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Inledning  
Varför sönderrenoveras hus? Jag blir alltid lika ledsen när vackra gamla fönster byts ut, hur 
aluminiumportar fått ersätta äldre träportar och hur trapphus från olika tider blivit ommålade 
med plastfärger och fått dekorationsbårder av ett och samma snitt. Jag har undrat om det varit 
nödvändigt att göra alla dessa förändringar. Nu när jag läser bebyggelsehistoria med 
byggnadsvård har jag fått tillfälle att skriva en uppsats om möjliga orsaker till dessa 
ovarsammma renoveringar.  

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka vilka lagar och regler och andra faktorer som spelar in vid 
ombyggnad eller renovering av kulturhistoriskt intressanta flerfamiljshus. Jag vill undersöka 
hur lagar och förordningar praktiseras vid exempelvis bygglovshandläggning och rådgivning. 
För att få reda på det har jag undersökt två pågående renoveringar av trapphus och fönster i 
fastigheter med höga kulturella värden, som ägs av bostadsrättsföreningar.  

Frågeställningar 
Vilka lagar och förordningar gäller vid ombyggnationer eller renoveringar av flerbostadshus i 
Stockholms innerstad? Vad gäller för särskilt kulturhistoriskt intressanta byggnader? Vilka 
myndigheter ska se till att lagarna efterlevs, och hur förmedlar de informationen? Vem eller 
vilka ger råd vid renoveringar och ombyggnationer av flerbostadshus i Stockholm? Vilka 
intressen styr? Vet de boende något om sitt hus speciella kulturhistoriska värde? Hur ser de 
boende själva på ombyggnaderna?  

Avgränsningar 
Min uppsats behandlar renoveringsprocessen av två flerbostadshus i Stockholms innerstad,  
främst av trapphusen i och i ena fallet även byte av fönster. Jag har valt att fokusera mig på 
problematiken kring två kulturhistoriskt intressanta fastigheter ägda av bostadsrättsföreningar. 
Den lag jag i huvudsak studerar är Plan- och bygglagen då den går att applicera på de 
undersökta byggnaderna.  

Problem och svårigheter 
Det har varit svårt att tolka hur Plan- och bygglagen skyddar bebyggelse i realiteten, och även 
förstå hur de yrkesverksamma bygglovshandläggarna, bebyggelseantikvarierna och 
hantverkarna tolkar lagen.  

Metod och källor 
Jag börjar med att redogöra för vilka lagar och förordingar som gäller vid ombyggnader och 
renoveringar av fastigheter i Stockholms innerstad. I dessa fall är det Plan- och bygglagen 
som ska reglera byggandet. Jag redogör också för vad varsamhetskravet innebär, hur lagen 
appliceras på särskilt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Jag redogör också för 
Stockholms stads kulturhistoriska klassificering av byggnader i Stockholms innerstad.  
 
Sedan presenterar jag olika aktörer som kan påverka besluten vid renoveringarna. Jag har  
intervjuat bygglovshandläggare i Stockholm och Solna; byggnadsantikvarien och arkitekten 
Ulf Melander som handlägger bygglovsärenden på Stockholms stadsbyggnadskontor och 
bygglovsarkitekten Filip Olofsson som gör samma sak i Solna. Jag har intervjuat antikvarier  
på Stockholms stadsmuseum; Kerstin Mandén- Örn och Suzanne Lindhagen som är 
bebyggelseantikvarier på Stockholms stadsmuseum, Michael Thörne som är stadsantikvarie i 
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Solna samt byggnadsantikvarien Sofia Bruto, som just nu skiver en broschyr om renovering 
av trapphus på uppdrag av Stockholms stadsmuseum. 
 
Dessutom har jag pratat med mäklare, försäkringshandläggare, en brandman och läst 
energirådgivning och reklammaterial från dörr-och fönstertillverkare – allt för att få en 
uppfattning om vad som kan påverka en bostadsrättsinnehavare i sin vilja att byta ut 
exempelvis dörrar och fönster.  
 
Jag presenterar en fallstudie där två bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad ska 
renovera sina trapphus (och i ena fallet även fönstren). Genom att studera dem kan jag se hur 
de har valt att hantera renoveringen i respektive fastighet. Jag har själv fått medverka på det 
ena bostadsrättsföreningsmötet och informera dem om min uppsats. I fallstudierna har jag 
även intervjuat bostadsrättsinnehavare i de två aktuella husen, för att höra vad de anser om 
renoveringen, och vad som påverkat dem att handla som de gjort. Jag har även följt en 
målaremästare i hans arbete med renoveringen av det ena trapphuset och även intervjuat 
honom om hans inflytande i renoveringsarbetet.  
 
Jag har använt mig av Plan- och bygglagen, Kulturhistorisk klassificering Stockholms 
innerstad av Stockholms stadsbyggnadskontor och Stockholms stadsmuseum, ritningar från 
Stockholms stadsbyggnadskontors arkiv och diverse småskrifter från stadsbyggnadskontoret 
och stadsmuseet, samt information på stadsbyggnadskontorets- och stadsmueums hemsida. 
Dessutom har jag använt mig av facklitteratur som Byggnaders särdrag - en stilhistorisk 
handbok 1880 –1960, Innanför portarna, Stockholms trapphus 1880 – 1940, STENHUSEN 
1880 – 1920, varsam ombyggnad och läst diverse artiklar från bland andra Svenska 
föreningen för byggnadsvårds tidning Byggnadskultur om renovering av dörrar och fönster 
och en artikel om säkerhetsdörrar i gamla hus i tidningen Gård och torp. Allt för att kunna få 
en uppfattning av problematiken kring renovering av hus med högt kulturellt värde. 
 
