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Abstract 
The field of moving preservation noticed buildings is a process with a great lack of knowledge. 
The amount of public work and research is limited, and the procedure is unknown by many. The 
relocation of Kiruna and Malmberget is in progress and the number of preservations noticed 
buildings being moved is large. The company LKAB is responsible for the relocation of these 
buildings. This study is in collaboration with LKAB, and the purpose is to investigate the 
relocation of the preservation noticed buildings. 
 
The purpose of the study is to investigate how building design affect the degree of difficulty when 
moving and relocating a preservation noticed building, and the economical aspect of the project. 
Another purpose is to spread knowledge among LKAB:s co-workers and other stakeholders to 
create a foundation for future studies on the subject. The goal is to identify the building 
components of greatest impact in terms of transportation and the lift of the building. The thesis is 
meant to act as guidance in future projects revolving the relocation of preservation noticed 
buildings and furthermore as a baseline for continued studies. 
 
The methods used in the study are a literature study, analysis of provided material from LKAB 
and other contractors, analysis of economical documentation and a qualitative interview study. 
The literature study was conducted to investigate the amount and quality of published information 
within the subject. As the literature study was finished it acted as a baseline for the study. The 
qualitative interview study was performed to verify the practical procedure of the project. Material 
from LKAB and the contractors involved gave a better picture of the theoretical work needed for 
the study. Economic analysis was performed to study the aspect of greatest impact in the relocating 
of buildings as a whole and to put them in proportion to each other. The guidelines were produced 
as a compilation of the result in the study. 
 
The graduating thesis resulted in the conclusion that every project needs to be investigated 
individually. All the different variables involved in relocating a building is too vast to summarize 
with a single answer. The costliest aspect of relocating a building is the transportation costs and 
the refurbishment of the building. Body stabilization and lifting method determines how the 
relocating will proceed. The foundation of the building affects these two aspects the most out of 
all components of the building. The number of points in need of support before the lift will 
determine how thorough the preliminary investigation needs to be and the required number of steel 
girders needed for the lift. The general guide was successfully produced and displays how the 
relocation of a preservation noticed building takes place. 
  



 
 

  

 
Sammanfattning 
 
Att flytta kulturmärkta byggnader är ett område som det idag råder stor 
kunskapsbrist inom. Mängden publicerat material är begränsat och 
tillvägagångsättet är ouppmärksammat. En samhällsomvandling pågår i 
Malmfälten och antalet kulturmärkta byggnader som LKAB flyttar är stor. Detta 
examensarbete är i samarbete med LKAB och undersöker flytten av kulturmärkta 
byggnader. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur byggnadsutformningen av en 
kulturmärkt byggnad försvårar flytten av byggnaden, samt den ekonomiska 
aspekten av projektet. Ett ytterligare syfte är att sprida kunskap bland LKAB:s 
medarbetare och andra intressenter samt att skapa en grund för fortsatta studier 
inom området. Målet är att skapa vägledning genom att identifiera vilka delar av 
byggnaden som är av störst betydelse vid flytten av en kulturmärkt byggnad, 
samtidigt som den ekonomiska aspekten studeras. Med hjälp av LKAB ska en 
vägledning inför kommande projekt och en grund för fortsatta studier tas fram. 
 
Metoderna som använts för studien är litteraturstudier, undersökning av material 
från LKAB och entreprenörer, ekonomiska analyser och intervjustudier. 
Litteraturstudien utfördes för att undersöka vad för information som fanns 
publicerat och tillgänglig för allmänheten och samtidigt för att lägga en grund för 
examensarbetet. Intervjustudien användes för att ta reda på hur projekten går till i 
praktiken medan materialet från LKAB och olika entreprenörer gav en teoretisk 
aspekt av studien. Ekonomiska analysen utfördes för att studera vilka aspekter av 
en byggnadsflytt som har störst ekonomisk påverkan samt hur de förhåller sig till 
varandra. Vägledningen framställdes genom att en sammanställning av studien 
utfördes. 
 
Examensarbetet resulterade i slutsatsen att en enskild undersökning av varje projekt 
måste utföras. Antalet variabler som påverkar en byggnadsflytt är för många för att 
ett enskilt svar skall vara möjligt att tas fram. Den generella ekonomiska aspekten 
som påverkar en byggnadsflytt mest är transporten och upprustningen av 
byggnaden. Stomstabiliseringen och lyftmetoden bestämmer hur tillvägagångsättet 
går till och grundtypen byggnaden har är av störst betydelse. Fler lyftpunkter som 
måste betraktas innebär att en mer utförlig förundersöknings måste ske och fler 
lyftbalkar behöver användas. En generell vägledning lyckades framställas och visar 
grunden till hur en flytt av en kulturmärkt byggnad går till. 
 
Nyckelord: Lyftmetod, lastfördelning, byggnadsutformning, byggnadsflytt, 
transportkostnad, ekonomiskanalys, kulturmärkt, vägledning.  



 

Förord 
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Terminologi 
 
Bila – Håltagning i något material, i vårt fall i betong. 
 
BTA – Bruttoarea. Bruttoarean är summan av alla våningsplans sammanlagda yta. 
 
Byggnadsutformning – En byggnads form, grundtyp, vikt, stomme och andra 
väsentliga byggnadsdelar. 
 
COG – Punkten där objektet har sin balanspunkt. I rapporten syftar begreppet på 
tyngdpunkten hos en byggnad.  
 
Deformation – Deformation sker när en byggnad eller en balk ändrar form på 
grund av en last. 
 
Fundament – En grundkonstruktion som stödjer upp en ovanliggande 
byggnadsdel. 
 
Koskullskulle – Ett av områdena dit en stor del av byggnaderna från Malmberget 
flyttas. Bland annat de tre fallstudierna som studeras i arbetet. 
 
Kulturmärkning – Förkortas vanligtvis k-märkning i vardagen. Ett kulturskydd 
av ett markområde eller ett byggnadsverk. 
 
Lyftkapacitet – Den vikt som systemet klarar av att lyfta.  
 
Lyftsystem – Verktyg som används för att lyfta upp en byggnad. 
 
Maskinskridsko – En transportvagn som används för att föra in tunga balkar 
under byggnaden. 
 
Repisvaara – Ett av områdena dit en stor del av byggnaderna från Malmberget 
flyttas.  
 
Samhällsomvandlingen – En officiell term för förändringen av samhället 
Malmberget och Kiruna. Berör avveckling och flytt av stora delar av samhällena.  
 
Schakta – Avlägsna jordmassor. 
 
Trailer – Släpet bakom lastbilen som flyttar byggnaden. 
 
Uppfartsväg – Provisorisk väg från byggnadens placering till 
huvudtransportleden. 
 
VA-anslutningar – Vatten- och avloppsanslutningar. 
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1. Inledning 
Följande kapitel ger en introduktion till examensarbetet genom en beskrivning av 
bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsningar samt metod. 
 
1.1 Bakgrund 
Under denna rubrik beskrivs bakgrunden om Gällivare och LKAB samt hur LKAB 
har påverkat staden. Hur LKAB främjar samhällsomvandlingen och hur det 
påverkar stadens kultur. Varför staden måste flyttas och vad det innebär. Även vad 
kulturmärkta byggnader är och varför de måste bevaras förklaras. 
 
1.1.1 LKAB 
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag grundades 1890 och ägs till 100 procent av 
svenska staten. LKAB är placerat i Norrbotten, i norra Sverige på grund av dess 
unika förutsättningar att bryta järnmalm. LKAB hade år 2020 ett medelantal på 
4535 anställda i koncernen (LKAB, 2021B).  
 
LKAB:s gruvor befinner sig i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Kiruna och 
Malmbergets underjordgruvor är världens största järnmalmsgruvor och deras 
verksamhet är möjlig på grund av tillgången till marken som ligger ovanför 
gruvverksamheten. LKAB:s verksamhet består av två affärsområden som heter 
Järnmalm och Specialprodukter. Affärsområdet Järnmalm består av gruvdrift, 
brytning och förädling av järnmalmsprodukter och är ett världsledande 
exportföretag. För detta krävs tillgång till stora delar av markområdena där 
gruvorna befinner sig och i samband med att gruvverksamheten i Malmberget 
expanderar ökar behovet av tillgång till mark. Gruvverksamheten kan inte fortgå 
när det bor människor på marken som behövs. Detta är anledningen till den 
omfattande samhällsomvandlingen i Malmberget/Gällivare där de två samhällena 
ska slås ihop och bli ett. Hela Malmberget ska rivas eller flyttas och delar av 
Malmbergets byggnader är kulturmärkta vilket innebär att dom inte får rivas utan 
måste bevaras. Dessa byggnader ska LKAB ansvara för att bevara genom att flytta 
dem från Malmberget till Gällivare och Koskullskulle. Arbetets omfattning i 
Malmberget syns i figur 1.1 och en tidsplan för flytt av samhället på området syns 
i figur 1.2. LKAB:s gruvverksamhet har en enorm påverkan på staden och 
befolkningen och en stor del av befolkningen har på något sätt en koppling till 
gruvan. LKAB har även en nationell betydelse då de är en av Sveriges största 
exportföretag och har en viktig roll i Sveriges totala export. Vidare blir deras största 
del av den förädlade järnmalmen till pelletskulor som levereras och förädlas av 
kunderna till all möjlig användning stålindustrin nationellt samt internationellt 
(LKAB, 2020). 
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Figur 1.1, Samhällsflyttens omfattning samt nyckeltal (LKAB INTERNT, 2017) 

 

 
Figur 1.2, Tidsplan för flytt av Malmbergets samhälle (LKAB INTERNT, 2017) 

 
1.1.2 Gällivare 
Gällivares historia som ort uppkom under 1690-talet, detta i samband med att 
järnmalm hittades i Malmberget. Utvecklingen gick relativt sakta fram till att 
järnvägen byggdes i Gällivare och det första tåget anlände år 1888. Detta innebar 
en brytpunkt i utvecklingen av samhället och därefter tog framväxten fart vilket 
visas i figur 1.3. Efter detta har gruvdriften och samhället växt fram sida vid sida. 
När staden först byggdes upp fanns det ingen kunskap om  malmkroppens 
utformning och därför byggdes samhället upp i närheten av vart arbetet tog plats. 
Detta skulle senare i tiden visa sig vara ett problem. Redan år 1895 fanns 
misstanken av att gruvdriften skulle påverka samhället. Först på mitten av 1900-
talet började stora förändringar ske. Detta är grunden till varför samhällsflytten sker 
idag. Eftersom ingen gruvbrytningen är tillåten att äga rum under platser där 
människor bor eller vistas blir LKAB tvungen att flytta byggnader för att fortsätta 
med gruvdriften. I samband med att ett samhälle avveklas och flyttas blir samhällets 
kultur påverkad negativt. Eftersom stora delar av Malmberget är av riksintresse för 
kulturmiljöer har en kulturmiljöanalys av samhället utförts år 2017. Denna analys 
resulterade i en kartläggning av byggnaderna, samt en lista på byggnader som är 
aktuella för flytt (Olsson, 2017). Gällivare kommun och länsstyrelsen i Norrbotten 
är måna om att bevara historia och kultur och därför läggs en stor vikt på att LKAB 
måste ta hänsyn till detta. Omkring ett 30-tal kulturmärkta byggnader ska därför 
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flyttas för att bevara både kultur och olika tidsepoker. Vissa kulturmärkta 
byggnader har LKAB själva valt att flytta, men vid majoriteten av dem har en 
överenskommelse med Gällivare kommun och länsstyrelsen skett (LKAB, 2021A). 

 
Figur 1.3, Gällivares framväxt genom tiden (Olsson, 2006). 

 
1.1.3 Kulturmärkta byggnader 
Att en byggnad kulturmärks innebär att kommunen anser att just den byggnaden 
har kulturhistoriskt värde och ska skyddas från den tidpunkten och framåt mot 
åtgärder som innebär ändring i byggnadens nuvarande tillstånd. Det kallas K-
märkning som är en betäckning för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Kulturmärkningen av byggnader sker av kommunen i sin detaljplanering. För att 
bevara kulturvärdet i Malmberget ska ett flertal byggnader flyttas vilket är ett krav 
för att gruvverksamheten ska få utvidgas och fortgå. LKAB är ansvariga för att 
byggnaderna flyttas och för att finansiera hela projektet. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse kommer i rapporten att benämnas som kulturmärkta byggnader 
(Länsstyrelsen, 2020). Enligt PBL (2010:900) får en byggnad som är särskilt 
värdefull från kulturhistorisk synpunkt inte förvanskas. Detta ställer höga krav på 
LKAB och metoderna de använder för att byggnadernas status ska vara oförändrad 
då alternativet är att byggnaderna rivs. Skador och slitage ska återställas så 
byggnadens ursprungliga estetiska värden förblir till synes oförändrade.  
 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utforska processen kring flytt av byggnader 
och studera vad som påverkar möjligheterna till detta. Syftet är även att sprida 
kunskap inom LKAB och byggbranschen om hur flytten av en kulturmärkt byggnad 
går till. Målet är att ge vägledning som kan användas för att underlätta planeringen 



Examensarbete: ATT FLYTTA KULTURMÄRKTA BYGGNADER 

 4 

av framtida byggnadsflyttar samt för att sprida kunskapen inom de anställda på 
LKAB och övriga byggbranschen.  
 
1.3 Frågeställning  

• Hur påverkar byggnadens utformning möjligheten att lyfta och 
transportera byggnaden? 

• Vad är av störst ekonomisk betydelse vid flytten av kulturmärkta 
byggnader? 

• Hur skiljer sig tillvägagångsättet mellan olika projekt och varför? 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien har avgränsat sig till tre olika kulturmärkta byggnader som LKAB har 
flyttat i Gällivare kommun. Hänsyn till juridiska förutsättningar och sociala 
perspektiv kommer inte tas. Miljöpåverkan av projektet kommer inte att betraktas. 
Avgränsningarna har genomförts på grund av den begränsade tidsramen. 
 
1.5 Metod 
Under rubriken Metod kommer de steg som tagits under arbetets gång beskrivas 
och motiveras. Det kommer förklaras varför metoderna använts och varför de är 
användbara samt relevanta i detta examensarbete.  
 
