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Acquiring a former station building can mean that the property owners must familiarize themselves with a lot of planning and 

building regulations. After the new Planning and Building Act code into force in 2011, the responsibility lie on the developer 

to ensure laws and regulations. Based on the regulatory framework that is available occurs sometimes balance issues, between 

care requirements and building codes. 

 

The station building in Ormaryd was acquired in 2009 by two individuals who intended to accommodate office and retail 

space in the building. In doing so a new local plan of the area was established, including regulations on how the building 

could be used. By including road safety and noise, the risk was not considered appropriate to use the station building for 

housing. The new local plan classed the building with a “capital Q”, which meant that the building's cultural value shall be 

cared for. From an architectural documentation was an enriching story told that could clarify the many values of the building 

and its surrounding environment. The building is still an important symbol of the district, although it is no longer used for 

railway operations. 

 

The long process that was followed by the change of use of the station featured everything from planning application, for 

consultation and preparation of documentation and fire control plan. It proved to be a complicated way, which largely came 

to touch on issues concerning accessibility, fire and ventilation. The owners themselves have been very interested in 

preserving the existing building and seen its values, therefore Ormaryd’s station may be altered in a gentle way, although 

results have not yet seen the light of day. It is proven that careful restorations can meet building codes, which this thesis will 

demonstrates. It will not only show the presumed change, it will also show other options. To avoid entirely the loss of cultural 

values when adapting a building is almost impossible but interventions can be minimized and additions made reversible.  

 
 
 



Sammanfattning 

Att förvärva ett före detta stationshus kan innebära att man som fastighetsägare måste sätta sig 

in i en hel del plan- och byggregler. Efter att den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 

ligger ansvaret på byggherren att se till så lagar och föreskrifter följs. Utifrån det regelverk 

som finns att tillgå uppstår det ibland avvägningsfrågor, där bland annat varsamhetskrav ställs 

mot byggnormer.  

 

Stationshuset i Ormaryd förvärvades år 2009 av två privatpersoner som hade för avsikt att 

inhysa kontors- och butikslokal i byggnaden. Eftersom stationshuset i och med detta skulle få 

en annan funktion, upprättades en ny detaljplan över området som bland annat innehöll 

föreskrifter kring hur byggnaden fick nyttjas. Av bland annat trafiksäkerhetsskäl och 

bullerrisken ansågs det inte lämpligt att använda stationshuset till bostäder. I den nya 

detaljplanen märktes byggnaden med stora Q, som talade om att byggnadens kulturvärden 

skall vårdas. 

 

Som en del av denna uppsats ingår en byggnadsdokumentation som följs av en kulturhistorisk 

värdering. Dessa undersökningar har gjort det möjligt att sammanställa information om det 

före detta stationshuset i Ormaryd. Fram kom en berikande historia som kunde klargöra 

många värden hos byggnaden och dess omgivande miljö. Byggnaden står fortfarande kvar 

som en viktig symbol för bygden, trots att den inte längre brukas för järnvägsverksamheten.  

 

Den ändrade funktionen av byggnaden innebar så kallad, ändrad användning, vilket är en 

bygglovspliktig åtgärd. Denna långa process innehöll allt från bygglovsansökan, till samråd 

och upprättande av branddokumentation och kontrollplan. Att lösa de problem som följde av 

att stationshuset skulle bli en publik lokal och arbetsplats, visade sig vara en komplicerad väg 

som till största del kom att beröra frågor kring tillgänglighet, brand och ventilation. Ägarna 

har varit angelägna om att göra så lite ingrepp som möjlig med respekt för den befintliga 

byggnaden. Då denna uppsats skrivs väntar de fortfarande på startbesked, men utifrån att ha 

studerat hur frågor enligt ovannämnda områden tänkt lösas känns det positivt med tanke på de 

kulturhistoriska värdena. Hade inte intresse funnits för att bevara dessa befintliga värden, 

kanske åtgärderna hade resulterat i förvanskning. Det går bevisligen att genomföra varsamma 

förändringar och samtidigt uppnå byggnormerna, vilket den här uppsatsen kommer visa på. 

Att helt undvika förluster av kulturvärden vid en ändring är näst intill omöjligt, däremot kan 

åtgärderna minimeras och nya tillägg göras reversibla.  
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1.Inledning 

De byggnader som Trafikverket förvaltar och som inte längre behövs för 

järnvägsverksamheten ska enligt regeringsbeslut avvecklas. Stationshusen, som utgör en 

betydande del av detta byggnadsbestånd, kommer då antingen att få en annan användning 

eller rivas. En del av de dryga tusen byggnader som det handlar om har i detta skifte fått 

ändrad användning och omvandlats till exempelvis bostäder, butiker, restauranger, kontor 

etcetera. En anpassning till nya krav och behov som en ändring innebär kan medföra att de 

kulturhistoriska värdena äventyras. Även om byggnaderna inte längre fyller behovet för 

järnvägsverksamheten står de kvar som dokument över en svunnen tid, och vittnar om en 

omvälvande och viktig utveckling i Sveriges historia. Att hitta och anpassa nya funktioner till 

dessa, i många fall mycket vackra byggnader, är en utmaning som står för dörren och som 

under de närmsta åren kommer att öka alltmer i omfattning. Lagar och förordningar 

underbygger normer för hur dessa nya anpassningar ska genomföras för att uppnå fullgoda 

resultat. Det är framförallt miljö- och säkerhetsregler som är svåra att göra avkall på när det 

gäller ändrad användning. Dokumentationen av landsbygdens stationshus är i många fall 

undermålig och ett lämpligt tillfälle för genomförandet av en antikvarisk förundersökning 

torde vara vid ett ägareskift.  

 

1.2 Bakgrund 

Trafikverket har som mål att riva eller sälja 130 stycken av sina byggnader per år fram till 

20131. Med anledning av detta möter många stationshus utmed Sveriges järnvägar en oviss 

framtid och då blir det allt viktigare att finna nya funktioner för byggnaderna. En hel del av 

byggnaderna har uttjänat sitt ursprungliga syfte och användningsområdet måste således 

omvärderas, vilket kan leda till att byggnader förvanskas, och i vissa fall rivs. Det har i 

samband med avveckling blivit populärt för de nya ägarna att omvandla stationshusen till 

bostäder, butikslokaler, restauranger etcetera. Förfarandet kräver en ändrad användning utav 

byggnaden, där byggnaden kanske kommer att behöva uppfylla nya krav utifrån 

bygglagstiftning. Rör ärendet publika lokaler är det andra krav än vid omvandlande till 

bostäder. Vid ändring är det viktigt att göra en avvägning utifrån de kulturhistoriska värdena, 

så att exempelvis nya tillägg inte leder till förvanskning av miljön, alltså skall varsamhet tas 
                                                 
 
 
1 Trafikverket: http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Trafikverkets-fastigheter/Rivning-och-
forsaljning/ 
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då man arbetar med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Dokumentationen kring 

landsbygdens stationshus är ofta bristfällig och därför är det av vikt att dessa inventeras så att 

värdena ej försummas. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen har för avsikt att visa på huruvida konflikter kan uppstå mellan varsamhetskraven 

och andra normer enligt bygglagstiftningen. Den process som följer av en försäljning från 

Trafikverket till ny ägare kommer granskas närmare. Förfarandet blir allt vanligare då många 

järnvägsbyggnader uttjänt sitt syfte för järnvägsverksamheten. När stationshusens funktioner 

ändras ställs krav utifrån bygg- och miljölagstiftning, varför syftet kommer vara att utröna 

följderna som en ombyggnad för med sig, samt redovisa för de regler som skall tas hänsyn vid 

en ändrad användning. Att kunna visa på hur man genom varsamma åtgärder kan uppnå 

kraven enligt bygglagstiftningen, kommer att utgöra en del av denna uppsats. Vidare syftar 

uppsatsen till att utifrån ett utvalt objekt kunna beskriva vilka kulturhistoriska värden som bör 

tas hänsyn till vid ändrad användning. De omgestaltningar som aktuellt stationshus kommer 

att gå igenom värderas utifrån varsamhet av de kulturhistoriska värden. Med anledning av 

detta blir det nödvändigt att genomföra en antikvarisk förundersökning som består av en 

omfattande historie- och okulärbeskrivning. Någon mer detaljerad dokumentation över 

stationshuset finns inte sedan tidigare, varför uppsatsen syftar till att mer ingående göra en 

beskrivning över objektet. Denna kommer inte bara vara viktig vid utvärderingen av aktuella 

åtgärder utan blir också ett värdefullt underlag för byggherren vid eventuella framtida 

åtgärder. Avslutningsvis kommer en del av diskussionen bestå av en konsekvensbeskrivning, 

som beskriver följderna av de tänkta åtgärderna, där det också kommer lyftas fram alternativa 

lösningar.  

 

1.4 Frågeställning 

Ett antal frågor enligt följande kommer i denna uppsats sökas svar:  

 Hur kan ett före detta stationshus utifrån ett bevarandeperspektiv anpassas till nya 

verksamhetsområden, och innebär kraven vid ändrad användning ett stort hinder för 

att kunna skydda de kulturhistoriska värdena? 

 Hur går en försäljnings- och bygglovsförpliktigad process av ett före detta statligt 

stationshus till?  
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 På vilket sätt kan det utvalda objektet beskrivas och hur har det förändrats över tid, 

samt i vilken kontext kan det placeras? Detta är av betydelse för att kunna klarlägga 

stationshusets historik och därmed genomföra en kulturhistorisk värdering. Frågan är 

relevant för att kunna lyfta kulturvärden och på så vis motivera för ett bevarande av 

dessa.    

 

1.5 Material och metod 

För att bedöma objektets kulturhistoriska värden har framförallt den av Riksantikvarieämbetet 

utgivna, och av Axel Unnerbäck författade boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 

begagnats. Under avsnittet ”Kulturhistorisk värdering av Ormaryds stationshus” redovisas 

mer ingående för hur denna klassificering ser ut och används.  

 

Riksarkivet i Arninge, Stockholm, har tjänat som värdefull källa för framtagning av äldre 

ritningar, protokoll och diverse handlingar, som framförallt varit av vikt för den historiska 

kontexten, likaså har landsarkivet i Göteborg haft intressanta ritningar på stationshuset. 

Stationshusets ägare har tillhandahållit väsentliga handlingar rörande bygg- och 

ändringsprocessen, samt tillhandahållit undertecknad äldre fotografier.  

Ägaren har även ställt till förfogande äldre vykort och fotografier, som i sin tur hämtats från 

Järnvägsmuseet i Gävle. 

 

I den offentligrättsliga lagstiftningen återfinns Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och 

byggförordningen (2011:338), vilka är grundläggande lagar kring hur den byggda miljön skall 

utformas, dessa ligger till grund för en stor del av arbetet. Boverkets byggregler (BBR) består 

av fundamentala föreskrifter och allmänna råd vad gäller den byggtekniska utformningen, och 

kommer att spela en central roll i analysen kring praktiska lösningar. Statens fastighetsverk 

har bland annat givit ut rapporten Ventilation i äldre byggnader. Titeln är talande och återger 

ventilationshistorik och lämpliga råd för varsam anpassning till äldre byggnader.  

 

En väsentlig del av uppsatsen består av dokumentation och inventering av berört stationshus, 

som till stor del utgörs av fotodokumentation och okulärbesiktningar. Litteratur kring den 

lokala järnvägs- och ortshistorien har varit av relevans för att knyta ihop kontexten, och 

intervjuer med berörda parter upptar likaså en betydelsefull del av arbetet. Sveriges 

järnvägshistoria och dess arkitektur finns att tillgå i ett antal litterära verk. 
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1.6 Forskningsläge 

En hel del litteratur kring stationshus finns publicerat. Dessa skrifter behandlar till största del 

det konstvetenskapliga området, som i mångt och mycket redovisar för arkitekturen och 

järnvägshistoria. En omfattande bok som behandlar ämnet är Linda Bjur Rosenbergs 

Stationshus – järnvägsarkitektur i Sverige.  

 

Riksantikvarieämbetet har i samband med Banverkets avveckling av byggnader gjort en 

inventering av byggnadsbeståndet vid Sveriges järnvägar, vilket bland annat utmynnat i 

rapporten Kulturvärden längs spåret – Banverkets avvecklingsprojekt. Examensarbetet 

Avveckling av Banverkets fastigheter upplåtna med nyttjanderätt för bostad författad av Stig 

Bolander, tar upp stationshusens omvandling till just bostäder men berör inte andra 

upplåtelseformer. Det finns en tämligen god tillgång till litteratur som berör byggande, och 

ändring av användning, exempelvis Uno Nordstrands Byggprocessen. En uppsats som mer 

tangerar det juridiska fältet är Bygglovsprövning vid ändring av byggnader med 

kulturhistoriskt intresse av Svedberg T. Svedberg analyserar i sitt arbete olika bygglov 

angående ändring av byggnad som fått rättsliga konsekvenser, där byggnadsnämnde då 

inledningsvis nekat bygglov på grund av att det inte varit förenligt med varsamhetskraven2.   

 

Statens fastighetsverk har en ganska gedigen erfarenhet vad gäller brand-, tillgänglighets- och 

ventilationsanpassning i äldre byggnader. Anpassningen till byggnader som de förfogar över 

är ofta mycket mer omfattande och kraven högre än när det gäller ett privatägt stationshus. 

 

1.7 Källkritik  

De primärkällor som använts i form av originalhandlingar från Riksarkivet bedöms ha hög 

trovärdighet. Bygglagstiftningarna som brukas flitigt får även de antas vara tillförlitliga, dock 

skall has i åtanke att dessa är öppna för tolkning. Litteraturen kring Ormaryd och dess 

järnvägar kan till viss del vara romantiserade men detta rör troligtvis inte så mycket det 

material som plockats ut för denna uppsats. En del av källorna är hämtade från vad man kan 

kalla ”coffé table” – böcker och har väl till stora delar präglats av författarnas egna tycke, 

smak och uppfattningar. Detta gäller framförallt Byggnadsvård i praktiken – Utvändig 

                                                 
 
 
2 Bygglovsprövning vid ändring av byggnader med kulturhistoriskt intresse, s. 3 



 
 
 
 

5

renovering. Boken Kulturhistorisk värdering av äldre bebyggelse erbjuder ett sätt att värdera 

bebyggelse på i Sverige men det behöver inte innebära att detta sätt är mer korrekt än 

exempelvis ex-territorial litteraturen inom ämnet. Handlingar från kommun och byggherre 

speglar den verklighet som uppsatsen varit tvungen att förhålla sig till, och att lägga en 

värdering i detta känns tämligen irrelevant, detsamma gäller myndigheternas handlingar. De 

är vad de är helt enkelt. Detta förhindrar inte att beslut och liknande kan ifrågasättas och att 

regionala myndigheter på andra orter än fallstudien kan agera annorlunda. De examensarbeten 

som förekommer i ringa omfattning kan ha bristfällig information, eftersom det vid sådana 

arbeten inte är helt ovanligt att det ”slinker” igenom oklarheter.  

