshissar. Hänsyn bör tas till att 

det fria passagemåttet i t.ex. trappan minskar då vissa av dessa hissar 

installeras.  

2.1.6.2 Hiss 

I nybyggnation installeras vanligtvis en hiss för att öka tillgänglig och 

komfort. Även värdet på byggnaden ökar. En hiss kan också innebära att fler 

människor kan nyttja fler utrymmen i byggnaden. 

2.1.7 Regelverk 

Det finns många internationella samt nationella regler och lagar som skall 

följas när det gäller tillgänglighet. Några av dessa kommer redovisas i detta 

avsnitt. 
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2.1.7.1 FN:s konvention 

Det är på grundförutsättningarna att människan är fri, likvärdig och har 

samma rättigheter som FN baserar sina rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Samhället skall undanröja funktionshinder för att 

personer med nedsatt funktionsförmåga skall kunna ta del av den fysiska 

miljön på lika villkor som andra (Ds 2008:23).  

2.1.7.2 Diskrimineringslagen 

Bristande tillgänglighet är en av de sex former av diskriminering som nämns 

i diskrimineringslagen och innebär att personer med en funktionsnedsättning 

inte kan ta del av den allmänna miljön på samma villkor som övriga. Den 

som är ansvarig för en verksamhet är även ansvarig för att skapa en 

tillgänglig miljö för alla. Om tillgänglighetsåtgärder inte vidtas kan de 

ansvariga göra sig skyldiga till diskriminering (SFS 2008:567). 

2.1.7.3 Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) 

”En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga” (PBL 8 kap 1 §). 

2.1.7.4 Plan- och byggförordning (2011:338) (PBF)  

”Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen 

(2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara försedd med en eller 

flera hissar eller andra lyftanordningar. 

Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss 

eller annan lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om 

bostaden inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad och 

utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras 

utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning jämställas 

vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad” (PBF 3 kap 4 §). 

2.1.7.5 Boverkets Byggregler (BBR) 

En av Boverkets uppgifter är att skriva föreskrifter som preciserar lagar och 

förordningar. Föreskrifterna är bindande och skall därmed följas. BBR 

innehåller även allmänna råd, med rekommendationer för hur lagarna om 

tillgänglighet kan uppfyllas. BBR ändrades senast den 1 juli 2017 genom 

BFS 2017:5, BBR 25. 
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”Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras 

och utformas så att de är tillgängliga och användbara. Även övriga entréer 

till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga och 

användbara om det behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och 

användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka” (BFS 

2013:14, 3:132). 

”Nivåskillnader till huvudentréer ska överbryggas om det inte finns 

synnerliga skäl för avsteg. Nivåskillnader vid huvudentréer kan t.ex. 

överbryggas med markuppbyggnad, ramper, hissar eller andra 

lyftanordningar. 

Synnerliga skäl för avsteg kan t.ex. vara att 

- Markförhållandena inte medger det, till exempel att tomten inte rymmer 

en ramp, hiss eller annan lyftanordning, 

- Åtgärderna skulle medföra en förvanskning av en särskilt värdefull 

byggnad enligt 8 kap. 13 § PBL,  

- Tillgängligheten och användbarheten trots åtgärden ändå inte förbättras 

exempelvis om det omedelbart innanför entrén finns en nivåskillnad som 

inte går att överbrygga, 

- Byggnaden redan har en likvärdig tillgänglig och användbar entré, 

- Åtgärden skulle försämra framkomligheten i övrigt exempelvis om en 

ramp till en entré skulle försvåra tillgängligheten och användbarheten på 

en trottoar” (BFS 2011:26, 3:512).  

2.1.7.6 Boverkets Författningssamling (2013:14) (BFS) 

”Vilka hissar och andra lyftanordningar som ska vara tillgängliga och an-

vändbara regleras i 3 kap. 4 och 18 §§, PBF. 

Hissar som uppfyller kraven finns i Svensk Standard, SS-EN 81–70. Typ 2 

(1,1 x 1,4 meter) och 3 (2,0 x 1,4 meter) i SS-EN 81–70 uppfyller kraven på 

tillgängligt och användbart utrymme i hissen [...]” (BFS 2013:14). 

”Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder, arbetslokaler 

och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara ska minst en av 

dem rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare. 

En sådan hiss eller annan lyftanordning ska också utformas så att personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda 

den. 
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Hissar och andra lyftanordningar ska utformas så att personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen 

stannat för av- och påstigning” (BFS 2011:26, 3:144). 

2.1.8 Hinder   

Att ta del av vardagen kan för personer med funktionsnedsättning vara svårt 

och ibland även omöjligt på grund av de olika hinder som påträffas. Hindren 

kan vara både fysiska, till exempel en trappa eller frånvaro av en hiss till 

lägenheter eller jobbplats, men även människors inställning som kan orsaka 

diskriminering. Brist på tillgänglighet avskiljer personer med 

funktionshinder från resten av samhället (Human Rights Watch 2013). 

Entréer och trappor är de två största hindren i en byggnad som skall åtgärdas 

för att den skall bli tillgänglig för alla.  

Helst bör alla entréer till en byggnad vara tillgängliga och användbara för 

personer med funktionsnedsättning. Finns det entré både från gatan samt 

från gården bör båda entréerna vara tillgängliga. När en byggnad med 

otillgänglig entré skall ändras bör i första hand huvudentrén göras tillgänglig 

men är detta inte möjligt så skall en entré nära huvudingången som är 

värdigt utformad göras tillgänglig (Svensson 2015).  

Användningen av trappor innebär ett hinder för personer som inte kan 

använda dem för att de har någon funktionsnedsättning (Klothe 1982).  

2.2 Frångänglighet 

2.2.1 Definition av frångänglighet 

Evakuering innebär att alla som befinner sig i en byggnad vid händelse av 

nödsituation skall kunna ta sig ur byggnaden oskadda. Evakuering innebär 

inte att alla skall utrymma på samma sätt eller genom samma väg, utan avser 

snarare att tillhandahålla lika stor säkerhet för alla (Proulx & Yung 1996). 

Alla människor ska få tillgång till hela samhället. Det ställer höga krav på 

tillgänglighet i byggnader och publika lokaler. Men om det börjar brinna 

måste personer med funktionsnedsättning kunna ta sig ut på ett säkert sätt.  

Det är vad begreppet frångänglighet handlar om (Bengtson 2013). 

2.2.2 Utrymningsväg 

”En utrymningsväg ska vara en utgång till en säker plats. En utrymningsväg 

får även vara ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till en 

sådan utgång” (BFS 2011:26, 5:247). 
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Utrymningsväg definieras som utgång direkt till det fria samt den del av 

byggnaden som människor skall ta sig genom för att komma ut i det fria. 

Utrymningsvägen utgörs vanligen av korridorer, trapphus och liknande 

förbindelser inom en byggnad. Passagemått i en utrymningsväg skall 

utformas med en sådan rymlighet och framkomlighet att den kan betjäna det 

antal personer den är avsedd för. Bredden i en utrymningsväg bör inte 

understiga 0,9 meter. I utrymningsvägar från brandceller som är avsedda för 

fler än 150 personer bör bredden inte understiga 1,2 meter. Det minsta 

bredden som en trappa eller en dörr skall ha för att kunna användas som 

utrymningsväg är 0,90 meter. (Utrymningsdimensionering 2006). 

I en mindre byggnad är det vanligtvis lättare att utrymma innan rök påverkar 

de som är i byggnaden. I högre byggnader bör därför hänsyn till brandhiss 

tas (Aikman 1991). Utrymningen via trappor kan ta längre tid i högre 

byggnader då det kan vara mycket folk som skall utrymma. Därför anses det 

lämpligt att kunna hjälpa personer med funktionsnedsättning att evakuera 

via en brandhiss då det kan vara komplicerat eller omständligt för dem att 

utrymma via trappor (Chen, Wang & Fang 2016). En kombination av 

trappor samt brandhiss skulle underlätta för alla personer som befinner sig i 

byggnaden, då det ger möjlighet för alla att utrymma på egen hand (Min & 

Yu 2013). 

Det har ibland behövts massiva förändringar i en befintlig byggnad för att 

maximera besökarens säkerhet. Detta utförs ibland utan att behålla 

byggnadens originella arkitektoniska karaktär. Det är inte alltid det behövs 

stora, irreversibla, förändringar för att kunna skydda besökaren (Bernardini, 

Azzolini, D’Orazio & Quagliarini 2016). 

2.2.3 Utrymningsplats 

”Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är 

placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. Utrymningsplatsen 

får även vara en del av utrymningsvägen om utrymningsplatsen är placerad i 

anslutning till de utrymmen som betjänas av utrymningsvägen. 

Utrymningsplatsen ska kunna rymma personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Utrymningsplatsen ska vara användbar och tillgänglig 

för personerna som anges i avsnitt 3:1 samt vara åtkomlig utan nyckel eller 

motsvarande.  

Utrymningsplatsen ska vara belägen i samma plan som det utrymme som 

den betjänar. Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från 

utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna 

upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd 

av brand” (BFS 2011:26, 5:248). 
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2.2.4 Brandhiss  

En brandhiss är en hiss som är användbar även vid brand. Brandhissar 

installeras utifrån ett säkerhetsperspektiv och för att skapa en ekonomisk 

försvarbar installation bör de utformas så att de dels fungerar som en vanlig 

hiss men även som utrymningshiss vid en nödsituation.  

För att få en brandhiss att fungera måste den skyddas mot de omständigheter 

som kan uppstå vid en brand. Hissen måste vara brandtekniskt separerad, 

trycksatt, skyddad mot vatten, överhettning, strömbortfall samt förlorad 

funktion hos hissmaskineriet. Trycksättningen innebär att brandgaser inte 

kan tränga in i hissen. De människor som ska utrymma via brandhissen skall 

vänta i en skyddad foajé, vilket utgör en del av brandhissen (Ardenmark 

1999). 