1.5.1 Bakgrundsundersökning 
Arbetet inleddes med informationsinsamling kring ämnet för att bilda en 
grundläggande förståelse för omfattningen av samhällsomvandlingen i 
Malmberget. Under bakgrundsundersökningen konstaterades det att konkreta 
underlag om utförandet av byggnadsflyttar var begränsat. Det resulterade i att en 
kontinuerlig kontakt med företagen som utfört projekten var tvungen att 
upprätthållas för att erhålla tillräckligt med underlag för att utföra studien. 
 
1.5.2 Litteraturstudie 
För att fördjupa kunskaperna inom ämnet och för att nå en tillräckligt djup 
kunskapsbas inför intervjustudien utfördes en litteraturstudie. Den utfördes med 
material som erhölls av LKAB och andra relevanta entreprenörer samt uppsökta 
rapporter inom ämnet. Materialet granskades och kvalitetsbedömdes innan det 
applicerades på vår studie. 
 
1.5.3 Intervjustudie 
Intervjustudien i detta examensarbete baserar sig på kvalitativa intervjukällor. 
Antalet personer som bör intervjuas i en kvalitativ intervju beror på vad studien har 
som syfte att utreda. Fem till 25 personer är normalt men antalet beror på tiden som 
är avsatt för studien (S. Kvale och S. Brinkman, 2014). Med hänsyn till denna 
studies tid och expertis av de personer som intervjuas, bedömdes fyra personer vara 
tillräckligt många. Ämnet som denna studie baserar sig på saknar en bred 
kunskapsbas och därför intervjuas personer som har stor erfarenhet och en 
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spetskompetens inom området. De som intervjuas har själva utfört projekten som 
denna studie grundar sig på och kan därför bidra med väsentliga kunskap och data. 
 
Intervjufrågorna som ställdes baserades på litteraturstudien som utförts. Frågorna 
ställdes främst i verifieringssyfte, men även för att erhålla data som inte finns 
offentligt tillgängligt. Bakgrundskunskaperna vi inskaffade oss gav en möjlighet att 
utforma intervjufrågorna som ställdes under den kvalitativa intervjun. 
Intervjustudien utfördes som en semistrukturerad intervju. Frågorna som ställdes 
delades upp i kategorier vilket gav den som blev intervjuad en större frihet i att själv 
utforma svaren istället för att den som intervjuar styr samtalet helt. Det skapade 
även ett mer naturligt samtal och frågorna ställdes inte nödvändigtvis i en 
förbestämd ordning (Bryman, 2018). Respondenterna valde att inte vara anonyma 
under intervjuerna och godkände i förväg att intervjuerna dokumenterades. Efter 
intervjustudierna utfördes fick respondenterna godkänna sina uttalanden innan 
studien färdigställdes. En presentation av respondenterna visas nedan.  
 
Roger Töyrä 
Intervju 15/04–21 kl 15.00 via Microsoft Teams. 

Roger Töyrä arbetar på Sweco som projektledare med olika management 
uppgifter. Han har varit verksam inom branschen i 35 år, 25 år inom 
projektledning och över fem års erfarenhet av byggnadsflyttar. 
 
Tommy Nylundh  
Intervju 12/04–21 kl 09.00 via telefon. 

Tommy Nylundh driver sitt eget företag Nylundh Tunghantering. Han har över 20 
års erfarenhet inom branschen och har under dessa år totalt flyttat över 300 
byggnader. Av dessa är över 100 byggnader flyttade i Malmfälten. 
 
Håkan Ylvin 
Intervju 15/04–21 kl 15.30 på Microsoft Teams. 

Håkan Ylvin arbetar på Sweco som projekt- och uppdragsledare. Han har även 
varit kontrollansvarig för byggnadsflyttar i Malmberget. Stor erfarenhet inom 
området med över 30 års erfarenhet inom branschen.  
 
Mikael Gustavsson 
Intervju 18/04–21 kl 13.30 via Microsoft Teams. 

Mikael Gustavsson är VD för GMG Bygg AB och arbetar för närvarande som 
byggledare för LKAB. Mikael har över 40 års erfarenhet inom byggbranschen 
därav 20 år som platschef och projektledare. Han arbetar med olika projekt inom 
samhällsomvandlingen och är från grunden en utbildad ingenjör. 
 
1.5.4 Fallstudie 
För att samla och tillämpa information som insamlats kring metoder och material 
som brukas inom ämnet har tre olika fallstudier studerats. Riktiga projekt har 
studerats och analyserats för att göra informationen förståelig och vetenskapligt 
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relevant i analysen. De tre fallstudierna studerades med olika fokusområden för att 
belysa ett specifikt delmoment inom byggnadsflytten. Urvalet av byggnader har 
valts för att belysa lyftprocessen, lastfördelning och stabilisering vid transport. 
Även nedsänkning av byggnaden på nya adressen har studerats. 
 
1.5.5 Datainsamling 
Under arbetets gång och när förståelsen för omfattningen av arbetet växte så insågs 
det att mer underlag skulle krävas. Informanterna i kapitel 1.5.2 har delat med sig 
av underlag och kontaktpersoner som kan bidra med det som söktes. Detta har skett 
löpande under hela arbetets gång. Materialet som ligger i grund för denna studie har 
erhållits av LKAB och entreprenörer som utfört arbetet och projekteringen. En stor 
del av materialet är sekretessbelagt och därför kan inte exakta dokument publiceras. 
Hänvisning till dokumentationen kommer att presenteras i referensförteckningen 
och vilken källa som använts kommer att presenteras löpande i texten. Figurer som 
är benämnda med ”LKAB INTERNT” är inte sekretessbelagda men har erhållits 
från LKAB:s databas vilket innebär att de inte finns publicerade offentligt. 
 
Två olika sekretessbelagda källor används som bakgrund och information för 
fallstudien och analysen. Den första är en floor investigation report av företaget 
Mammoet. Den består av bilaga 10–15 och även ytterligare sekretessbelagt 
information. Detta kommer att benämnas som (FIR, 2017) i studien. Den andra är 
en utredning framställd av LKAB som i rapporten kommer att benämnas som 
(LKAB U1, 2017). Utredningens olika delar är framtagen olika år, men utredningen 
är sammanställd år 2017. Den utredningen består av bilaga 2–9 och även ytterligare 
sekretessbelagt information. Utredningen innehåller information kring 
transportvägar och tillkommande kostnader. Det innehåller också information kring 
kulturmärkta byggnader som flyttats i form av utförandet, tekniska beskrivningar, 
objektsfakta, kalkylförutsättningar, kalkyldelposter, åtgärder och en 
sammanställning av kostnader.
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2. Teori 
Följande kapitel redovisar de teoretiska momenten som är relevanta vid analysen 
av projekten. Även de praktiska momenten beskrivs och förklaras. Detta kapitel 
grundar sig på en litteraturstudie som verifierats genom en kvalitativ intervjustudie. 
 
2.1 Laster 
De laster som påverkar flytten av en byggnad kan delas upp i egentyngd, nyttig- 
och vindlast. Dessa påverkar byggnadens vikt och hur lasterna är fördelade i 
konstruktionen. I följande kapitel redogörs det vad dessa laster är (Boverket, 2010). 
 
2.1.1 Egentyngd 
En av de mest relevanta lasterna som måste betraktas är egentyngden. Egentyngd 
består av alla byggnadens delar och deras vikt. Byggnadsdelarna är bland annat 
ytterväggar, bjälklag och takkonstruktion. Tillsammans bidrar dessa delar till en 
permanent last som beräknas per volymenhet och verkar vertikalt. Den bestäms 
genom att studera ritningar och materialförteckningar om det inte framgår. 
Tungheten varierar mellan olika byggnadsmaterial då träkonstruktioner har 
betydligt lägre egentyngd än en betongkonstruktion. Egentyngden är permanent och 
det finns inga externa påverkningar (Isaksson och Mårtensson, 2017). 
 
2.1.2 Nyttig last 
Nyttig last behandlar de laster som uppstår från människor i byggnaden, fast 
inredning och maskiner. Vid flytt av byggnader finns det inga människor i huset så 
inredning som köksutrustning och maskiner i hemmet står för den lasten. Mängden 
av fast inredning som lämnas kvar varierar från fall till fall (Isaksson och 
Mårtensson, 2017). 
 
2.1.3 Vindlaster 
Vindlaster är en variabel last och beskriver effekten av över- eller undertryck på 
byggnadens ytskikt. Den uttrycks som en kraft som är ”per enhet riktad vinkelrätt 
mot den aktuella ytan”. Dimensionerade vindlasten för en byggnad eller 
konstruktion bestäms av byggnadens höjd, utformning, terrängtyp och geografisk 
position. Förutom referensvindhastigheten är även terränger som omger byggnaden 
av betydelse (Boverket, 2019). När en byggnad flyttas från Malmberget till 
Koskullskulle eller Gällivare kan det innebära att byggnaden flyttas från ett 
vindskyddat till ett vindutsatt område. Vindlasten bestäms av Eurokod 1 SS-EN 
1991-1-4 allmänna laster.  
 
2.2 Lastfördelning 
I detta kapitel kommer lastfördelningen i byggnadens konstruktion förklaras och 
hur lyftpunkterna måste stadgas vid flytt av en byggnad. Den bärande 
konstruktionen analyseras för att bestämma lyftbalkarnas placering. Enligt 
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Gustavsson är den processen förödande om den sköts på fel sätt och kan leda till att 
stjälpning uppstår. För att hantera detta problem krävs en analys av hur lasterna i 
byggnaden fördelas inom de bärande väggar och vilka punkter som tar de största 
lasterna. Vid dessa upplagspunkter måste balkar placeras. Dessa för vidare lasterna 
från byggnaden ner till trailern som ska transportera byggnaden. 
 
Riskerna vid lyften innefattar att byggnaden balanseras felaktigt och rasar. 
Bygganden kan lyftas i fel punkter eller på ett ojämnt sätt som kan leda till 
deformationer och sprickbildning. Beräkningarna som behövs för att säkerställa 
detta är omfattande och kan enligt Nylundh ses som överflödiga när det rör sig om 
dessa byggnader, men principen måste tas hänsyn till för att försäkra sig om att 
lyftet går felfritt. Hos en byggnad med rektangulär eller kvadratisk form antas 
lastfördelningen vara uppdelad så hälften av lasten fördelas till ett av upplagen och 
resterande hälft till det andra upplaget. Detta syns i figur 2.1, som är ett 
elementarfall av lastfördelning i 2D hos en fritt upplagd balk där den utsätts för en 
utbredd last. Detta är en förenkling av hur laster fördelas i en symmetrisk fyrkantig 
byggnad (Isaksson och Mårtensson, 2017). 
 

 
Figur 2.1, Fritt upplagd balk med utbredd last (DeMechanica). 

 
2.3 Lyftmetoder 
Att lyfta upp en byggnad från marken är en komplicerad process som kräver mycket 
planering. Det finns fyra vanliga metoder att göra det på. De första är en volymflytt 
vilket innebär att hela byggnaden lyfts upp i en volym. Den andra är elementflytt 
vilket är när byggnaden delas upp i olika element som lyfts upp enskilt. Den tredje 
är nedmontering vilket betyder att byggnaden plockas isär före flytten. Den sista 
metoden är partiell flytt som betyder att vissa byggnadsdelar demonteras och flyttas 
till ett nyuppfört duplikat av byggnaden, vanligt vid bevaring av betydelsefulla 
byggnadsdelar ur kulturhistoriskt perspektiv. Volymflytt är den fördelaktiga 
metoden för att bevara kulturhistoriska värden. Vilken metod som används beror i 
högsta grad av byggnadens storlek (Arkitekturskolan, 2009-2010). 
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Lyftsystemet är det verktyg som används för att höja upp och sänka ner byggnaden. 
I följande avsnitt kommer tre olika lyftsystem att beskrivas och analyseras. Dessa 
är pneumatisk lyftkudde, mekanisk vevdomkraft och hydraulisk pelardomkraft. 
Utöver detta kommer även tryckfördelande material att redovisas. 
 
2.3.1 Pneumatisk lyftkudde 
Lyftkudden fungerar genom att de placeras under konstruktionen för att sedan med 
hjälp av tryckluft blåsas upp vilket gör att byggnaden höjs upp. De placeras under 
balkarna som fördelar byggnadens vikt vilket visas i figur 2.2. 
Användningsområdet för lyftkuddarna varierar men används till mestadels i 
områden där utrymmet har en begränsad ingångshöjd och mjukt underlag. 
Lyftkuddarna är smala och kan därför innan uppblåsning föras in i trånga 
utrymmen.  
 
Det finns många för- och nackdelar med alla lyftsystem och lyftkuddar är inget 
undantag. En positiv aspekt är att efter lyftkuddarna har placerats kan de 
manövreras på avstånd vilket innebär att ingen person måste vara nära byggnaden 
när lyftet utförs. Det ger även de som utför lyften en möjlighet att synbesikta hela 
lyftet på avstånd vilket ger dem möjligheten att upptäcka problem i form av sneda 
lyft och att byggnaden glider åt sidan. Den stora ytan lyftkuddarna har gör att lasten 
fördelas på en större yta vilket är en fördel om konstruktionen som ska lyftas har en 
ofördelaktig bärighet. Utöver det ger den stora ytan även möjligheten att flytta något 
i sidled om den större delen av ytan placeras utanför konstruktionen leder det till att 
lyftkudden utdelar en horisontal kraft mot konstruktionen som får den att tryckas i 
sidled. Med hjälp av tryckluften är det även möjligt att utföra lyften med stor 
precision, både i sänkning och höjning. Negativa aspekterna av detta lyftsystem 
måste även betraktas. Lyftkuddarna utgöras av många olika delar. Dessa är 
tryckklocka med regleringsventil, lufttryckskompressor och luftslangar. För att 
arbetet ska fungera smidigt måste alla dessa komponenter fungera samtidigt som 
det måste finnas tillgång till el där arbetet ska utföras för att undvika behovet av ett 
elkraftverk. Den stora ytan lyftkuddarna har kan även betraktas som en nackdel, 
detta om utrymmet i sidled där lyftkudden ska placeras är begränsat. En väldigt 
relativ aspekt att ha i åtanke är priset av detta system. Det kan vara svårt för mindre 
företag att inhandla dessa produkter om de inte kommer att användas regelbundet 
(Hedman, J 2017).  
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Figur 2.2, Pneumatiska lyftkuddar monterade (Nya töre husflyttningar AB). 