 

1.8 Avgränsning och urval 

Studien begränsar sig till ett utvalt objekt, Ormaryds stationshus, detta för att på den relativt 

begränsade tid för uppsatsen kunna göra en grundlig genomgång och undersökning av 

frågeställningarna. Den ändrade användningen kommer att beröra kraven på lokal dit 

allmänheten har tillträde, samt kraven på arbetsplats.  

 

Urvalet av fallstudie har skett utifrån Riksantikvarieämbetets lista över kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader som förvaltats och därefter frånsålts av Banverket. Listan reviderades 

1994-03-15. I kontakt med Arja Källbom som bedriver egen verksamhet inom det 

antikvariska fältet fick jag reda på att hon och hennes man Rikard Källbom år 2009 förvärvat 

ett stationshus, som skulle få ändrad användning i deras företag till kontors- och butikslokal. 

Jag ansåg då att objektet kunde vara intressant att titta närmare på i och med byggherrens 

förmodade ambition om varsamhet vid renoveringen, med tanke på bakgrunden som 

antikvarie. Kontakt med fastighetsägaren togs i ett tidigt skede. Ägaren visade sig vara 

mycket tillmötesgående och har visat på stort engagemang angående denna uppsats, vilket 

underlättat arbetet avsevärt.  

 

Valet av fallstudie baseras även på det faktum att den ändraden användningen är färsk och 

därmed utgår byggprocessen från nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. 

Tilläggas skall även att stationshuset visade sig vara arkitektoniskt, hantverksmässigt och 

kulturhistoriskt intressant, bland annat på grund av sin välbehållna interiör och exteriör, varför 

detta också vara av relevans för urvalet. Stationshuset har fastighetsbeteckningen Norra 

Solberga bandel 1:2, med adress Stinsgatan 4, 571 72 Ormaryd.  
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Främst så kommer det vara aktuellt att identifiera de kulturhistoriska värdena. Bearbetning, 

värdering, val av ambitionsnivå för bevarande, dokumentation och vård, samt koppling till 

uppföljning enligt Unnerbäck värderingssystem kommer inte medvetet få en djupare analys. 

Granskningen av detaljlösningar vid aktuellt fall kommer i första hand att begränsas till brand, 

tillgänglighet och ventilation.         

  

1.9 Förväntade resultat 

Uppsatsarbetet förväntas kunna undersöka hur en ändrings- och bygglovsprocess kring ett, av 

Trafikverket, frånsålt stationshus kan te sig. Även att kunna ta reda på vilka möjligheter det 

finns för ett fortsatt bevarande av stationshusets kulturhistoriska värden, trots kraven som 

enligt lag en omvandling till andra ändamål för med sig, är också vad som förväntas. I övrigt 

räknas med att utifrån del av det värderingssystem som återfinns i boken Kulturhistorisk 

värdering av bebyggelse, kunna lyfta fram ett stort antal kulturhistoriska värden från utvalt 

objekt.    

 

2. Undersökning 

 

2.1 Ägareförhållande och ägarbyten av statens stationshus  

När järnvägarna etablerades under 1800-talets mitt var det Sveriges järnvägar, samt ett större 

antal enskilda bolag som var ägare. Då bolagiseringen av SJ genomfördes 1988 uppdagades 

att det fanns ett stort överflöd av byggnader, men det var inte förens i samband med att 

byggnaderna överfördes till Banverket 2003 som beslut togs av regeringen att de byggnader 

som ansågs överflödiga för driften av järnvägen snarast skulle avvecklas. Banverket inledde 

så sitt arbete med att fastslå vilka byggnader som uttjänat sitt behov för 

järnvägsverksamheten. Ganska snart blev det uppenbart att det var av stor vikt att säkerställa 

de kulturhistoriska värdena, som många av byggnaderna besatt. Det skulle nu utrönas vilka 

dessa byggnader var, och dokumentationer inleddes av de som var aktuella för rivning eller 

förändring på något annat vis.3 I samband med SJ: bolagisering övertogs många byggnader av 

                                                 
 
 
3 Kulturvärden längst spåret, s. 3 
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Jernhusen AB, de som inte så gjorde stannade kvar hos Banverket4. Sedan dess har en hel del 

sålts ut till privatpersoner.       

 

2.2 Regelverk kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

I Sverige är enligt lag 27 stationer skyddade som byggnadsminnen, det vill säga att de faller 

under 3 kap. Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Av de stationshus som Trafikverket 

valt att behålla finns ett antal som är skyddade som statliga byggnadsminnen i enlighet med 

Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Med tanke på hur många 

stationshus som finns representerade inom Sveriges gränser kan denna siffra te sig tämligen 

blygsam. Utöver skydden som kulturminneslagen erbjuder finns de föreskrifter som är 

representerade i Plan- och bygglagen (2010:900) att tillgå. 8 kap. 13 § i denna lag föreskriver 

att byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan också 

stödja sig på 14 § angående underhåll och varsamhet, samma lag, som talar om att byggnader 

skall vårdas och underhållas så att deras utformning och tekniska egenskaper enligt 4 § i 

huvudsak erhålles.5 Den 4 § berör byggnadsverkets tekniska egenskaper i fråga om bland 

annat bärförmåga, brand, miljö och tillgänglighet6.  

 

2.3 Regler, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för ändring av byggnad 

Det finns ett antal regler och allmänna råd att förhålla sig till vad gäller ombyggnation 

generellt. Föreskrifter är författningar som skall följas medans allmänna råd är 

rekommendationer kring hur något kan utföras för att uppfylla vissa regler (lagar, 

förordningar eller föreskrifter)7. Föreskrifter beslutar olika myndighet om, exempelvis 

länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Lagar stiftar riksdagen och förordningar beslutas av 

regeringen8. Vad som framförallt blir aktuellt vad gäller Ormaryds stationshus är ändring av 

byggnad. Med ändring av byggnad menas att en eller flera åtgärder förändrar en byggnads 

                                                 
 
 
4 Riksantikvarieämbetet, Ang. upphävande av förteckningar över § 12 och § 14 byggnader enligt förordningen 

(1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. gällande Banverkets byggnader Dnr 311-4942-2009 
5 8 kap. 13 och 14 §§ PBL (2010:900) 
6 8 kap. 4 § PBL (2010:900) 
7 BBR, s. 19 
8 Ventilation i äldre byggnader, s. 9    
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konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde9. När man talar 

om ändrat användningssätt syftar detta på att byggnaden kommer att användas på ett annat 

sätt än den gjorde innan ändringen, exempelvis när ett stationshus omvandlas till butiks- och 

kontorslokal. Ombyggnad är en typ av ändring, likaså tillbyggnad. Det finns inte några exakta 

gränsvärden för när underhåll övergår till ombyggnad, utan här får hänsyn tas till den gällande 

situationen. 10    

 

Generellt lyder att det är samma krav då ändring av byggnad sker som vid uppförandet av ny 

byggnad, men vid ändring skall kraven anpassas och avsteg får därmed göras med hänsyn till 

ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskraven och 

förvanskningsförbudet. Att en ändring av byggnad ska utföras varsamt innebär bland annat 

att; husets karaktär ska bevaras genom att bevara det som fungerar, välja och placera 

inredning och utrustning så att den harmoniserar med den gamla, höra med de boende om 

byggnaden angående kunskapen kring denna, upprätthålla möjligheten för fortsatt varsamhet 

och möjliggöra för framtida underhåll och förändringar. Varsam ändring är inte att: byta ut 

befintliga delar, material och komponenter som är möjliga att laga, enligt dagens 

nybyggnadsuppfattning flytta väggar och dela av rum för att åstadkomma en annan 

planlösning, samt inte heller standardisera gestaltningen av en byggnad eftersom alla 

byggnader har varierande förutsättningar.11   

 

Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) och Plan- och byggförordningen (PBF) (2011:338) 

gäller för samtliga byggnadsverk. Lagen och förordningen gäller såväl vid nybyggnation och 

flyttning som vid ändring och underhåll av byggnad.12 Plan- och bygglagen är en 

sammanställning av regler som i huvudsak innehåller planläggning av mark och vatten, bygg- 

och rivningslov, samt marklov och tillsyn och kontroll av byggarbeten. Plan- och 

byggförordningen är en praktisk översättning av Plan- och bygglagen och föreskriver hur 

denna ska tillämpas.  

 

                                                 
 
 
9 1 kap. 4 § PBL (2010:900)   
10 Byggprocessen, s. 236 
11 Byggprocessen, s. 236 
12 BBR, s. 12 
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Det som finns i Byggnadsverkslagen (BVL) rör bland annat hur tekniska krav på 

byggnadsverk ska uppnås och har sin praktiska motsvarighet i Byggnadsverksförordningen 

(BVF). Boverkets byggregler – BBR är en del av Byggnadsverksförordningen och tillika 

regelsamling som beskriver hur vår byggda miljö skall och bör utformas i praktiken.13 Ordet 

”skall” eller ”ska” reglerar att åtgärden måste vidtagas, medan ordet ”bör” förekommer i 

samband  med rekommendationer för hur något kan utföras för att uppfylla målen. I BBR 

presenteras vilka krav som gäller vid nybyggnation, samt det som är av relevans för denna 

uppsats; krav vid ändring av byggnader. Tidigare fanns BÄR – Boverkets ändringsråd, men 

som namnet avslöjar innehöll denna endast råd, numera är det alltså krav vid ändring av 

byggnad enligt BBR14.  

 

Generellt gäller samma egenskapskrav som vid nybyggnation, men hänsyn skall tas till den 

befintliga byggnadens förutsättningar, och det går då ofta att genom alternativa lösningar 

uppnå de specifika kraven. Enligt 8 kap. 7 § PBL och 3 kap. 23 § PBF (Plan- och 

byggförordningen) skall alltid hänsyn tas till den befintliga byggnadens förutsättningar och 

vägas mot ändringens omfattning vid ombyggnation.15 I 8 kap. 2 och 5 §§ PBL kan utläsas att 

kraven endast skall tillämpas på den byggnadsdel som är aktuell för ändring. Om ändringen 

blir för omfattande och påverkar byggnaden i stort, och det på så vis blir fråga om en 

ombyggnation, skall kraven tillämpas på hela byggnaden om inte detta är orimligt.16  

 

Då en byggnad eller del av byggnad tillskrivs ny användning bör här enligt BBR högre krav 

kunna ställas än då en byggnad enbart byggs om men bibehåller sin tidigare funktion. Större 

skäl till att minska kravnivån kan dock finnas då en byggnad med betydande kulturhistoriska 

värden skall få ändrad användning, här skall en väg där såväl kulturvärden som tekniska 

egenskaper tillgodoses eftersträvas.17 Krav på varsamhet är till för att skydda de egenskaper 

som är värda att bevara hos en byggnad, vilket innebär att ändringar skall utföras på ett sätt så 

att byggnadens ursprungliga utseende respekteras18. 

                                                 
 
 
13 Byggprocessen, s. 14 - 15 
14 Wenander V, intervju 2012-05-17 
15 BBR 1:22, s 76 
16 8 kap. 2 och 5 §§ PBL 
17 BBR 1:2232, s 79 
18 BBR s. 23 
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2.4 Ormaryds stationshus 

 

 

 

 

I det lilla samhället Ormaryd, i Nässjö kommun står ett stationshus utav tegel och blickar ut 

mot spåret. Det placerar sig utmed sträckan Nässjö – Oskarshamn som uppkom på grund av 

behovet att ha en transporförbindelse med östkusten, målet var att slutligen kunna 

sammanbinda den västliga banan med utgång från Göteborg med Sveriges östkust. Arbetet 

inleddes 1 april 1869, efter att ha föregåtts av livliga debatter kring banas exakta dragning. 

Slutligen togs beslutet att sträckan skulle gå från Nässjö vidare till Eksjö – Bruzaholm – 

Hässleby – Mellby, med slutdestination Oskarshamn. Det blev den engelske ingenjören J. 

Wilkinson som genom sin firma Lucas & Wilkinson tillsammans med entreprenörsfirman 

Morton & Sons tog sig an uppgiften att dra banan19. Fem år efter det inledande arbetet, 

närmare bestämt den 11 november 1874 kunde så den nya järnvägen invigas20. 

                                                 
 
 
19 Nässjö – Oskarshamns järnväg 1874 – 1974, Bockabanan – ett 100 årsjubileum, s. 11, 12 och 20 
20 Nässjö – Oskarshamns järnväg 1874 – 1924, s. 7 

Bild 1. Lokalisering av 
stationshuset i Ormaryd. 
(Nedladdad från Eniro 2012-
06-04)
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Bild 2. Vykort från tidigt 1900-tal över stationsområdet i Ormaryd. Lägg märke till den parkliknande miljön. 
Stationshuset är idag sig likt bortsett från avsaknaden av verandan. (Bildkälla: Anneberg - Ormaryds 
järnväg)   
 

I Ormaryds närliggande samhälle Anneberg växte i det unga 1900-talet en tändsticksfabrik 

fram som under de följande åren kom att få en kraftig tillväxt. Med den ökade produktionen 

blev transporten av råvaror och varor till och från fabriken allt mer komplicerat, och den 

naturliga lösningen på detta föreföll vara en ny järnvägsförbindelse. Bolaget i Anneberg var 

dotterbolag till det i Jönköping placerade Vulcanbolaget, vilka också tog beslut om att bekosta 

den nya järnvägen mellan Ormaryd och Anneberg. Utstakning ägde rum på försommaren 

1907 och banan togs i bruk 1909.21 Sträckan nyttjades av boende i Anneberg som bytte tåg i 

Ormaryd för vidare färd mot Nässjö eller Oskarshamn. På stationen skedde framförallt 

omlastning av aspstockar för tändstickstillverkningen samt omlastning av tändstickor som 

skulle vidare ut på kontinenten, stationen användes även för post- och annan godshantering.22 

När stationsområdet var som mest omfattande inbegrep det en mängd byggnader och andra 

anläggningar. Stationshus, godsmagasin, källare, vedbod, avträde, magasin, rum för 

omlastare, privat magasin, vagnvåg, lastkaj, privat hus, banvaktstuga och ekonomibyggnader 

stod utplacerade på ett tämligen begränsat område (bild 3 och 4).           