Foajén skall vara brandsäker för att kunna skydda emot rök och eld och är en 

viktig del för att en brandhiss skall kunna användas som utrymningsväg 

(Klothe 1982). Detta gör att personer med funktionsnedsättning känner sig 

säkra vid användning av brandhissar (Butler, Kuligowski, Furman & 

Peacock 2017).  Brandhiss kan vara en effektiv utrymningsväg så länge all 

teknisk utrustning samt maskineri som krävs är funktionsduglig (Koo, Kim, 

Kim & Christensen 2013) och tillräcklig information förmedlas om det 

(Huang, Chen & Yuan 2014). 

2.2.5 Brandtekniska klasser 

Brandmotstånd hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i 

olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. EI30 eller EI60 är 

två exempel av brandklasser. Dessa innebär att konstruktionen är brandtät, 

E, och isolerande, I, under 30 respektive 60 minuter (Research Institutes of 

Sweden, RISE). 

2.2.6 Regelverk 

När det gäller frångänglighet skall nedanstående lagar samt regler följas. 

2.2.6.1 Boverkets Författningssamling (2011:26) (BFS) 

”Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande 

utrymning vid brand. Med tillfredsställande utrymning avses att personer 

som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för nedfallande 

byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller 

dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats” (BFS 2011:26, 5:31). 
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”Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer 

än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar” (BFS 2011:26, 5:321). 

”Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrymningsvägen från 

utrymmen i markplanet för 

1. utrymmen i verksamhetsklass 1, om möjligheten till utrymning kan anses 

vara tillfredsställande och där ett begränsat antal personer förväntas vistas. 

2. mindre lokaler och bostäder i verksamhetsklass 2A, 3, 4 och 5B som är 

lätt överblickbara och där ett begränsat antal personer förväntas vistas” 

(BFS 2014:3, 5:322).  

I detta arbete är verksamhetsklass 2 av intresse, där samlingslokaler ingår i. 

” Verksamhetsklassen omfattar samlingslokaler och andra lokaler där det 

vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 

vakna. Med en samlingslokal avses varje lokal eller varje grupp av lokaler 

inom en brandcell som är avsedd för ett större antal personer. Utrymmen ska 

delas in i verksamhetsklasserna 2A, 2B eller 2C. Verksamhetsklass 2A avser 

en lokal för högst 150 personer. Verksamhetsklass 2B avser en 

samlingslokal för fler än 150 personer. Verksamhetsklass 2C avser en 

samlingslokal som är avsedd för fler än 150 personer och där alkohol 

serveras i mer än begränsad omfattning” (BFS 2011:26, 5:212). 

”Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i 

utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar. Inåtgående 

dörrar får endast användas om köbildning inte kan förväntas uppstå framför 

dörren. Andra varianter på dörrar får användas om de kan ge en motsvarande 

säkerhet som slagdörrar” (BFS 2011:26, 5:335). 

”Publika lokaler som ska vara tillgängliga och användbara enligt avsnitt 3:1 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska förses med 

minst två oberoende utrymningsplatser. Om lokalen har fler än ett plan ska 

det finnas minst en utrymningsplats på varje plan. Om lokalen i enlighet 

med avsnitt 5:322 enbart har en enda utrymningsväg får lokalen utformas 

med en utrymningsplats. Utrymningsplatsen ska vara placerad i intilliggande 

brandcell och finnas i anslutning till eller i utrymningsvägen. En 

utrymningsplats ska kunna rymma minst en mindre utomhusrullstol. 

Utrymningsväg som är tillgänglig och användbar och som leder horisontellt 

till säker plats behöver inte förses med någon utrymningsplats. Publika 

lokaler som är försedda med automatiskt släcksystem behöver inte förses 

med utrymningsplats” (BFS 2014:3, 5:336). 

”Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning 

mellan brandceller upprätthålls. 
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Skyddet kan upprätthållas genom att hisschaktet utformas som egen 

brandcell. Hisschakt som förses med hissdörrar med brandmotstånd 

verifierat enligt SS-EN 81–58 bör utformas med brandgasventilation.  

Skyddet mot brand- eller brandgasspridning från eller genom hisschakt till 

andra brandceller kan även begränsas genom utförande i egen brandcell och 

med luftsluss mellan hissen och intilliggande brandceller.  

Hisschaktet kan som alternativ placeras i samma brandcell som trapphuset.  

Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet. 

Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller 

trapphus.  

Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte 

automatiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 

eller motsvarande. Det senare gäller inom de brandceller som betjänas av 

hissen med undantag för hisschaktet” (BFS 2011:26, 5:549).  

” I byggnader som har fler än tio våningsplan ska minst en räddningshiss 

finnas. Hissen får endast förbindas med andra utrymmen genom brandsluss. 

Hisschaktet till räddningshissen ska utgöra egen brandcell. 

Räddningshissen kan utformas enligt SS-EN 81–72. De brandceller som 

krävs enligt SS-EN 81–72 bör utformas i motsvarande klass som gäller för 

brandcellsskiljande delar i övrigt. Minst två räddningshissar bör installeras 

om våningsplanets area överstiger 900 m2. 

Hiss som utformas som räddningshiss bör kunna rymma en sjukbår enligt 

mått i avsnitt 3:144. 

Regler om hissar och andra lyftanordningar finns i avsnitt 3:144 och i 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra 

motordrivna anordningar ” (BFS 2013:14, 5:734). 

2.3 Byggnadsminne 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan 

skyddas som byggnadsminnen. Det finns två typer av byggnadsminnen: 

byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (enskilda) och statliga 

byggnadsminnen. 

2.3.1 Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen 

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som 

ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 

kan förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. 
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2.3.2 Statligt byggnadsminne 

En byggnad som ägs av staten och har ett högt kulturhistoriskt värde kan 

förklaras som statligt byggnadsminne av regeringen. 

2.3.3 Regelverk 

Det finns många regler samt lagar som skall följas när det gäller 

byggnadsminnen. 

2.3.3.1 Kulturmiljölag (1988:950) (KML) 

”En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som 

ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 

får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om 

byggnadsminne enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar 

eller andra anläggningar” (KML 3 kap 1 §). 

2.3.3.2 Kulturmiljöförordning (2013:558) (KMF) 

”Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av 

regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet” (KMF 1 kap 

3§). 

”Om det finns särskilda skäl, får ett statligt byggnadsminne efter tillstånd 

ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Ett tillstånd till ändring kan 

förenas med villkor om  

1. utförandet av ändringen,  

2. dokumentation av ändringen, och  

3. antikvarisk undersökning och medverkan. 

Frågan om tillstånd till ändring prövas av Riksantikvarieämbetet efter 

ansökan av den myndighet som förvaltar byggnadsminnet. 

Riksantikvarieämbetets beslut får inte överklagas” (KMF 1 kap 7 §). 

”Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena. 

Riksantikvarieämbetet ska föra en förteckning över dem och förse de 

myndigheter som förvaltar statliga byggnadsminnen med förteckningen” 

(KMF 1 kap 3 §). 

2.3.4 Skyddsföreskrifter 

För varje byggnadsminne sammanställs specifika skyddsföreskrifter där det 

förklaras vad som är skyddad enligt Riksantikvarieämbetet.  
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2.3.5 Andra studier om byggnadsminnen  

Den historiska och kulturella informationen ökar människors positiva 

känslor för det förflutna. Genom att bevara det kulturella samt historiska 

värdet av ett kulturarv kan det sociala beteendet uppmuntras (Chng & 

Narayanan 2017). 

Det arkitektoniska arvet är unikt och kan därför inte ersättas. Kulturarv är 

viktigt för framtiden och därför skall de vara tillgängliga för alla. (Halu & 

Kücükkaya 2016).  

Bevarandet av arkitekturen representerar en betydande aspekt för att skydda 

byggnader och miljöer där föregående generationer har levt. Det är ett 

bevarande av kulturens identitet (Ali, Kotb, Elsherif, Hisham & Osama 

2016). 

Vitalisering av kulturarv har alltid varit en utmaning för den arkitektoniska 

designen. Diskreta förändringar, bevarandet av den befintliga miljö samt 

skillnad mellan det nya och det gamla är aspekter som skall tas hänsyn till. 

Preservering av det arkitektoniska värdet är det bästa sättet att bevara 

byggnadens kultur (Penica, Svetlana & Murgul 2015).   

2.3.6 Vårdprogram för Kv. Landshövdingen H001 

Statens fastighetsverk förvaltar fastigheter som ägs av svenska staten. För 

varje byggnad, anläggning, park eller mark som är ett statligt 

byggnadsminne skall ett vårdprogram upprättas. Ett vårdprogram är ett 

förvaltningsprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Vårdprogrammet skall hjälpa till att identifiera objektets behov samt 

förutsättningar när förändringar skall ske. Vårdprogrammet belyser kvarteret 

Landshövdingen, mer specifikt Kalmar residens och har tagits fram samt 

sammanställts av Wikerstål arkitekter under 2005–06. Vårdprogrammet 

skall skapa förståelse för byggnadens historia, hur exteriören samt interiören 

ursprungligen utformades samt belysa hur byggnaden har förändrats under 

åren. Vårdprogrammet lyfter även fram de kulturhistoriska värdena 

(Wikerstål, Forssblad & Altahr-Cederberg 2006). 
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3 Objektsbeskrivning 

Betydande delar av detta kapitel baseras på Vårdprogrammet för Kv. 

Landshövdingen H001 som sammanställts av Wikerstål arkitekter på 

uppdrag av Statens Fastighetsverk. 