2.3.2 Hydraulisk pelardomkraft 
Den hydrauliska pelardomkraften fungerar genom att ett tryck pumpas upp som 
sedan via hydraulik överförs till plattan som höjer eller sänker konstruktionen 
(Falchenko, 2020). Dessa är enligt Tommy Nylundh användbara när platsen där de 
ska placeras på är begränsade i sidled. Han berättar att pelardomkraften är små i 
storlek och erbjuder en stor lyftkapacitet. De finns i olika storlekar som erbjuder 
olika lyftkapaciteter även fast den till mestadels används vid lyft av byggnader och 
har en lyftkapacitet på 20 ton. Mikael Gustavsson berättar att ett annat 
användningsområde detta lyftsystem har är att stadga upp och fixera olika delar av 
en konstruktion som ett komplement till de pnuematiska lyftkuddarna. Gustavsson 
antyder att stabiliteten är en av pelardomkraftens största svagheter. Den lyfter på en 
relativt liten yta vilket innebär att den är känslig för horisontala krafter och kräver 
därför en väldigt stabil grund. Ytan den lyfter med visas på figur 2.3. Samma gäller 
när byggnaden börjar att lyftas, om byggnaden då rör sig i sidled kan det innebära 
stora problem eftersom pelardomkraften då kan falla åt sidan. Ett annat problem är 
att pelardomkraften lätt blir sliten. Detta gör att ett problem med kolven i system 
kan uppstå. Kolven kan fastna i ett utpumpat läge vilket innebär att om 
utloppsventilen öppnas mer, kan kolven släppa helt och falla vilket kan leda till att 
stora skador uppstår på byggnaden. Trots alla dessa nackdelar är pelardomkraften 
enligt både Nylundh och Gustavsson fördelaktig på grund av den stabila 
kontaktytan när grunden är lättåtkomlig. Vilket är anledningen till att detta 
lyftsystem används mest vid lyft av kulturmärkta byggnaderna i Malmberget. 
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Figur 2.3, hydraulisk pelardomkraft (Bortnoe).  

2.3.3 Mekanisk vevdomkraft 
En mekanisk vevdomkraft används enligt Nylundh oftast när mindre byggnader och 
lyft ska utföras. De medför möjligheten till att snabbt sänka eller höja med en bra 
precision. Gustavsson säger att klacken på vevdomkraften kan vara fördelaktig att 
använda då något behöver separeras. Klacken och hur en mekanisk vevdomkraft 
kan se ut visas i figur 2.4. Den reducerar även risken att en byggnad rör sig i sidled 
vid lyft. Detta eftersom vevdomkraften trycker ifrån sig stommen vid lyft med hjälp 
av klacken, vilket betyder att sidan av byggnaden som den monteras på kommer att 
motverka kraften från motstående sida. 
 
En tydlig nackdel med detta är enligt Gustavsson att lyftsystem är densamma som 
för hydrauliska pelardomkraften, vilket är att den lyfter på en liten yta som innebär 
att även den behöver en stabil grund och yta att lyfta mot. En annan nackdel är 
enligt Nylundh att den är otymplig att hantera, desto högre lyftkapacitet den har 
desto tyngre blir den att manövrera. Det innebär att om tunga byggnader ska lyftas 
är det bättre att använda ett annat lyftsystem. Ur säkerhetsperspektiv berättar 
Gustavsson att vevdomkraften inte är fördelaktig. Detta eftersom den måste 
manövreras på plats vilket innebär att en person måste närvara vid lyftet. Det 
innebär också att de som utför lyftet inte har en okulär översikt över byggnaden vid 
lyftet vilket kan resultera i sneda lyft. 
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Figur 2.4, Mekanisk vevdomkraft (Pmh, 2019). 

2.3.4 Tryckfördelande komponenter 
Komponenten eller delen som lyftsystemet trycker mot vid ett lyft består av olika 
material. Dessa material är delen som vid lyftet fördelar ut kraften på en större yta. 
Det är enligt Gustavsson väsentligt att skapa en stabil grund och även sprida ut 
lasten mot byggnadsdelen den trycker mot. Materialet som används beror på vilket 
lyftsystem som används men är i regel relativt lika. Pneumatiska lyftkudden 
behöver en bredare grund och yta den trycker mot eftersom den är bredare än de 
övriga två lyftsystemen. Det vanligaste som Nylundh använder vid lyft av en 
kulturmärkt byggnad är kvadratiska timmerstockar vilket visas på figur 2.2.   
 
2.3.5 Lyftbalkar 
Lyftbalkarna är den komponent som vid ett lyft fördelar ner byggnadens laster till 
trailern som i slutändan fraktar huset. Lyftbalkarna stödjer upp byggnaden vid lyftet 
och är enligt Nylundh den yta som pelardomkraften oftast lyfter mot. Själva balken 
Nylundh använder varierar men är vanligtvis HEB 300–600, storleken varierar på 
lasten balkarna måste bära upp, samt antalet balkar som används. Varför HEB 
balkar används istället för övriga balkar är beroende på att den har grövre 
godstjocklek och högre egenvikt än HEA balkar (Be Group, 2021). Antalet balkar 
som används beror även det på byggnadens utformning där den totala vikten, samt 
ytan som lasten fördelas över är väsentlig. Vid flytt av ett småhus är det enligt 
Nylundh vanligt med två balkar efter långsidorna av huset, vid flerbostadshus krävs 
det vanligtvis upp till åtta. Hur de placeras beror på hur lasten är fördelad över ytan. 
Bärande väggar och bjälklag måste bäras upp samtidigt som konstruktionen måste 
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stabiliseras. Har byggnaden till exempel en skorsten fungerar den som en pelare 
som måste stödjas upp underifrån med en balk. 
 
På undersidan av dessa balkar monterar Nylundh kvadratiska timmerstockar. Dessa 
stockar som nämndes i rubrik 2.3.4 är placerade så att två eller tre av dem ligger i 
en riktning, medan lagret ovanför och under är placerad i vinkelrät riktning så en 
hög grund bildas. I samband med att lyftsystemet höjer byggnaden på balkarna 
placeras fler kvadratiska timmerstockar under balkarna vilket gör att höjden ökar. 
Efter att byggnaden är upphöjd och marken under förbereds inför trailern som ska 
flytta byggnaden, vilar hela byggnadens vikt på balkarna. De vilar i sin tur på 
stockarna som fördelar ner lasterna i marken. Ovansidan av dessa balkar har 
direktkontakt med byggnaden. 
 
Hur dessa balkar monteras och vilket förarbete som krävs beror på vilken grund 
byggnaden har. Detta förklaras i kommande kapitel. Nylundh berättar att balkarna 
monteras med hjälp av en fronstlastare eller grävmaskin vilket visas i figur 2.5. 
Stroppar eller lyftblock riggas fast i balken, samt i grävmaskinen. Sedan förs balken 
sakta in horisontellt med hjälp av grävmaskinen. Balkarna ligger på 
maskinskridskor som hjälper dem att glida in utan extra friktion. När de har 
placerats på plats mot byggnadens grund placeras de kvadratiska timmerstockarna 
för att hålla balkarna på plats tills lyftsystemen har monterats och höjningen kan 
börja. 
 

 
Figur 2.5, balkar monteras under byggnad (Nylundh specialentreprenad, 2016). 

Lyftbalkarna fungerar enligt Gustavsson som det bärande elementet under hela 
flytten. De stabiliserar konstruktion från lyftet börjar tills den sänks ner på nya 
adressen, vilket innebär att de är viktiga under själva transporten. Det är balkarna 
som vilar på trailern och fördelar byggnadens vikt ner på trailerns axlar. Kontakten 
mellan balkarna och trailern visas i figur 2.6. Det är viktigt att kontakten är bra och 
att vikten är jämnt fördelat för att minska risken för ostabilitet och eventuella 
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problem som kan uppstå. I slutändan är det trailern som flyttar själva byggnaden 
hela transportsträckan.  
 

 
Figur 2.6, lyftbalkar på plats på trailer (Nylundh specialentreprenad, 2016). 

2.4 Grunder 
Hur hanteringen av olika grundtyper går till skiljer sig vid lyftet av en byggnad. De 
grundtyper som kommer att analyseras är platta på mark, kryp- och källargrund. 
 
2.4.1 Platta på mark 
En gjuten platta på mark består av en armerad betongplatta, samt förstyvade balkar 
under de bärande linjerna. Om marken den vilar på har begränsad bärighet kan pålar 
behöva monteras under förstyvningsbalkarna. Vid fast mark kan plattan vila på 
undergrunden efter att matjorden schaktats bort. Ur underhållssynpunkt har en 
platta på mark god beständighet under förutsättning att fuktskyddet fungerar. Även 
plattorna kan behöva göras fribärande mellan själva balkarna. Hur konstruktionen 
av en platta på mark kan se ut visas i figur 2.7 (Svenskt trä, 2020A). 
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Figur 2.7, exempel på en platta på mark (Svenskt trä, 2014). 

Gustavsson och Nylundh berättar att vid flytten av en byggnad med en grund 
bestående av en platta på mark krävs andra förberedelser än till övriga grunder som 
redovisas i detta kapitel. Det går inte att föra in lyftbalkarna i grunden och därför 
måste tunnlar grävas under konstruktionen efter att sidorna av grunden har schaktats 
bort. Om betongplattan ska fraktas med till nya adressen eller inte innebär det olika 
saker. Har en ny grund förberetts på nya adressen behöver inte hänsyn tas till att 
minska sprickbildning under transporten. Det viktiga är att byggnaden kan 
transporteras på ett stabilt sätt och att lasten är jämnt fördelat över konstruktionen. 
Den nya grunden förbereds innan byggnaden kommer fram.  
 
LKAB har aldrig flyttat en byggnad där grunden består av en platta på mark. Enligt 
Gustavsson är de inte aktuellt eftersom problemen vid montering av balkarna, samt 
risken för skador är för stor. Att länsstyrelsen och kommunen inte lagt ett krav på 
att LKAB ska flytta en byggnad bestående av en platta på mark beror på att ingen 
kulturmärkt byggnad i Malmberget har den grundtypen (Olsson, 2017). När LKAB 
själva väljer att flytta en byggnad utvärderas många olika aspekter gällande 
möjlighet, lönsamhet och kulturvärde. De negativa aspekterna av att flytta en platta 
på mark tar enligt Gustavsson över de positiva och därför väljer LKAB att prioritera 
och flytta byggnader med en annan grundtyp. På den nya adressen, vart byggnaden 
flyttas används vanligtvis en platta på mark. Töyrä säger att det underlättar 
avlastningen av huset och är ett bra alternativ eftersom det kan förberedas helt i 
förväg.  
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2.4.2 Krypgrund 
Krypgrunden konstrueras av plintar och grundbalkar i betong samt lätt- eller 
armerad betong. Dessa grundbalkar utgör de bärande linjerna i konstruktionen. 
Antalet som krävs varierar beroende på husbredden och balkarna placeras oftast 
parallellt med byggnadens långsida. Den inre linjen kan bestå av balkar medan den 
yttre kan bestå av murar. I figur 2.8 syns en krypgrund med tre bärande linjer med 
plintar som stöd (Svenskt trä, 2020B).  

  
Figur 2.8, Bärande del i krypgrund (Svenskt trä, 2020). 

När en byggnad med krypgrund ska flyttas berättar Nylundh att husets bärande 
punkter måste analyseras. Detta sker genom att byggnadshandlingarna studeras 
eller en noggrann okulär analys genomförs för att bedöma vilka punkter 
lyftbalkarna ska placeras under. Innan lyftbalkarna kan placeras krävs det att 
marken närmast huset och grunden avlägsnas. Det krävs för att skapa utrymme åt 
lyftbalkarna som med hjälp av lyftkranar förs in med försiktighet under dessa 
punkter. Töyrä och Ylvin berättar att den nya krypgrunden förbereds genom att 
gjuta en ny platta åt krypgrunden på den nya adressen. 
 
När byggnaden ska monteras på den nya adressen måste den invändiga grunden 
göras om. Endast konstruktionen som nämns i första stycket följer med till den nya 
adressen. Detta är enligt Nylundh svårt att göra i förväg då byggnadens form inte 
är helt rektangulär eller kvadratisk men marken måste förberedas innan byggnaden 
kan sättas på plats. 
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2.4.3 Källargrund 
Källargrunden är den tredje grundtypen som kommer beskrivas i detta kapitel. En 
källargrund består av ett bottenbjälklag, källarväggar och källarytterväggar. 
Källargrundens väggar bör vara i antingen armerad betong eller murverk beroende 
på hur stor källaren ska vara. En källare i större skala kan behöva armerad betong 
medan en mindre källare klarar sig med murverk. Källarytterväggarna kan 
konstrueras i betong, lättbetong eller armerad betong. På källarväggarna kommer 
bjälkar som vanligtvis är i trä hos villor och mindre bostadshus att placeras (Svenskt 
trä, 2003). 
 
Ylvin berättar att det är möjligt att föra in balkarna under källargrunden och ta med 
den till den nya adressen. Detta innebär en betydligt högre vikt som ska 
transporteras samt tunnlande under källargrunden. Det kan även bilas hål i 
källarväggarna så lyftbalkarna förs in genom byggnaden och källargrunden lämnas 
kvar på den gamla adressen. Om kunden har som krav att det ska finnas en 
källargrund på nya adressen kommer en ny källargrund att konstrueras. I det fallet 
förbereds marken på nya adressen och en ny källargrund konstrueras när byggnaden 
är på plats. En exempellösning på en källargrund syns i figur 2.9. 

 
Figur 2.9, Källargrund (Svenskt trä, 2003). 