                                                 
 
 
21 Anneberg – Ormaryds järnväg, s. 18 - 19 
22 Anneberg – Ormaryds järnväg, s. 34 
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Bild 3 o 4. Till vänster – ritning över 
stationsområdet, 1920-tal. Ovan – beteckning över 
byggnaderna på området. (Riksarkivet i Arninge) 

 2 
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Stationshus av tegel blev fram mot det sena 1800-talet allt mer vanligt och kom i många fall 

att ersätta de tidigare av trä, då dessa antingen flyttades eller revs. Vid tiden blev det allt 

viktigare att uppvisa en god representativitet på järnvägsorterna.23 På platsen för Ormaryds 

nuvarande stationshus har det tidigare legat ett av trä, vilket uppfördes i samband med 

dragningen Nässjö – Eksjö 1873. Denna oansenliga byggnad ersattes 1899 av nuvarande i 

tegel. Vid tiden existerade inget egentligt samhälle här men stationen användes av ett antal 

personer hemmahörande på omkringliggande gårdar.24 Anledningen till behov av nytt 

stationshus framgår av järnvägsstyrelsens nedteckning:  

 

Vintertid försiggår här en avsevärd virkestransport och under sommaren är persontrafiken tidtals 

betydlig, varför ett nytt stationshus å annan plats uppföras i stället för det gamla, som är illa 

beläget och till sin beskaffenhet mycket dåligt. Godsbod, vedbod och lastkaj, som stationen nu 

saknar, uppföras och en platform af behöflig längd anläggas.25 

 

I Eksjötidningen finns att läsa att det år 1898 kommit på tal att uppföra ett nytt stationshus då 

det gamla var undermåligt. Järnvägsstyrelsen ville senast den 20 juni samma år ha in anbud 

gällande uppförandet av ett nytt stationshus, ritningar och materialförslag skulle finnas för 

beskådan på baningenjörsexpeditionen.26 Styrelsens protokoll från den 29 mars 1898 bekräftar 

att ritning och kostnadsförslag till nytt stationshus i Ormaryd skulle upprättas. Daterat den 11 

maj samma år återfinns i protokollen att:  

 

Föreliggande ritning till stationshus i Ormaryd skall omritas så att den blev tillämplig på 

byggnad av sten, samt ska anbud utfärdas på byggnaden. 27  

 

Den 31 samma månad finns att läsa att gällande ritning för stationshuset har godkänts, samt 

att det återigen skulle utfärdas anbud på byggnadens uppförande.28 Efter hållen 

entreprenörsauktion angående nytt stationshus av sten föll lotten på F. Magnusson i Tigerstad, 

                                                 
 
 
23 Stationshus – järnvägsarkitektur i Sverige, s. 93 
24 Anneberg – Ormaryds järnväg, s. 34 
25 Styrelseprotokoll – signerat Stockholm 1897, Pärm: Nässjö – Oskarshamn AB, F1:2, Riksarkivet Arninge 
26 Järnvägen gav liv åt bygden, s. 23-24 
27 Styrelseprotokoll – 29 mars, 11 och 31 maj 1898, Pärm: Nässjö – Oskarshamn AB, Styrelseprotokoll 1898 – 
1902, Riksarkivet Arninge 
28 Styrelseprotokoll – 29 mars, 11 och 31 maj 1898, Pärm: Nässjö – Oskarshamn AB, Styrelseprotokoll 1898 – 
1902, Riksarkivet Arninge 
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Mörlunda, efter att hans firma lämnat lägsta anbud. Det fastslogs här att arbetet skulle 

påbörjas i dagarna, det vill säga någon gång i juli och byggnaden skulle stå under tak den 1 

november. Det gamla stationshuset lades ut till försäljning och Trafikchefen på Nässjö-

Oskarshamns järnväg mottog den 10 augusti 1899 ett anbud på byggnaden.29 Enligt 

byggmästare F. Magnusson ansåg han själv ha lidit stora förluster vid uppförandet av 

stationshuset, och ansökte därför om ersättningen för detta. Till sin besvikelse avslogs hans 

ansökan av styrelsen.30 Kostnadsberäkningen för stationshuset uppgick till 5200 kronor31, 

vilket enligt konsumentprisindex motsvarar cirka 282 000 kronor32.  

 

Det hade varit av stort intresse att lyckas utröna vem som ritat stationshuset. Intresset delas av 

byggherre såväl som av undertecknad, men tyvärr kan här inte redovisas för vem arkitekten 

var. Senare uppmätningsritningar från landsarkivet i Göteborg är signerade, men signaturen 

tillhör med största säkerhet den som upprättade uppätningsritningen 1917 och har således 

ingen koppling till originalet. Vad gäller fasaddekoren finner byggnaden till viss del sina 

jämlikar i Sommens stationshus i Småland och i stationshuset i Sölvesborg. Stationshuset i 

Sommen, som är av typen Boxholmsmodellen33, uppvisar liknande fönster, samt uppe vid 

takfoten snarlik utkragning av fasaden med därtill hörande konsoler (bild 5). Folke Zettervalls 

stationsbyggnad i Sölvesborg har samma typ av murskift med dekorativ inverkan i form av 

antingen gråa tegelstenar eller betongsten som även finns representerad på byggnaden i 

Ormaryd34 (läs mer under avsnittet ”dokumentvärden”). Mönstermurning av liknande art 

berättar en byggnad i de västra kvarteren i Jönköping om. Alltså finns ett antal byggnader, 

vilka uppvisar snarlika formspråk representerade på ett ganska begränsat geografiskt 

områden, med undantag för byggnaden i Sölvesborg. 

 

                                                 
 
 
29 Järnvägen gav liv åt bygden, s. 23-24 
30 Styrelseprotokoll - signerat 10 aug 1899, Pärm: Nässjö – Oskarshamn AB F1:2, Riksarkivet Arninge   
31 Styrelseprotokoll – år 1897, Pärm: Nässjö – Oskarshamn AB F1:2, Riksarkivet Arninge 
32 Prisomräknare: http://www.historia.se/ 
33 En liten historik om järnvägsstationerna i Frykerud, s. 2: 
http://www.rundofager.se/frykerudsbilder/Diversetext/Jvgstationer.pdf 
34 Stationshus – järnvägsarkitektur i Sverige, s. 214 - 215 
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Bild 5. Man kan finna en viss likhet mellan Boxholmsmodellen på bilden och Ormaryds stationshus, även om 
det krävs lite ansträngning. Framförallt är det detaljarbeten i teglet som överrensstämmer, samt fönstrens 
formspråk. (Bildkälla: En liten historik om järnvägsstationerna i Frykeryd)  
  

2.4.1 Exteriör och interiör  

Stilmässigt påminner Ormaryds stationshus om ett formspråk hämtat från Sveriges sydligare 

slättlandskap eller Danmark, snarare än från ett skogsbeklätt småland. Stationshuset är en 1 

och ½ plans vinkelbyggnad, uppförd i rött tegel på huggen granitsockel35, och under flackt 

sadeltak av falsad bandplåt. Muren är av typen skalmur36, det vill säga den består av två jämte 

varandra ställda tegelmurar vars mellanrum fyllts med stenskrot eller något likartat. 

Murverket är uppfört i så kallade kryssförband, med vartannat skift med koppsida respektive 

löparen utåt ställda i kryss37. Som framgår av äldre fotografier har taket tidigare varit beklätt 

med skivor av plåt, och då med skarven i samma linje vilket var det förekommande innan 

1920 – talet då skarvarna började förskjutas på grund av dubbelfalsning38. Tillsammans med 

äldre fotografier kan det då antas att bygganden från början varit försett med plåttak. Uppe i 

nock sitter två oputsade och fint mönstermurade skorstenar av den typ som blev vanlig efter 

1800-talets mitt, beslagen tillkom 2011 men är tidstypiska och en företeelse som i första hand 

återkommer på byggnader med oregelbunden eldning i39.  

 

                                                 
 
 
35 Laga kraft, planbeskrivning, Ormaryd 6, s. 7 
36 Ändrad användning, Byggnadsbeskrivning, F d stationshus och magasin Ormaryd, s. 3 
37 Hantverket i gamla hus, s. 36 
38 Hantverket i gamla hus, s. 164-165 
39 Byggnadsvård i praktiken – Utvändig renovering, s. 44, 51-52 
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Byggnaden har nedtill fyrluftade och upptill tvåluftade fönster som till sin utformning är 

segmentbågsformade, samtliga är målade i en mörkgrön kulör. Bågarna är tvåspröjsade och 

försedda med munblåst glas. Till viss del förekommer mönstermurning i fasaden. Detta ger 

sig till känna i andra våningens grupperade fönster som avlastas av dekorativa avlastningsvalv 

vilka stäcker sig över fönsterparens fulla bredd. Ett annat dekorativt fenomen som fasaden 

uppvisar är de förband och bågar av mörkgrå sten (eventuellt betongsten) som förekommer på 

varierande höjder. De som är placerade i fönstrets bröstning, respektive ovankant löper runt 

hela fasaden, på gavelröstena förekommer tre horisontala skift; ett cirka mitt på fönstren samt 

ett i ovankant, och ett längst uppe vid nock. I övrigt går samma typ av fris igen och följer 

fönstrens och dörrarnas valv, samt löper i linje med takfallet på gavelröstena. 

 

 
Bild 6. Stationsbyggnaden i dag. (Bildkälla: Erik Blomqvist 2012-03-10)  
  

 

Vidare finns en raffinerat utformad tegelfris längs samtliga fasader. Denna har sin sträckning i 

underkant på de små rektangulära fönstren som sitter strax under takutsprånget, och ger 

intrycket av ett antal konsoler som bär upp det övre planets något utskjutande väggliv (bild 7 

och 10). De mindre fönstren har en mörkbrun kulör, som möjligtvis kan vara en mörknad 

guldockra och tillika fönstrens originalkulör. Tak- och gavelutsprång har lövsågade tassar i 

sen 1800-talsanda, dessa är infärgade i samma gröna kulör som utsprångens brädor och 

plåttaket, även fotrännor och stuprör uppvisar samma färg. 
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Avståndet till järnvägen uppgår till tretton meter. Fasaden som är riktad mot spåret har 

ursprungligen haft en veranda utförd i schweizerstil (bild 9). Verandan bestod av en 

stolpkonstruktion med mellanliggande räcke och upptill krysställda konsoler i skydd av ett 

skärmtak. På samma fotografi framträder också de för tiden så typiska stuprören med raka 

krökar, vilka senare ersatts av modernare av varianten svängda krökar. Den äldre varianten 

ger också ett smäckrare intryck. På fotot, som troligtvis är taget någon gång i början av 1900-

talet är en stor ljuslykta placerad på ena knuten mot spåret. Andra skillnader är ytterdörrarna, 

de nuvarande sattes in på 1940-talet i samband med renoveringen av väntsalen, likaså är 

fönstren på sydöstliga gavelröstet idag utbytta.  

 

De murade skiften i mörkgrått går inte att urskilja på fotot nedan. Bildens kvalitet är god och 

skiften kan vara ett senare tillägg även om detta inte skull vara så troligt, de har dock kommit 

till innan 1973 eftersom de förekommer på ett fotografi från denna tid (bild 11). Texten 

Ormaryd finns än idag kvar på den norsöstliga fasaden, den har åtminstone funnits där sedan 

1915 enligt fotografi daterat till detta år. Dock saknas idag den mindre texten som en gång 

Bild  7 o 8. Lägg märke till likheterna mellan friserna i 
ovankant. Till vänster: Nordöstra gaveln, Ormaryds 
stationshus. Till höger: Östra fasaden, klostergatan 33 
Jönköping. Denna byggnad har dessutom samma typ av 
mönstermurning i gesimsen som skorstenarna i Ormaryd 
(Bildkällor: Erik Blomqvist 2012-04-28 och 2012-04-30)  
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funnits där, här skulle det möjligtvis ha kunnat stå Nässjö-Oskarshamn, Oskarshamn-Nässjö, 

samt då avstånden till ändstationerna40. 

 

 

 
Bild 9 o 10. Fotografi från tidigt 1900-tal. Av de detaljer som inte längre finns kvar märks bland annat 
verandan, lyktan på knuten och dörrbladet på den sydöstliga gaveln. (Bildkälla: Kopia finns hos byggherre 
Arja Källbom, original i Järnvägsmuseet i Gävle). Nedan syns spår i murverket efter verandan. Att återskapa 
lutningen på verandataket skulle inte vara svårt. (Bildkälla: Erik Blomqvist 2012-04-28) 
 

 

 

                                                 
 
 
40 Källbom A. intervju  2012-03-10 
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Bild 11. Fotografi taget från nordväst 1973. OBS! Fotografiet är spegelvänt. (Kopia finns hos byggherre Arja 
Källbom, original från Bengt Spade) 
  

Olika historiska skikt förekommer i interiören, men i huvudsak dateras de till byggnadstiden 

respektive 1940-1950-talet. Takhöjden är väl tilltagen och uppgår i bottenplan till 3,20 m.41 

Rummen är asymmetriskt disponerade på grund av den oregelbundna planen. Den sydvästliga 

entrén leder besökaren in till tamburen/förstugan, till vänster finns köket i 1950-talsutförande 

(bild 12). Köksinredningen är typisk för 1950-talet med bland annat överfalsade luckor med 

slät yta och tillkom förmodligen i samband med att stationshuset fick påkopplat kommunalt 

vatten- och avloppssystem, detta följdes av att flera rum fick en funktionalistisk prägel42. 