3.1 Residensets historia 

År 1634 delades Småland upp i två län med residens i Kalmar respektive 

Kronoberg med varsin landshövding. Under de första åren användes 

”ståthållarevåningen” på Kalmar Slott som kontor samt bostad av 

landshövdingarna, men slottets tillstånd vid den tiden krävde en ny placering 

av landshövdingens bostad. 1662 framhöll landshövdingen Claes Banér 

behovet av ett nytt residens på Kvarnholmen men när hans begäran blev 

nekad, byggde han ett hus på egen hand. Därefter ordnades hyresbostäder åt 

efterföljande landshövdingar i privatbostäder. Först år 1686 blev nuvarande 

byggnad permanent residens och bostad åt länshövdingen.   

Kalmar residens är beläget på Kvarnholmen i hörnet där Ölandsgatan samt 

Västra Sjögatan möts, se Figur 3. 

 

Figur 3:Placering av Kalmar residens (Google maps 2018). 

År 1640 initierades planeringen av att flytta hela Kalmar stad till 

Kvarnholmen. Flytten skedde dock inte förrän 1650, då återuppbyggandet av 

staden efter en massiv brand, 1647, påbörjades. Därmed flyttades Kalmar 

från Slottsholmen till Kvarnholmen. Sedan dess har denna del av staden 

varit viktig för stadens utveckling och därför började residenset byggas. 
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Kalmar residens består av tre sammanhängande byggnadskroppar, Hus 1–3, 

uppförda mellan 1660–1854, se Bilaga 1. Residenset ligger i direkt 

anslutning till landstatshuset som består av de resterande fyra byggnaderna, 

Hus 4–6, uppförda mellan 1901–1952, se Figur 4.  

 

Figur 4: Hus 1–3, Länsresidenset, och Hus 4–6, Landsstatshuset i Kalmar (Vårdprogrammet 2005). 

3.1.1 Hus 1 

Under 1660 fick landsbokhållaren Hans Erichsons uppföra ett stenhus för 

privat bruk i hörnet av Ölandsgatan samt Västra Sjögatan. År 1670 

förvärvade Kronan byggnaden som lokal för Stora Sjötullen. Under 1680–

1686 användes byggnadsverket som Amiralitetshus och år 1686 blev den 

permanent residens för landshövdingen. 

Byggnaden är i två våningar samt källare. Efter renovering och ombyggnad 

ser planlösningen på källaren ut enligt Figur 5. 

 

Figur 5: Källare i Hus 1(Wikerstål arkitekter, med medgivande). 
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I källaren och på våning 1 i Hus 1 finns det kontor samt lokaler som tillhör 

Länsstyrelsen, se Figur 6. 

 

Figur 6:Våning 1 i Hus 1 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 

På våning 2 finns det en så kallad representationsvåning för Kalmar 

residens. Denna del av våningen består av en stor salong, rum 115, där stora 

konferenser hålls, ett bibliotek, rum 118, ett gästrum, rum 117, och ett sista 

gästrum, rum 116, som disponeras av kungafamiljen. Varje residens i 

Sverige har ett gästrum där kungafamiljen kan övernatta vid behov, se Figur 

7. 

 

 Figur 7: Våning 2 i Hus 1 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 

3.1.1.1 Grundkonstruktion, bärverk, yttertak samt fasader 

De invändiga bärande väggarna är av gråsten, kalksten samt tegel. De 

bärande hjärt- samt skiljeväggarna är också av tegel. Byggnaden har en 

mansardtakstol och yttertaket är av svartmålad, dubbelfalsad skivtäckt plåt. 

Stuprören är av galvaniserad svartmålad plåt.  

Byggnaden har sju fönsteraxlar mot Ölandsgatan samt fyra axlar mot Västra 

Sjögatan. Bottenvåningens fasader är spritputsade medan första våningens 

fasader är slätputsade. Våningsplanen avdelas med en gördelgesims med 

karnisprofil. Den övre delen av fasaden mot Ölandsgatan är uppdelad 
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vertikalt av slätputsade pilastrar utformade med enkla kapitäler dock utan 

baser. Fasaden mot Västra Sjögatan endast har hörnpilastrar, se Figur 8. 

Under 1674 invigdes en stenportal i huvudfasaden mot Ölandsgatan med 

riksvapnet samt Karl den XI:s initialer. Portalen var residensets ursprungliga 

huvudingång och är utförd av öländsk, lågerhuggen kalksten. Idag sitter det i 

portalen en blinddörr med rundat överstycke indragen från fasadens liv, se 

Figur 9. 

  

a) b) 

Figur 8: I a) fasad mot Ölandsgatan samt i b) fasad mot Västra Sjögatan (Fotografer: Axelsson & 

Lacalendola 2018).  

 

Figur 9: Portal mot Ölandsgatan (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 

Fasaden mot gården har en slätputsad, gråmålad sockel. Ytterväggen är 

slätputsad och avfärgad med gul kalkfärg. Fasaden avslutas med en putsad 

kransgesims. Fasaden är indelad i tre fönsteraxlar med nedgången till 

källaren placerad i bottenvåningens mellersta axel, se Figur 10. 
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Figur 10: Fasad mot innegården (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 

3.1.2 Hus 2 

I början av 1700-talet fanns det behov av flera lokaler för att öka residensets 

kapacitet. Då köpte Kronan granntomterna och ett förslag på Hus 2 togs 

fram 1725, men huset mot Västra Sjögatan stod klart först 1737. Hus 2 

ritades av fortifikationsmajoren Ulrik Höijer. 

Byggnaden har två våningar samt en källare. Efter renovering samt 

ombyggnad ser planlösningen på källaren ut enligt Figur 11.  

 

      Figur 11: Källare i Hus 2 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 
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Bottenvåningen har en entréhall, rum 11, en klädkammare, rum 16, två 

badrum, rum 13 och 14. Övriga lokaler tillhör länsstyrelsen och används 

som bland annat kontor och personalrum, se Figur 12. 

 

Figur 12: Våning 1 i Hus 2 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 

På våning 2 finns representationsvåningen. Denna del av våningen består av 

olika rum, till exempel matsalen, lilla och stora kabinetten samt lilla 

salongen, se Figur 13. 

 

Figur 13: Våning 2 i Hus 2 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 
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3.1.2.1 Grundkonstruktion, bärverk, yttertak samt fasader 

Byggnadens bärande ytter- och innerväggar är murade i tegel. Hus 2 har en 

mansardtakstol samt utförd på samma sätt som i Hus 1. På byggnadens södra 

gavel ses det avtryck av en tidigare valmad takstol med ett brantare takfall 

än den som finns idag. Yttertaket är även på detta byggnadsverk av 

svartmålad dubbelfalsad skivtäckt plåt. Stuprören är, som på Hus 1, av 

galvaniserad plåt.  

Byggnaden har nio fönsteraxlar samt har ett betonat mittparti med putsade 

rustikpartier i bottenvåningen samt fyra pilastrar i övervåningen. Även på 

denna byggnad är bottenvåningens fasad spritputsad samt första våningen 

slätputsad. Våningsplanen avdelades med en gördelgesims som fortsätter 

från Hus 1. Fasaderna är färgade i gult förutom de utsmyckande detaljerna 

som är färgade i ljust grått. Över kransgesimsen finns det en trekantfronton 

med årtalet 1737 inhugget och målat i guld samt Fredriks I:s monogram, se 

Figur 14.  

 

Figur 14: Fasad mot Västra Sjögatan (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 

Fasaden mot innegården är slätputsad och avfärgad med gul kalkfärg. 

Fasaden avslutas med en putsad kransgesims. Fasaden är indelad i nio 

fönsteraxlar, se Figur 15.  

 

Figur 15: Fasad mot innergården (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 
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3.1.3 Hus 3 

Behovet av ytterligare lokaler ledde till inköpet av granntomten utmed 

Västra Sjögatan. Hus 3 ritades av arkitekten Vilhelm Theodor Ankarsvärd 

och stod klar 1854. När tillbyggnaden 1854 uppfördes, skulle den ha 

funktion av pendang till 1600-talshusets fasad. Tillbyggnaden gjorde att Hus 

2 blev mittparti för residenset samt att Hus 1 fick rollen som flygelbyggnad.  

Byggnaden är i två våningar. Efter renovering samt ombyggnad ser 

planlösningen på våning 1 ut enligt Figur 16. Här finns ett stort kök, 

personalrum och två salar. Även en utgång till innergården finns här. 

 

             Figur 16: Våning 1 i Hus 3 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 

Våning 2 består bland annat av ett kök och ett serveringskök som används 

vid evenemang, se Figur 17. 

 

Figur 17: Våning 2 i Hus 3 (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 

3.1.3.1 Grundkonstruktion, bärverk, yttertak samt fasader 

Byggnadens bärande ytter- och innerväggar är murade i tegel. Taket har 

mansardtakstol och är sammanbyggt med taket på Hus 2. Taket är valmat 
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mot Västra Sjögatan men rak mot gården. Även takläggningen på Hus 3 är 

av svartmålad dubbelfalsad skivtäckt plåt och stuprören av galvaniserad plåt.  

Hus 3 är i två våningar med fyra fönsteraxlar. Tillbyggnaden har också 

spritputsad fasad på bottenvåningen samt slätputsad på första våningen. 

Våningsplanen uppdelas av en horisontell gördelgesims som fortsätter från 

Hus 1 samt Hus 2. Byggnadens hörn markeras av slätputsade hörnpilastrar 

på första våningen som i samma fall som Hus 1 har enkla utformade 

kapitäler men inga baser. Fasaden är avfärgad i gult med de utsmyckande 

detaljerna i ljust grått, se Figur 18.  

 

Figur 18: Fasad mot Västra Sjögatan (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 

Fasaderna mot gården är slätputsade med gul kalkfärg. Byggnadens västra 

gavelfasad är uppdelad i fyra fönsteraxlar, se Figur 19.  