2.5 Utformning av byggnaden 
Byggnadens konstruktion är en aspekt som måste betraktas noga. Om byggnaden 
består av en trä-, betong- eller tegelstomme är väsentligt vid planeringen av flytt. 
Generellt är en träkonstruktion på grund av sin vikt lättare att flytta än övriga 
konstruktioner. Dels för transportvägen, dels för förberedelsen innan flytt. Trä är 
också mindre känslig för drag- och skjuvspänningar vilket innebär att den kan 
hantera en viss rörelse utan att ta skada. En betong- eller tegelstomme är generellt 
tyngre och känsligare för sprickbildning och det kan försvåra både lyftmetoden och 
transporten (Paravalos, 2006). 
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Töyrä berättar att byggnadens form och vikt är av betydelse. Hur stor en byggnad 
är och vikten måste tas till hänsyn under planeringen av transport. Även formen är 
relevant eftersom vikten då kan bli svårare att balansera under transporten. Enligt 
Ylvin är inte vikten lika svår att hantera som storleken. Vikten är lättare att planera 
vid transport eftersom det enda som kan försvåra projektet ur den synpunkten är om 
byggnaden någon gång under transporten måste passera en bro eller liknande som 
tillåter en begränsad max vikt. Detta om förutsättningarna att trailern klarar av 
vikten finns. Storleken i form av höjd och bredd kan göra att fler hinder måste 
åtgärdas vid transporten. Det kan även påverka möjligheten att balansera vikterna 
på de bärande lyftbalkarna. 
 
2.6 VA- och övriga anslutningar 
Töyrä och Ylvin berättar att alla VA- och övriga anslutningar måste avlägsnas innan 
byggnaden kan lämna grunden. Dessa består att vatten- och avloppsledningar, 
uppvärmningssystem i form av berg- och fjärrvärme, samt fiberkablar. Även 
elnätverket måste avlägsnas. Anslutningarna avlägsnas genom att de kapas av eller 
kopplas ur. Innan det sker måste ledningarna stängas och i vissa fall kräver 
kommunen att VA-ledningarna till stamnätverket ska pluggas igen. Om ett helt 
område avlägsnas och flyttas kräver kommunen att inte bara stamnätverket, utan 
hela huvudledningen pluggas.  
 
I praktiken beror borttagningen på vilken grund byggnaden har. Enligt Ylvin och 
Gustavsson ska ledningarna avlägsnas under byggnaden innan lyftet påbörjas. Detta 
innebär att marken runt och under måste avlägsnas till den gräns att ledningar blir 
tillgängliga. Vid en platta på mark är det betydligt svårare än vid en kryp- och 
källargrund. I en krypgrund räcker det med att en del av grunden avlägsnas för att 
möjligheten att gå in under och avlägsna ledningarna ska finnas. I en källargrund 
finns ledningarna ofta i källaren vilket gör att det är lättåtkomliga. Består grunden 
av en platta på mark måste marken runt och under avlägsnas för att tillgången till 
ledningarna ska uppstå.  
 
2.7 Transport 
Att planera transportvägarna kräver noggrann planering för att göra det så 
ekonomiskt lönsamt som möjligt. LKAB har lagt mycket resurser på att räkna ut 
den mest lönsamma transportsträckan och resultatet visas i figur 2.10. De 
transportsträckor som redovisas utgör huvudtransporten mellan Malmberget till 
området Repisvaara och Koskullskulle, de områden som majoriteten av alla 
byggnader flyttas till (LKAB, 2016). Den transporten kan vara väldigt kostsam och 
ekonomin för det redovisas senare i kapitel 4.2. Huvudtransportsträckan måste 
kompletteras med en utfartsväg från byggnaden som ska flyttas nuvarande tomt till 
huvudtransportleden. Många olika faktorer påverkar svårigheten men vikt och 
storlek är av störst betydelse. Utöver det är även begränsade sträckor problematiska 
eftersom det är kostsamt att avlägsna föremål som står i vägen. Dessa föremål är 
objekt som till exempel lyktstolpar, träd, kraftledningar och refuger. För att flytten 
av en byggnad ska bli så smidig som möjligt krävs ett stort förarbete innan arbetet 
påbörjas (LKAB U1, 2017). 
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Det är enligt Gustavsson lönsamt att i förväg förbereda beräknade 
transportsträckan. Problem som uppstår under transporten kan bli kostsam eftersom 
det försenar transporten och problemen måste lösas på plats. 
Byggnadens bredd och vikt påverkar möjligheten att transportera de kulturmärkta 
byggnaderna. Om byggnaden är för tung och bred för en trailer kan ytterligare en 
trailer användas. 
 

 
Figur 2.10, transportvägar (LKAB INTERNT).
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3. Fallstudie  
Under denna rubrik kommer tre kultutmärkta byggnader som har flyttats av LKAB 
att presenteras. Hur flytten gick till och vad för svårigheter som uppkom. De tre 
fallstudierna har olika fokusområden för att förtydliga specifika delar av processen. 
Fallstudie ett, Höijerska huset har en utförlig dokumentation kring lyftmetoden och 

tillvägagångssättet som tillämpades. I den andra fallstudien lades fokus på 
lastfördelningen i bjälklaget och hur lyftbalkarnas placering utformades efter 
förutsättningarna. I den tredje fallstudien har fokus lagts på processen efter 

transporten, nedsättningen av byggnaden och arbetet kring detta. 
 
3.1 Fallstudie 1 – Höijers backe 2 
Den första fallstudien kommer att bestå av byggnaden Höijerska huset som flyttades 
hösten 2017. Byggnaden flyttades i en volymflytt för att bevara höga kulturvärdet 
och byggnaden visas i figur 3.1. Sidorna hos byggnaden benämns Sida A, Gavel B, 
Sida C och Gavel D. Långsidan som syns i figur 3.1 benämns Sida A och gaveln 
som syns är Gavel D (LKAB, 2021C). 
 

 
Figur 3.1, Höijerska huset. (LKAB, 2021C). 

3.1.1 Allmän information om byggnaden. 
Höijerska huset byggdes år 1919 och är en kulturmärkt byggnad som flyttades från 
Höijers backe 2 i Malmberget till Långa raden i Koskullskulle. Byggnaden består 
av en T-formad timring i två våningar med brädklädd fasad. Den består av fyra 
lägenheter som varierar i storlek. Höijerska huset har fått sitt namn efter en välkänd 
författare och dramatiker vid namn Björn-Erik Höijer som bodde i där under sin 
barndom. Att just denna byggnad skulle bli kulturmärkt beror på att den är klassat 
som speciell med sin snickarglädje och en mängd fina detaljer i form av 
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gavelspetsar och farstukvistar. Den har blivit en av Malmbergets byggtraditioner 
och därför valde kommunen att LKAB skulle flytta denna byggnad. Den kommer 
att bära samma namn på nya adressen för att bevara kulturvärdet. Det beslutet togs 
av kulturnämnden i Gällivare kommun (LKAB, 2021C). Byggnaden är 14,1 meter 
lång, 9,35 meter bred och 9,1 meter hög. Den väger cirka 210 ton och byggnadens 
BTA är 300 !! (LKAB U1, 2017). 
 
  
3.1.2 Förarbete 
Att grundligt planera utförandet av ett lyft är väsentligt eftersom det sparar både tid 
och är ekonomiskt lönsamt. I förarbetet ingår kostnadskalkyler, placering av 
lyftpunker och lastfördelning, anpassade metoder och val av material och 
lyftutrustning. Innan projektet började köpte LKAB in Nyab AB som 
totalentreprenad. Nyab AB köpte därefter in Nylundh specialentreprenad som 
underentreprenör. Det var i denna fallstudie Nylundh som utförde lyftet med hjälp 
av en annan underentreprenör vid namn Mammoet, som stod för själva transporten 
(LKAB U1, 2017). 
 
3.1.3 Lyftmetod 
Utrustningen som användes för lyftet av denna byggnad var åtta HEB300–600 
balkar. Dessa vilade på cirka en meter långa kvadratiska timmerstockar som 
staplades ovanpå varandra, dessa visas i figur 3.2. Lyftsystemet som användes var 
hydrauliska pelardomkrafter som i detta fall placerades mellan timmerstockarna. 
Det tryckfördelande materialet som användes var enbart stockarna på undersidan 
av pelardomkraften. På ovansidan var det direktkontakt med balken. Denna 
byggnad flyttades i en volmflytt vilket innebär att hela byggnaden lyftes upp i en 
volym. Undantaget mot en vanlig volymflytt i detta fall är att blocken i krypgrunden 
flyttades separat vilket innebär att byggnaden tekniskt sett flyttades i två volymer. 
Detta kapitel fokuserar på lyftet av den stora volymen. 
 

  
Figur 3.2, Placering av timmerstockar (LKAB INTERNT). 
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För att komma åt grunden började projektet med att marken runt byggnaden 
schaktades bort. Detta utfördes så att hela krypgrunden blev synlig vilket är 
väsentligt för resterande delar av projektet. När marken har schaktats bort ger det 
tillgång till att montera lyftsystemet, samt för transporten att placera trailern i läge 
vid slutskedet av lyftet. Efter krypgrunden är synlig avlägsnas delar av den vilket 
kan ses i figur 3.3. Dessa block som avlägsnas dokumenteras och sparas för att 
sedan återställas på den nya adressen. Efter byggnaden vilar på pelardomkraften 
och stockarna avlägsnas övriga block från grunden och transporteras därefter också 
till den nya adressen.  

 
Figur 3.3. Montering av balkar (LKAB INTERNT). 

Innan lyftsystemet kan monteras på plats behöver grunden som pelardomkraften 
ska stå på konstrueras. Första steget är att förbereda marken under och med hjälp 
av en krysslaser säkerställa att alla pelardomkrafter ligger på samma nivå, samt ett 
vattenpass för att kontrollera att ingen lutning förekommer. Efter alla 
timmerkonstruktioner är färdigbyggda kan balkarna en efter en placeras på plats. 
Med hjälp av en grävmaskin förs pelarna in under byggnaden vilket visas i figur 
3.3. Balken placeras först på en timmerkonstruktion och trycks sedan in tills den 
når nästa. Maskinskridskor placerades på den första timmerkonstruktionen vilket 
underlättade denna process på grund av att friktionen minskar.  
 
När balkarna placerats och lyftet kan påbörjas sker detta stegvis. Det innebär att 
pelardomkraften höjer upp byggnaden succesivt med hjälp av hydraulik. När 
byggnaden uppnått en höjd som är tillräckligt hög placeras nästa timmerstock vilket 
figur 3.2 visar. I slutändan har byggnaden uppnått en tillräcklig höjd och då kan 
arbetet med transporten börja (LKAB U1, 2017). 
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3.1.4 Lastfördelning och stabilisering 
Balkarnas placering vid flytt av byggnaden baseras fullständigt på lasternas 
utspridning i byggnaden. De tyngsta punkterna hos Höijers backe är de fyra 
skorstenarna i tegel som till skillnad från resten av konstruktionen är i trä. Dessa 
skorstenar agerar som pelare i huset och är självbärande. För att behandla lasterna 
som skorstenarna utgör behöver varje skorsten ha en stålbalk att vila på. Husets 
längd är 14 meter som fördelas på åtta stålbalkar av typen HEB300–600. Detta 
illustreras i figur 3.4 som visar sida D. Under förarbetet analyseras byggnaden och 
det konstateras att byggnadens vikt inte är utspridd på ett symmetriskt vis. I och 
med att Höijers backe är T-formad samt inte är symmetrisk i längd och bredd så är 
den tyngre i den tvärformade delen. Byggnadens COG är beräknad att vara i linje 
med mitten av Gavel B och antas befinna sig där huskropparna möts. Med den 
informationen konstateras det att Gavel B lastas med den sidan i trailerns 
färdriktning när den transporteras från Höijers backe till Koskullskulle (LKAB U1, 
2017). 
 

 
Figur 3.4, Balkarnas och skorstenarnas placering (LKAB INTERNT). 

 
3.1.5 Transport 
Innan byggnaden kunde lastas på släpet som Mammoet använde har en 
förundersökning utförts. När balkarna var på plats och pelardomkrafterna lyft upp 
byggnaden använde Mammoet markvibratorer för att göra marken lämplig för den 
28 meter långa trailern. När marken är förberedd kunde trailern placeras i linje med 
byggnadens COG som diskuterades i föregående rubrik om lastfördelning. Detta 
arbete kräver precision och tog i det här fallet en dryg halvtimme för Mammoets 
team att placera trailern under den beräknade punkten. 
 



Examensarbete: ATT FLYTTA KULTURMÄRKTA BYGGNADER 

 24 

Nästa steg innebär att få kontakt mellan lyftbalkar och trailern. Mammoet måste 
försäkra sig om att byggnaden lyfts helt plant för att motverka skjuvspänningar och 
vridningar i byggnaden. Att lyfta byggnaden så spänningar uppstår kan resultera i 
skador i form av sprickningar i innerväggarna. Mammoet lyfte upp byggnaden 
stegvis och hade medarbetare på insidan av byggnaden som kontrollerade att inga 
skador uppstådde under lyftet. För att lyfta upp byggnaden från 
timmerkonstruktionerna lyftes den till en höjd på 1550 mm ovanför marknivån.  
 
Under transporten håller fordonet en hastighet på 10 km/h. Detta för att förebygga 
risken att behöva göra kraftiga inbromsningar och på så sätt skada byggnaden. 
Under transporten behövde trafikskyltar nedmonteras för att frigöra utrymmet som 
byggnaden krävde på grund av sin bredd på 14 meter. Sträckan var cirka sju 
kilometer lång och tog en timmes tid (LKAB U1, 2017). 
 
3.1.6 Efter transport 
I samband med att byggnaden når slutdestinationen, vilket är den nya adressen 
behöver ett flertal moment genomföras innan projektet kan avslutas. Första 
momentet är nedsänkningen av byggnaden från trailern till den nya grunden. Det 
sker på samma sätt som lyftet fast i omvänd ordning. Kvadratiska timmerstockar 
placeras under balkarna och med hjälp av pelardomkraft lyfts byggnaden upp 
ovanför trailern. När byggnaden vilar på pelardomkraften kan trailern köra iväg. 
Sänkningen sker succesivt tills att byggnaden når den förstärkta betongplattan. I 
detta fall återbyggdes den varma krypgrunden av ursprungliga stenblocken som 
flyttades separat. Den fria höjden i grunden uppgår till cirka 800 mm. Alla ledningar 
förberedes i förväg för att underlätta installationen till byggnaden. Efter transporten 
utförs en besiktning för att upptäcka skador som kan ha uppstått. Dessa måste 
åtgärdas och detta sker i samband med övriga renovationer om det inte är akut.  
 