Efter att ha redogjort för min fallstudie redovisar jag min slutsats. Jag har även fotograferat 
fastigheterna på Chapmansgatan och Kocksgatan.  

Undersökning 

Plan- och bygglagen (PBL) vid renovering och ombyggnad 
Så här lyder lagtexten i Plan- och bygglagens tredje kapitel: 
 

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag 
(1998:805). 
11 § I fråga om byggnadsåtgärder som får vidtas utan bygganmälan skall 1, 2, 10 § tillämpas i den utsträckning 
som kan krävas med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Lag (1994:852). 
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 
§ skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).  

Bygglov och bygganmälan vid renovering av kulturhistoriska hus 
På Stockholms stadsbyggnadskontor görs bygganmälan eller ansökan om bygglov. Vid 
ombyggnad eller renovering av särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs bygglov 
för exteriör ändring, medan invändiga ändringar av mer teknisk karaktär behandlas genom 
bygganmälan och samråd.  
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Vid bygglovsansökan ska ärenden som rör de värdefulla byggnaderna remitteras vidare till 
Stockholms stadsmuseum. Byggnadsantikvarier på museet har till uppgift att bedöma om de 
tänkta ändringarna bevarar husets kulturhistoriska värde enligt PBL. Byggnadsantikvarierna 
kan även lämna råd till den som planerar en ombyggnad eller renovering av sin fastighet.1  
 
Varsamhetskravet 
Jag talade med Ulf Melander, arkitekt och bygglovsantikvarie på Stockholms 
stadsbyggnadskontor och Filip Olofsson, bygglovsarkitekt i Solna, för att fråga hur 
bygganmälningar och bygglovsansökningar för särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
hanterades.  
 
Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor ska ändringar av alla byggnader ske på ett varsamt 
sätt, vare sig det gäller yttre eller inre förändringar, eller om ombyggnationen kräver bygglov 
eller ej. “Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra men de ändringar som görs ska utgå 
från byggnadens förutsättningar. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav 
blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bl.a. om varsamhetskraven 
tillgodosetts.” 2  
 
Vad gäller väsentlig förändring av fasaden krävs bygglov, och frågan är vad en väsentlig 
ändring är? Ett fönsterbyte räknas bara som en ändring om det nya fönstret skiljer sig mycket 
från det gamla, med till exempel annan indelning av spröjsar, eller annan färg. I första hand 
förordas reparation av befintliga fönster. Enligt Filip Olofsson kan det räcka med 
aluminiumfönsterbågar som är målade i den ursprungliga kulören, det räknas inte som en 
väsentlig förändring, och kräver då ej heller bygglov. 3 
 
För ändringar i trapphus vid byte av lägenhetsdörr behövs inget bygglov, och om en fastighet 
är kulturhistoriskt värdefull skulle han inte invända mot att byta ut lägenhetsdörrar. Ulf 
Melander påpekade också att många handläggare med stöd av brandskyddsföreskrifter även 
skulle förorda dörrbyten till säkerhetsdörrar. Philip Olofsson menade också att det finns 
många nytillverkade dörrar med profileringar som ”inte bara är som släta källardörrar”. 4 
 
På min fråga till Ulf Melander angående vilket skydd detaljplanen gav menade han att det var 
ytterst sällan kulturvärdena togs upp där. Jag undrade om bygglovshandläggarna tar hänsyn 
till PBL och till den kulturhistoriska klassificeringen när de handlägger ärendena. Han  
menade att de inte alltid gjorde det då den är vägledande och inte fastställande.5  

Kulturhistorisk klassificering av Stockholms bebyggelse 
Stockholms stadsbyggnadskontor och Stockholms stadsmuseum har tillsammans publicerat en 
karta som klassificerar Stockholms innerstad kulturhistoriskt. Klassificeringen används bland 
annat i samband med detaljplanering och bygglovprövning för att mäta husets byggnads-
historiska värde.  
 
Byggnaderna har klassificerats i fyra kategorier beroende av deras kulturhistoriska värde. På 
kartan har de olika fastigheterna en färg beroende på hur högt de klassificerats. Blå markering 

                                                 
1 Kulturhistorisk klassificering, Kulturmiljöavdelningen, Stadsmuseum, www.stockholm.se, 2005-04-27 
2 Varsamhet/Bygglov/Bygga i Stockholm/Stadsbyggnadskontoret/stockholm.se, 2005-04-27 
3 Telefonintervju med bygglovsarkitekt Filip Olofsson 2005-06-17 
4 Ibid 
5 Telefonintervju med bebyggelseantikvarie och arkitekt Ulf Melander 2005-05-31, 2005-06-15 
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visar den mest värdefulla byggnaden, och motsvarar en byggnad med byggnadsminne enligt 
Kulturminneslagen. Grön markering är nästa steg, och visar en fastighet med bebyggelse som 
är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gul 
markering representerar en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden 
och/eller av visst kulturhistoriskt värde. En gråmarkerad bebyggelse går ej att hänvisa till 
någon av de andra kategorierna. De hus på kartan som är streckade är upppförda 1960 och 
hade när kartan trycktes 1995 klassificerats. 