 

Figur 19: Fasad mot innegården (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 
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3.2 Residensets kulturhistoriska värden 

Kvarteret Landshövdingens historia speglar den framväxande svenska 

central- samt stormaktens behov av en regional statsförvaltning och 

förvaltningens utveckling från 1600- samt 1700-talen fram till idag.  

Residenset i Kalmar är ungefär 350 år gammalt och har olika 

kulturhistoriska värden som gör byggnaden unik. 

3.2.1 Arkitekturhistoriskt värde 

Residenset utgör i exteriören ett relativt välbevarat exempel på den 

karolinska tidens byggnadskonst.  

Huvudfasaden av Hus 1 mot Ölandsgatan har genom portalen, 

gördelgesimsen samt pilastrarna ett drag av senrenässans samt barock. 

Hus 2 fick en rokokoinspirerad gestaltning. De typiska rokokodragen är släta 

murar, enkla fönsteromfattningar, ett kraftfullt markerat mittparti samt ett 

relativt högt mansardtak. Gördelgesimsen på Hus 1 fortsatte i tillbyggnadens 

fasad och den gamla byggnadens exteriören anpassades till den nya 

tillbyggnadens arkitektur.  

Alla tre byggnaderna, Hus 1–3, har idag kvar sina rokokodrag i exteriören. 

Detta ger byggnadsverket ett arkitekturhistoriskt värde.      

Byggnadens grundläggning, tegelstomme, källare, bottenvåningens valv 

samt fasadutsmyckningar är bevarade i original sedan 1660. Dessa är 

byggnadsarkitekturhistoriskt värdefulla, vilket ger residenset ett 

arkitekturhistoriskt värde på regional nivå.  

3.2.2 Världs- samt personhistoriskt värde 

Hus 2 och Hus 3 uppfördes för att kunna fylla den framväxande 

statsförvaltningens ökade administrativa behov samt för att förbättra 

landshövdingens boendestandard. Under de åren som byggnaderna har 

använts som residens för landshövdingarna i Kalmar län har många 

historiskt bemärkta personer bott, verkat och besökt husen, som till exempel 

det franska hovet. Av dessa skäl är residenset en unik byggnad i Sverige och 

äger ett högt världs- samt personhistoriskt värde.  

3.2.3 Samhällshistoriskt värde 

Under perioden, 1670–79, fick byggnaden en statlig funktion och detta 

markerades genom att 1674 kröna en stenportal i huvudfasaden mot 

Ölandsgatan med riksvapnet samt Karl XI:s initialer. 
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Under denna period, 1680–86, flyttade Amiralitetet från Stockholm till 

Kalmar och detta tillsammans med övergången från privat bostadshus till 

statlig verksamhet ger residenset ett samhällshistoriskt värde. 

3.2.4 Skyddade rum av intresse 

De rum som beskrivs nedan är av intresse för lösningar angående 

frångänglighet. Beskrivningar samt kulturhistoriska värden är tagna från 

Vårdprogrammet för Kv. Landshövdingen H001.  

3.2.4.1 Rum 113 

Rum 113 är placerad på våning 2 i Hus 2 och har funktion som kabinett, se 

Figur 20.  

 

Figur 20: Rum 113, Stora Kabinettet (Vårdprogrammet 2005). 

Rummet har sporadiskt renoverats sen 1737 men som idag präglas av det 

stilideal som dominerade under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-talet.  

Golvet är fiskbensmönstrad stavparkett av ek som lades in 1924. I hörnet av 

rummet finns det en kakelugn där en vit marmorplatta är infälld i golvet. 

Väggarna är putsade och tapetserade samt har en bröstpanel av trä, ungefär 

930 cm hög som är ljusgrå. Väggarna möter det putsade vitmålade taket med 

en profilerad gipslist. 
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Rummet har två inåtgående pardörrar samt tre fönsteraxlar. Dörrarna är i trä 

och målade i ljusgrått precis som bröstpanelen. Fönsterna har fyra luft med 

korspost, se Figur 21. 

  

a) b) 

Figur 21: I a) rum 113 från trapphuset och i b) rum 113 från andra sidan (Fotografer: Axelsson & 

Lacalendola 2018). 

Materialen och inredningen i rummet ger det ett högt värde. Dörrarna, 

fönsterna samt bröstpanelen har troligtvis tillkommit före eller i samband 

med renoveringen som utfördes i början av 1900-talet.  

3.2.4.2 Rum 13 

Rummet är placerat på bottenvåningen i Hus 1 och fungerar som ett badrum, 

se Figur 22. 

 

Figur 22: Rum 13, badrum (Wikerstål arkitekter, med medgivande). 

Rummet är inklätt i kakel på både golv och väggar. Taket är vitmålat. Detta 

rum har nyligen renoverats av SFV så det har inte ett högt kulturhistoriskt 

värde. 
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3.3 Residenset som byggnadsminne  

Länsresidenset förvaltas av Statens Fastighetsverk. Den 25 januari 1935 

upptogs residenset genom regeringsbeslut som byggnadsminne, idag kallat 

statligt byggnadsminne (SBM). Skyddsföreskrifter antogs genom 

regeringsbeslut 1993-04-07, nr 7. Skyddsföreskriften säger att:  

▪ byggnaden får ej rivas eller byggas om exteriört  

▪ ingrepp får ej göras i byggnadens bärande delar, ursprunglig 

planlösning eller äldre fast inredning  

▪ byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller  

▪ tomten får ej ytterligare bebyggas  

▪ nödvändiga ändringar som sker i strid mot skyddsföreskrifterna skall 

tillstånd ansökas till Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 

För hela skyddsföreskrifter se Bilaga 2. 

3.4 Entrén till residenset 

Huvudingången till residenset är idag entrén till Hus 2. Den är placerad i 

mittpartiet på fasaden mot Västra Sjögatan. Entrén är synlig på grund av den 

putsade rustiken där tre fönsteraxlar samt ytterdörren betonas. Entrén 

förstärks av en trekantfronton över den sista gesimsen samt två lyktstolpar 

som är placerad på varsin sida av entrén. Portalen är utförd av öländsk, 

lågerhuggen kalksten med en trappa av röd grovhuggen granit. I portalen 

sitter en inåtgående pardörr med tre fyllningar. I den översta fyllningen sitter 

fönsterglas samt dekorativa silverfärgade spröjs. I överstycket sitter fasta 

fönsterglas uppdelade av en mittspröjs, se Figur 23. 

 

Figur 23:Huvudingången mot Västra Sjögatan (Fotografer: Axelsson & Lacalendola 2018). 
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Trappan som leder till ingången har fyra trappsteg, där varje sättsteg är 20 

cm högt och varje plansteg är 31 cm djupt. Trappan har en bredd på 1.40 

meter och en höjd på 0,80 meter. Djupare detaljer angående trappan 

redovisas under avsnitt 8. 

Ingången från gården består av en inåtgående pardörr med tre fyllningar. I 

den översta fyllningen sitter fönsterglas samt dekorativa spröjs. Dörrens 

överstycke har formen av en segmentbåge och är indelad med spröjsar för att 

forma ett dekorativt mönster. Dörren har en tröskel av huggen granit, se 

Figur 24. 

 

Figur 24: Ingången från gården (Bild: Vårdprogrammet 2005). 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metoden som använts för att uppfylla syftet att 

göra Kalmar residens till- och frångängligt.  

4.1 Fallstudie 

Arbetet har bedrivits som en kvalitativ fallstudie där fastigheten Kalmar 

residens har studerats ingående. Initialt har regelverk och rekommendationer 

från myndigheter studerats. Därefter har intervjuer med sakkunnig inom till- 

och frångänglighet hållits och egna observationer har utförts. En jämförelse 

med andra byggnadsminnen och deras lösningar angående till- och 

frångänglighet har genomförts. Resultaten för Kalmar residens kan till viss 

del tillämpas på andra kulturarvsbyggnader. 

4.1.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie som innefattade en bakgrund kring 

vilka lagar, riktlinjer samt rekommendationer som finns. Även studier som 

har utförts inom till- och frångänglighet studerades.  

Under litteraturstudien undersöktes andra undersökningar om till- och 

frångänglighet i byggnadsminnen. Vårdprogrammet lästes och analyserades 

för att få en förståelse för de kulturhistoriska värdena. Detta gjordes för att få 

en informativ bakgrund och utförligt teoriavsnitt som hjälp till 

genomförandet av nästa steg i fallstudien, intervjuer. 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer. 

Dessa intervjuer har utförts för att få en bättre förståelse kring ämnet samt 

den specifika byggnaden. Brukare, räddningstjänst, antikvarie och 

hissleverantör har delgett sin kunskap. För att få så trovärdiga och öppna 

svar och tankar som möjligt har intervjuerna genomförts som fria samtal, där 

vissa tagit tio minuter medan andra tagit upp mot två timmar. Denna metod 

baseras på ett genomtänkt urval av olika grupper som har erfarenhet av 

arbeten med till- och frångänglighet samt utformning av lösningar i 

byggnadsminnen. Eftersom att alla de intervjuade arbetar med denna typ av 

frågor så bedöms validiteten hög. Reliabiliteten anses trovärdig eftersom att 

de intervjuade är kvalificerade inom det valda ämnet. 

 



31 

Axelsson & Lacalendola 

4.1.3 Egna observationer 

Egna noggranna observationer har utförts i och kring Kalmar residens. 

Observationerna vilade på empirism och rationalism. Detta innebär att ny 

kunskap nåddes genom att observera verkligheten och utifrån logiska 

antaganden diskuterades olika alternativ fram. Ostrukturerade observationer 

genomfördes för att kunna se och uppleva miljön samt kulturarvet på plats. 