De övriga renovationer som utfördes på denna byggnad var: 

• Byte av fönster och dörrar.  
• Renovering av papp, läkt, plåt och bandtäckningen på taket.  
• Tilläggsisolering i form av lösull. 
• FTX-aggregat till alla fyra lägenheter med nya till- och frånluftskanaler. 
• Elinstallationer där nya gruppcentraler med jordfelsbrytare installerades. 
• Brandskyddsrenovation i form av nya gipsskivor i lägenhetsväggarna och i 

trapphuset.  
• Nya badrum i alla lägenheter med RWC standard. 

 
Det krävdes även förberedelser för yttre el och VA-anslutningar i form av schakt 
och kanalisation, samt värmekulvert. Utomhusmiljö där parkeringar av grus skapas 
samt plantering av gräs och buskar. Även en nybyggnation i form av ett gårdshus 
med teknikutrymme och förråd byggdes. Bergvärme installerades (LKAB U1, 
2017). 
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3.2 Fallstudie 2 – Bolagsvägen 62, 64, 66 och 68  
Den andra fallstudien kommer att bestå av fyra byggnader som är identiska. De 
sitter sammankopplade som kedjehus men flyttades separat. Fallstudie 2 behandlar 
byggnaderna därför separat och analysen kommer att grunda sig på endast en av 
dem. Alla fyra byggnader är av kulturhistoriskt värde. Bolagsvägen 62, 64, 66 och 
68 är en del av en grupp byggnader som kallas för fågelholkarna. Kommunen 
krävde då att en del av detta område bevarades vid samhällsomvandlingen och 
LKAB bestämde i samråd med kommunen och länsstyrelsen att dessa fyra 
byggnader skulle flyttas till en ny adress i Koskullskulle. Fågelholkarna har vissa 
karaktärsdrag som bevarades vid flytten. Närheten till vägen och suterränghustypen 
är två av dem karaktärsdragen. Entréerna ligger på nedre planet och nära bilvägen 
som ligger intill byggnaderna, även detta var något som skulle efterliknas på nya 
adressen (Olsson, 2017). I figur 3.5 syns Sida A och gavel D. Sida C är på motsatt 
sida från Sida A och Gavel B är den motsatta gaveln som ej syns i bild.  
 

 
Figur 3.5, Bolagsvägen 64 (FIR, 2017). 

3.2.1 Allmän information om byggnad Bolagsvägen 64    
Husen på Bolagsvägen 62, 64, 66, 68 byggdes år 1956 och är kulturmärkta 
byggnader som flyttades från Malmberget till den nya adressen Stenbacken 2, 4, 6 
och 8 i Koskullskulle. Byggnaden är ett suterränghus med betongsten som 
grundläggningstyp. Byggnaden har en stolpad trästomme och en mineritskiva som 
fasadsmaterial. Bolagsvägen 64 i figur 3.5 består av en femrumslägenhet med en 
BTA på 176 !!och de andra kedjehusen som sitter ihop med Bolagsvägen 64 är 
identiska i storlek och lägenhetstyp (LKAB U1, 2017). 
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3.2.2 Förarbete 
Alla flyttprojekt kräver grundlig planering för att underlätta arbetet, spara tid och 
göra det så ekonomiskt lönsamt som möjligt. I detta fall var undersökningen och 
planeringen av bjälklaget väsentligt. Byggnadens bjälklag på det övre planet ansågs 
svagare än övriga byggnader som flyttats i Malmberget. Det medförde att en 
noggrann analysering av säkerheten och stabiliseringen av byggnaden utfördes. 
Även hänsyn till eventuella skador var tvungen att betraktas noga. Samma 
entreprenörer användes vid detta fall som i föregående (FIR, 2017). 
 
3.2.3 Lyftmetod 
Lyftmetoden för denna byggnad är lik föregående avsnitt, vilket innebär att 
tillvägagångsättet är densamma även fast varje byggnad är unik. Att en byggnad är 
unik medför olika förutsättningar på hur lyftet ska anpassas efter byggnadens 
utformning. Den stora utmaningen med denna byggnad var lastfördelningen i 
bjälklaget och hanteringen av grunden. 
 
Lyftutrustningen som användes vid lyftet av denna byggnad bestod av domkrafter 
och kvadratiska timmerstockar på samma sätt som föregående fallstudie. Det 
tryckfördelande materialet var på ovansidan av balkarna fyrkantiga rör i stål. 
Ovanför dessa placerades en utfyllnad i form av träbitar som hade direktkontakt 
med ytan balkarna lyfter mot. Antalet balkar som användes var sju HEB400 balkar. 
Denna byggnad flyttades i en volymflytt. 
 
Bolagsvägen 64 är ett suterränghus, vilket innebär att schaktningen av marken vid 
denna byggnad är speciell. Eftersom byggnaden ligger i en sluttning är en del av 
byggnaden täckt av mark. Det betyder att olika mycket måste schaktas bort från de 
olika sidorna av huset för att marknivån ska vara densamma på alla sidor. I detta 
fall måste inte hela grunden vara synlig eftersom balkarna placeras mellan den 
undre och övre våningen av byggnaden. Det viktiga är att de kvadratiska 
timmerstockarna har en jämn och stabil grund att stå på. 
 
Det nedre planet av byggnaden tas inte med i flytten och därför placeras inte 
balkarna under grunden i detta fall. Balkarna monteras in genom byggnaden vilket 
visas i figur 3.7. För att placera de fem första 12 meter långa HEB400 balkarna bilas 
det hål i väggarna på gavel D och B i byggnaden. Därefter förs balkarna in genom 
byggnaden med hjälp av en grävmaskin på samma sätt som i fallstudie 1. De två 10 
meter långa HEB400 balkarna monteras på samma sätt som de fem första balkarna 
men genom sida A och C av byggnaden vilket visas i figur 3.7 och 3.8. De placeras 
under de 12 meter långa HEB400 balkarna och tar därför upp vikten av dem. 
Lyftsystemen monteras bara under de två längre balkarna och lyfter därför på totalt 
fyra punkter. Efter balkarna och lyftsystemen är på plats lyfter pelardomkraften upp 
balkarna tills en spänning mellan dem och lyftytan uppstår. Därefter kontrolleras 
det att alla tryckfördelande material ligger i korrekt position. Det är väsentligt att 
de fyrkantiga rören i stål är monterade enligt plan för att lasten ska fördelas över 
golvet som systemet lyfter mot. Ser allt korrekt ut kan lyftet påbörjas. Efter den 
övre våningen har lämnat den undre stannar lyftet och en synbesiktning utförs för 
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att kontrollera att skador på både insidan och utsidan av byggnaden inte uppstått. 
Denna process upprepas tills att byggnaden nått den planerade höjden.  
 
Efter att byggnaden vilar på pelardomkraften och timmerstockarna börjar 
förberedelsen inför transporten. Eftersom enbart halva byggnaden lyfts upp behöver 
den undre delen demonteras ner till en meter för att göra avlastningen till trailern 
möjlig (FIR, 2017).  
 
3.2.4 Lastfördelning och stabilisering 
Bjälklaget som stödjer upp den övre våningen som flyttades anses svagare än de 
andra byggnaderna som flyttats i Malmberget. Detta beror på att bjälkarna är 
parallella med golvplankorna som vilar på dem. I de flesta fall är golvplankorna 
lagda vinkelrätt mot bjälkarna och bjälklaget blir starkare än i fallet med 
fågelholkarna. Balkarna i bjälklaget är i stål men anses vara för svaga och kan inte 
räknas som självbärande under transporten. Byggnaden vilade på en källargrund 
innan flytt som kunde hantera lasterna. Under förarbetet insåg entreprenörerna att 
fågelholkarna inte kunde lyftas och transporteras på ett säkert sätt utan åtgärd.  
 
För att åtgärda detta placerades fem HEB400 balkar med längden 12 meter 
vinkelrätt mot det existerande bjälklaget. Utöver detta monterades fyrkantiga rör i 
stål mellan balkarna för att absorbera lasterna från väggarna av byggnaden och leda 
dem jämnt ner till HEB400 balkarna. Det var nödvändigt med två balkar vid mitten 
av bjälklaget. I de punkter som utgör kontaktytorna mellan lyftkonstruktionen och 
bottenbjälklaget finns utfyllnad i trä. Utfyllnaden placerades i de punkter som gör 
kontakt med byggnadens bärande ytterväggar men även i mitten av byggnaden för 
att ersätta hjärtväggen som fanns i källargunden på den gamla adressen. Utan de 
mittersta två balkarna skulle byggnaden deformeras i mitten. Utfyllnaden ser till att 
kontakten blir jämn över hela bottenbjälklaget som ska lyftas. De fem balkarna 
ligger parallellt gentemot trailerns längdriktning och därför behövs en till 
uppsättning balkar. Den andra uppsättningen av balkar består av två HEB400 balkar 
med längden 10 meter och ligger vinkelrätt mot dem tidigare nämnda balkarna och 
parallellt med golvbjälklaget. Dem balkarna monterades i motsatt riktning för att 
stabilisera byggnaden vid flytten till Koskullskulle. Balksystemet som förklarats 
ovan förtydligas i figur 3.6, 3.7 och 3.8. 
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Figur 3.6 Balksystemets struktur (FIR, 2017). 

 
 
 
 

 

 
Figur 3.7, balksystemets placering sett snett ovanifrån (FIR, 2017). 
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Figur 3.8, Balksystemets placering ovanifrån (FIR, 2017). 

Husets COG är placerad nära mitten av byggnaden och kunde då fördelaktigt 
placeras mitt på trailern. Övervåningen som flyttades är cirka 3500 mm hög och 
COG beräknades ligga cirka 2200 mm ovanför ytan på trailern som den vilade på. 
Detta innebar att byggnaden inte är så känslig för svaj och risken för att byggnaden 
ska välta av trailern var låg. Byggnaden uppskattades till en vikt på 50 ton vilket är 
den lättaste byggnaden av dem tre husen som jämförts i detta arbete (FIR, 2017). 
 
3.2.5 Transport 
När balksystemet är färdigt måste marken förberedas så Mammoets kan backa in 
trailern under byggnadens COG. Samma tillvägagångssätt användes med 
fågelholkarna som för Höijers backe. Först måste utfartsvägen till den huvudsakliga 
transportleden färdigställas. I fallstudien med fågelholkarna var en väg tvungen att 
breddas och ett fåtal träd var tvungna att kapas. Mammoet använder markvibratorer 
för att förstärka marken under byggnaden. 
 
När trailern är i position höjs trailern upp tills den får kontakt med balksystemet. 
Innan byggnaden lyfts av lyftsystemen förankras de nedersta HEB400 balkarna 
med hjälp av kedjor och halkskydd under balken för att vara helt säkra på att 
balkarna inte rör sig under transporten. Detta visas i figur 3.9. När balksystemet och 
byggnaden är i kontakt med trailern och den bedöms vara stabil utförs ett lyfttest 
med samma kontroller som i kapitel 3.2.3. Byggnaden lyfts upp succesivt och 
kontrolleras för avvikelser på utsidan i form av att byggnaden lyfts snett och 
invändigt för att säkerställa att inga sprickor eller liknande skador uppstår. När 
byggnaden har nått höjden 1500mm är byggnaden helt frilagd från lyftsystemet och 
grunden. När byggnaden nått den höjden körde trailern ut byggnaden från grunden 
och sänkte ner den till 1100mm, vilket är den höjd byggnaden behåller under hela 
transporten (FIR, 2017). 
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Figur 3.9, Förankring av Lyftbalkarna (FIR, 2017). 

 
3.2.6 Efter transport 
Arbetet som påbörjas när byggnaden når slutdestinationen består av ett flertal 
moment som måste genomföras. Nedsänkningen av denna byggnad sker på samma 
sätt som i fallstudie 1. Kvadratiska timmerstockar med hjälp av pelardomkrafter 
lyfter upp byggnaden till en nivå där byggnaden är frilagd från trailern, som därefter 
kan köra iväg. Den förstärkta plattan på mark klarar av vikten av trailern och tar 
därför inte skada vid nedsänkningen av byggnaden. Med anledning av att denna 
byggnad var ett suterränghus, behövde ett nytt nedre plan konstrueras på nya 
adressen. Det nedre planet som lämnades kvar vid flytten rekonstrueras och även 
en sluttning på baksidan av byggnaden konstrueras. Alla ledningar kopplade till 
byggnaden förbereds i förväg och monteras fast när huset nått nya adressen. Efter 
transporten utförs en besiktning för att upptäcka eventuella skador som kan ha 
uppstått under transporten.  
 
Reparationerna som krävdes efter byggnaden flyttats bestod av ett flertal punkter. 
Utöver att ett nytt bottenplan konstruerades krävdes upprustning av många delar. 
De övriga renovationerna som gjordes på denna byggnad var: 

• Ny fasad med tilläggsisolering och målning. 
• Byte av tolv fönster, två ytterdörrar och en badrumsdörr. 
• Köket upprustades. 
• Invändig målning av hela byggnaden. 
• Golv i hela byggnaden exklusive badrum byttes ut. 
• Taket tilläggsisolerades och nytt papptak monterades. 
• Nytt FTX-system installerades. 
• Nya ledningar och rör monterades. 
• Elinstallationer i form av kraft, belysning och fiber installerades. 
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Samma åtgärder som utfördes i fallstudie 1 i form av yttre VA- och el anslutningar, 
utformning av utomhusmiljö, nybyggnation och installation av bergvärme utfördes 
i denna fallstudie (LKAB U1, 2017).  
 
 
3.3 Fallstudie 3 – Puoitakvägen 1 
Byggnaden på Puoitakvägen 1 som visas i figur 3.10, är ett kulturmärkt 
flerfamiljshus bestående av fem lägenheter i olika storlekar. Denna byggnad, som 
är från sent 1800-tal uttrycker bolagets engagemang i bostadsförsörjningen i 
samhällets pionjärskede. Bostädernas planer, gestaltning och placeringar på 
bostadsområdet avspeglar bolagssamhällets hierarkiska struktur och livsvillkoren 
för olika sociala grupper. Länsstyrelsen och Gällivare kommun har därför valt att 
bevara detta genom att flytta denna byggnad till en ny adress i Koskullskulle 
(Olsson, 2017). 

 
Figur 3.10, Puoitaksvägen 1 (Olsson, 2017). 