Skydd av byggnad i översiktsplan och detaljplan 
Kapitel 3 i PBL skyddar alla byggnader genom varsamhetskravet, och trycker på att särskilt 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. I Stockholms stads översiktsplan, 
ÖP 99, finns det områden som anses vara särskilt värdefulla. Till dessa områden hör 
Stockholms stenstad och den innefattar hela Stockholms innerstad. 6  
 
Den kulturhistoriska klassificeringen visar vilka byggnader som är speciellt värdefulla, men 
ger inte byggnaderna ett juridiskt skydd. För att byggnaden ska ha ett juridiskt skydd i 
detaljplanen krävs att den ges skydd genom q-märkning i kommunens detaljplan. Det innebär 
ett rivningsförbud och kan också omfatta krav på bevarande av byggnadens exteriör och 
interiör. Skyddsbestämmelser för blå- och grönklassade hus ska införas i detaljplanerna i 
Stockholm allt eftersom planerna görs om.7  

Rådgivning och expertis 
Stadsbyggnadskontorets informationscentrum 
På Stockholms stadsbyggnadskontors expedition får allmänheten tillgång till mikrokrofilmade 
ritningar på byggnader i Stockholms stad. Där finns också diverse informationsblad att få 
bland annat Varsam ändring8 att få och Kulturhistorisk klassificering, Stockholms innerstad 
som stadsbyggnadskontoret gett ut tillsammans med stadsmuseet. Här visas också alla 
planärenden i inner- och ytterstaden med tillhörande handlingar. Det går även att få råd i 
bygglovsfrågor antingen på plats eller via telefon. 
 
Stockholms stadsmuseums faktarum och rådgivning 
Stockholms stadsmuseiförvaltning har som mål att: ”bevara, levandegöra och förmedla 
stadens kulturhistoriska värden genom att bidra till kunskapsutbyggnad kring stadens historia 
och utveckling.”9 På stadsmuseet finns ett informationscentrum; Faktarummet, som är öppet 
för allmänheten. Där finns det referensbibliotek, möjlighet att titta på mikrofilmade äldre 
handlingar och personal på plats som kan svara på frågor med mera. Där finns också 
inventeringen av fastigheterna i Stockholms innerstad  lättåtkomliga för besökare. I 
inventeringarna framgår det vilka kulturhistoriska klassificeringar fastigheterna har.  
 
När jag besökte Faktarummet och ställde frågor till tjänstgörande personal om trapphus fick 
jag höra att Stockholms stadsmuseum höll på att sammanställa en broschyr om trapphus. Jag 
kontaktade antikvarien Sofia Bruto från (SPBA) Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier, 

                                                 
6 Kulturhistorisk klassificering  Stockholms innerstad, Stockholm 1995 och Varsamhet/Bygglov/Bygga i 
Stockholm/www.stockholm.se/sbk, 2005-04-27 
7 Marianne Rådberg: Blått, grönt, gult, och grått Kulturhistorisk klassificering av Stockholms bebyggelse, 
Stockholm 1991, sid 27 och Stadsplanering, q-märkning / Kulturmiljöavdelningen/ 
www.stadsmuseum.stockholm.se, 2005-04-27 
8 Information som även finns tillgänglig via: Varsamhet/Bygglov/Bygga i Stockholm/www.stockholm.se/sbk, 
2005-04-27 
9 Stockholms stadsmuseiförvaltning/Organisation/www.stadsmuseum.stockholm.se, 2005-06-10 
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som fått i uppdrag av Stockholms stadsmuseum att skriva broschyren. I den kommer det att 
finnas vägledning till varsam renovering. Till exempel vad fastighetsägaren kan göra vid 
ommålning av trapphus, hur det går att ta fram äldre målningar och alternativ till att byta ut 
lägenhetsdörrar genom att istället installera gallergrindar eller säkrare lås. Broschyren 
beräknas bli färdig för tryck under hösten 2005. Den ska då finnas tillgänglig för intresserade 
på stadsmuseet.10 
 
Stockholms stadsmuseum har en telefonjour där byggnadsantikvarier svarar på allmänhetens 
frågor och ger råd en timme måndag till torsdag. Jag ringde upp stadsmuseums journummer 
för att få klart för mig vilka regler som gäller vid renovering av trapphus i grönklassificerade 
fastigheter, och hur stadsmuseum agerar.  
 
Antikvarien Suzanne Lindhagen förklarade att bygganmälan gäller för tekniska ändamål som 
vvs, hissar eller ombyggnad av badrum. För byte av fönster behövs bygglov, men inte för 
lägenhetsdörrar. Däremot får man inte göra något som minskar värdet på byggnaden avseende 
de förutsättningar som skapat det kulturhistoriska värdet. Hon klargjorde också att 
stadsmuseet inte gör allmäna inspektioner, men hon gav tips om att man kunde vända sig till 
en antikvarisk konsult genom exempelvis SPBA.11 
 
För att få ytterligare förklaringar ringde jag även upp en annan rådgivare på stadsmuseum; 
bebyggelseantikvarien Kerstin Mandén-Örn, och frågade: “När fastighetsägaren söker 
bygglov för byte av fönster i en grönklassad fastighet, remitteras ärendet till stadsmuseum 
då?” Hon svarade att stadsbyggnadskontoret har möte en gång i veckan där en antikvarie från 
stadsmuseum medverkar och då är det praxis att sådana ärenden tas upp. Hon menade att 
ärendet gick vidare till stadsmuseet även när det gällde exempelvis byte av fönster i gårdshus, 
såvida huset var grönklassat. 
 