Vissa objektiva samt mätbara observationer har också utförts då en del mått 

på ritningsunderlaget inte varit utskrivna eller kompletta. Genom 

platsbesöket har byggnadens flöde studerats för att utifrån det kunna placera 

hissen i en passande position. 

4.1.4 Komparativ metod 

En jämförelse med andra skyddade byggnader, till exempel Kalmar slott, 

Växjö domkyrka, Växjö residens samt Hovrätten i Stockholm har gjorts. Det 

studerades vilka lösningar som använts och hur processen gick till. För att 

utföra en komparativ metod krävdes insamling av kvantitativa data som 

sammanställts med hjälp av de sekundärdata som hittades i boken 

Tillgänglighet och Kulturarv: Accessibility and Cultural Heritage av Statens 

Fastighetsverk. 
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5 Genomförande 

Detta arbete har löpt över en period av tio veckor, där de första tre bestod av 

att samla in litteratur och planera arbetet i stora drag. Denna period innebar 

också kontakt med ägaren, SFV, för att inhämta tillgängligt material.  

För att kunna genomföra detta bestod en stor del av arbetet att lära känna 

byggnaden och dess utformning. Därför blev nästa naturliga steg att besöka 

och analysera byggnaden efter att ha läst om den. I samband med detta 

besök utfördes en intervju, i form av fritt samtal med Johansson1 och 

Bergström2. Platsbesöket gav också tillfälle att göra egna observationer som 

i ett senare skede använts för att göra ett förslag på hur Kalmar residens kan 

utformas för att bli mer till- och frångängligt. 

Efter platsbesöket utfördes en intervju med en hissleverantören KONE3. 

Informationen från intervjun användes som underlag för nästkommande 

intervju med brandinspektör Andersson4, på räddningstjänsten i Kalmar. Det 

redogjordes för hur utrymning sker när funktionsnedsatta personer är 

involverade. En intervju med entreprenör som fokuserar på specialbyggda 

tillgänglighetslösningar, Guldmann5, utfördes för att få en inblick om vad 

som är viktigt att tänka på när en projektering angående till- och 

frångänglighet skall utföras i ett byggnadsminne. Därefter genomfördes en 

sista intervju med en byggnadsantikvarie, Edlund6, för att kunna jämföra 

Kalmar residens med Kalmar slott och se hur den komplexa processen för 

slottet gick till. 

I samband med den sista intervjun, genomfördes ett platsbesök på Kalmar 

slott tillsammans med Edlund där det fanns möjlighet att fotografera och få 

en bättre inblick angående lösningarna på till- och frångänglighet. Därefter 

besöktes Växjö residens och Växjö domkyrka. Jämförelsen med Hovrätten 

gjordes med hjälp av litteratur. 

Slutresultatet bygger på en sammanställning av teorin, intervjuerna samt 

platsbesöken. Baserat på resultatet och analysen togs förslaget fram med 

hjälp av ritningar utförda i Revit. Avslutningsvis diskuterades arbetets 

metod, resultat och förslag. 

 

 

 

                                                 
1 Johansson, Anette. Husfru Kalmar residens. Muntligt samtal, den 27 mars 2018. 
2 Bergström, Marlene. Representant Statens fastighetsverk. Muntligt samtal, den 27 mars 2018. 
3 Brant-Lundin, Malin. KONE. Mail, den 10 april 2018.  
4 Andersson, Roger. Brandinspektör Kalmar räddningstjänst. Telefonintervju, den 14 maj 2018. 
5 Simeonsson, Lars. Sales manager Guldmann. Mail, den 7 maj 2018. 
6 Edlund, Richard. Byggnadsantikvarie Kalmar läns museum. Muntligt samtal, den 15 maj 2018.  
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien låg till grund för förståelsen av tillgänglighet. I BBR 2015 

står det att alla skall kunna delta i samhället på samma villkor. Den fysiska 

miljön skall kunna användas både av personer med full rörlighet och 

personer som till exempel använder rullstol. För att alla skall kunna delta i 

samhället är det viktigt att ta hänsyn till konceptet ”Universell design”, det 

vill säga designen av produkter samt miljöer som kan användas utan 

problem av alla, oavsett ålder eller förmåga. Något som skall värderas högt 

är konceptet ”Värdig Entré”, där det är viktigt att alla skall kunna använda 

samma entré.  

I PBL 8 kap 1§ står det att en byggnad skall vara tillgänglig för personer 

med nedsatt rörelseförmåga. Om en byggnad skall följa detta så skall den ha, 

enligt PBF 3 kap 4§, en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. Dock 

behövs byggnaden inte göras tillgänglig genom en hiss om den är lägre än 3 

våningar. Kan byggnadsverket inte nås från marken, skall den i alla fall vara 

projekterad eller utförd så att en hiss eller en annan lyftanordning kan 

installeras vid behov. Från litteraturstudien konstaterades att entréer är en av 

de viktigaste delarna i byggnaden och det står i BBR 3:132 att huvudentréer 

och övriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus skall 

vara tillgängliga och användbara. Finns det en nivåskillnad vid huvudentrén, 

finns det dock undantag när det gäller åtgärderna som kan göras. 

Nivåskillnad får ej överbryggas om åtgärderna skulle medföra en 

förvanskning av en särskilt värdefull byggnad eller om byggnaden redan har 

en likvärdig tillgänglig samt användbar entré. Åtgärderna får ej försämra 

framkomligheten, om till exempel en ramp skulle försvåra tillgängligheten 

och användbarheten på en trottoar. 

Litteraturstudien gav även bra grunder angående frångänglighet. När det 

gäller evakuering, det vill säga att alla personer som befinner sig i 

byggnaden skall kunna utrymma eller ta sig till en säker plats i en 

nödsituation, finns det många aspekter som kommer in i spelet. Det är 

viktigt att ta hänsyn till mängden personer som kan befinna sig i byggnaden 

och de olika hjälpmedel som finns. En sista aspekt som är viktigt är att alla 

människor reagerar olika. Utrymningsväg definieras i 

Utrymningsdimensionering 2006, som utgång till det fria samt den del av 

byggnaden som människor skall ta sig genom för att komma till det fria. 

Vanligtvis utgör trappor och korridor en utrymningsväg och dessa skall 

därför inte understiga 0,90 meter. Dörrar som används för utrymning skall 

ha en bredd på minst 0,80 meter. Varje byggnad skall utformas så att det 

finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. När detta inte är 

möjligt så kan en enda utrymningsväg användas, en dörr direkt till säker 

plats.  
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Det finns utrustning som underlättar utrymningen eller att ta sig till en säker 

plats i en nödsituation och en av dessa är en brandhiss. Som tidigare nämnts 

så skall en byggnad, enligt PBF 3 kap 4 §, ha en eller flera hissar eller andra 

lyftanordningar om den skall vara tillgänglig. I BBR 3:144 står det att minst 

en hiss i byggnaden skall rymma en person som använder rullstol och en 

medhjälpare och att den hissen skall utformas så att personer med nedsatt 

rörelseförmåga självständigt kan använda den. I BFS 2013:14 hänvisas till 

Svensk Standard, där beskrivs dimensioner på de hissar som uppfyller 

kraven, till exempel där hisskorgen är 1,10 x 1,40 m eller 2,0 x 1,40 m. 

6.2 Kvalitativa intervjuer 

6.2.1 Intervju med ägare samt brukare 

SFV värderar högt att alla skall kunna komma in genom samma entré. Även 

brukaren är intresserad av att göra residenset till- och frångängligt för att 

kunna göra byggnaden mer öppen för alla och därmed kunna ha mer 

evenemang på representationsvåningen. Brukaren anser också att det är 

viktigt att de gäster som har någon slags funktionsnedsättning förutom 

tillgång till våning ett även skall kunna ta sig upp till andra våningen på 

egen hand. Att samtidigt kunna ta sig ut ur byggnaden om en nödsituation 

skulle uppstå är också viktigt. När hissen i Kalmar slott projekterades var 

frångänglighet en stor del, därför vill SFV att residenset också skall 

utformas på liknande sätt. 

6.2.2 Intervju med Lars Simeonsson på Guldmann 

Guldmann är en entreprenör med inriktning på specialbyggda 

tillgänglighetslösningar. Varje modell de tillverkar specialbyggs för att passa 

för det aktuella projektet. Plattformen specialanpassas för att kunna matcha 

den befintliga trappan så mycket som möjligt. Trappan skall ha en grop 

under och spärr runt om för att användaren inte skall kunna rulla iväg när 

plattformen används. Knappar för att använda lyftplattformen kommer 

behövas både in- och utvändigt. 

Efterfrågan av dessa lösningar ökar eftersom att de specialanpassas. 

Lösningarna som Guldmann tar fram är bra till offentliga byggnader då 

lösningarna smälter in och blir en del av byggnaden istället för att förvanska 

den. När det gäller tillgänglighet, anser Simeonsson, att beroende på 

byggherre, är det inte så vanligt i Sverige att man tänker på det. 

Frångänglighet är en aspekt som företaget har hört talats om och som tas 

hänsyn till under projektering för deras lösningar.  
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6.2.3 Intervju med Stefan Andersson, brandsakkunnig på BBR  

Det finns inga speciella regler för utrymning för människor med 

funktionsnedsättning. Grunden är samma för alla. Brandsakkunnig 

hänvisade till avsnitt 5:3 i BBR där det beskrivs hur byggnader skall 

utformas för att det skall ges möjlighet att utrymma vid brand. Kapitel 5:2 i 

BBR som innehåller all information angående utrymningsplats samtalades 

också om.  

Frågor om det finns specifika regler eller lagar angående brandhiss togs upp. 

Den enda regel BBR skriver om är att ”En brandhiss eller utrymningshiss 

bör finnas i byggnader som är högre än 10 våningar”. I lägre byggnader så 

behövs det inte finnas en räddningshiss.  