3.3.1 Allmän information om byggnad Puoitaksvägen 1 
Byggnaden på Puoitakvägen 1 är ett flerfamiljshus som ingår i en grupp byggnader 
med samma beskrivning. Husen på Puoitakvägen stod färdiga år 1898 och har nu 
den nya adressen Långa raden 16. Byggnaden består likt fallstudie 1 av en 
timmerstomme och en delvis murad källare med naturstensockel. Fasadmaterialet 
är trä och en stående locklistpanel. Byggnadens BTA är 400 !! och volymen som 
flyttades har måtten 21,5 x 10,5 x 7,9 m (LKAB U1, 2017). 
 
3.3.2 Förarbete 
Förarbetet för flytten av denna byggnad är densamma som fallstudie 1 och 2. Enda 
skillnaden är att MRM mining stod för totalentreprenaden i detta projekt men 
underentreprenörerna var desamma (LKAB U1, 2017). 
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3.3.3 Lyftmetod 
Lyftmetoden för denna byggnad är lik fallstudie 1 och 2. Först schaktas marken runt 
byggnaden bort och sedan tas bitar av den delvis murade källargrunden bort. 
Timmerkonstruktionen byggs upp på de tolv ställen där de sex HEB300–600 
balkarna ska placeras och det visas i figur 3.11. Lyftsystemet som användes var 
hydrauliska pelardomkrafter och höjningen skedde stegvis. Det tryckfördelande 
materialet under balkarna var timmerstockarna. På ovansidan placerades 
timmerstockar i en mindre dimension mellan balkarna och byggnadens grund. 
Byggnadens rektangulära form och lättåtkomliga grund underlättade placeringen av 
både balkarna och lyftsystemen. I samband med att byggnaden lyftes upp var 
källaren under byggnaden tvungen att fyllas igen för att göra transporten möjlig. 
Markmaterial förs in under byggnaden med hjälp av bobcaten med den förlängda 
betongskopan som visas i figur 3.12. En markvibrator används sedan för att packa 
och stabilisera marken för att den ska klara av vikten av trailern och byggnaden. 
Denna process har varit nödvändig under alla byggnader som LKAB fått i uppdrag 
att flytta. När detta är genomfört och byggnaden har nått den planerade höjden kan 
trailern backa in och transporten kan börja (LKAB U1, 2017).   
 

 
Figur 3.11, byggnaden upplyft på balkarna (LKAB INTERNT). 
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Figur 3.12, Bobcat med förlängd betongskopa (LKAB INTERNT). 

3.3.4 Lastfördelning och stabilisering 
Puoitakvägen 1 har en symmetrisk form med spegelvänd planlösning vilket 
underlättar lastfördelningsundersökningen. Enligt Nylundh är det ett rutinjobb för 
en erfaren huslyftare eftersom det inte krävs någon djupare undersökning eller 
analys. Planlösningen syns i figur 3.13. Likt de andra fallstudierna så är det 
entreprenören Nylundh Tunghantering som har utfört alla lyft under projektet 
Puoitakvägen. Enligt Nylundh så kan de avgöra hur balkarna måste placeras genom 
att se planritningar och genom okulär undersökning av husets in- och utsida. Det 
krävdes sex lyftbalkar för att lyfta huset på ett säkert sätt. Två av HEB balkarna 
hade som huvudsakligt syfte att stödja upp de två skorstenarna i byggnaden. Dessa 
skorstenar är de tyngsta delarna i byggnaden och kan därför agera som pelare och 
stabiliserande element i huset. För att stödja upp skorstenarna måste en del av 
grunden av skorstenen rivas. Detta för att balken ska bära skorstenen i samma höjd 
som resterande lyftbalkar. Som följd till den åtgärden krävdes två nya fundament, 
en åt varje skorsten. Utan nya fundament riskerar de tunga skorstenarna att skada 
eller i värsta fall förstöra bottenbjälklaget. De sex lyftbalkarna placerades parallellt 
med byggnadens takkonstruktion för att bära i sex punkter på byggnadens 
respektive långsidor där de bärande väggarna är placerade. Resterande ytterväggar 
har ingen bärande funktion och kan därför lämnas svävande under lyftet. Deras 
funktion är att stabilisera byggnaden mot horisontella vindlaster och denna funktion 
fylls av lyftbalkarna som ligger vinkelrätt mot de bärande väggarna (LKAB U1, 
2017). 
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Figur 3.13, Planlösning plan 1, Puoitakvägen 1 (LKAB INTERNT).  

 
3.3.5 Transport 
För att Mammoets trailer ska kunna ta sig fram måste marken förberedas. Detta 
skedde med hjälp av markvibratorer. Efter det är marken duglig för transport. På 
samma sätt som i tidigare fallstudie backas trailern in under byggnadens COG som 
är placerad under skorstenarna och den mittersta väggen av byggnaden. Trailern 
backas in från byggnadens kortsida och byggnadens långsida ligger parallellt med 
trailerns långsida. Byggnaden får inte röra sig på trailern under transporten och 
samma tillvägagångssätt har använts i tidigare fallstudier. Kedjor har fästs mellan 
stålbalkarna och trailern och spänns därefter för att hålla huset på plats. När 
byggnaden sitter på rätt plats kan transporten börja. Sträckan från Puoitakvägen till 
Koskullskulle krävde en del åtgärder för att kunna genomföras. Först och främst 
krävdes en uppfartsväg utöver den väg som byggdes under huset. För att möjliggöra 
placeringen av trailern och för att stödja trailerns och byggnadens totala vikt. En 
närliggande allé med träd kapades helt på grund av byggnadens bredd (LKAB U1, 
2017).  
 
3.3.6 Efter transport 
Innan byggnaden når slutdestinationen måste grunden på nya adressen förberedas. 
I detta fall bestod grunden av en platta på mark. Första steget är att schakta bort 
jorden till det anvisade grundläggningsdjupet. Därefter förbereds grunden genom 
att dräneringsledningar placeras ut och marken fylls sedan upp med dränerande 
makadam. När förberedelserna är klar platsgjuts betongplattan som kommer att bli 
nya grunden. När plattan är gjuten har den en torktid på tre veckor vilket betyder 
att transporten endast kan ske efter den tiden har passerat. 
 
När byggnaden anländer till nya adressen börjar sänkningsarbetet. Trailern backar 
upp byggnaden på betongplattan och därefter konstrueras timmerkonstruktionen 
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under balkarna. När de är på plats monteras lyftsystemen på dessa konstruktioner 
och därefter höjer lyftsystemet upp byggnaden. Efter att byggnaden nått en höjd 
som gör att balkarna brutit kontakten med trailern kör den iväg och lämnar 
byggnaden stående på pelardomkraften. När detta är gjort sänker lyftsystemet sakta 
ner byggnaden till att en kontakt med timmerkonstruktionen uppstår. Byggnaden 
vilar därefter helt på lyftbalkarna som i sin tur vilar på timmerkonstruktionen. Ett 
exempel på hur det går till visas i figur 3.14, som visar nedsänkningen av 
Puoitakvägen 9. 

  
Figur 3.14, byggnadens placering på nya grunden (LKAB INTERNT). 

Innan borttagningsprocessen av timmerkonstruktionerna påbörjas ska en varm 
krypgrund konstrueras. Först muras 250 Lecablock mot husgrunden vilket visas i 
figur 3.15. Det muras upp till den förbestämda nivån på cirka 800mm. Det muras 
även en vägg genom mitten av byggnaden bestående av 250 Lecablock. Väggen 
konstrueras runt bärande stålbalkarna och lämnar en öppning för passage vilket 
också visas i figur 3.15. Nästa steg är att injektera expanderburk mellan byggnaden 
och Lecablocken. Byggnaden har två skorstenar, vilket innebär att även dessa måste 
bäras upp av Lecablock. Först muras en del av grunden till skorstenen upp vilket 
visas i figur 3.16. Expanderbruk injekteras mellan byggnaden och Lecablocken 
under skorstenen och därefter avlägsnas balkarna under båda skorstenarna. Efter 
det muras resterande del av grunden till skorstenen och även det injekteras med 
expanderbruk. En öppning i grunden har lämnats för alla lyftbalkar vilket visas i 
figur 3.17, som visar hur öppningen av grunden för Puoitakvägen 9 såg ut. Balkarna 
avlägsnas efter att Lecablocken upptagit lasterna av byggnaden. Det sker på samma 
sätt som vid lyftet av byggnaden, med hjälp av en grävmaskin. Efter balkarna 
avlägsnats muras resterande delar av grunden upp och därefter injekteras 
murningen med expanderbruk. Byggnaden vilar nu helt på krypgrunden och 
avlastningen är komplett. 
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Figur 3.15, Grundvägg under byggnaden (LKAB INTERNT). 

 
Figur 3.16, murning under skorsten (LKAB INTERNT). 
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Figur 3.17, Balkarnas placering under byggnaden (LKAB INTERNT). 

Reparationerna som gjordes på byggnaden när avlastningen var genomförd bestod 
av ett flertal moment som visas nedanför. 

• Ny fasad, tilläggsisolering och målning av hela byggnaden. 
• Byte av 21 fönster, tre ytterdörrar och två badrumsdörrar. 
• Tilläggsisolering i form av lösull på vinden och komplettering av 

takluftningen. 
• Nytt FTX-system installerades i varje lägenhet och nya från- och 

tilluftskanaler. 
• Byte av gruppcentraler med jordfelsbrytare. 
• Brandsäkerheten kompletterades i form av nytt gips i lägenhetsväggarna och 

trapphuset, samt nya dörrar. 
• Två nya badrum på bottenvåningen. 

 
Som i föregående fallstudier krävdes det yttre el och VA-anslutnings förberedelser 
i form av schakt och kanalisation, samt värmekulvert. Utomhusmiljö där 
parkeringar av grus skapas, samt plantering av gräs och buskar. Ett gårdshus 
byggdes som medförde tvätt, bastu, förråd och ett teknikutrymme. Även bergvärme 
och motorvärmaranläggningar installerades (LKAB U1, 2017).  
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4. Resultat, analys och vägledning 
Under denna rubrik kommer en ekonomisk analys av förutsättningarna och 
skillnaderna vid flytten av olika kulturmärka byggnader att ske och den grundar sig 
på fallstudierna som utförts. Den ekonomiska analysen kommer att delas upp i två 
kategorier. En byggnadsanalys som behandlar kostnader av byggnaden och alla 
faktorer av betydelse. En transportanalys som redovisar kostnaderna vid 
förberedelsen och användningen av transportvägen. Det kommer även att framföras 
en analys av byggnadernas utformning samt en vägledning. 
 
Allt material och underlag för 4.1 är erhållet från bilaga 2–4 som är erhållet ur 
(LKAB U1, 2017). Underlaget till 4.2 hittas i bilaga 5–9 och är uttaget från (FIR, 
2017). 4.3 är framtaget som resultatet av föregående kapitel samt (LKAB U1, 2017) 
och (FIR, 2017). 4.4 är framtaget som ett resultat av denna studie. 
 
4.1 Ekonomisk byggnadsanalys 
De aspekter som styr kostnaden av en byggnadsflytt kan kategoriseras i fem olika 
delar. Upprustning, reparation och grundförberedelser, samt stabilisering för 
transport av den kulturmärkta byggnaden. Upprustningen, reparationen och 
förberedelser av grunden består av ett flertal moment. De stora kostnadsposterna 
för byggnaderna är bjälklaget, tilläggsisolering, stommen, grunden och nya 
gårdshus. Byggnaderna som flyttas behöver även ett förbättrat brandskydd och vara 
mer energieffektiva. Kostnaden för att stabilisera och transportera en byggnad är 
beroende på ett flertal faktorer, där den största är storleken av byggnaden. En 
genomsnittlig kostnad kommer att redovisas för alla kategorierna.  
 
Renovationen för dessa tre fall uppgick till en genomsnittlig kostnad på 1 100 000 
kr. Bolagsvägen 64 hade en approximativt 9 % lägre renovationskostnad än övriga 
två byggnader. Vad som styr kostnaden av renoveringen är byggnadens skick och 
vad som måste upprustas samt skador som tillkommer under transporten. LKAB 
har förbättrat brandskyddet och energieffektiviseringen i ett flertal byggnader som 
flyttats och det medför en extra kostnad. I Höijersbacke 2 och Puoitakvägen 1 
uppgick den kostnaden till närmare 250 000 kr. Bolagsvägen 64 uppfyllde redan 
kraven på brandskydd och energieffektivisering som LKAB ställer. En stor kostnad 
som också tillkommer är nybyggnationen av ett gårdshus för att komplettera 
byggnaderna som flyttats. Denna byggnad varierar i storlek och innehåll. 
Kostnaden för dessa varierar mellan 150 000 och 750 000 kr. 
 
Förberedelserna på den nya adressen innan byggnaden anländer är kostsam. Yttre 
el och VA anslutningar i form av schaktning och kanalisation uppgår till en kostnad 
mellan 50 000 – 100 000 kr. Bergvärme och motorvärmare installeras och det 
medför en kostnad på ungefär 150 000 till 200 000 kr. Denna kostnad var samma 
för de tre fallstudierna vi presenterat. 
 
Den nya grunden för de kulturmärkta byggnaderna varierar i kostnad beroende på 
vilken grundtyp som ska användas. Att konstruera en ny källargrund är i regel mer 
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kostsamt än att använda en platta på mark. En krypgrund har vanligtvis en lägre 
kostnad än en källargrund, men en högre kostnad än en platta på mark. I 
fallstudierna vi presenterat hade den nya grunden en genomsnittlig kostnad på 
350 000 kr. Där källargrunden för bolagsvägen 64 hade en approximativ 20% 
dyrare grundkonstruktion än krypgrunden för Höijersbacke 2 och Puoitakvägen 1. 
 