Jag frågade hur hon skulle råda en fastighetsägare att agera om husets gamla fönster och 
dörrar var skeva och otäta, och dessutom många lägenhetsinnehavare ville ha säkerhetsdörrar 
in till lägenheterna. Hon svarade att de borde reparera befintliga fönsterbågar och 
lägenhetsdörrar istället för att byta ut dem. Var dörrarna dåliga skulle de förstärkas och för 
inbrottssäkerheten kunde de montera in en gallergrind, istället för en säkerhetsdörr. Då jag 
påpekade att, efter att vad förstått, inte behövdes bygglov eller ens bygganmälan vid byte av 
lägenhetsdörrar svarade hon att särskilt värdefulla byggnader får enligt PBL § 3:12 inte 
förvanskas. “Vem kontrollerar det?”, frågade jag vidare. Hon svarade då att det är omöjligt att 
bevaka, men den som inte tar hänsyn till husets kulturella värde bryter mot lagen.12

                                                 
10 Telefonintervjuv med byggnadsantikvarie Sofia Bruto 2005-04-27 samt 2005-06-15 
11 Telefonintervju med antikvarie Suzanne Lindhagen, Stadsmuseum, Stockholm 2005-04-27 
12 Telefonintervju med antikvarie Kerstin Mandén-Örn, Stadsmuseum, Stockholm 2005-05-24 
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Fallstudie av två fastigheter under renovering 

Fastighet 1 - byggnadsfakta 
Adress: Kocksgatan 41 i kvarteret Båtsmannen mindre på Södermalm i Stockholm. 
Arkitekt: Sam Kjellberg, med fasadförslag av Helge Widhlund. 
Tillkomstår: Fastigheten är uppförd 1914 – 1918. 
 

                       
1. Kv Båtsmannen mindre 9, Kocksgatan 41                      2. Samma fastighet idag.   

Fasadritning av Helge Widhlund 1913.  Fotograf: Lena Pella 2005   
Stockholms stadsbyggnadskontors arkiv   

 
Beskrivning av fastigheten: Huset är byggt i tre våningar, plus en vindsvåning, består av rött 
fasadtegel med ankarjärn och med sockel av granit. Taket är klätt med plåt. Fönstren är 
tvåluftade med åtta rutor i varje luft. Ekporten är räfflad, har spröjsade rutor med slipat glas 
och ett lunettfönster som överfönster. Portomfattningen är välvd och av grovt huggen granit. 
Enligt ritningen skulle huset få sex rader fönster, men när det byggdes sattes enbart fem in. 
 

      n  
  

3. Porten på 
Kocksgatan 41,  
Kv Båtsmannen 
mindre 9. 
Fotograf: 
Lena Pella 2005 

4. Porten på 
Kocksgatan 41,  
Kv Båtsmannen 
mindre 9, 
inifrån sett.  
Fotograf: 
 Lena Pella 2005 

Kommentar [L1]:  
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5. Målningar i trapphusets entré, Filip Månssons verkstad, Kocksgatan 41, Kv Båtsmannen mindre 9. 
Fotograf: Lena Pella 2005.  
 
 
I entrén finns vägg- och takmålningar av Filip Månssons verkstad.13 Golvet är lagt i grå 
cementmosaik med svart bård, till vänster finns det gamla portvaktskontorets fönster. Entrén 
skiljs åt av dubbla dörrar med spröjsade glasrutor. En trappa finns direkt efter dörrarna till 
höger. Fastigheten saknar hiss.  
 
Gårdshuset har en rödslammad fasad med blåmålade fönsterbågar i originalmodell indelade i 
fyra rutor med spanjoletter som stängningsanordning.  Porten är tillverkad av massiv ek och 
har svarta smidda järnbeslag. Gården är liten, men har en öppen yta med en planterad lind. 
Lägenhetsdörrarna är blåmålade,indelade i tre speglar och vissa har dörrhandtag och 
brevlådeinkast av mässing. 
 
Stil: Huset är byggt i nationalromantisk stil.  
 
Kulturhistorisk klassificering: Grön, det vill säga en fastighet med bebyggelse som är 
särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
 
Detaljplanen saknar uppgift om q-märkning. 
 