Andersson informerade om att en brandhiss ibland installeras som 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning men att det inte är ett 

krav. 

6.2.4 Intervju med hissleverantör, KONE 

KONE informerade om att det är ovanligt med brandhissar i låga byggnader 

men att företaget tillverkar olika typer av brandhissar med hänsyn till 

utrymme för installation samt våningshöjd. På hemsidan går det att välja 

vilken typ av hiss och det finns möjlighet att utforma den med olika material 

samt utrustning.  

6.2.5 Intervju med Roger Andersson, räddningstjänsten i Kalmar 

För att veta om aktuella lösningar som har tagits fram är godkända gjordes 

en intervju med brandinspektör Roger Andersson på Kalmar räddningstjänst. 

Från honom framkom det att entrélösningen i sig skulle kunna godkännas 

och vara användbar så länge det garanteras att driften utav 

trappan/lyftplattformen fungerar, även vid brand. För att en trapp skall 

räknas som utrymningsväg måste den ha en bredd på minst 0,90 m vilket gör 

att kombinationen av den befintliga trappan och lyftplattformen inte riktigt 

går ihop. Andersson uppskattade tänket och tyckte att arbetet var något bra 

och spännande på spåret. En godkänd lösning ur räddningstjänstens 

synvinkel är att den rullstolsburne personen tar sig till en så kallad 

utrymningsplats, en plats som är brandsäker och väntar där på 

räddningstjänsten och assistans ut. Innergården anses vara så pass stor att 

den kan klassas som ”det fria” därmed är utrymningsvägen som leder ut till 

innergården godkänd. Skulle fara uppstå på innergården, kan personerna 

fortfarande ta sig ut. Räddningstjänsten utreder ganska ofta frångänglighet, 

mer nu på senare tid än innan, samhället börjar bli lite mer medvetna om 

behovet av frångänglighet. 
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6.2.6 Intervju med antikvarie Richard Edlund, Kalmar läns museum 

För att sammanfatta denna intervju så informerade Edlund om att, antingen 

skall en förändring/modernisering göras så att verkligen märks och syns, 

eller så görs den så att den inte märks överhuvudtaget. Edlund anser att det 

är viktigt att försöka använda så få material som möjligt och att tänka på 

övergången mellan två olika material. Alla förändringar som skall göras 

skall tänkas igenom från början så att inga misstag görs. När förändringar 

skall göras så är det bra att ta all kraft från byggnaden. Det är viktigt med 

”Värdigt Entré” där alla får samma möjlighet att använda samma entré. När 

det gäller frångänglighet så är det en viktig aspekt som skall tänkas på och 

som blir vanligare. Edlund anser att en hiss skall försöka placeras intill en 

trappa så att personer med funktionsnedsättning inte känner sig utanför. 

6.3 Egna observationer 

Platsbesöket klargjorde att huvudentrén idag inte är tillgänglig medan 

ingången från gården är det, det är därför av intresse att lösningar görs vid 

huvudingången. Trappan mättes, utformningen analyserades och dess 

historiska värde evaluerades.   

Platsbesöket var till hjälp i förståelsen av de arkitektoniska värdena som 

förekommer i byggnadsverket. Det undersöktes var det var lämpligast att 

installera en hiss utan att förvanska byggnadsverkets kulturhistoriska värde. 

Tanken var från början att placera hissen i direkt anslutning till 

huvudingången där det idag finns ett förråd. Denna lösning hade inneburit 

att förstöra ett kryssvalv från 1737 och en axialitetslinje på våning 2 som 

sträcker sig genom hela långsidan i residenset, eventuellt hade även fasaden 

påverkats av detta. Den lösningen hade även inneburit att några fönster 

skulle behövas tas bort. Därmed var nya alternativ tvungna att tas fram. 

Andra lösningar studerades men på grund av de olika material samt den 

inredning som befinner sig i byggnaden bestämdes att fortsätta projektera 

förslaget som presenteras under avsnitt 8.  

6.4 Komparativt resultat 

6.4.1 Hovrätten i Stockholm 

Hovrätten ligger i Wrangelska Palatset, byggt på 1600-talet. Syftet med 

lösningarna som valdes i detta statliga byggnadsminne var att alla skulle 

kunna använda huvudentrén oavsett anledning till besök. Innan 

projekteringen för en tillgänglig huvudentré påbörjades, hänvisades personer 

med funktionsnedsättning till en sidoentré som befann sig i källaren med 

ingång från en sidogata. Enligt SFV skall alla deras fastigheter följa ”Värdig 

Entré” och därför påbörjades projektering av att tillgängliggöra huvudentrén. 
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Denna gjordes tillgänglig genom att komplettera den utvändiga trappan upp 

till borggården med en rullstolstrapphiss. I ett senare skede under 

projekteringen kom frångänglighet in i bilden. För att alla som har någon 

slags funktionsnedsättning skulle ha samma möjlighet att utrymma eller ta 

sig till en säker plats vid en nödsituation som resten av besökarna, ändrades 

den ena hissen till en brandhiss. Varje våning har två brandceller där 

brandhissen är placerad i den ena och en utrymningsstol i den andra. Det 

finns en sluss utanför hissen på varje våning, med dörrpartier uppställda med 

rökdeckare samt automatiska dörröppnare. Om personer med 

funktionsnedsättning inte kan ta sig till hissen för att utrymma så finns det 

möjlighet att påkalla hjälp från den andra brandcellen genom en 

nödhjälpsknapp som finns i varje trapphus.  

6.4.2 Kalmar Slott 

Det var mycket fokus på att göra Kalmar Slott tillgängligt samt frångängligt. 

Det var ett synnerligt känsligt projekt. Det gjordes en antikvarisk 

undersökning där olika placeringar på hissen analyserades. Hissen 

beslutades att installeras med ingången mot inre borggården och den sträcker 

sig upp till Gröna salen där det hålls konserter. Från Gröna salen kan 

Slottskyrkan nås genom en ramp. Hissen installerades i ett gammalt 

vapenhus och går igenom valv från 1500-talet.  

Hissen i slottet är en brandhiss och kan därmed användas vid utrymning. För 

att kunna garantera säkerheten för personer som väntar på hissen då den 

används har sprinklers installerats i hallen utanför hissen. Därför behövs 

ingen sluss. 

6.4.3 Växjö residens 

Statens fastighetsverk fick tillstånd att göra entrén till Växjö residens 

tillgänglig. Det som skulle utföras var att skapa en entrélösning till 

huvudentrén som dock inte var antikvariskt eller ekonomiskt försvarbar. 

Därför bestämdes att lösningar skulle tas fram för entrén på residensets östra 

sida. Lösningen innebar att den utvändiga dubbeltrappan revs samt att 

bottenvåningens nivå sänktes till marknivå. Hissen installerades i entréhallen 

där den sträcker sig upp till båda våningarna. Hissen i detta byggnadsminne 

är inte en brandhiss. 

6.4.4 Domkyrkan i Växjö 

I Växjö domkyrka jobbades mycket med att göra koret tillgängligt. När 

projekteringen påbörjades, var huvudentré redan tillgänglig så fokus lades på 

att göra det upphöjda koret användbart för rörelsehindrade. Detta gjordes 
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genom att en del av golvet vid korets västra del sågades upp och en diskret 

specialbyggd lyftplattform nedsänkt i golvet installerades. 
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7 Analys av resultat 

7.1 Tillgänglighet 

Att alla skall kunna komma in från samma entré är viktigt. Eftersom den 

aktuella entrén redan är synlig kommer den göras tillgänglig med en 

lyftplattform. Residenset har en tillgänglig ingång från gården som uppfyller 

kraven från BBR men dock inte SFV:s egna krav. Enligt BBR skall 

nivåskillnad vid huvudentré inte överbryggas om det innebär en 

förvanskning av en särskilt värdefull byggnad och om åtgärden skulle 

försvåra tillgängligheten och användbarheten på en trottoar. Med en 

lyftplattform så kommer inte detta ske då den inte kommer ta mer plats än 

vad den befintliga trappan gör idag.  

Hissen är inte ett krav från BBR då byggnaden är i två våningar. Som 

tidigare nämnts, om bostaden inte kan nås från marken så skall den vara 

projekterad så att en hiss eller lyftanordning skall kunna installeras. 

Residenset är från år 1660, 1737 och 1854 och vid den tiden så var det inte 

krav på att byggnaden skulle vara tillgänglig och därför projekterades den 

naturligtvis inte så att en hiss eller en lyftanordning skulle kunna installeras.  

Huvudentrén har en nivåskillnad där någon sorts hjälputrustning behöver 

installeras. Men nivåskillnaden skall inte överbryggas om det innebär att 

åtgärderna kommer att medföra en förvanskning av byggnadsminnet. Detta 

kommer inte ske eftersom att lyftplattformen som skall installeras är diskret 

och kommer smälta in i den befintliga konstruktionen. BFS 2011:26 säger 

att nivåskillnaden inte behöver överbryggas om det redan finns en likvärdig 

tillgänglig och användbar entré. Det finns en tillgänglig entré från 

innegården som, enligt BFS 2011:26, kan anses vara likvärdig men är inte 

acceptabel enligt SFV 2014, då de högt värderar konceptet av ”Värdig 

Entré”. Ändringarna i nivåskillnaden skall ej utföras om det innebär att det 

försvårar tillgängligheten och användbarheten av trottoarer utanför. Med 

lyftplattformen kommer detta inte att ske.  Det anses viktigt att använda en 

lyftanordning som uppfyller konceptet av ”Universell Design” där 

anordningen skall användas och upplevas av människor i alla ålder samt 

förmågor (Center for Accessible Housing 1995).  

Genom att göra huvudentrén tillgänglig och användbar för alla, tas ett hinder 

som påverkar vardagen för personer med någon funktionsnedsättning 

(Klothe 1982) och som avskiljer dem från samhället bort (Svensson 2015). 