Inredningen är platsbygd och utnyttjar rummets fulla höjd, bänkskivorna är av trä, handtagen 

av senare modell. Nuvarande ägarna har tapetserat om vägarna med en tidstypisk tapet som de 

funnit i byggnaden (bild 13). Vidare genom köket finns den före detta matsalen som har 

ljusinsläpp från två håll fördelat på två fönster i sydvästlig riktning respektive ett större 

fönster i riktningen nordväst, uppe vid taket finns en putsad hålkälslist. Härifrån, i nordöstlig 

riktning disponerar sig salongen som till sin plan är en spegelvänd version av matsalen. 

Matsal och salong har tidigare varit försedda med kakelugnar (jämför med bild 17), samt har 

bevarade snickerier så som dörrar, fönsterfoder och nischer. 

 

                                                 
 
 
41 Källbom A. intevju 2012-03-10 
42 Ändrad användning, Byggnadsbeskrivning, F d stationshus och godsmagasin i Ormaryd, s. 3 
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Innanför salongen möter besökaren väntsalen (bild 16), var man tågresenär hade istället det 

naturliga rörelsemönstret varit att träda in i väntsalen genom verandaentrén på stationens 

nordöstra fasad. Rummet genomgick en omfattande omgestaltning 1946 då Nässjö – 

Oskarshamns järnväg förstatligades43, och har en hel del intressanta inredningsdetaljer 

bevarade från den tiden. Det mest påtagliga är den klarlackade panelen i smala dimensioner, 

de fasta bänkarna, samt biljettluckan med sin karaktäristiska skylt (bild 14). Inredningen är 

mycket typisk för 1940-talets inredningsideal vad gäller offentliga miljöer.  

 

Bakom biljettluckan ryms kontorsdelen/ stinsexpeditionen, och här innanför bagageförrådet 

som också har en dörr i direkt anslutning till väntsalen. Stinsexpeditionen är försedd med en 

bröstpanel av pärlspånt, förmodligen från byggnadstiden, den avslutas upptill av en bröstlist. 

Numera är panelen målad i en ljusgul kulör, där färgen flagnat syns en äldre grå. 

                                                 
 
 
43 Ändrad användning, Byggnadsbeskrivning, F d stationshus och godsmagasin i Ormaryd, s. 3 

Bild 12. Det platsbyggda köket, senare 
handtag. (Bildkälla: Erik Blomqvist 
2012-04-28)     

Bild 13. Tapet och dörrfoder i 
köket. (Bildkälla: Erik Blomqvist 
2012-04-28)     
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Lysrörsarmaturen i utrymmet känns relativt ovanlig. Väggen mellan väntsal och 

stinsexpedition har en gång i tiden flyttats, förmodligen då väntsalen fick ny skepnad på 1940-

talet. Tidigare fanns en dörr från bagageutrymmet i direkt anslutning till väntsalen, denna har 

satts igen och platsen för den är numera i stinsexpeditionens utrymme eftersom mellanväggen 

här flyttats. Från bagageförrådet fanns även en dörr som leder tillbaks till förstugan, samt en 

som leder ut till den sydöstra gaveln. Rummet har likt expeditionen pärlspåntad bröstning, 

men här struken i en grå kulör där tidens tand skapat en vackert patinerad yta. En mängd 

elinstallationer täcker väggytorna över panelen. I det nordvästra hörnet finns en kraftig 

försänkning av golvet för den tidigare oljepannan (bild 15). 

 

  

 

Bild 14. Väntsalen. Biljettlucka 
med skylt. Innanför ligger 
stinsexpeditionen. (Bildkälla: 
Erik Blomqvist 2012-04-28)     

Bild 16. Väntsalen med sin 
offentliga karaktär. 
Fristående bänkar och 
smal bröstpanel. (Bildkälla: 
Erik Blomqvist 2012-04-28)  

Bild 15. Gamla 
bagageförrådet med 
nersänkning efter 
oljepannan. (Bildkälla: 
Erik Blomqvist 2012-04-28)  
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Bild 17. Uppmätningsritning av bottenplan 1917. (Kopia från byggherren Arja Källbom, originalet finns på 
landsarkivet i Göteborg) 
  

 

I förstugan leder den svängda trappan (u-trappan) upp till stinsbostaden på andra plan. På 

vägen upp finns ett fönster till höger som sprider ett behagligt ljus över trapphuset, en vackert 

snidad ledstång med mässingsfästen underlättar förflyttningen till andra våningen. Väl uppe 

möts besökaren av en tämligen mörk hall, vars ljuskälla kommer från de lågt sittande fönstren 

strax under takutsprånget, samt från de fönster vilka har sin placering i andra änden av hallen 

där denna mynnar ut ett större rum. Rummets väggar och tak täcks av en smal 

pärlspåntspanel, som åldrats till en mörkbrun ton, vilken ursprungligen varit laserad med 
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ockragult pigment44. Insida yttervägg avviker från principen med pärlspånt, och har istället 

putsade ytor avfärgade i mörkgult, åt det orangea hållet. Snedtaket i rummet börjar på en höjd 

av cirka 130 cm, och en del av takstolarnas knäbockar är synliga i brytningen mellan vägg och 

snedtak. I hallens bortre del som bildar det större rummet har förmodligen en kakelugn funnits 

eller någon annan typ av eldstad, vilket murstocken skvallrar om. Med tanke på att det smala 

golvet här har en obehandlad och rå yta har det med all säkerhet varit klätt med en matta, 

troligtvis en linoleummatta. Strax ovanför trappan, till höger, finns ett större rum som enligt 

äldre ritning är betecknat sovrum, ritningen visar också att här funnits en kakelugn (jämför 

med bild 18), efter vilken man idag kan se spår i golvet som har ifyllda brädor45.  

 

Fönstren på den sydöstra gaveln är ej original, utan ersatta med modernare utan spröjs, och 

har raka avslut. Rummet har en påtaglig funktionalistisk känsla som förstärkts ytterligare av 

nuvarande ägares uppsättning av funkistapeter46. Jämte hallen finns en liten klädkammare på 

ca 4 m2 beståendes av reglade väggar med pärlspånt. I kammaren har man löst problemet med 

blöta kläder på ett fiffigt sätt då denna är i direkt anslutningen till murstocken. Det lilla 

utrymmet blir snabbt uppvärmt av murstocken och kläderna torkar snabbt. 

 

                                                 
 
 
44 Källbom A. intervju 2012-05-22 
45 Kopia av ritning från landsarkivet i Göteborg 
46 Källbom A. intervju 2012-03-10 
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Bild 18. Uppmätningsritning av vindsplan 1917. (Kopia från byggherren Arja Källbom, originalet finns på 
landsarkivet i Göteborg)  
 

Det utrymme i vilket hallen mynnar är försett med väggpartier som tillsammans bildar en 

brokig kombination av vinklar och vrår. Andra våningens gavelfönster lyser upp det annars 

mörka rummet. Från detta rum leds sedan besökaren in i det andra sovrummet, vars fönsterpar 

vetter ut mot spåret. Golvet består av något bredare brädor och är obehandlat likt golvet i det 

intilliggande rummet, detta har troligen också haft en linoleummatta. Utmed golvet löper en 

ganska hög golvlist som kan tidsbestämmas till tiden kring sekelskiftet 1800-1900. Vid 

kakelugnen är listen kompletterad med en handhyvlad äldre sockel. Foder kring dörrar och 

fönster är profilerade enlig nyrenässansens ideal. Härinne återfinns även byggnadens enda 

bevarade kakelugn. Den är i sin färgsättning helvit och tämligen enkelt utformad, med 

avfasade profiler både i sockel och krön, mässingsdetaljer finnes i form av eld- och sotluckor 

och framför eldstaden är en stenhäll placerad. Rummet har nyligen tapetserats i en art deco – 

tapet med geometriska former och röda blommor mot en svart bakgrund. 
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Byggnaden har ett äldre centralvärmesystem som tillkommit någon gång på 1940-1950-talet. 

Radiatorerna från Bruzaholms bruk har kraftiga flänsar som är det gängse för efterkrigstiden, 

och de är vitmålade.  

 

Det finns ett antal övriga byggnader i området som tjänat järnvägen. Ett av dessa står på den 

nybildade fastigheten och utgörs av godsmagasinet som byggdes ungefär samtidigt eller något 

senare än nuvarande stationshus (bild 19). De övriga byggnaderna som idag finns kvar ligger 

utanför fastigheten och består av magasin, impregneringsverkstad, samt ett privat magasin 

som troligen haft någon form av funktion för järnvägen. Antagandet baseras på att byggnaden 

har ett antal lastluckor ut mot det närliggande spåret. 

    

2.4.2 Kulturhistorisk värdering av Ormaryds stationshus 

Byggherren lyfter själv fram en del av de värden som stationsbyggnaden besitter. Dessa är 

främst av arkitektonisk eller hantverksmässig art och ges bland annat uttryck i form av hög 

klass på murningsteknik, på såväl fasaddekorationer som skorstenspiporna med sina 6 

rökkanaler. Fortsättningsvis förklaras att granitsockeln är av hög klass, liksom exteriörens och 

interiörens snickerier som till stora delar är original. Det ursprungliga sambandet rummen 

emellan finns kvar, detta skapar i kombination med den väl tilltagna takhöjden och de stora 

volymerna en fin ljusföring inomhus.47  

 

De grundmotiv för kulturhistorisk värdering som Axel Unnerbäck lägger fram är 

dokumentvärde och upplevelsevärde. I dessa ingår en ganska omfattande skara delvärden. I 

gruppen dokumentvärden märks ett antal traditionella kriterier för värdering som till stor del 
                                                 
 
 
47 Ändrad användning, Byggnadsbeskrivning, F d stationshus och godsmagasin i Ormaryd, s. 3 

Bild 19. Godsmagasinet, nordvästra 
fasaden. (Bildkälla: Erik Blomqvist 
2012-04-28)  
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baseras på historisk kunskap. Dessa brukar benämnas ”objektiva kriterier”, men inte allt för 

sällan spelar granskarens subjektivitet en stor roll för bedömningen. Upplevelsevärde 

inbegriper värden som är av arkitektonisk eller konstnärlig art, eller värden som patina, miljö- 

och kontinuitetsvärde.48  

 

Den bedömning som Jönköpings länsstyrelse gjorde av Ormaryds stationshus var att det hade 

ett högt kulturhistoriskt värde. Detta innefattade även godsmagasinet. I länsstyrelsens 

utlåtande framgår även att stationsmiljön på riksplan pekats ut som värdefull och den finns 

dessutom med i Nässjö kommuns kulturmiljöprogram från 2007.49 Kulturmiljöprogrammet 

konstaterar byggnadens höga klass på tegelarbeten, välbevarade sekelskifteskaraktär och att 

det inom området finns uthus och magasin som också bör bevaras50.   

 

2.4.2.1 Dokumentvärden  

I dokumentvärdet ryms ett antal kriterier: byggnadshistoriskt värde, byggnadsteknikhistoriskt 

värde, patina, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde, 

personhistoriskt värde, samt teknikhistorisk värde. Det Unnerbäck nämner som 

byggnadshistoriskt värde är starkt förknippat med en byggnads ålder och de förändringar en 

byggnad genomgått under årens lopp. Värdet går i stor grad att sammankoppla med andra 

värden. En viktig aspekt vad gäller det byggnadshistoriska värdet är autenticitet.51  

 

Nedan följer en genomgående beskrivning av de värden som kan appliceras på Ormaryds 

stationshus. De värden som tas upp är bevarandevärda och bör, så långt som den nya 

anpassningen medger, bevaras och även vid eventuella framtida åtgärder beaktas. Byggnaden 

präglas i nuläget framförallt av två olika tidsperioder, det vill säga 1800-talets slut och 1940-

50-talen. Det finns i detta ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden har likaså uppnått en viss 

ålder och borde då också ha ett visst värde enligt kriteriet även om denna bedömning kan 

påverkas av vad som ligger i betraktarens eget intresse. Eftersom byggnaden inte är helt 

bevarad i ursprungligt skick är det svårt att fullt ut tillmäta den autenticitetsvärdet. Å andra 

                                                 
 
 
48 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, s. 21 
49 Yttrande, Jönköpings länsstyrelse, beteckning: 432-3593-07 
50 Värdefulla byggnader och miljöer, s. 120 
51 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, s. 24-25 och 50-51 
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sidan anser jag att den delvis har det eftersom den uppvisar en autentisk miljö från både 

sekelskiftet 1900 och 1940-50-talen. Att bedöma stationshusets sällsynthet i ett nationellt 

perspektiv är i nuläget inte möjligt eftersom det då skulle krävas en omfattande genomgång av 

byggnadsbeståndet. Däremot bedöms den på ett regionalt och lokalt plan vara sällsynt, några 

liknande stationshus har inte kunnat bekräftas utmed sträckan Nässjö-Oskarshamn, eller 

Ormaryd - Anneberg.    

 

Stationshuset har inget större byggnadsteknikhistoriskt värde i den mening att typen av 

byggteknik finns ganska flitigt redovisad i litteraturen, och representerad på ett stort antal 

byggnader runtom i Sverige. Att ha byggnaden själv som ett representativt dokument för en 

byggteknik anses ej nödvändigt. Munblåst fönsterglas förekommer i stor omfattning, vilket 

börjar bli allt mer sällsynt, om inte annat i denna kvantitet, varför ett visst 

byggnadsteknikhistoriskt värde här skulle kunna anbringas.   

 

Kopplingen mellan arkitekturhistoria och samhällshistoria är ibland tydlig eftersom vissa 

samhällsfunktioner gett upphov till viss arkitektur52. Således är då även dessa värden starkt 

förknippade. Ormaryds stationshus är ett representativt exempel på det sena 1800-talets 

järnvägsarkitektur ute på landsbygden, detta ger sig uttryck i de exteriöra proportionerna och 

volymerna, fasadmaterial, fönsterutformning och vinklar. Den ursprungliga verandan hade 

höjt värdet ytterligare. Representativiteten skulle kunna öka om det gick att typologisera, samt 

upptäcka arkitektens namn53. Som tidigare nämnts uppvisar stationshuset vissa likheter i 

detaljutförandet med Boxholmsmodellen, men skiljer sig helt i proportioner och plan. Här 

finner Ormaryds stationsbyggnad snarare sin like i Dagarns stationshus (bild 19) på sträckan 

Frövi-Avesta-Krylbo, ritat av Folke Zettervall. Zettervall tycks ha använt sig av principen 

med betongstensdetaljer som även återfinns på Ormatyds stationshus. Förutom på 

Sölvesborgs station syns detaljen på bland annat Stångby station i Skåne, här tycks även 

fönsterutformningen vara identisk (bild 20).  