 
 
 

                                                 
13 Filip Månsson och hans verkstad kan inte direkt knytas till trapphusmålningen, då de inte signerade sina verk i 
trapphus. Genom bokföring och skisser, eller stilanalys kan Månsson och hans verkstad ändå knytas till platsen. 
Britt Wisth, Innanför portarna, Stockholms trapphus 1880 – 1940, Stockholm 1996, sidan 110. 
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    6. Utsikt från gårdshusets trapphus.       7. Samma utsikt från ett kök. 
         Kv Båtsmannen mindre 9.            Fotograf: Lena Pella 2005 
         Fotograf: Lena Pella 2005         
                
 

 
 
  
 
 

 
                
              8. Gårdshuset och en gammal lind. Kv Båtsmannen mindre 9. Fotograf: Lena Pella 2005 
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Fastighet 2 - byggnadsfakta 
Adress: Chapmansgatan 5 i kvarteret Pontonjären 5 på Kungsholmen i Stockholm. 
Arkitekter: M. Bocander & A Cronvall 
Tillkomstår: 1930 – 1932 
 

   
9. Kv Pontonjären 5, Chapmansgatan 5. Fasadritning   10. Samma fastighet idag. Arkitektfirman      
Bocander &  Cronvall 1920.           Fotograf : Lena Pella 2005.  
Stockholms stadsbyggnadskontors arkiv. 
 
 
Beskrivning av fastigheten: Huset är ett bostadshus byggt i sju våningar. Fasaden är putsad i 
grön puts och sockeln är delvis av granit. Bottenvåningen har butiker med stora fönster, den 
första våningen har tvåluftade fönster med sex rutor, medan de andra våningarna har två-
luftade fönster med två rutor och balkonger med fyra lufter med fyra rutor. Sadeltaket är 
belagt med skiffer. Porten är dekorativt smårutad i brunmålat trä och glas och omfattas av 
granit, som även omfattar fönstren.  
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I entrén är golv och bröstning klädda i grön kolmårdsmarmor med ljusgrön fris. Väggarna 
närmast porten är rödmålade med målade figurer av en okänd konstnär. Taklisten är 
äggstavsformad och taket klätt med ljusgul glasfiberväv.14Lägenhetsdörrarna är tillverkade i 
ek och är indelade i fyra speglar, har rostfria speciellt utformade dörrhandtag och brevlåde-
inkast. Rakt fram finns en hiss, med grågrönmålad front och guldmålad meanderslinga och  
ny hissgrind. I passagen mot hissen finns målade figurer likt de vid ytterporten.  
 
I trapphuset är golvet, fotlisten och trappan av gröngrå marmor. På bottenvåningen är även 
hörnen marmorinklädda, medan marmorn högre upp i huset bytts ut av imitation, med 
undantag av trappsteg och golv. En trappa upp är väggar och tak klädda i ljusgul väv med 
ljusblå fält.15 Trapphuset är sekundärt belyst genom små trapphustamburer med handblåsta, 
blyinfattade fönster. Sopnedkast finns, men de är plomberade. Gården är stor, öppen och 
gemensam för hela kvarteret. 
 
Stil: Huset är byggt i en nyklassisistisk stil som exteriört även drar mot funktionalistisk stil. 
 
Kulturhistorisk klassificering: Gul, det vill säga, en fastighet med bebyggelse av positiv 
betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 
 
Detaljplanen saknar uppgift om q-märkning. 

 

                                                 
14 Under tiden jag har skrivit uppsatsen har glasfiberväven tagits bort från väggar och tak och en restaurering har 
påbörjats. 
15 Ibid 

11. Kv Pontonjären 5, 
Chapmansgatan 5. Entrén 
sett inifrån trapphuset. 
Konstnär okänd. 
Fotograf: Lena Pella 2005. 



 13

 
               

 
  
 

12.Trapphusets entré mot trappa och hiss sett. Kv Pontonjären, 
Chapmansgatan 5. Fotograf: Lena Pella 2005 
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13. Detalj ur Stockholms stads kulturhistoriska klassificeringskarta.  
Fastigheten Båtsmannen mindre 9, Kocksgatan 41 har en grön markering:  
Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kultur- 
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
Stockholms stadsmuseum / Stockholms stadsbyggnadskontor, 1995 

Kocksgatan 41 
Våren 2005 började bostadsföreningen på Kocksgatan planera sin renovering av trapphus och 
fönster. Jag blev inbjuden att berätta om min uppsats på föreningens möte inför renoveringen. 

Bostadsrättsföreningsmöte på Kocksgatan 41 
Inför mötet fick jag ett exemplar av den preliminära underhållsplanen. Ett utdrag från 
underhållsplanen: 
 

Byte/renovering av fönster 
Fönstren i gårdshusen är dragiga, skeva och i vissa fall ev. t o m ruttna. Fönstren i gathuset byttes i och med att 
huset blev brf på 80-talet. Byte av fönster i gårdshusets trapp (idag englasfönster) och fönstren i gårdshusets 
lägenheter.Vi har dessutom diskuterat tätning av fönstren i gatuhuset. Allt detta i ett led i att få ner våra 
uppvärmningskostnader. 
 
Byte av ytterdörrar/renovering av trapphusen 
Många har klagat på sina ytterdörrar som är skeva och dragiga och allmänt risiga. Vi har diskuterat ett byte av 
samtliga dörrar samt ev. en renovering av trappuppgångarna som börjar bli slitna (t ex i gårdshuset flagar färgen i 
taket).16 

 
 På mötet informerade jag bostadsrättsföreningen om min uppsats. Jag passade också på att 
berätta om det typiska för deras hus, när huset byggdes, vem arkitekten var, om Filip 
Månssons trapphusmålningar och samtidigt visa upp bilder ur Byggnaders stildrag.  