En ramp skulle inte fungera på grund av att den skulle ta för mycket plats på 

trottoaren. En rullstolstrapphiss hade fungerat men hade varit för synlig, 

vilket hade förvanskat entrén och därmed byggnaden. 
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7.2 Frångänglighet 

Enligt Chen, Wang & Fang (2016) är det lämpligt att kunna hjälpa personer 

med funktionsnedsättning att evakuera via en brandhiss och därför 

studerades och analyserades just brandhissar. Enligt de lagar och regler som 

finns idag behöver det inte finnas en utrymningshiss i en byggnad lägre än 

10 våningar. Alla artiklar som lästs i detta arbete behandlar brandhissar som 

utrymningsväg i höga byggnader, där utrymningen tar för lång tid via 

trappor. Det finns exempel där brandhissar har använts, som på Kalmar slott, 

och detta gjordes för att den i första hand skall användas som en vanlig hiss, 

men även som hjälpmedel vid nödsituation. 

Hissen skall smälta in i byggnaden och detta kan göra att personer med 

rörelsenedsättning känner sig säkrare i byggnaden utan att göra stora 

förändringar i byggnadsverket (Bernardini, Azzolini, D’Orazio & 

Quagliarini 2016). Hissen skall fungera som komplement till trappan, det 

vill säga att om hissen inte fungerar så skall utrymningen ske via trapporna. 

Därför skulle denna kombination, trappa och hiss, hjälpa alla som befinner 

sig i byggnaden (Min & Yu 2013).    

BBR säger att en byggnad skall utformas med minst två av varandra 

oberoende utrymningsvägar men det finns undantag där bara en 

utrymningsväg kan användas. Residenset har två utrymningsvägar, en till 

innergården och en till huvudentrén. Efter intervjun med räddningstjänsten 

framkom att ”innergården kan användas som utrymningsväg” och personer 

med funktionsnedsättning kan vänta på denna säkra utrymningsplats. 

Hade en sprinkleranläggning installerats hade man kunnat göra en liknande 

lösning i residenset som är gjort i Kalmar slott. Det hade inneburit att 

slussen utanför hissen inte hade behövts. Samtidigt så kan sprinkler innebära 

mer installationer och mer förändringar av byggnaden. 

Sammanfattningsvis så finns det många lagar om utrymning men det finns få 

specifika förordningar och regler kopplade till just frångänglighet. 
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8 Förslag 

Detta examensarbete kommer redovisa de förslag som arkitektonisk 

utformades för att göra Kalmar residens till- och frångänglig. 

Förslaget som har tagits fram baseras på den teori, resultat samt analys som 

tidigare presenterats. 

Förslaget skall visa hur till- och frångänglighet för de med 

funktionsnedsättning kan kombineras med byggnaders kulturhistoriska 

värde på ett varsamt sätt. Många byggnader kompletteras med ramper eller 

externa lyftplattformer men aktuellt förslag skall smälta in väl så att det 

arkitektoniska värdet bevaras. Alla skall ha samma möjlighet på samma 

villkor. 

Det är viktigt att både de tekniska lösningarna fungerar, och att människor 

förstår hur lösningarna skall användas och hur de skall röra sig i byggnaden 

vid exempelvis brand.  

För att bevara de kulturhistoriska värdena som finns i denna byggnad är det 

ett krav att samtliga modifieringar och installationer sker på ett varsamt sätt, 

av yrkespersoner som har de kunskaper som krävs och som visar hänsyn till 

kulturarvet. 

8.1 Tillgänglighet 

För att Kalmar residens skall bli tillgänglig måste åtgärder göras vid 

huvudingången. Som tidigare nämnts under objektbeskrivningen, har 

ingången en trappa av granitsten med en bredd på 1,40 m, se Figur 25, samt 

en höjd på 0,80 m, se Figur 26.  

 

Figur 25: Planlösning på huvudentrén där bredden på trappan redovisas (Axelsson & Lacalendola 

2018). 
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Figur 26: Bredd, längd, plansteg samt sättsteg (Axelsson & Lacalendola 2018). 

Förslaget på lösning om tillgänglighet gjordes med omtanke på byggnadens 

arkitekturhistoriska värde samt samspelet mellan funktion, estetik och 

komfort. Förslaget vilar på konceptet av ”Värdig Entré” där alla skall kunna 

använda samma entré. 

För att göra detta möjligt har en dialog med företaget Guldmann hållits. 

Deras produkt Stepless modell C är en bra lösning som kombinerar en trapp 

med en lyftplattform. Trappstegen fälls ned i marken och skapar en 

plattform. Innan plattformen används så skall pardörren öppnas, därefter 

åker lyftplattformen upp och användaren kan ta sig in i byggnaden.  När 

detta är gjort så blir plattformen återigen en trappa. 

För att efterlikna den nuvarande trappan så mycket som möjligt i både 

material och utseende kommer samma sten och utformning tillämpas. 

Därmed kommer Stepless-trappan smälta in i den del som blir kvar av den 

befintliga trappan, vilket gör att den ursprungliga trappan inte förvanskas, 

utan moderniseras på ett värdigt sätt. För att kunna använda det framtagna 

förslaget kommer en grop med dimensioner 0,60 m hög samt 0,93 m bred att 

behöva grävas under den befintliga trappan, se Figur 27. För att plattformen 

skall fungera så skall en hydraulstation, där hydraulslangar dras ifrån, 

installeras max 50 m från plattformen. Detta gör att lösningen saknar en 

mekanisk maskin för att lyfta plattformen. Plattformen har en maximal 

kapacitet på 500 kg och kan lyfta upp till 1 m. Det installeras en panel både 

utvändigt och invändigt där personen med funktionsnedsättning kan kalla på 

plattformen själv. Den utvändiga panelen placeras 0,70 m från plattformen 

och 0,80 m från marken. Den invändiga panelen placeras också med en höjd 

på 0,80 m från golvet och 0,40 m från hörnet.  
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Figur 27: Dimensioner på grop under trappan och den utvändiga panelen (Axelsson & Lacalendola 

2018). 

När trappstegen fälls ner till marken så kommer det upp säkerhetsbarriärer 

som förhindrar att användaren rullar av kanten när plattformen används.  

För att användaren ska kunna ta sig in direkt behöver pardörrens tröskel 

bytas så att den inte blir ett hinder. Det kan användas en invändig samt 

utvändig golvlist i samma nivå som sista trappsteget eller en tätningströskel 

T100 från ASSA, eller liknande. Golvlisterna kan fästas mot den befintliga 

tröskeln och lyftplattformens användare kan bara rulla över tröskeln utan 

problem, se Figur 28. 

 

 Figur 28: Golvlister infästa i den befintliga tröskeln (Axelsson & Lacalendola 2018). 

Tätningströskeln T100 används för brand-, rök- och ljudtätning av 

slagdörrar i trä. Denna lösning är infälld i underkant av dörren, vilket 

innebär att den befintliga tröskeln får tas bort och tätningströskeln får 

installeras i den befintliga dörren. När tätningströskelns regeltapp möter 

dörrkarmen sänks tätningslisten snabbt mot golvet. När dörren öppnas och 

regeltappen lämnar karmen lyfter tätningslisten från golvet under 
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öppningscykeln. Tröskeln har mått 3 x 1,31 cm och klarar ett avstånd mellan 

0,5–2 cm, se Figur 29.  

 

    Figur 29: Tätningströskeln mått- och urtagsritning i mm (ASSA 2018). 

Det finns möjlighet att ha en invändig utanpåliggande tätningströskeln, men 

i det fallet medges inte brandklassning. I denna lösning blir hela 

monteringslisten ca 7 cm hög men måtten på själva tröskeln är detsamma, se 

Figur 30. 

 

Figur 30:Monteringslist mått i mm (ASSA 2018). 

Förslaget om lyftplattformen är diskret och estetiskt tilltalande och eftersom 

att den endast syns när den väl används så kommer den inte uppfattas som 

förvanskande eller att den inte passar in.  

Denna lösning tillgänglighetsanpassar huvudentrén vilket gör att SFV 

uppfyller sina egna krav angående ”Värdig Entré”. Som tidigare nämnts, 

hänvisas personer med funktionsnedsättning till entré från innergården. Med 

denna lösning kan alla använda samma entré och känna sig likvärdiga.  

För komplett handling se Bilaga 3. 
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8.2 Frångänglighet 

Arbetet har lett till en lösning angående installationen av en brandhiss i 

Kalmar residens. Förslaget på hissen som skall installeras är tagen från 

hissleverantören KONE. Hissen utformas som personhiss, typ MonoSpace 

500 som inte kräver maskinrum. Hissens standard blir att vara en brandhiss 

som har ett schaktmått på 2,00 x 2,20 m. Hissen kommer ha en korg med 

dimensionerna 1,10 m x 1,40 m och ha en ingång med bredd 0,90 m, på ena 

kortsidan, se Figur 31. 

 

  Figur 31: Bredd och djup på hisschakt och hisskorg (Axelsson & Lacalendola).  

Förslaget har tagits fram med hänsyn till stommens bärighet samt att hissen 

skall komma upp till andra våningen i närheten av trappan. Detta både för att 

det är på övervåningen som landshövdingen tar emot gästerna men också för 

att personalen ska kunna använda hissen i verksamheten utan att behöva gå 

genom hela residenset efter att ha använt den.  

Brandhissen installeras på våning 1 i rum 13, se Figur 32 och hamnar då i 

rum 113 på våning 2, se Figur 33. Genom att placera hissen på detta ställe 

hamnar den centralt i förhållande till där evenemangen kommer att hållas. 