                                                 
 
 
52 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, s. 57 

53 Visual arkiv SE/ATA/KBYR/1: 
http://www.visualarkiv.se/xtf/view?docId=SE/ATA/KBYR/1.ead.xml&chunk.id=d184e9334&query=nationalmus
eum 
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Bild 20. Dagarns stationshus. Liknande proportioner som Ormaryds stationshus. (Bildkälla 
http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=70938) Hämtad 2012-06-04  
    

 

 

 
Bild 21. Stångby station. Likartade fönster, storstenar, samt fris i mörkare tegel löpandes i linje med 
tvärpröjsarna. (Bildkälla: http://emmas.webblogg.se/2011/january/sollentuna-station-turebergs-station.html) 
Hämtad 2012-06-04 
 

Ett av de högsta värdena ligger framförallt i det samhällshistoriska, i stationshuset som 

dokumentbärare över järnvägshistoriken och framväxten av det relativt unga samhället 

Ormaryd. Stationsbyggnaden har sin naturliga plats vid spåret. Som det lokala postkontoret 

har stationshuset också ett samhällshistoriskt värde. Även övrig bebyggelse som finns bevarad 
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och tillhör järnvägsmiljön är viktig bärare och bildar en sammanhängande förståelse för 

samhällets tillkomst. Värdena ligger framförallt på lokal nivå.  

 

Vad gäller det socialhistoriska värdet så är detta tätt sammankopplat med det 

samhällshistoriska eftersom människors levnadsvanor präglat samhällsutvecklingen och vise 

versa54. Ormaryds stationshus besitter ett socialhistoriskt värde, då man bland annat kan utläsa 

hur stinsen och hans familj levt i och brukat byggnaden. Värden finns då också i stationshuset 

som arbetsplats. Den storvolymiga arbetsplatsen på nedre våningen är tydligt åtskiljd från 

övervåningens intimare bostadsdel, varför det här är lätt att utläsa hur byggnaden brukats. 

Stinsen har bland annat lämnat spår efter sig i form av uppsatta anteckningar över vissa 

funktioner hörande järnvägen till, samt återfinns lite här och var ”klotter” med 

namnteckningar på personer som vistats i huset. Stationshuset bedöms ej ha något 

personhistoriskt värde och det teknikhistoriska värdet får anses vara mycket svagt om inte 

obefintligt. Möjligtvis skulle den ruinerade vändplattan för loken kunna tilldelas detta värde, 

denna ligger placerad i anslutning till stora magasinet på andra sidan järnvägen och ingår 

således inte i den nybildade fastigheten.   

 

2.4.2.2 Upplevelsevärde 

Det arkitektoniska upplevelsevärdet är ett annat av de stora betydande värdena. Stationshuset 

som objekt uppvisar i sitt arkitektoniska värde hög autenticitet, först och främst i den exteriöra 

gestaltningen. Här spelar originalfönster och bågar, likväl som tegelarkitekturen med sina 

raffinerade detaljerarbeten en betydande roll. Även skorstenspiporna i sitt lekfulla utförande 

tilldelas detta värde, och även då det konstnärliga på grund av den skulpturala känslan de 

förmedlar. Den i olika skift placerade betongstenen bryter upp byggnaden i olika regioner och 

skapar på så vis en horisontal harmoni i fasaden. Effekten har en höjande arkitektonisk 

elegans. Interiörmässigt har bygganden arkitektoniska värden i sina rumsvolymer, 

väldisponerade rum och ljusinsläpp. Det nedre planet har från början haft prägeln av 

”arbetsdel” medan den övre varit disponerad till bostad, här finns medvetet utformade 

funktioner som på ett tilltalande sätt skapar en behaglig atmosfär i byggnaden. De 

                                                 
 
 
54 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, s. 62 
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närbesläktade arkitektoniska och konstnärliga värdena vävs samman i de många vackra 

snickerier som klär interiören. I övrigt visar byggnaden inte upp några konstnärliga värden.  

Sitt välplanerade avstånd till spåret och samt hur övriga nyttobyggnader är utplacerade i 

förhållande till stationshuset bidrar också till den arkitektoniska upplevelsen.  

 

 

 

Patina, som ryms under både dokument- och upplevelsevärde, återfinns till viss del i 

stationshuset men får ändå anses förekomma i ringa omfattning. Ägarna har valt att i viss 

omfattning måla om befintliga ytskikt, varför patinan här förringats. Snickerierna på plan 2 

var kraftigt krackelerade och hade flagnat, det ansåg därmed vara berättigat att underhålla 

dessa55. Dock förekommer utrymmen med patinavärde. Den framtida ateljén på övre plan 

kommer ha kvar sina vackert åldrade panelpartier, likaså kommer golvet här få ligga 

obehandlat (bild 23). Rummet kommer till stora delar uppvisa patina och därmed skapas en 

ålderdomlig atmosfär där historien gör sig tydligt påmind. Estetiskt tilltalande slitage på 

dörrar visar på tidens tand, eller snarare ”tidens hand”, som under långt tid nött bort 

färglagren kring nycklar och lås (bild 22). Vad gäller väntrummets golv och till viss del 

                                                 
 
 
55 Källbom A. intevju 2012-05-22 

Bild 22 o 23. Två varianter av patina. Hallen, 
andra plan. (Bildkälla: Erik Blomqvist 2012-
04-28)  
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väggar, ska dessa bibehållas som de är och blir således också bärare av patina. Exteriörens råa 

ytor med, av väder och vind, åldrat tegel och rundfogar förblir intakta. 

 

Även om en del av de byggnader som tillhört järnvägsområdet i Ormaryd genom åren gått 

förlorande utgör de kvarvarande ett starkt miljöskapande värde. De kvarvarande byggnaderna 

bildar, tillsammans med spåret, för besökaren en uppfattning om platsens funktion och 

betydelse i förgångna tider. Stationshuset är den byggnaden i miljön som har starkast 

egenvärde, men dess värde som miljöskapare skulle minska betydligt om någon eller några av 

de andra byggnaderna försvann. Likaså skulle övriga byggnaders värde minska avsevärt, och 

till och med mer om stationshuset existens äventyrades. 

 

Ormaryds stationshus har ett visst identitetsvärde för samhället. Som ovan nämnts var det tack 

vare järnvägen som samhället kom till även om just platsen Ormaryd finns nämnd redan på 

1380-talet56. Hållplatsen har förmodligen inbjudit till många möten människor emellan, och 

har på så sätt fungerat som minnesskapare. Det kan varit till stationsplatsen man begett sig 

varje morgon på väg till jobbet eller till staden för att handla. Sådana företeelser kan skapa 

identitetsvärden. För den boende har nog stationshuset sin självklara plats där det står jämte 

spåret i Ormaryd, alltjämt sedan 1899. För en närmare analys av värdet skulle intervjuer med 

boende i Ormaryd kunna vara av betydelse. 

 

Som stationsområde har platsen fungerat alltsedan 1874 då järnvägen invigdes, Ormaryd som 

hållplats lika länge. Sträckan Nässjö-Oskarshamn är den samma och skapar i sig ett värde, 

sträckan Anneberg - Ormaryd lades dock, som tidigare nämnts, ner 1934. Sammantaget 

skapar företeelserna ett gott kontinuitetsvärde. Definitionen av detta värde är svävande och 

det är svårt att dra några tydliga gränser för vad kontinuitetsvärdet innebär57. Stationshuset 

som sådant har inte längre något kontinuitetsvärde eftersom den gamla järnvägs- och 

stinsverksamheten inte längre inryms i byggnaden. Den modernisering som skedde på 1940- 

och -50 talet är också en del av kontinuiteten, då byggnaden ändrats och moderniserats i takt 

med behoven för driften av järnvägen. Man skulle även här kunna tala om ett traditionsvärde 

som nu gott förlorat.  
                                                 
 
 
56 Ortsnamn på -ryd i Småland, s. 132  
57 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, s. 91 
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Stationsbyggnaden är en bärare av varför samhället uppkom och har därför ett symbolvärde, 

som är tätt sammankopplat med det samhällshistoriska. Skulle stationshuset försvinna som 

denna symbol för järnvägen kanske det i framtiden skulle glömmas varför orten uppkom.    

 

2.5 Detaljplan- och försäljningsprocess av stationshuset i Ormaryd   

Den gamla detaljplanen från 1962 anger att stationsbyggnaden endast får användas för 

järnvägsändamål. De nya ägarna hade för avsikt att bedriva kontors- och butiksverksamhet i 

lokalen58, varför det var nödvändigt att ansöka om ny detaljplan, vilket också gjordes. Det 

ansågs från kommunens sida, med tanke på närheten till spåret, inte vara lämpligt att använda 

området för bostadsändamål.59  

 

Upprättandet av den nya detaljplanen ska i enighet med gällande krav för detaljplaner 

innehålla en plankarta, bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplanen ska 

alltid uppge en genomförandetid, vilken minst ska vara 5 år och 15 år från det att planen 

vunnit laga kraft.60 Detaljplanen för området, som fått beteckningen Ormaryd 6, följer dessa 

innehållskrav, och genomförandetiden bestämdes till 5 år61.    

 

Efter taget beslut från säljarna, det vill säga Trafikverket, avyttrades så Ormaryds före detta 

stationshus år 2009 till Arja och Rikard Källbom. Innan Trafikverket tar ställning till 

försäljning ska de i samråd med länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet bedöma de eventuella 

kulturhistoriska värdena och om dessa behöver skyddas.62 En ny detaljplan upprättades då för 

området. Den nya fastigheten fick beteckningen Norra Solberga bandel 1:2, som följdes av en 

beviljad lagfart.63 Detaljplanen förklarar att byggnaden är Q – märkt och föreskriver att 

byggnadens användning ska anpassas till dess kulturvärden och att byggnaden då inte får 

inrymma några bostäder. Det ansågs av säkerhets- och miljöskäl inte vara lämpligt att inhysa 

bostäder i stationshuset64. En överenskommelse om att inte använda stationshuset för bostäder 

var en förutsättning för köpets genomförande, och ställdes som krav från Trafikverkets sida. 

                                                 
 
 
58 Källbom A. intervju 2012-02-13 
59 Planbeskrivning, Ormaryd 6  s. 2 
60 Byggprocessen, s. 51 
61 Genomförandebeskrivning, s. 2 
62 Avveckling av Banverkets fastigheter upplåtna med nyttjanderätt för bostad, s. 12 
63 Ändrad användning, Byggnadsbeskrivning, F d stationshus och godsmagasin i Ormaryd, s. 3 
64 Källbom A. intervju 2012-02-13 



 
 
 
 

33

Med tanke på att stationshuset använts som bostad under hela sin existens (och till senast för 

några år sedan), antas att orsaken till detta är Traifkverkets rädsla för att behöva bullersanera 

fatigheten.65 

 

Vidare beskriver detaljplanen att vissa delar av den nya fastigheten inte får bebyggas eller att 

endast komplementbyggnader får uppföras, samt vilka delar av tomten som inte får nyttjas för 

parkering och att den skall vara tillgänglig för dragning av ledningar under jord.66 

Säkerhetsavståndet mellan parkerade bilar och järnväg har ett minimikrav på 15 m enligt 

detaljplanen, det framgår även att det ska finnas en handikappsparkering som måste vara 

åtminstone 5 m bred. Uppförandet av komplementbyggnader så som förråd och garage 

kommer att tillåtas efter bygglovsprövning, men dessa skall uppföras med respekt för befintlig 

bebyggelse så att eventuella nya byggnader inte tar över den äldre bebyggelsen.67  

         

                                                 
 
 
65 Källbom A. 2012-05-22 
66 Plankarta, Ormaryd 6   
67 Planbeskrivning, Ormaryd 6 s. 8 
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Bild 24. Plankarta över Ormaryds stationshus m.m. Del av Norra Solberga bandel 1:1 m.fl. (Bildkälla: Nässjö 
kommunarkiv) 
 

Vid upprättandet av alla nya detaljplaner ska kommunen redovisa hur denna är förenlig med 

kap. 3, 4 och 5 i miljöbalken.68 Efter behovsbedömning bedömdes markanvändningen som 

förenlig med vad som står i 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen (1987:10) (OBS, gamla PBL), i 

fråga om betydande miljöpåverkan. Kommunen ansåg även att de kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna uppmärksammades och skyddads enligt de nya planbestämmelserna, man ansåg 

även att detaljplanen var i linje med miljömålet ”God bebyggd miljö”. Med anledning av att 

detaljplanen uppfyller de krav som finns i 5 kap. Plan- och bygglagen (1987:10) finns ej något 

behov för miljökonsekvensbeskrivning, som är en redogörelse för hur eventuella åtgärder kan 

komma att påverka miljön. Behovsbedömningen godkändes av miljö- och byggnadsnämnden 

den 16 februari 2011, efter att länsstyrelsen visat god inställning till det nya planförslaget.69 

 

                                                 
 
 
68 Planbeskrivning, Ormaryd 6 s. 3 
69 Planbeskrivning, Ormaryd 6 s. 4 
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Kommunen yttrar sig även angående vegetationen i planområdet, och har i detta samband 

bland annat studerat äldre fotografier. De äldre fotografierna redovisar en lummig trädgård 

med offentlig karaktär. Ellen Möller, som var stinsänka till den tredje generationen stinsar i 

stationshuset, höll efter sin trädgård väl och anordnande fikastunder i bersån.70 De nya ägarna 

kommer inte att återställa trädgården så som den en gång var, men vill ge den en snarlik 

utformning av parkliknade art. Vid besök på plats framgick att ägarna var i full färd med 

trädgårdsarbetet71. 