                                                 
16 Underhållsplan. Från bostadsrättsföreningsmöte på Kocksgatan 41, Stockholm 2005-04-27 
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Jag berättade att de var bosatta i en mycket kulturhistoriskt intressant byggnad som är typisk 
för den nationalromantiska stilen, vilka stilkomponenter som tillsammans utgjorde det unika. 
Jag informerade om Plan- och bygglagen och om Stockholm stads kulturhistoriska 
klassificering, och att fastigheten var grönklassad. Till sist visade jag boken Innanför 
portarna, Stockholms trapphus 1880 – 1940, där deras Kocksgatan 41 finns med finns med 
som exempel på tidstypisk nationalromantik med målningar i trapphuset av Filip Månsson.  
Jag bad dem tänka på husets kulturhistoriska värde vid den förestående renoveringen, och på 
alternativ till att byta ut dörrar och fönster. 
 
De flesta verkade intresserade av att få veta mer om sitt hus och tyckte bara det var positivt att 
jag skrev om renoveringen, även om en viss oro för höga kostnader fanns. En boende undrade 
om det fanns bidrag att söka om föreningen fick ökade kostnader i och med hänsyn till 
varsamhetskravet i PBL. Jag fick då hänvisa till Stockholms stadsmuseum, då jag inte kunde 
svara på den frågan, då jag inte var beredd på den typen av frågor. Förutom att jag kunde tala 
om ett långsiktigt värde vid varsam renovering, kunde jag berätta att en mäklare jag talat med 
samma dag sålde välbevarade gamla lägenheter i originalskick för betydligt högre summor än 
lägenheter som berövats sina kvaliteter.17 

                                                 
17 Inför mötet hade jag talat med Ylva Edman på Föreningssparbankens fastighetsbyrå, Södermalm, som menade att värdet på 
fastigheten absolut var högre i fastigheter där originaldetaljer som fönster och snickerier fanns väl bevarade, Stockholm 
2005-04-27 
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Intervjuer med bostadsrättsinnehavare på Kocksgatan 41 
Jag intervjuade tre boende för att få höra deras syn på renoveringen. Inför renoveringen hade 
de fått ansvaret att ta fram och föreslå reparationslösningar. Jag frågade om varför de ville 
byta ut fönster och dörrar och om de kände till att deras hus var klassificerat som extra 
kulturhistoriskt intressant av stockholms stadsmuseum? 
 
Linda Törnros höll på att utreda fönsterfrågan. På min fråga om hon tyckte det behövdes nya 
fönster, och om föreningen funderat på att renovera de gamla fönsterbågarna svarade hon att 
de befintliga var otäta och dragiga. Dessutom tyckte hon att det skulle se bättre ut om alla 
fönster i hela huset såg likadana ut. Ett byggföretag hade föreslagit nya fönsterbågar i 
aluminium, med dubbla isolerrutor som också var ljuddämpade. Dessa var även tillverkade av 
ett aluminiummaterial som inte krävde underhåll. Linda kände till att huset var speciellt och 
att det inte gick att bygga om hur som helst.18  
 
Linda tyckte det var tungt att hålla i fönsterprojekteringen då det dragit ut på tiden och det var 
mycket arbete. Hon funderade på att lämna över det till någon annan.  
 
Anette Persson tyckte det var viktigt att allmänt höja standarden, och att drygt fem dörrar var 
väldigt skeva, vilket medförde stora glapp och svårigheter att stänga och låsa dörrarna. Det 
skulle vara ”förkastligt” att renovera dörrarna, när det också skulle gå att köpa nya dörrar som 
såg ut som gamla klädda med fanér.19 
 
Amanda Rudman var satt att projektera lägenhetsdörrarna mot trapphuset. Många i huset ville 
byta ut de gamla dörrarna mot säkerhetsdörrar. Själv ville hon att huset absolut inte, som hon 
uttryckte det, ”ska förstöras”. Även om hon själv tycker att de mest skadade dörrarna bör 
repareras och att föreningen istället borde satsa pengarna på restaurering av det plastfärgs-
målade trapphuset, gäller det att acceptera att grannarna kan ha en annan åsikt än hon, och då 
vara beredd på att kompromissa. På min fråga om det inte var någon granne som reagerade 
över den renoveringsplanen, svarade hon att det inte gjorde det, även om det fanns en del som 
varken sa det ena eller det andra. Genom att hon själv tog kontakt med Stockholms 
stadsmuseum fick hon reda på att fastigheten var grönklassificerad. 20   
 

   
 

                                                 
18 Telefonintervju med Linda Törnros, bostadsrättsinnehavare på Kocksgatan 41, Stockholm 2005-05-09 
19 Telefonintervju med Anette Persson, bostadsrättsinnehavare på Kocksgatan 41, Stockholm, 2005-05-09 
20 Intervju med Amanda Rydman, bostadsrättsinnehavare på Kocksgatan 41, Stockholm, 2005-05-07  

14. Lägehetsdörr utsida, Kv Båtsmannen mindre 9, 
Kocksgatan 41. Fotograf: Lena Pella 2005 

15. Dörr insida, Kv Båtsmannen mindre 9, 
Kocksgatan 41. Fotograf: Lena Pella 2005 
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Chapmansgatan 5 

Pågående renovering 
Huset på Chapmansgatan ägs av en bostadsrättsförening, som när jag kom dit för första 
gången redan hade satt igång sin renovering. Efter att ha talat med målaremästare Göran 
Jangeborn blev jag inbjuden att se hur han arbetade och även höra om hur bostadsrätts-
föreningen tänkte om renoveringen. Fastigheten hade renoverats någon gång under tidigt 
1970-tal och skulle återställas i  ”originalskick”.Väggar och tak hade precis fått sitt lager av 
glasfiberväv avdraget. Under fanns spår av gammal immitation av siennamarmor och i taket, 
som även det hade klätts in, kom en meanderbård i silver nu fram. Originaldörrarna till 
lägenheterna var gediget tillverkade i ek, och de såg utifrån sett inte ut att vara i dåligt skick. 
Jangeborn menade ändå att de behövde bytas ut, men att karmen gick att spara.  
  