Stabilisering för transport har för alla kulturmärkta byggnader som flyttats från 
Malmberget en genomsnittlig kostnad på 230 000 – 580 000 kr. Kostnaden för 
denna aspekt varierar beroende på utformningen och storleken av byggnaden, samt 
antal balkar som krävs. De tre fallstudierna som presenterades hade en 
genomsnittlig kostnad på 450 000 kr. Bolagsvägen 64 hade en kostnad som 
motsvarar ungefär 50% av kostnaden för Höijersbacke 2 och Puoitakvägen 1. 
Däremot medförde rivningen av källarväggarna, vilket behövdes för att möjliggöra 
flytten av Bolagsvägen 64 en kostnad på 50 000 till 100 000 kr. Denna kostnad är 
försumbar för de övriga två fallstudierna där kostnaderna låg under 5000 kr. En 
ytterligare kostnad för återfyllnad av jord efter byggnaden flyttats tillkommer, 
denna summa uppgick till ett genomsnitt på 10 000 till 50 000 kr för de tre 
fallstudierna.  
 
Övriga kostnader som tillkommer omfattar utomhusmiljön på nya adressen i form 
av parkeringsplatser, plantering av gräs och buskar. Denna kostnad uppgick till en 
genomsnittlig summa av 50 000 till 100 000 kr för alla fallstudier. 
 
4.2 Analys av transportkostnader 
Kostnaden för transportvägen och transportutrustningen är den ekonomiska aspekt 
som påverkar flytten av en kulturmärktbyggnad mest. Vilken huvudväg som 
användes, hur utfartsvägen konstruerades och hur mycket arbete som krävdes vid 
förberedelserna av dessa vägar har en stor betydelse. Transport entreprenören 
Mammoet slöt avtal med LKAB och stod för transporten av byggnaderna i 
fallstudie 1–3. Listan nedan visar beräkningar av bedömda transportkostnader för 
flytten av byggnaderna i fallstudie 1–3. Huvudtransportsträckan för de tre 
byggnaderna har samma kostnad, men utfartsvägens utformning skiljer sig. Vissa 
åtgärder som krävs för transporterna måste återställas efter varje byggnadsflytt 
medan andra åtgärder kvarstår under hela projektets gång. Åtgärder som att avverka 
träd som blockerar tillfarter är en irreversibel åtgärd, en refug som rivs återställs 
efter slutförd etapp. Trafikskyltar som nedmonteras på grund av den flyttade 
byggnadens bredd monteras upp direkt efter varje flytt. Det innebär att vissa 
kostnader är återkommande vid varje byggnadsflytt och andra är engångskostnader. 
Alla transportkostnader hittas i Bilaga 5–9. Dessa bilagor är uttagna från LKAB 
U1, 2017. 
 

"#$%&'#($)%* = ,-.-*$/%)(0#/$&1* + -$3%/$(.ä5        (4.1) 
 
Huvudtransportleden kostade 1 856 000 kr att förbereda. Kostnaden för 
huvudtransportleden används som en baskostnad för alla byggnadsflyttar. Varje 
enskild byggnadsflytt behöver däremot inte bekosta den separat. 
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Utfartsvägarna kostade för de tre fallstudierna: 

• Höijersbacke 2  30 000 kr 
• Bolagsvägen 64  30 000 kr  
• Puoitakvägen 1  22 500 kr 

 
Samtliga byggnader krävde en utfartsväg för att transportera husen från tomten till 
huvudtransportsleden. Kostnaderna för utfartsvägarna innefattar avverkning av träd 
och förstärkning av mark. 
 
De totala transportkostnaderna för de tre fallstudierna: 

• Höijersbacke 2  1 886 000 kr 
• Bolagsvägen 64  1 886 000 kr  
• Puoitakvägen 1  1 878 500 kr 

 
Den totala transportkostnaden för husen redovisas separat och betraktas som 
enskilda projekt för att jämföra varje byggnadsflytt enskilt. I praktiken används 
samma sträcka ett flertal gånger. Vilket innebär att vissa åtgärder bara behöver 
göras en gång. 
  
De hinder som redovisas i utredningen listas nedan: 

• Belysning monteras ned/upp  
• Refuger rivs 
• Rondell åtgärdas 
• Träd kapas 
• Staket rivs och återställs 
• Trafikljus monteras ned/upp 
• Trafikskyltar monteras ned/upp 
• Träd kapas 

 
Kostnaderna för utfartsvägen till/från Höijers backe innefattar träden på båda 
sidorna av vägen som kapades och bedömdes kosta 10 000 kr. Utöver detta 
bedömdes förberedelsen av utfartsvägen kosta 20 000 kr. Det resulterade i en total 
kostnad på 30 000 kr för att nå huvudtransportleden. På Bolagsvägen var mängden 
träd som behövde kapas färre och bedömdes till en kostnad på 5 000 kr. Utfarten 
på Bolagsvägen kostade 25 000 kr och totalt kostade utfartsvägen 30 000 kr. 
Uppfartsvägen på Puoitakvägen kostade 15 000 kr och att fälla träden kostar 7 500. 
Puoitakvägens utfartsväg kostar totalt 22 500 kr.  
 
Huvudstransportleden är uppdelad i olika delar för att förenkla navigering och de 
olika delarna har benämningarna Röd, Gul, Grön och Orange. Detta illustreras i 
figur 4.1. 
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Figur 4.1, Karta på transportsträckan (LKAB INTERNT). 

 
Den röda sträckan hade följande hinder och åtgärder:                                           
En allé med ett 60-tal träd kapades och bedömdes kosta 30 000 kr. 30 
belysningsstolpar nedmonteras alternativt vrids om till en kostnad på 30 000 kr. 
En rondell byggdes över och återställdes till en kostnad på 180 000 kr. De 
trafikskyltar som stått i vägen monteras ned samt upp igen till en kostnad på 
10 000 kr. Totalt kostade den röda sträckan 250 000 kr och är 1 400 meter lång. 

Den gula sträckan har följande hinder och åtgärder:                                              
En refug var tvungen att åtgärdas genom att monteras ner och återställas, detta 
kostade 27 600 kr. Belysningen på båda sidorna av vägen åtgärdades genom att 
vrida ena sidans belysning och nedmontera den andra sidans belysning. Detta 
återställdes efteråt och kostade totalt 29 500 kr. Ett 80-tal träd fälldes till en 
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kostnad på 42 500 kr. En rondell åtgärdades genom att bygga över en refug och 
tillhörande skyltar och trafikljus nedmonterades och återställdes. Detta kostade 
180 000 kr. Trafikskyltarna efter den gula transportsträckan ned- och uppmonteras 
till en kostnad 15 000. Totalt kostade den gula sträckan 294 600 kr och är 1700 
meter lång. 

Den gröna sträckan har följande hinder och åtgärder: 
En rondell behövde delvis rivas och breddas för att kunna transportera 
byggnaderna. Detta kostade totalt 495 000 kr. Belysning kring cirkulationsplatsen 
behövde nedmonteras och återställas till en kostnad på 18 500 kr. En till rondell 
behövde rivas och åtgärdas till en kostnad på 270 000 kr. Trafikskyltarna efter 
transportsträckan behövde monteras ner och återmonteras till en kostnad på 20 000 
kr. Totalt kostade den gröna sträckan 883 500 kr. Sträckan är 1500 meter lång. 
 
Den orangea sträckan har följande hinder och åtgärder: 
Den första rondellen åtgärdades och kostade 270 000 kr. Två refuger byggdes på 
nytt till en kostnad på 30 000 kr per refug. Två till refuger åtgärdades till kostnader 
på 72 000 kr respektive 18 000 kr. En telekabel monterades ner för att transporten 
skulle komma förbi, den kostade 90 000 kr att montera ned. Ytterligare två refuger 
byggdes över till en kostnad på 21 600 kr respektive 23 700 kr. Trafikskyltarna 
monterades ned och upp igen. Detta kostade 15 000 kr. Fyra belysningsstolpar 
monterades ner till en kostnad på 2000 kr. Detta resulterar i en summa 622 300 kr 
och sträckan är 10 000 meter lång. 
 
Av följande approximationer kan en transportkostnad av en byggnadsflytt 
approximeras i planeringssyfte. Kostnaderna har beräknats genom en analys av de 
totala kostnaderna hos de olika fallstudierna och transportvägarna. 
 

• Kostnad per träd ~ 500 kr  
• Kostnad per lyktstolpe ~ 1000 kr 
• Kostnad för att åtgärda en rondell ~ 196 000 kr 

 
Avstånd mellan lyktstolpar varierar mellan 30 och 50 meter och genom att jämföra 
transportsträckan med priset per lyktstolpe kan en kostnad uppskattas för olika 
transportsträckor. 
 
4.3 Analys av byggnadernas utformning 
Vilken grund den kulturmärkta byggnaden har påverkar lyftmetoden. Enligt 
underlag från LKAB och intervjukällorna har inte byggnader med en platta på mark 
flyttats i Malmberget förut. Detta eftersom svårigheterna är för stora vid montering 
av balkarna, samt att risken för sprickbildning finns. Utöver det är även 
kulturmärkta byggnaderna byggda innan tekniken för platta på mark började 
användas. LKAB väljer själva att inte flytta övriga byggnader med platta på mark 
eftersom negativa aspekterna överväger de positiva. En krypgrund gör montering 
av balkarna fördelaktig. Detta eftersom delar av krypgrunden kan tas bort för att 
möjliggöra monteringen. I en kulturbyggnad kan krypgrunden vara av historiskt 
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värde. Det betyder att den i vissa fall kan behövas medtas och rekonstrueras på den 
nya adressen. Krypgrunden måste rivas på ett säkert sätt för att ha möjligheten att 
användas igen. I fallstudie 1 återanvänds krypgrunden medan den i fallstudie 3 rivs 
och en nybyggd grund konstrueras på nya adressen.  
 
För en källargrund varierar tillvägagångsättet beroende på vilka delar av byggnaden 
som ska flyttas. Om hela byggnaden, inklusive källaren ska flyttas innebär det 
svårigheter med montering av balkarna. Lämnas källardelen kvar betyder det att hål 
måste bilas i väggarna för att möjliggöra montering av balkar. Det innebär 
svårigheter vid stabiliteten av bjälklaget och kräver mer förundersökningar. Om en 
ny källargrund ska konstrueras på nya adressen kräver det mer arbete vid 
uppbyggnad av den. För alla grundtyper konstrueras och förbereds en platta på mark 
på nya adressen innan den kulturmärkta byggnaden anländer. Skall annan grundtyp 
uppföras, konstrueras den kompletterande till plattan på mark. 
 
Lyftmetoden är densamma för samtliga byggnader. Som fallstudierna demonstrerar 
så höjs byggnaden upp succesivt med hjälp av timmerstockarna. Det som varierar 
är tillvägagångsättet som appliceras för att utföra lyftmetoden på varje enskild 
byggnad. Anledningen till det är att alla byggnader är unika och varje projekt har 
egna förutsättningar som måste uppfyllas. Det lyftsystem som LKAB valt att 
använda mest är hydrauliska pelardomkrafter, samt mekanisk vevdomkraft som 
kompletterande lyftsystem.  
 
För att flytta en byggnad måste husets tyngsta punkter och bärande element 
identifieras. Utformningen på byggnaden är väsentlig att betrakta då olika bärande 
konstruktioner måste lyftas på olika vis. Utifrån fallstudierna konstateras det att 
arbetets omfattning ökar om byggnaden har självbärande skorstenar i sin 
konstruktion. Det påverkar lastfördelningen genom att byggnaden får fler bärande 
punkter. Fallstudie 1 och 3 har skorstenar som påverkar lastfördelningen. I 
fallstudie 3 sitter skorstenar parallellt med husets längdriktning och mittenlinje. I 
fallstudie 1 sitter skorstenarna utan något tydligt mönster. Resultatet blir i fallstudie 
1 att byggnadens laster fördelas ojämnt. Konsekvensen av skorstenarna är fler 
bärande punkter som måste stödjas, vilket betyder att det krävs fler lyftbalkar som 
kan absorbera lasterna. En ojämn lastfördelning betyder att byggnadens COG inte 
befinner sig i mitten av byggnaden. När byggnaden ska placeras på trailern måste 
byggnadens COG befinna sig så centralt som möjligt på trailern. 
 
En byggnad med källargrund kan antigen flyttas med eller utan källare. Om en 
byggnad med källargrund lyfts utan källare kan det innebära problem för bjälklaget. 
Många källare har en hjärtvägg som agerar som stöd för golvbjälklaget för 
övervåningen. När källargrunden lämnas kvar på den gamla adressen måste 
hjärtväggen ersättas av en eller flera bärande balkar beroende på mått och tyngd. 
Golvbjälklaget analyseras djupare än övriga fallstudier och det ledde till mer 
förarbete innan lyftet kunde påbörjas. 
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Transporten påverkas främst av byggnadens dimensioner och vikt. Ingen av 
byggnaderna i fallstudierna begränsades av mått eller tyngd vid transport. 
Underentreprenören Mammoet kunde transportera samtliga byggnader genom 
volymflytt eftersom alla byggnader var i lämpliga storlekar.  
 
4.4 Vägledning 
Under denna rubrik kommer vägledning att ges genom en sammanfattning av 
resultat och analys. Det kommer att presenteras i form av en lista som kan följas där 
även en punktlista som innefattar väsentliga moment och viktiga aspekter att 
betrakta kommer redovisas. Dessa punkter kan användas som vägledning och för 
en djupare förståelse bör kapitel 2, 3 och 4 betraktas.  
 

I. Bedöma om byggnaden anses vara flyttbar. 
 

II. En ekonomisk analys måste utföras för varje enskilt projekt. Den baseras på 
de unika förutsättningarna varje projekt har och varierar beroende på 
byggnadens utformning och transportsträckan. Betrakta kapitel 4.1 och 4.2 
för en uppfattning av relevanta kostnader. 
 

III. Analysera möjliga transportsträckor. 
 

IV. Kontrollera den nya adressens lämplighet. Redogör att alla anslutningar 
finns tillgängliga. 
 

V. Uppfylls förutsättningarna ovan kan en utvärdering av tillvägagångsättet 
planeras. Dessa punkter redovisas nedan. 
 

Flyttmetod: 
• Volymflytt 

Används om hela byggnaden kan flyttas i en volym. 
• Elementflytt 

Används om byggnaden måste flyttas i minst två volymer.  
• Partiell flytt 

Om bara delar av byggnaden måste bevaras flyttas det till ett nyuppfört duplikat av 
byggnaden. 

• Nedmontering 
Om byggnaden måste plockas isär före transport, för att sedan återuppbyggas på en 
ny adress.  
 