 

I redovisningen kring själva stationsbyggnaden skriver kommunen bland annat att byggnaden 

enligt programmet ”Värdefulla byggnader och miljöer” är bedömd som bevarandevärt objekt, 

programmet är upprättat av miljö- och byggnadsnämnden 22 november 2006. Stationshuset är 

av länsintresse och regionalt intresse eftersom det ingår i ett bebyggelseområde som angivits 

klass II enligt Nässjö kommuns egen bedömningssystem72. I denna bedömning ansågs 

stationshuset ha höga värden eftersom det bevarat det mesta av sin sekelskifteskaraktär och 

har tegelarbeten av högsta kvalitet. Statens järnvägar klassade byggnaden som kulturhistoriskt 

värdefull.73 I det underlag som Riksantikvarieämbetet avfattade för Statens Fastighetsverk 

1994 redovisas att Ormaryds station har sådana kulturhistoriska värden att byggnaden 

långsiktigt borde bevaras inom statens ägo så att dess värden kan tryggas för framtiden74, som 

tydligt framgått blev resultatet istället försäljning. Kommunens betänkande lyder att 

byggnadens exteriör ska bevaras och underhållas så att dess nuvarande karaktär bibehålles. 

Tillbyggnader är inte tillåtna, med undantag för ett återuppförande av den veranda som en 

gång prydde stationshusets nordöstra fasaden.75 

 

När Trafikverket lämnat ut Ormaryds stationshus till försäljning var det första steget för 

köparna att inkomma med anbud. Efter att de beviljats köpa fastigheten avfattades ett 

köpekontrakt och strax därefter skulle så en ny detaljplan för området upprättas. Processen 

                                                 
 
 
70 Planbeskrivning, Ormaryd 6 s. 4 
71 Källbom A. intervju 2012-04-26 
72 Värdefulla byggnader och miljöer 2007, s. 15 och 120-121 
73 Planbeskrivning, Ormaryd 6,  s. 7 
74 Bilaga 2, Banverket 12 2006 
75 Planbeskrivning, Ormaryd 6  s. 8 
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med ny detaljplan måste ha påbörjats inom ½ år efter det att köpekontraktet skrivits under76. 

Den nya detaljplanen bekostades av köparen i enhet med avtal daterat 26 augusti 2010, det 

avtalades även här att planläggning för nya lokalgatan inte skulle komma att belasta köparen, 

samt beslöts att kommunen genom Nässjö Affärsverk AB ansvarar för vatten- och 

avloppsförsörjning och E.on Elnät garanterar god elförsörjning i området.77 

 

Köparen kontaktade kommunen i april 2010 för samråd, närvarande var också Trafikverket. 

Efter förda diskussioner lämnade köparen ansökan om ny detaljplan, vilken sedan skulle 

granskas och behandlas av byggnadsnämnden. Då byggnadsnämnden godkänt detaljplanen 

skickades denna på remiss till lantmäteriet som fick i uppdrag att mäta ut en preliminär 

fastighetsgräns. Vidare diskussioner ägde rum med kommunen och det var här man bland 

annat tog beslut om att stationsbyggnaden skulle klassas som Q enligt den nya detaljplanen.78  

 

Detaljplanen antogs i augusti 2011, och först efter detta kunde sedan lantmäteriet så mäta ut 

den definitiva fastighetsgränsen. Det tog följaktligen nästa 1,5 år för att få fram detaljplanen. 

Köparna uppgav att de anser att det är för lång tid, en stor anledning var att det ej går att 

ansöka om bygglov förrän detaljplanen godkänts. Eftersom fastigheten inte får användas till 

bostad, behöver en näringsidkare inom rimlig tid förbereda för ändrad användning och 

anpassning till ny verksamhet. Den gamla fastigheten, det vill säga den som den nya med 

tillhörande stationshus styckades ifrån, hette Norra Solberga bandel 1:1, den nya fick nu 

beteckningen Norra Solberga bandel 1:2. I och med att detta fastställts var så den nya 

fastigheten bildad, och först nu kunde ägarna ansöka om lagfart. Efter beviljad lagfart står 

alltså de nya ägarna som lagfaren ägare, det vill säga de äger fastigheten. Först när lagfarten 

var klar kunde de så ansöka om ändrad användning av stationshuset.79 Förpliktigat med 

bygglov är en byggnad som inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 

senast brukats för, eller att det i byggnaden inreds någon ytterligare lokal för handel eller 

hantverk80. Dessa förfaranden blir således aktuella för Ormaryds stationshus.  

 

                                                 
 
 
76 Källbom A. intervju 2012-04-28 
77 Genomförandebeskrivning, s. 2 
78 Källbom A. intervju 2012-04-28 
79 Källbom A. intervju 2012-04-28 
80 9 kap. 2§ PBL (2010:900) 
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Efter bygglovsansökan följde så samråd, och här klargjordes för vad som krävs vid ändring 

utifrån olika ändamål. Vid samrådet medverkade den kontrollansvarige som byggherren själv 

hade utsett. För denna uppgift hade Nils-Åke Friman utnämnts, som är byggnadsingenjör och 

byggmästare med lång erfarenhet av äldre byggnader.81  Den kontrollansvarige ska ha den 

kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs för uppgiften, och skall kunna styrka detta med 

ett bevis om certifiering. Han/hon ska även inta en självständig ställning i förhållande till 

byggherren. Uppgiften som den kontrollansvarige har att utföra är att biträda byggherren med 

upprättandet av förslag till kontrollplanen och se till att denna följs och att nödvändiga 

kontroller genomförs, samt att närvara vid samråd, besiktningar med mera och att genomföra 

nödvändiga dokumentationer vid besök på plats. Iakttagelser som kan vara är värde för 

slutbesiktning är även det en del av den kontrollansvariges uppgifter.82  

 

Det är byggherrens ansvar att lov- och anmälningspliktiga åtgärder kontrolleras enligt den 

kontrollplan som byggnadsnämnden fastställt. Ansvaret ligger också på byggherren då denne 

ska se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd som är bygglovspliktig. 

Kontrollplanen ska bland annat innehålla vilka kontroller som ska göras, vem som ska 

genomföra kontrollerna, vilka anmälningar som ska anmälas till byggnadsnämnden, hur 

farligt avfall ska hanteras med mera. Planen ska anpassas till åtgärdens omfattning och ha den 

detaljeringsgrad som anses nödvändig för att uppfylla väsentliga krav enligt 8 kap. 4§ PBL, 

att förbudet mot förvanskning följs, och att varsamhetskravet uppfylls. Vad som även 

kontrollplanen ska redovisa är i vilken omfattning kontrollen ska genomföras.83  

Av den kontrollplan som upprättas för Ormaryds stationshus behov redogörs för vilken 

fastighet och byggnad kontrollen gäller, uppgifter och byggherre och kontrollansvarig. 

Angivet finns även vad åtgärden gäller, det vill säga ändrad användning av före detta 

stationshus och även godsmagasin. Vilka handlingar som bifogats anges under rubriken 

handlingar. Att byggherren själv, i detta fall Arja Källbom, står för projekteringen framgår, 

likaså vilka entreprenörerna är. I linje med vad PBL föreskriver finns det i detaljutförande 

beskrivet hur kontrollerna ska utföras för varje berörd del av byggnaden, här anges även vilka 

                                                 
 
 
81 Källbom A. intervju 2012-04-28 
82 10 kap. 9, 10 och 11 §§ PBL (2010:900) 
83 10 kap. 6, 7 och 8 §§ PLB (2010:900) 
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avsnitt i BBR som ligger till grund för utförandena.84 Kommunen meddelade efter detta, 

närmare bestämt i december 2011, att de ville ha vissa kompletteringar till bygglovsansökan, 

samt godkände de den kontrollansvarig. Byggherren upprättade så en kontrollplan och inkom 

med de kompletteringar som kommunen begärt. Detta följdes upp av ytterligare ett samråd 

där man diskuterade de aktuella kompletteringarna, samt detaljlösningar. Kommunen 

kontaktade sedan de närmast berörda grannarna för att se om de hade några invändningar 

angående den planerade parkeringen men det hade de inte och kort därefter beviljades 

bygglovet.85  

 

I nuläget väntar byggherren på startbesked, vilket krävs för en åtgärd som är 

bygglovsförpliktad86. Säkerhetstjänsten godkände den brandskyddsdokumentation som 

inlämnats av byggherren i enhet med BBR 5:12, och Säkerhetstjänsten ansåg att något samråd 

för detta inte var nödvändigt (mer om detta nedan). Kommunen hade en annan uppfattning 

och ville samla till möte där just frågan om brandskydd skulle diskuteras, även ventilation var 

en av punkterna, mötet hölls den 2 maj 2012. Det som händer efter beviljat startbesked är att, 

som ovan nämnts, den kontrollansvarige kommer att medverka enligt sin roll i byggprocessen. 

Sedan väntar slutbesiktning och slutbesked.87 Vid slutbeskedet skall byggherren kunna 

uppvisa att kraven är tillgodosedda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Finns 

det vid detta tillfälle brister av försumbar karaktär kan Byggnadsnämnden trots dessa ändå ge 

slutbesked. Handläggning av ärenden ska ske skyndsamt.88 

 

En viktig iakttagelse har varit att stora Q-märkningen av Ormaryds stationshus verkas ha 

agerat som någon form av prejudikatsbildare i kommunen. Efter Q-märkningen av byggnaden 

i Ormaryd har nämligen ytterligare två stationshus i kommunen blivit märkta med stora Q, 

dessa är Äng och Solberga.89 

 

 

                                                 
 
 
84 Kontrollplan, 2012-01-30, Norra Solberga Bandel 1:2  
85 Källbom A. intervju 2012-04-28 
86 10 kap. 3§ PBL (2010:900) 
87 Källbom A. intervju 2012-04-28 
88 10 kap. 34, 35 och 37§§ PBL (2010:900)  
89 Källbom A. intervju 2012-05-14 
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2.6 Detaljutförande och tekniska krav vid ändrad användning  

När det gäller de byggnadstekniska kraven kommer här främst vikten läggas på 

brandsäkerhet, ventilation och tillgänglighet. Detta var de områden som enligt byggherren har 

varit de man varit tvungen att ta mest hänsyn till.90 Det är byggherrens ansvar att se till så att 

åtgärderna genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärderna, ansvaret ligger även 

på byggherren att vid bygglovspliktiga åtgärder se till så att kontrollplanen följs91. I princip så 

gäller det vid samtliga krav att avkall på regler kan göras om byggnaden är kulturhistoriskt 

värdefull, alternativa vägar får då sökas. Olika krav gäller utifrån BBR ifall byggnaden skall 

ändras till arbetsplats eller privatbostad. Byggherren har själv genomfört projekteringen och 

beskrivningen av byggnaden med därtill hörande redogörelse av hur den ändrade 

användningen ska utföras. Åtgärderna redovisas i kontrollplanen nedan.  

 

                                                 
 
 
90 Källbom A. intervju 2012-04-28 
91 10 kap. 5 § PBL (2010:900) 
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Bild 25. Kontrollplanen. (Bildkälla: Kontrollplanen)  
 

2.6.1 Tillgänglighet 

Enligt 3:511 BBR skall en byggnad vid ändring uppfylla de krav som 3:1 BBR ställer på 

tillgänglighet. En byggnad dit allmänheten har tillträde skall uppfylla kraven för tillgänglighet 

då ändring av byggnaden blir aktuell. Med hänvisning till 1:22 BBR får dock avsteg göras om 

det finns synnerliga skäl. Vidare under allmänna råd i 3:511 finns rekommendationer kring 

tillgänglighet vid entréer. Att flerbostadshus, arbetslokaler och lokaler dit allmänheten har 

tillträde och där det i anslutning till entrén förekommer nivåskillnad bör ramp, hiss eller annan 

lyftanordning installeras, vid sådana ingrepp skall byggnadens kulturhistoriska värde tas i 

beaktande samt om åtgärden är lämpligt på grund av utrymmesskäl. Mellan hygienutrymmen 
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och dess närmast utanför liggande utrymme bör jämnas ut så att nivåerna hamnar i liv.92 I 

samband med att den borgerliga regeringen tillträdde har kraven för tillgänglighet skärps. I 

princip så gäller att alla ska ha samma möjlighet till att vistas i en byggnad, oavsett 

rörelsehinder.93  

 

Dörrar, vilka ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga skall för dessa 

personer vara lätta att öppna. Rullstolsburna personer ska själva kunna öppna och stänga de 

tillgängliga dörrarna från rullstolen. Vid entré-, hiss-, korridordörrar och dörrar till 

hygienutrymmen för allmänt bruk bör det fria passagemåttet vara 80 centimeter. Med 

passagemått menas det utrymmet som den passerande kan röra sig fritt förbi. Om det inte 

finns synnerliga skäl till att undvika en breddning av en dörr vid ändring av byggnad bör 

breddning eftersträvas.94 Kommunikationsutrymmen som korridorer och hallar bör ha en fri 

bredd på minst 1,3 m och vid begränsade hinder en bredd på 0,8 m95.  

 

Till tillgängliga entréer vid arbetsplatser och publika lokaler ska det finnas en parkeringsplats 

försedd med en handikappsparkering vilken inte får vara placerad mer än 25 m från entrén. 

Tillgängliga gångytor ska finnas mellan parkering och entré. Ytorna ska vara fasta jämna och 

halkfria.96 Byggherren har här valt att lägga ett fint grus mellan den asfalterade parkeringen 

och entrén. Enligt allmänna råd, samma avsnitt är detta en fullgod markbeläggning. Avståndet 

mellan parkering och entré understiger 25 m.  