.  

16. Kv Pontonjären 5, Chapmansgatan 5. 
Ett våningsplan där målningen kommit igång. 
Här syns ekdörrarna med sina fyra speglar som 
kontrasterar fint mot den gröna kolmårdsmarmorn 
på golvet. Fotograf: Lena Pella 2005 
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Intervjuer med målaremästaren och bostadsrättsföreningen 
Varför valde bostadsrättsföreningen att satsa på en renovering av detta slag? 
Varför ville föreningen byta ut dörrarna? Enligt Jangeborn berodde det på grund av lyhördhet, 
brand- och inbrottsrisk. Jangeborn berättade för mig att det fanns nytillverkade dörrar som 
liknade originalet med en ekimmiterad yta och speglar, och att den gamla karmen kunde få 
sitta kvar.21 
 
 Andra gången jag var där visade Jangeborn runt mig för att visa det pågående arbetet.  
Han visade mig våning för våning det arbete som lagts ner på att ta bort den glasfiberväv som 
tidigare täckte väggar och tak, och vilken dekormålning som fanns under, och det påbörjade 
arbetet med att rekonstruera målningen.  
 
Bostadsrättföreningen hade fullt förtroende för honom att projektera renoveringen. Jangeborn 
har i sin tur kontakter med kunniga hantverkare och leverantörer, som han kunde kalla in för 
att få arbetet utfört som han ville. Målaremästare Jangeborn hade de fått tag i via kontakter22.  
 
Vid samma tillfälle fick jag träffa bostadsrättsföreningens vice ordförande Birgitta 
Drakenberg. Hon berättade att föreningen var eniga i styrelsen att genomföra denna 
restaurering och den skulle få ta den tid den tog, så resultatet skulle bli bra. Hon kände till att 
huset var klassat som gult efter Stockholms kulturhistoriska inventering. Hon och föreningen 
var mycket stolta över sitt hus. Birgitta Drakenberg berättade att föreningens styrelse nu gått 
emot byte av dörrar till säkerhetsdörar. De tyckte att det var synd att byta ut originaldörrarna i 
ek. De tyckte det var bättre att de boende satte in gallergrindar istället. 23  
 
 

      
 
 
 
 

                                                 
21 Intervju med Göran Jangeborn 2005-05-09 
22 Ibid 
23 Intervju med Birgitta Drakenberg 2005-05-09 

17. Målaremästare Göran Jangeborn på plats 
på Chapmansgatan 5 målandes väggarna  
i illusion av siennamarmor.   
Fotograf: Lena Pella 2005 
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Analys  
Trots att kunskapen om varsam ombyggnad finns och att lagtexten i PBL förordar varsamhet 
vid ombyggnad både exteriört och interiört finns fortfarande risken att byggnader förvanskas. 
Som Christina Engdahl och Lena Dranger Isfält uttryckte saken redan för över tjugo år sedan i 
sin bok om varsam ombyggnad av stenhusen:  
 

”I byggnadsnämnderna bevakas dock att fasad-förändringarna inte blir allt för omfattande och att husen inte 
förvanskas för mycket. När det gäller interiörerna finns det inte någon sådan bevakning. Många förändringar sker 
ofta i trapphusen. Äldre målningar målas över och armaturer byts ut, samt lägenhetsdörrar byts mot 
standarddörrar.”24  

 
Varför blir det då så? Det kan bero på en mängd saker. Först och främst kan det bero på att 
kunskapen hos bostadsrättsföreningarna saknas. I samband med att bostadsrättsföreningarna 
blivit allt fler, har även behovet av kunskap ökat, då ansvaret för ägandet lagts ut på fler 
individer.  
 
Stockholms stadsantikvarie skriver i sin skrift om den kulturhistoriska klassificeringen : 
”…Särskilt viktigt är givetvis att fastighetsägarna är informerade om vilket värde deras hus 
har. Museets informationsinsatser i detta avseende behöver kraftigt intensifieras.”  
 
Fallstudierna av de två bostadsrättsföreningarnas renoveringar visar på att föreningarna dels 
skiljer sig mycket åt sinsemellan, och ibland har olika åsikter inom föreningen. 
 