Val av lyftsystem: 

• Pneumatisk lyftkudde 
Används när det är begränsat vertikalt utrymme vid lyftpunkten. Har en mer ostabil 
kontaktyta men kan behandla horisontella krafter i viss omfattning. 

• Hydraulisk pelardomkraft 
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Används när det är begränsat horisontellt utrymme vid lyftpunkten. Har en stabil 
kontaktyta men är känslig för horisontella krafter. 

• Mekanisk vevdomkraft 
Används vid mindre lyft och som komplettering till övriga lyftsystem.  
 
Val av lyftsystem bör baseras på lyftkapaciteten som krävs. När utrymmet inte är 
begränsat kan en jämförelse av systemen utföras. Antalet som behövs beror på 
antalet lyftbalkar.  
 
Val av transportsträcka: 

• Utvärdering av huvudtransportled. 
Fördelaktigt att inte passera broar eller viadukter som begränsas av byggnadens vikt 
och dimensioner. Analysera vilka åtgärder som krävs under sträckan. 

• Utvärdering av utfartsväg 
Analysera vilka åtgärder som krävs för att nå huvudtransportleden. 

• Åtgärder  
Åtgärder som bör betraktas är behandling av träd, demontering av lyktstolpar, 
utvidgning av rondeller och vägar samt rivning av refuger. 
 
Stabilisering av bjälklag: 

• Om bjälklaget inte är självbärande 
Ett tillfälligt bjälklag av lyftbalkar kan konstrueras för att stabilisera byggnaden 
under lyft och transport. 
 
Lastfördelning: 

• Analys av byggnadens bärande punkter 
En analys av de bärande punkterna måste utföras. Bärande väggar och bärande 
punkter behöver upptas av en bärande lyftbalk. Självbärande skorstenar behöver 
betraktas som en lyftpunkt. 
 
Lyftbalkar: 

• Antal balkar 
Antalet balkar baseras på byggnadens utformning och antal lyftpunkter. 

• Val av balk 
Byggnadens vikt styr dimensionen av balk som krävs. Fördelaktigt att 
överdimensionera.  

• Placering av balk 
Placering utgörs efter de bärande punkterna. 
 
Byggnadens grund vid flytt: 

• Krypgrund 
Demontera delarna av krypgrunden där lyftbalkarna ska monteras.  

• Källargrund 
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Skall källaren bevaras behöver tunnlar under konstruktionen konstrueras för 
montering av balkarna. Skall källaren kvarlämnas måste hål bilas i källarväggarna 
för montering av lyftbalkar. 

• Platta på mark 
Tunnlar behöver konstrueras under plattan för montering av balkar. 
 
Schakt av mark: 

• Avlägsna jordmassor runt om grunden. 
För att möjliggöra demontering av grund, montering av lyftsystem och balkar samt 
förberedelser inför transporten. 

• VA- och övriga anslutningar. 
Stänga av och plugga stamnätverket om kommunen kräver det. Avlägsna sedan 
inkommande ledningar till byggnaden. 
 
Lyft av byggnad: 

• Montering av lyftsystem och timmerkonstruktion 
Lyftsystemet och timmerkonstruktionerna ska placeras under lyftbalkarna. 

• Kontinuerlig kontroll 
Kontinuerligt okulärt besikta lyftet för att upptäcka eventuella fel som kan uppstå 
samt bevaka att lyftet sker jämnt.  

• Succesivt lyft 
Lyfta byggnaden stegvis med hjälp av lyftsystemet och timmerkonstruktionen. 
Säkerställa att en jämn nivå framkommer genom mätning med krysslaser och 
vattenpass. 
 
Transport: 

• Förberedelse 
Förbereda under byggnaden genom att plana ut och komprimera marken.  

• Trailer 
Placera trailern under byggnadens COG. Måste klara av vikten av byggnaden och 
balksystemet.  

• Hastighet 
Transporten bör hålla en maximal hastighet på 10 km/h. 
 
Nya adressen: 

• Förbereda grund 
Om en ny grund skall konstrueras bör den förberedas i förväg. En platta på mark är 
fördelaktigt.  

• Avlämning av byggnad 
Succesivt sänka ner byggnaden, processen är densamma som vid lyftet av 
bygganden men sker i omvänd ordning. Kontinuerligt kontrollera att sänkningen 
sker jämt. 

 
VI. När punkterna ovan har betraktats och en plan upprättats kan flytten börja. 
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VII. Byggnaden anländer på nya adressen, anslutningar kan kopplas in och 
besiktningen kan utföras. 

VIII. Färdigställa gamla adressen i form av rivning och återfyllnad av jordmassor.
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5. Diskussion 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur en byggnadsutformning 
påverkar möjligheten och lönsamheten av att flytta en kulturmärkt byggnad. Ett 
ytterligare syfte med arbetet är att sprida kunskap hos LKAB:s medarbetare och 
övriga intressenter samt att skapa ett underlag för fortsatta studier inom ämnet. Det 
har utförts genom samtalsintervjuer med personer som varit delaktiga i projekten 
och studier på underlag som vi erhållit av LKAB och entreprenörer som utfört 
projekten. Genom att studera flera källor resulterade det i en bredare inblick i hur 
en byggnadsflytt går till och vilka svårigheter som bemöts. För att få ett ännu 
bredare perspektiv hade fler personer behövt ingå, vilket inte var möjligt i denna 
studie på den begränsade tiden som fanns att tillgå. Även antalet personer med den 
spetskompetens som krävdes för att besvara frågorna som ställdes var begränsat för 
kulturmärkta byggnaderna som flyttats i Malmberget. Enligt litteratur anses fyra 
personer vara godkänt för en kvalitativ studie, fast det befinner sig på den undre 
gränsen av det rekommenderade spannet. I detta fall har de fyra personerna som 
intervjuats utfört projekten som studeras och majoriteten av byggnaderna som 
flyttats i Malmberget. En vidare bredd på studien hade erhållits om personerna som 
intervjuades inte valts från samma projekt, samt om material från andra projekt 
studerats. Problemet är att projekt av denna storlek endast finns i Kiruna utöver 
Malmberget i Sverige. En annan utmaning har varit bristen på publicerad offentlig 
information angående ämnet. Det råder stor kunskapsbrist inom området och därför 
var tillgången till publicerat material svårtillgänglig. Det resulterade i att en stor del 
av materialet som studerades i denna studie var sekretessbelagd.  
 
I denna studie valdes tre olika fall ut för att studera hur flytten av kulturmärkta 
byggnader går till i praktiken. Vad som påverkar möjligheten och den ekonomiska 
kostnaden vid flytten av en kulturmärkt byggnad. Vilka fall som valdes beror på 
utformningen av byggnaderna, samt deras byggnadstekniska aspekter. Det 
viktigaste var att tre olika fall som skiljer sig från varandra studerades. Detta för att 
ge en uppfattning av vad som ur kostnadsperspektiv påverkar projektet negativt, 
samt vad som försvårar flytten av en kulturmärkt byggnad. För att få en mer exakt 
analys hade flera fall behövt studeras och analyseras. Varje fall är unikt och därför 
finns det många olika variabler som påverkar projektet. En bredare studie, som 
nämns i fortsatta studier i kapitel 7 ger möjligheten till mer än bara vägledning inför 
framtida projekt. 
 
För att besvara frågeställningen behövde djupgående studier och intervjuer utföras. 
Resultatet till frågeställningen presenteras i kapitlet resultat, analys och vägledning. 
Att framta klara svar på frågorna medförde utmaningar som var svåra att bemöta. 
Till den ekonomiska analysen framtogs sekretessbelagda summor som inte fick 
yttras specifikt. Det medförde att genomsnittliga summor presenterades för att ge 
en inblick i vad som kostar pengar, och hur de summorna relaterar till varandra för 
olika projekt. En klar bild av hur mycket en flytt av en kulturmärkt byggnad kostar 
var tydligt. Denna inblick skapade även en förståelse om att allt är möjligt att flytta 
om ekonomin är obegränsad. Att vissa byggnader på grund av deras utformning i 
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helhet är mer ekonomiskt kostsamt att flytta kunde inte specificeras. Däremot kunde 
vissa komponenter identifieras som mer kostsamma än andra. Det framkom tydligt 
genom fallstudien och erhållet material från LKAB samt entreprenörer att olika 
byggnadsdelar påverkar komplexiteten av en byggnadsflytt. De delar och aspekter 
som är av störst betydelse kunde identifieras, samtidigt som de delar och aspekter 
med mindre betydelse kunde urskiljas. Med dessa faktorer i åtanke kan man göra 
en preliminär bedömning av projektets tillvägagångsätt och ekonomiska 
konsekvenser. Utifrån resultatet kunde en generell vägledning framställas. Den kan 
bidra med väsentlig information för en som är oerfaren inom området samtidigt som 
den ger en grund för den som vill utföra en byggnadsflytt. För en mer utförlig 
vägledning bör den kombineras med resterande delar av rapporten.
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6. Slutsats 
I denna studie har möjligheten och lönsamheten vid flytt av kulturmärkta byggnader 
studerats. Detta samtidigt som vägledning inför kommande projekt framställdes. 
Att direkt se om en hel byggnad kommer att vara ekonomiskt lönsam att flytta går 
inte. Alla fallstudier är unika och därför behöver en analys av varje specifik 
byggnad genomföras enskilt. Olika grundtyper medför olika utmaningar som kräver 
olika tillvägagångsätt. Att en byggnad med en specifik grundtyp är lönsammare att 
än en annan gick inte att bevisa. Däremot kunde tillvägagångssättet och 
problematiska aspekter identifieras.  
 
Som en slutsats har studien resulterat i ett flertal faktorer som är av betydelse vid 
flytten av en kulturmärkt byggnad. Ur ekonomisk synpunkt är transporten, samt 
upprustning och renovering av byggnaderna mest kostsam. Renoveringen beror på 
byggnadens skick och ålder. Att lyfta en byggnad varierar i kostnad beroende på 
byggnadens utformning och markförhållande, där grundtypen är av störst betydelse. 
Lastfördelningen påverkar antalet lyftbalkar som används och placeringen av dem. 
Fler lyftpunkter i form av bärande väggar och skorstenar innebär ett mer 
komplicerat lyft. Att förstärka bjälklaget i en byggnad som inte kan bära sin egen 
tyngd vid en flytt är möjligt. Detta sker genom att ett temporärt bjälklag konstrueras 
med ett balksystem. Den exakta placeringen av byggnadens COG är inte väsentlig. 
Det viktiga är att den är uppskattad och ligger centrerat på trailern. Transporten 
kräver noggrann planering för att begränsa kostnaderna. En utfartsväg från 
byggnadens gamla adress måste konstrueras till huvudtransportsträckan. Den 
sträckan är av liten betydelse ur den totala flyttkostnaden. Den kulturmärkta 
byggnadens storlek påverkar hur mycket transportsträckan måste förberedas och 
vilka transportvägar som kan användas.  
 
Syftet med denna studie var att ge vägledning till kommande projekt genom att 
undersöka hur processen går till samtidigt som utmaningar och problematiska 
aspekter påvisats. Att specificera och identifiera byggnadsdelar som är 
problematiska har presenterats och kan i framtiden hjälpa vid planering att 
kommande byggnadsflyttar. Genom att kombinera vägledningen med resterande 
delar av studien kan grunden till utförandet av en kulturmärkt byggnadsflytt 
planeras. Detta arbete kan ses som en början för fortsatta undersökningar i ett ämne 
som saknar en bred kunskapsbas och publicerat material. 
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7. Fortsatta studier 
Det råder en stor kunskapsbrist inom ämnet och det finns därför många intressanta 
undersökningsområden. Ämnet är väldigt brett och innehåller många områden där 
det inte finns dokumentationer tillgängliga offentligt. Det har under studiens gång 
uppkommit områden som kan undersökas mer grundligt. Följande förslag kan vara 
lämpliga att arbeta vidare med: 
 

• Studera fler byggnader med liknande utformning för att skapa en bredare 
kunskapsgrund och mer utförlig analys.  
 

• Utforska flytten av kulturmärkta byggnader i Kiruna för att se likheter och 
skillnader mot de som flyttas i Malmberget. 
 

• Studera flera aspekter som denna studie avgränsar sig mot. 
 

• Studera olika flyttmetoder och jämför resultaten. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Personlig information   

• Namn                           
• Företagsnamn              
• Titel i företaget            
• Utbildning                 
• Erfarenhet                    
• Övrig relevant information    

 
o Tid: 
o Plats: 

 

Lyftsystem 
 

• Använder ni pneumatisk lyftkudde, hydraulisk pelardomkraft och 
mekanisk vevdomkraft? 

• Vilka för- och nackdelar finns vid användning av respektive lyftsystem? 
• Vid vilka typer av lyft används respektive lyftsystem? 
• Vilken lyftkapacitet har utrustningen? 

 
Lastfördelning 
 

• Vilka tryckfördelande material används? och hur används dem vid ett lyft? 
• Vilken typ av lyftbalk används?  
• Hur monteras balkarna under byggnaden? 
• Hur beräknas antalet balkar som används? 
• Hur bestäms placeringen av balkarna? 
• Hur analyseras byggnadens konstruktion innan ett lyft påbörjas? 
• Hur lastas balkarna på trailern som transporterar byggnaderna? 

 
Utformning av byggnaderna 
 

• Hur stor påverkan har olika grundtyper, bjälklag och stommar vid flytt av 
en kulturmärkt byggnad? 

• Hur påverkar utformningen av byggnaden flytten av en kulturmärkt 
byggnad? 
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Transport  
 

• Vilka faktorer försvårar transporten? 
• Vilka åtgärder krävs för att förbereda transportvägarna? 
• Hur konstrueras de provisoriska vägarna under byggnaderna? 
• Hur avlägsnas byggnaden från trailern efter transporten? 

 
Övrigt 
 

• Hur avlägsnas VA- och övriga anslutningar? 
• Finns det något mer du vill tilläga eller ta upp? 

 
 
 
Förbereds alltid en platta på mark på den nya adressen? Ställs alla nya byggnader 
på en platta på mark först? 
 
Hur viktigt är det at. I förväg beräkna och förbereda transportvägarna?  
Hur förbereds källargrunden på den nya adressen? 
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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Bilaga 5
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  65 

Bilaga 10

 



 

 66 

Bilaga 11
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Bilaga 15 

 