 

När det gäller tillgängligheten till entrén, kallad entré nr 6 i byggnadsbeskrivningen, har 

fastighetsägaren tänkt lösa problemet genom anläggandet av en ramp med en stomme av 

järnvägsräls, som hittades i trädgården, detta blir entrén för besökarna. Rälsen skapar en 

intressant återkoppling till järnvägsverksamheten. Lutningen på ramper får vara högst 1:12, 

den bör ha en minimibredd av 1,3 m, och ett avåkningsskydd på minst 40 mm om det finns 

nivåskillnader i förhållande till omgivningen97. Bredden på rampen kommer vara 1,2 m, det 

                                                 
 
 
92 BBR 3:511, s.110 
93 Ljung B. intervju 2012-05-15 
94 BBR 3:511, s.110 
95 BBR 3:142, s. 96 
96 BBR 3:1221, s. 93 
97 BBR 3:1422, s. 96 
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vill säga den är 10 cm smalare än rekommenderat. Det kommer att finnas ett viloplan på 

rampen,98 trots att detta bara är en rekommendation. Om det är befogat kan avkall på 

tillgänglighetskraven tillämpas. Om det är obefogade åtgärder på grund av typen av 

verksamhets som ska inhysas i lokalerna kan det anses vara orimligt att uppfylla kraven99. 

 

 

 
Bild 26. Planritning över första plan, som redovisar ramp och tillgänglig WC. 
(Kompletterad ritning av Arja Källbom) 
    

 

Ett byggnadsverk ska utformas så att det är tillgängligt och kan nyttjas av personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga100. För att uppfylla tillgängligheten och om det då 

anses vara nödvändigt ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller någon annan 

typ av lyftanordning. Åtgärden gäller inte bostäder med färre än tre våningar101.  

Bygglovshandläggaren rekommenderade byggherren att beteckna andravåningen som 

”privat”, för att gardera sig för eventuella framtida tillgänglighetskrav. I stort sett är det bara 

ägarna som använder andravåningen.102 

 

                                                 
 
 
98 Byggnadsbeskrivning, s. 5 
99 BBR 3:131, s. 95 
100 8 kap. 1 § 3 PBL (2010:900) 
101 3 kap. 4 § PBF 
102 Källbom A. intervju 2012-05-22 
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BRR:s allmänna råd föreskriver om att det inomhus bör vara en svängradie på 1,30 m, och 

utomhus 1,50 m för rullstol. Rådet vad gäller inomhus blir framförallt aktuellt i fråga om 

tillgänglighet på toaletter. Enligt ritning uppnås tyvärr inte önskade måttet på toaletten i nedre 

plan. Här går då att hänvisa till byggnadens förutsättningar. 

Där det ska finnas tillgång till toaletter för allmänheten ska minst en av dessa vara 

handikappsanpassad. Enligt allmänna råd bör den tillgängliga toaletten ha minimimåtten 220 

cm x 220 cm, och vara försedd med kontrastmarkeringar och säkerhetslarm.103 I Ormaryd 

skall man lösa frågan genom att inhysa toaletten i det före detta bagageförrådet. Den 

befintliga dörren mellan stinsexpeditionen och bagageförrådet uppfyller inte kravet på 

tillgänglighet vad gäller passagemåttet. För att inte åsamka några skador på dörröppningen, 

som bland annat har originalfoder bevarade, har ägaren istället valt att ta upp den gamla 

dörröppningen som ursprungligen gick mellan väntsal och bagageförråd. På så vis slipper man 

göra skador på murverk och dörröppning, det som får offras är en platsbyggd hylla som 

troligen tillkom vid ombyggnaden på 1940-talet. Den nya dörren till toalettutrymmet kommer 

få ett passagemått på 80 cm och uppfyller på så vis kravet. Det allmänna rådet på att 

utrymmet bör vara 220 x 220 cm uppfylls ej, men som sagt så är inte detta en tvingande 

åtgärd, dessutom är det inte möjligt utan att göra stora ombyggnationer. Alternativet hade 

varit att bygga en fristående toalettbyggnad på tomten. 

 

WC-utrymmet kommer att ligga vägg i vägg med jordvärmeanläggningen, mellan dessa 

utrymmen kommer då en mellanvägg att byggas. För att få en så stor toalett som möjligt 

samtidigt som den befintliga dörren till bagageutrymmet behålls blir mellanväggen byggd 

precis i kanten på denna dörr. Nersänkningen i golvet som minner av den tidigare oljepannan 

hamnar i det nya toalettutrymmet. Försänkningen kommer att byggas igen med ett brädgolv så 

att samma golvnivå som i resten av utrymmet uppnås. Den djupa nischen som går in under 

trappan blir igenbyggd men kommer att vara inspekterbar genom en lucka.  

 

Ägaren ansåg det lämpligt att nyttja den gamla golvbrunnen med det därtill hörande äldre 

avloppet. Eftersom det befintliga avloppsröret är betydligt smalare dimensionerat än dagens 

standard kommer detta att förses med en kvarn, vilket kommunen tyckte var ok. För att slippa 

                                                 
 
 
103 BBR 3:145, s. 100 



 
 
 
 

44

flytta golvbrunnen och därmed bilda upp golvet ville byggherren placera toalettstolen över 

befintlig golvbrunn. Toalettens ventilation sker via befintlig upptagning i murstock.   

 

 

 

 

 

 

Personer med nedsatt orienteringsförmåga skall kunna hitta lätt till och i byggnader. Detta 

skapar ett behov av bland annat kontrastmarkeringar i golv och på mark, liksom 

orienteringsbelysning inom- och utomhus. Belysningen gäller framförallt vid entréer och 

kommunikationsutrymmen.104 Förfarandet kan ge upphov till förvanskning när det gäller 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men även andra byggnadstyper. Orienteringsskyltar ska 

också finnas och vara förståliga för personer med nedsatt orienteringsförmåga105. 

 

Man måste alltid utgå från byggnadens egna förutsättningar för att undvika förvanskande 

åtgärder. Det går ofta att hitta alternativa lösningar om man är lite fantasifull. Vid 

nybyggnation är det självfallet ingen större problematik med tillgängligheten, men en gammal 

byggnad är inte byggd för att uppfylla dagens krav. Alternativa lösningar till tillgänglighet då 
                                                 
 
 
104 BBR 3:1423 och 3:1424, s. 97 
105 BBR 3:1425, s. 97 

Bild 27. Illustration över tillgänglig WC, 
nedre plan. (Bildkälla: Kompletterande 
planritningar)  Bild 28. Före detta dörröppning som nu är 

igensatt med hyllplan. Tanken är att ny 
dörröppning in till tillgänglig WC skall tas 
upp här. (Bildkälla: Erik Blomqvist 2012-04-
28)
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det exempelvis inte går att uppfylla krav på dörrbredder eller andra passager med en 

standardiserad rullstol kan vara att tillhandahålla en specialgjord rullstol som är tillverkad och 

anpassad efter den specifika byggnaden. Om till exempel användningen av byggnaden 

och/eller dess läge är sådant, att det är högst otroligt att en svårt funktionsnedsatt person kan 

komma att besöka byggnaden utan medföljande assistent, är det kanske också orimligt att 

anpassa byggnaden efter en situation där denne person ska kunna förflytta sig i byggnaden 

utan en hjälpande hand – om det skulle innebära allt för stor åverkan på byggnaden. Men detta 

resonemang får naturligtvis inte tas som ursäkt för att avstå från tillgänglighetsanpassningar. 

Utgångspunkten måste vara att även en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska kunna göras 

tillgänglig för alla. I kontakt med en byggnadsantikvarie som bedriver egen verksamhet 

framkom att hon tyckte att bevisbördan här vilar på kulturvårdens representanter, och att man 

verkligen måste visa att det är kulturhistoriskt orimligt att tillgängliggöra en hel eller delar av 

en byggnad, inte tvärtom.106     

 

Då det blir aktuellt med någon form av åtgärd på en byggnad är det viktigt att tänka på vilken 

plats på byggnaden som är den lämpligaste för denna åtgärd. Om det, som i fallet Ormaryd, 

gäller exempelvis en ramp måste man titta på om denna hamnar i det direkta blickfånget, hur 

pass lämpligt det är att placerade den just i anslutning till väntsalen. Det kanske finns andra 

entréer som är bättre lämpade för en ramp, utan att entrén för den rullstolsbundne därmed 

upplevs som ovälkomnande. Men, viktigast av allt är nog ändå hur rampen utformas. Mång 

byggnader tål tillägg och förändringar, så länge de görs på ett omsorgsfullt sätt och tar sin 

utgångspunkt i byggnaden förutsättningar.107 

 

2.6.2 Brandskydd          

En omfattande del vad gäller krav på byggnader är hur brandskyddsbehoven ska 

tillfredsställas, såväl vid nybyggnation som vid ändring av befintlig byggnad. Att kunna 

tillgodose en tillfredsställande utrymning vid eventuell brand är något som inte går att göra 

avkall på, detta gäller även för personer med funktionsnedsättning. Har man kunnat komma 

in, ska man alltid kunna komma ut.108 De föreskrifter och allmänna råd kring brand som finns 

                                                 
 
 
106 Wenander V. intervju 2012-05-17 
107 Wenander V. intervju 2012-05-17 
108 Wenander V. intervju 2012-05-17 
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i BBR innehåller preciserade åtgärder på det som återfinns i 8 kap. 9 § PBL och 3 kap. 8 § 

PBF, BBR återger även allmänna råd till 8 kap. 7 § och 10 kap. 6 § PBL109. Aktuellt i 8 kap. 9 

§ PBL blir då utryckningsfordonens framkomlighet till tomten. PBF – paragrafen ovan 

föreskriver att ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att 

byggnadsverkets förmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, att spridning av 

brand och rök inomhus begränsas, att personer som vistas i byggnaden när det brinner på ett 

lämpligt sätt kan utrymma byggnaden eller räddas från denna och att hänsyn till 

räddningsmanskapets säkerhet har tagits vid projekteringen av byggnadsverket110.    

 

Kraven på brandskydd vid ändring av byggnad skall likställas med dem i 5:1-5:7 BBR, alltså 

kraven som gäller vid nybyggnation, dock kan resultatet uppnås på annat vis än vad som 

föreskrivs här genom alternativa lösningar. Då avsteg från säkerhetsnivårena är skäliga, vilket 

de kan vara om det finns synnerliga skäl på grund av ändringens omfattningen och/eller 

byggnadens förutsättningar, får detta aldrig orsaka ökade säkerhetsrisker för människor. Då 

brandskyddsbehovet bedöms kan hänsyn tas till vilken typ av verksamhet som skall inrymmas 

i byggnaden. Anses verksamheten inte innebära några högre risker för brand, är byggnaden 

inte i behov av något högre brandskydd eller är det förväntade personantalet som skall vistas i 

byggnaden begränsat, kan ett lägre brandskydd vara berättigat. När besiktning av befintlig 

byggnads brandskydd ska utföras finns ett antal faktorer att undersöka. Dessa kan vara 

kontroll av brandcellsgränsernas kvalitet och funktion, samt hur pass brandmotståndiga 

ytskikten är. Genomföringar och anslutningar till brandcellerna och hur pass brandsäker 

ventilationen är, är andra faktorer som bör tas i beaktande. Avsteg från BBR:s avsnitt 5:84 – 

5:87 får göras om det är fråga om museal miljö, det vill säga om byggnaden är så 

kulturhistoriskt värdefull att den i sig är ett utställningsföremål.111  

 

Vid såväl nybyggnation som ombyggnation skall en brandskyddsdokumentation upprättas. 

Det ska av den framgå hur brandskyddet tillgodoses enligt avsnittet om brand i BBR112. Ett 

allmänt råd är att det efter ändrad användning bör upprättas en dokumentation som beskriver 

                                                 
 
 
109 BBR 5:8, s. 117 
110 3 kap. 8 § PBF (2011:338) 
111 BBR 5:8, s.191-193 
112 BBR, 5:12, s. 119 
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utformningen av brandskyddet, och denna bör uppfylla kravet i BBR 5:12113. 

Brandskyddsdokumentationen över Ormaryds stationshus upprättades av Nils-Åke Friman 

som var kontrollansvarig och även upprättade kontrollplanen för projektet. I dokumentationen 

framgår att kraven enligt BBR 19, avsnitt 5 angående brand har beaktats. Det finns en kort 

byggnadsbeskrivning där det bland annat nämns att den brandtekniska byggnadsklassen 

förutsätts vara Br3.114 Av BBR framgår att en sådan byggnad är en byggnad med lite 

skyddsbehov vad gäller brand. Bedömningssystemet är ett sätt att klassificera byggnader efter 

ett troligt brandförlopp, potentiella konsekvenser och byggnadens komplexitet, utifrån Br0 till 

Br3, där Br0 då har det största skyddsbehovet.115 Brandskyddsdokumentationen redovisar 

vidare att Räddningstjänstens insatstid beräknas till mer än 10 minuter och att stationshuset 

har relativt korta utrymningsvägar på nedre plan där det kommer vistas upp till cirka 15 

personer samtidigt. Utrymningsvägarna består här av två dörrar och ett antal fönster, vilka ska 

markeras med skyltar. I övrigt bedöms här förutsättningarna för släckningsarbete vara goda.116     

 

Det var 4 olika punkter som blev aktuella ifråga om brandskydd enligt kontrollplanen. Dessa 

lyder enligt följande: Utrymningsvägar (med tillhörande skyltning), släckningsutrustning, 

brandvarnare och brandisolering av imkanaler från kök.117 Byggnadsbeskrivningen redogör 

för att Ormaryds stationshus är en brandcell118, vilket innebär att byggnadens ytterväggar 

fungerar som avgränsare för brandcellen. De putsade väggarna ger ett bra skydd för brand, 

likaså mellanbjälklaget med sina putsade undertak. Framkomligheten för räddningstjänsten 

tillgodoses genom den närliggande vändplanen. Båda planen är försedda med utrustning för 

tidig upptäckt av brand i form av brandvarnare i varje rum, och tidig släckning av brand i 

form av två skumsläckare på plan ett och en på plan två. Elsäkerhet tillgodoses i form av 

utanpåliggande kablar.119  

 

                                                 
 
 
113 BBR 5:812, s. 192 
114 Brandskyddsdokumentation 
115 BBR 5:22, s. 123 
116 Brandskyddsdokumentation 
117 Kontrollplan, s. 5 
118 Byggnadsbeskrivning, s. 5 
119 Byggnadsbeskrivning, s. 5 
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Byggnadens första plan klassas som verksamhetsklass 2A. Planet är försett med två 

utrymningsvägar och förväntas inte inrymma mer än 15 personer åt gången.120 

Klassificeringen tillämpas på lokaler där det högst får vistas 150 personer. I verksamhetsklass 

2 ryms sådana utrymmen där det visas folk som inte förväntas ha god lokalkännedom. 