Flera i bostadsrättsföreningen på Kocksgatan visste inte att deras hus var klassificerat som 
särskilt värdefullt, inte heller att de som byggherre borde ta hänsyn till detta enligt PBL. De 
blev dessutom upplysta av ett byggföretag att de inte behövde bygglov, och blev samtidigt 
rekommenderade att byta ut sina fönster till aluminiumbågar med energiglas. På konsument-
verkets hemsida ges  tips om energibesparing. Där står det att man genom att köpa energi-
fönster gör en insats för miljön och samtidigt får underhållsfria fönster. I varsamhets-
broschyren från stadsbyggnadskontoret står det: ”Ett underhållsfritt material är ett som per 
definition inte går att underhålla. Det är till för engångsanvändning och korta kretslopp.”25 
Konsumentverket meddelar vidare att en skattelättnad på 10 000 kr ges vid byte till 
energifönster.26  Byter föreningen ut sina fönster får de skattelättnad, om de däremot 
bestämmer sig för att renovera fönstren får de ingenting. Konsumentverket motverkar också 
PBL i sin energirådgivning, genom att visa på byte av fönster som en bra lösning, istället för 
att reparera och täta befintliga fönster. 
 
Fastigheten på Kocksgatan är grönklassificerad och är särskilt värdefull, och får inte 
förvanskas. Det strider mot lagen att byta ut fönstren mot aluminiumfönster, samtidigt som 
det saknas tillräckligt skydd i  lagen. För att vara helt skyddad skulle fastigheten behövt vara 
q-märkt i stadsplanen, vilket den inte är.  
 
Föreningen på Chapmansgatan hade redan från början en hög ambition att restaurera 
trapphuset på ett sätt som både skyddade den ursprungliga interiören och även återskapade 
den. Detta trots att den var gulklassificerad av Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska 
inventering, vilket är en lägre grad än Kocksgatans gröna klassificering. 

                                                 
24 Christina Engdahl och Lena Dranger Isfält, Stenhusen 1880 – 1920, varsam ombyggnad, sid 6, Stockholm 
1985 
25 Varsamhet/Bygglov/Bygga i Stockholm/www.stockholm.se/sbk 
26 Fönster/Spara energi/Energi/www.konsumentverket.se 2005-04-19 
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Bostadsrättsföreningen har haft en stark och kunnig styrelse, som inte påverkats av att 
exempelvis byta till säkerhetsdörr. De har också anlitat en kunnig målaremästare som i sitt 
yrke velat utföra ett skickligt hantverk, och även tipsat om andra kunniga hantverkare. 
 
Enligt PBL är byggherren, det vill säga bostadsrättsföreningen, skyldig att kravet om 
varsamhet följs. Men om inte bostadsrättsföreningen har någon kunskap om sin fastighets 
kulturhistoriska, historiska eller konstnärliga värde är det ju lätt hänt att oersättliga värden 
förvanskas. Om inte heller bygglov skulle krävas, som byggfirman sa, skulle inte heller 
varsamhetskravet prövas i och med en bygglovsansökan, och frågan om stadsbyggnads-
kontoret skulle ta hänsyn till det om det skulle komma in till prövning?  

Slutsats 
Jag ser att byggnaderna borde kunna skyddas med stöd av PBL, att den byggnadsantikvariska 
kunskapen finns hos vissa bygglovshandläggare, även om de verkar vara för få, och att 
kunskap finns hos stadsmuseets byggnadsantikvarier. Problemet är att kunskapen når inte 
fram till de enskilda bostadsrättsföreningarna. Stockholms stadsmuseum har en intention att 
informera allmänheten. Det gör de genom sin hemsida, genom Faktarummet, genom 
broschyer och genom rådgivning via telefon. Stadsmuseum och stadsbyggnadskontoret  borde 
tillsamman starta en kampanj för att öka intresset för varsam renovering, och särskilt inrikta 
sig på att aktivt informera alla bostadsrättsföreningar som förvaltar gul-, grön- och 
blåklassade fastigheter. 
 
Bostadsrättsföreningen på Kocksgatan hade från början tänkt att byta både fönster och 
lägenhetsdörrar. Efter att jag varit där och berättat om min uppsats och informerat dem om 
husets värde har diskussioner om hur renoveringen ska göras uppkommit. Flera personer vill 
inte längre att fönster och dörrar ska bytas ut. Renoveringen har ännu inte kommit igång.  
Jag tror att jag påverkat dem genom att informera dem om värdet i deras hus. 

Fler frågor att ställa 
Det finns många frågor som inte har rymts i denna uppsats. Hur skiljer sig till exempel 
renoveringen av fastigheter ägda av olika aktörer? Det skulle kunna gå att forska i hur 
omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har påverkat byggnaderna de senaste tio åren. 
Det skulle vara intressant att göra en större studie av hur stadsbyggnadskontoret handlägger 
ombyggnad av trapphus och renovering av fasader. Det skulle även vara givande att skriva om 
vilka alternativ till hårdhänt ombyggnad som faktiskt finns.  

Slutord 
Hopp för framtiden 
Det är hoppfullt att se att intresset för sitt hus finns hos föreningarna och att det definitivt 
finns en vilja att lära sig mer om sitt hus kulturhistoriska värde. Det har mina besök på både 
Kocksgatan och Chapmansgatan visat.  
 
Kanske är ändå medvetenheten om god byggnadsvård högre idag än för tjugo år sedan. Enligt 
arkitekten och bygglovsantikvarien Ulf Melander på Stockholms stadsbyggnadskontor och 
även andra jag talat med, som exempelvis Solnas stadsantikvarie Michael Thörne, har 
medvetenheten om värdet på de kulturhistoriska byggnaderna ökat de senaste tio åren.  
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