Här ligger hissen också centralt i förhållande till både utrymningsvägen 

genom huvudentrén och utrymningsvägen ut till innergården.  
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a) b) 

Figur 32: I a) aktuellt rum för hissplacering är inramad (Wikerstål arkitekter, med medgivande) och i 

b) förslag på installation av hiss (Axelsson & Lacalendola 2018) 

 

  

a) b) 

Figur 33: I a) aktuellt rum för hissplacering är inramad (Wikerstål arkitekter, med medgivande) och  i 

b) förslag på installation av hiss (Axelsson & Lacalendola 2018). 

Dörren mellan rum 113 och 114 skall flyttas 1 meter för att automatdörren 

vid slussen skall få plats när den är öppen och inte vara i vägen vid 

utrymningsbehov. 

Hissen kommer lyftas till en höjd av 4 m med en grop på 1,05 m samt en 

topp på 3,48 m, se Figur 34. Detta innebär att vindsbjälklaget inte kommer 

påverkas och därför behövs vinden inte jämställas. 
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Figur 34: Mått på våningshöjd, hissgrop och hisstopp i mm (Axelsson & Lacalendola 2018). 

Schaktväggarna runt om hissen tillsammans med slussen utgör 

brandcellsgräns och kommer ha klassningen EI60, dessa väggar kommer ha 

en tjocklek på 0,2 m. Slussen är tillräckligt stor för att en rullstol skall kunna 

vända. 

Residenset kommer skyltas om att hissen kan användas vid brand, se Figur 

35. 

  

a) b) 

Figur 35: I a) skylt för brandhiss och i b) skylt som visar utrymning (Systemtext 2018, 

med medgivande). 

I rum 113 kommer väggarna runt om hissen att ha samma färg och material 

som de befintliga, detta gör att hissen smälter in och att rummet kommer 

verka opåverkat. För att hissen skall kunna placeras enligt förslaget kommer 
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kakelugnen, efter godkännande av Riksantikvarieämbetet, behöva flyttas, 

exempelvis till hörnet mittemot. 

På bottenvåningen kommer utrymningen att ske enligt Figur 36. Den som 

använder brandhissen har två vägar att utrymma ifrån. Den första är att 

utrymma till innergården och i detta fall utrymma direkt till det fria på egen 

hand. Den andra är att ta sig till en säker plats, där personen kan vänta på att 

räddningstjänsten assisterar dem. Utrymningsplatsen utgör en egen brandcell 

med brandklassning EI60.    

 

Figur 36: Utrymningsvägar på bottenvåningen (Axelsson & Lacalendola 2018). 

För komplett handling, se Bilaga 4. 
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9 Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 

En noggrann tidsplanering utfördes under ett tidigt skede i arbetet och 

korrigerades varje gång en aktivitet blev försenad. Detta gjorde att arbetet 

påbörjades i god tid. Bokning av intervjuer utfördes i ett sent skede då det 

uppstod missförstånd mellan de olika involverade parterna. Det är viktigt att 

alla parter är överens och att börja i god tid med urvalet av personer som 

skall intervjuas. 

Litteraturstudien startades också i god tid och ett stort utbud av böcker, 

artiklar samt regelverk analyserades. I början var det svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar som behandlade tillgänglighet eller frångänglighet i ett 

byggnadsminne. Detta gjorde att mer fokus lades på att hitta artiklar som 

studerade dessa tre aspekter separat. Många internationella arbeten 

undersöktes vilket gav en bredare uppfattning av lösningar att inspireras 

av.     

För att få bättre kännedom om byggnaden gjordes ett platsbesök innan 

intervjuerna. Efter platsbesöket initierades alla intervjuer. Dessa ledde till ett 

sista platsbesök, där den information och kunskap som framkommit kunde 

användas och utvärdera tankar och idéer som uppstod vid det första besöket.  

Genom ett bra underlag med regelverk samt förordningar, kunde 

intervjuerna sedan genomföras på ett sätt som gav tillfredsställande svar. På 

grund av all information som samlades gav intervjun med räddningstjänsten 

konkreta resultat. Denna intervju skedde sent i processen då de var svåra att 

komma i kontakt med. Räddningstjänsten är expert inom ämnet så 

reabiliteten var hög. 

Eftersom huset är gammalt är ritningsunderlaget inte helt komplett, det tog 

också tid att få fram viktiga mått, tex rumshöjd för att veta om hissen skulle 

behöva gå upp på vinden eller om rumshöjden räckte. 

För att presentera ett om möjligt ännu mer genomarbetat förslag och därmed 

skapa ett bättre underlag, hade intervjuer med brandingenjör och arkitekt 

varit önskvärt att göras, eventuellt också en tillgänglighetskonsult. Att en 

intervju med en brandingenjör skulle behöva göras insågs försent då 

räddningstjänsten ansågs vara tillräcklig. Arkitekt och tillgänglighetskonsult 

var svåra att få kontakt med, tankar om utformningen av lösningarna som 

skall eftersträva även den estetiska aspekten kunde ha tillförts genom 

intervju med dessa konsulter.  

Bättre planering och tidigare kontakt med ansvariga kunde ha gjorts så att 

även platsbesök på Hovrätten och Naturhistoriska riksmuseet hade kunnat 

genomföras. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet tydliggör att det krävs en utveckling av regelverken om 

frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det är svårt att 

utforma lösningar som är användbara i praktiken. Det är enormt viktigt att 

kunskap om till- och frångänglighet finns under hela projekteringens gång. 

Det finns mycket information om fysisk funktionsnedsättning men det är 

viktigt att utforma unika lösningar efter nyttjarens behov för att undanröja de 

hinder som framkommer. Detta arbete fokuserade på rörelsehindrade vilket 

gjorde att ett tillräckligt resultat angående tillgänglighet kunde tas fram men 

som tidigare nämnt så var det svårare att få ett bra resultat rörande 

frångängligheten.  

Resultatet som har tagits fram överensstämmer rätt bra med andra studier 

där brandhiss har installerats i låga byggnader, om ägaren vill det. Mer fokus 

hade kunnat läggas på att utföra fallstudien annorlunda, med större antal 

personer med varierande kunskap. Detta hade gjort att ett bättre resultat med 

ännu högre reliabilitet hade kunnat fås. Resultatet bedöms inte ha haft högre 

trovärdighet om handikappförbundet hade intervjuats.    

Aktuell rapport tydliggör att det borde finnas mer förordningar och regler 

angående frångänglighet.  

Resultatet skall kunna användas som hjälpmedel för framtida projekteringar 

rörande till- och frångänglighet i en kulturarvsbyggnad. 

9.3 Diskussion om studiens förslag 

En vidareutveckling av förslagen hade kunnat vara att utforma hissen och 

mer specifikt vad som verkligen behövs för att den skall fungera, det vill 

säga utrustning med mera. Utformningen av trappan hade också kunnat 

analyseras grundligare. En mer detaljerad ritning över trappan hade kunnat 

tas fram, även hur den kommer att påverka trottoaren och omgivningen hade 

kunnat undersökas.  

Utifrån givna tidsramar har ett initierat och genomarbetat förslag 

åstadkommit men möjligheten att även granska en sprinklerlösning medgavs 

inte. 

Förslaget skall kunna vara till inspiration för framtida projekteringar i 

liknande komplexa slag.  

Från ett kulturhistoriskt perspektiv är förslaget en förändring som påverkar 

byggnaden, men på ett sätt som inte påtagligt kommer minska dess värde. 
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Bjälklaget mellan våning ett och två hade behövts sågas sönder oavsett var 

hissen hade placerats, vilket gör att det är en åtgärd som inte går att undvika. 

Genom att placera hissen i ett nyligen renoverat badrum förloras heller inget 

kulturhistoriskt värde i det specifika rummet. På övervåningen kommer en 

kakelugn behövas tas bort och en dörr behöver flyttas, båda dessa åtgärder 

bedöms kunna göras utan att rummet karaktär förstörs. Kakelugnen kan 

eventuellt flyttas till motstående hörn och därmed behållas i rummet. 

Förflyttningen av dörren mellan rum 113 och 114 kommer eventuellt 

påverka rummets flöde, men för att kunna möjliggöra en så smidig 

utrymning som möjligt är detta ett måste. Alla ingrepp i stommen samt 

åtgärderna i särskilt skyddade rum, i detta fall rum 113, måste först 

undersökas och godkännas av RAÄ.  

Sammantaget är detta relativt små förändringar som kommer göra 

byggnaden till- och frångänglig utan att förstöra de kulturhistoriska värdena. 
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10 Slutsatser 

Utifrån egna observationer samt studier av gällande regler kan det fastställas 

att det finns många lagar om utrymning men det finns få specifika 

förordningar och regler kopplade till just frångänglighet. 

Mer fokus borde läggas på att göra kulturhistoriska byggnader tillgängliga. 

Detta kan dock inte ske enbart genom att följa regler utan att unika, 

specialbyggda, lösningar, kan behövas för att uppfylla det verkliga behovet. 

För att bevara de kulturhistoriska värdena som finns i residenset skall 

modifieringar och installationer ske på ett varsamt sätt. Dessa skall utföras 

och dokumenteras av yrkespersoner med den kunskap som krävs och som 

visar hänsyn till kulturarvet.  

När till- och frångänglighet skall projekteras och utföras i en särskilt 

värdefull byggnad, är jämförelsen med andra byggnadsverk med samma 

förutsättningar en viktig aspekt. Vilka lösningar som används skall baseras 

på byggnadens karaktär och användning, till exempel Kalmar slott där ett 

sprinklersystem gjorde att byggnaden inte förvanskades ytterligare.  

Det går absolut att göra byggnadsminnen och skyddade hus till- och 

frångängliga, begränsningen kommer vid hur mycket pengar som finns. I 

vissa fall kan det vara värt att offra en liten del av kulturarvet för att 

tillgängliggöra en mycket större del. 
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