Personer som vistas i lokalen förväntas att själva kunna sätta sig i säkerhet, samt vara vakna 

vid brand. Det andra planet har tilldelats verksamhetsklass 1, och omfattar då ett utrymme där 

personerna som vistas där förväntas ha en god lokalkännedom, samt kan sätta sig själva i 

säkerhet och förväntas vara vakna. Kontorslokaler är exempel på sådana utrymmen.121 På 

andra planet är det aldrig längre än 30 m till trapphuset, samt är detta bredare än 0,9 m. 

Trappan har då funktionen som utrymningsväg, alternativt kan fönstret som sitter på 5 m höjd 

användas till detta. Innanfönstret kommer självfallet att vara öppningsbart, och det kommer 

att finnas en repstege eller infällbar stege i anslutning till fönstret, denna stege skyltas och 

kommer att finnas utanför fönster i rum 2.122  

 

I linje med BBR angående utrymningsvägar är att det till varje plan ska finnas minst en 

utrymningsväg. Är det frågan om ett utrymme klassat som lokal enligt verksamhetsklass 1, 

och har förutsättningarna för en tillfredsställande utrymning, räcker det med att trapphuset är 

den enda utrymningsvägen. Utrymningsvägen får inte överstiga 10 m i detta fall, det är lite 

oklart huruvida detta mått överskrids eller icke. Någon stege i anslutning till andra våningen 

skulle således inte behövas.123 På andra planet som är verkningsklass 1 är det maximalt 

tillåtna avståndet till utrymningsväg 45 m, medans det på första plan är 30 m124. På grund av 

stationshusets dimensioner är det inte problematiskt att uppnå kraven. Att uppfylla 

utrymningsvägarnas dimensionskrav tycks heller inte stöta på problem. Enligt allmänna råd 

bör de vara dimensionerade med en minimibredd av 0,9 m och där räcken eller dylikt inte får 

inkräkta mer än 10 cm på varje sida, dörrarna bör vara åtminstone 0,8 m breda och takhöjden 

minst 2 m.125 Dörrar som används i händelse av utrymning ska vara utåtgående i 

                                                 
 
 
120 Byggnadsbeskrivning, s. 5 
121 BBR, 5:211, 5:212, s. 120 
122 Byggnadsbeskrivning, s. 5 
123 BBR 5:321 och 5:322, s. 137-138 
124 BBR 5:331, s. 141 
125 BBR 5:334, s. 144  
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utrymningsriktningen, vilket de också är enligt byggnadsbeskrivningen. De bör kunna öppnas 

utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske, i enhet med BBR:s allmänna råd.  

 

När det gäller imkanalen ska denna utformas med ett skydd mot spridning av brand och 

brandgas. Risken för brandspridning till intilliggande byggnadsdelar och inredning ska 

förhindras. Om det är mer är 100 mm mellan imkanal och brännbart material är detta 

godtagbart, och någon brandisolering behöv således inte.126  

 

Byggherrens egen upplevelse av brandskyddsanpassningen är att denna inte påverkat de 

kulturhistoriska värdena i någon större omfattning. Det som Räddningstjänsten hade 

invändningar mot var att det till rum 2 skulle finnas en repstege för utrymning. Man menade 

att det var lämpligare med en fast stege här, men sa samtidigt att tillåtelse till repstege kunde 

ges men då måste de som vistas i kontorslokalen öva på utrymning från en sådan. De skyltar 

som eventuellt skulle bli aktuella som vägvisare till utrymningsväg var fastighetsägaren inte 

medgörligt inställd till, och menade på att det var så pass självklart vart utrymningsvägarna 

fanns att någon skyltning inte var nödvändig. Detta godtog man från Räddningstjänstens 

sida.127  

 

2.6.3 Ventilation 

När en byggnad ändras skall vatten-, luft-, ljus-, fukt- temperatur- och hygienförhållandena 

hålla en sådan kvalitet så att en god hälsa kan erhållas av människor. Ofta behövs en 

förundersökning genomföras för att ta reda på hur regelverkets krav skall uppnås, vilket kan 

utföras i form av en byggnads- och installationsteknisk undersökning av byggnaden i fråga. 

De nya material som förs in i en byggnad skall inte medföra några luftföroreningar i 

byggnaden, likväl som i omkringliggande miljö. Om det inte finns synnerliga skäl till att 

bevara vissa farlig material bör dessa avlägsnas, alternativt bör de kapslas in, dessa kan då 

med fördel dokumenteras.128  

 

                                                 
 
 
126 BBR 5:5332, s. 174-175 
127 Källbom A. intervju 2012-05-14 
128 BBR 6:91, 6:911 
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8 kap. 4 § 3 Plan- och bygglagen föreskriver att ”ett byggnadsverk ska ha de tekniska 

egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”. Följs 

sedan vad som står i 3 kap. 9 § Plan- och byggförordningen så ska ett byggnadsverk vara 

projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför några oacceptabla risker för den 

som använder byggnadsverket och dess grannar. Det ska särskilt undvikas (bland annat) 

förekomst av farliga partiklar i luften129. Enligt 6:92 BBR ska luftkvaliteten i ändring av 

byggnad tillgodoses genom tillfredsställande installationer så att människors hälsa inte 

äventyras. I enhet med allmänna råd i samma avsnitt bör en förundersökning genomföras för 

att röna ut eventuella brister i befintligt ventilationssysten, därefter beslutas om eventuella 

åtgärder. Det finns ett antal olika sätt för att garantera en god luftkvalitet. Detta kan uppnås 

med bland annat tilluftsrening och genom att uteluftsintag, intagskammare eller dylikt 

placeras och utformas på ett lämpligt sätt. I fråga om luftens kvalitet skall även risken för 

radon ägnas tanke. Riktlinjer och regler för luftkvalitet ges ut av Socialstyrelsen och 

Arbetsmiljöverket.130 

 

Ett fullgott ventilationssystem ska kunna tillföra byggnaden ett hälsosamt luftflöde, samt 

kunna avlägsna fukt, dålig lukt, hälsofarliga ämnen i luften, utsöndringsprodukter från 

människor och byggmaterial, samt andra föroreningar. Vid en eventuell ändring av befintligt 

ventilationssystem bör man slå fast vad det ursprungliga var till för och vilket behov det 

skulle uppfylla. Ett allmänt råd är även här att byggnadens kulturhistoriska värden bör has i 

åtanke, likaså bör utförandet ske med hänsyn till estetiska och funktionella värden. 

Besiktningskraven för ventilation i befintlig byggnad återfinns i 5 kap. PBF. De generella 

riktvärdena som gäller för luftflöde är 0,35 l/m2 golvyta då det sker en kontinuerlig 

användning av utrymmet, vilket är likställt med 4 liter per sekund och person131. Då det är en 

publik lokal av typen som i Ormaryd är det rekommenderat med en luftomsättning på 7 liter 

per sekund och person. Nivån kan bli aktuell om personer där under en längre tid kommer att 

vara stillasittande, till exempel vid möten132. Om inte kraven enligt avsnitt 6:225 BBR kan 

uppfyllas, det vill säga att tilluft i första hand ska tillföras utrymmen för daglig samvaro, sömn 

                                                 
 
 
129 3 kap. 9 § PBF 
130 BBR 6:92, 6:922, 6:923, s. 225-227 
131 SOSFS 1999:25 – Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation: 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-25 
132 AFS 2009:02 – Arbetsplatsens utformning, s 51 : http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf 
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och vila, kan man få detta tillgodosett genom att förse kökets frånluftsventilation med 

forceringsmöjlighet och badrummet med forcerad frånluftsventilation eller vädring. En 

särskild utredning angående luftkvaliteten bör genomföras i fråga om byggnader som har 

återluft i sitt befintliga ventilationssystem, vid behov bör återluften kunna tillslutas. Vad 

gäller vädring bör befintligt system med vädring i fönster och luckor behållas. 

Ventilationssystem som inte längre används ska demonteras eller tillslutas.133  

 

Det framkom i kontakt med byggherren att ventilationsfrågan varit den svåraste att lösa. Den 

sakkunnige som anlitats för att se över åtgärderna för ventilationen hade ingen förståelse för 

anpassning till de kulturhistoriska värdena. Konsulten hänvisade till att det som ligger i deras 

intresse är att uppfylla de regler som bland annat Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen ger ut 

vad gäller publik lokal och arbetsplats. Då byggherren kontaktade konsultföretaget DELTAte 

föreslog de bland annat att fönstrens övre bågar kunde förses med automatisk 

öppningsmekanik, denna regleras med en mätare som talar om när luften i rummet inte är 

fullgod. Andra alternativ kunde vara att förse fönsterbågarna med spaltventiler. Det skulle då 

innebära ett ingrepp i fönsterbågen i form att ett långsmalt ventilhål.134 Automatiskt 

vädringssystem finner vi exempel på i Vaxholms fästning. Ett fabrikat på markanden är 

Window Master135. Om mekanisk tilluft är utesluten kan upptagning för spaltventil i 

fönsterkarm vara ett alternativ, ett betydligt mindre ingrepp är om det finns möjlighet att bara 

lossa på tätningslisten och på så vis få ett tillräckligt flöde av tilluft. Om fönstren har 

innanbågar ska man här tänka på att detta förutsätter ett ständigt undertryck inomhus eftersom 

det annars kan läcka in inneluft mellan rutorna och därmed skapa kondens. Vid denna åtgärd 

räcker det inte med självdragsventilation utan alternativet är då mekanisk frånluft.136 

 

                                                 
 
 
133 BBR 6:924, s. 228-229 
134 Källbom A. 2012-05-14 
135 Källbom A. 2012-05-14 
136 Ventilation i äldre byggnader, s. 8 och 18 
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Enligt byggnadsbeskrivningen ska inga nya genomföringar i väggar göras för ventilation, 

stommen ska behållas så intakt som möjligt. Skorstenskanalerna ska garanteras täta, så att det 

inte kan läcka tillbaks frånluft som på så vis blir tilluft. Ett sådant förfarande kan ge upphov 

till dålig luftkvalitet. Ett alternativ till att slippa frånluft som läcker tillbaks är att använda sig 

av mekanisk frånluft, nackdelen är att detta för med sig förfulande installationer. Vad gäller 

plan 1 som illustreras i bild 23, kommer denna få sin tilluft via befintliga väggkanaler, samt 

genom självdrag. Det är tänkt att trapphusets tilluft ska ske genom spaltventil i nytillverkad 

innerbåge. Stinsexpeditionens (rum 7) försörjning av tilluft sker genom fönsterbågarna, 

antagligen genom självdrag. Generellt kommer frånluftsflödet att ske genom självdrag i 

befintliga luftkanaler i murstocken. Frånluften passerar då typiska ventilgaller av 1930-1940-

talstyp. När behov finns och luften inte är tillräckligt god på grund av bland annat dålig lukt 

kommer det eventuellt finnas möjlighet att reglera detta med propellerfläktar i murstocken, 

dessa sköts med manuell varvtalsreglering och eventuellt koldioxidmätare. Med stöd av BBR 

6:253 ska möjlighet till vädring eftersträvas. I rum 4, 5 och 7 är detta löst genom 

öppningsbara innerbågar. WC och fikarum förses med forcerad ventilation.137 Det är alltså i 

första hand rum 4, 5 och 7 som blir aktuella för behovsstyrd ventilation, eftersom dessa 

kommer att kunna användas som mötesrum138. 

 

                                                 
 
 
137 Byggnadsbeskrivning, s 6 
138 Ventilation för kulturhistoriska byggnader, s. 1 

Bild 29. Exempel på automatiskt 
vädringssystem. (Bildkälla: Ventilation 
i äldre byggnader)  
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Bild 30. Ventilation för nedre plan. Röda pilar markerar befintlig ventilation, blåa redovisar upptagning för 
ny ventilation. Pilar markerade med F har forcerad frånluft. Luftflödet genom rummen sker via otätheter i 
trösklar. (Illustration från byggnadsbeskrivningen)     
 

 

 

 

Luftomsättningen på andra plan sker till största del genom självdrag. Andra plan nyttjar även 

den möjlighet till tilluft som spaltventilen i trapphusets fönster ger. Byggherren utesluter inte 

heller att tilluft kan ske genom de små fönstren under takfoten. Luftflödet rummen mellan, så 

kallad överluft, sker likt plan 1 via trösklar. Man räknar med att frånluften kommer ske 

tillfredsställande via befintliga ventiler och eldstäder.139 Andra plan är angivit som privat, och 

det är i första hand ägarna som kommer vistas här140.                   

                                                 
 
 
139 Byggnadsbeskrivning, s. 8 
140 Ventilation för kulturhistoriska byggnader, s. 1 
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Bild 31. Ventilationsschema för andra plan. Röda pilar är 
befintliga luftintag, blåa är tänkta luftintag. (Illustration 
från byggnadsbeskrivningen) 
 

 

 

 

 

Statens fastighetsverk (SFV) är en av de aktörer som har störst kunskap i Sverige vad gäller 

ventilation i äldre byggnader141. Önskemål fanns från byggherrens sida att veta mer om de 

frånluftssystem och till- och frånluftssystem som SFV har erfarenhet av. I kontakt med dem så 

framkom det att båda alternativen kan vara tillämpliga, det beror på byggnadens 

förutsättningar. Ett frånluftssystem kräver mindre utrymme och har en lägre kostnad vad 

gäller både produkt och installation, nackdelen är bland annat att det inte går att få någon 
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värmeåtervinning från frånluften. Till- och frånluftsystem kan innebära ganska omfattande 

installationer. Skulle det bli aktuellt med ett sådant i Ormaryd skulle systemet placeras på 

vinden. Detta måste då isoleras på något sätt för att säkra brandrisken. Även isolering från 

kyla blir nödvändig om det innebär att man måste dra vattenledningar till aggregatet för 

kylning av batteri. Ett sätt är att bygga in aggregatet i ett teknikrum. Till- och frånluftssystem 

kompletterat med värmeåtervinning är en bra variant för att hålla nere energiförbrukningen. 

Ska man installera denna typ av ventilation är det viktigt att täta framförallt tilluftskanalerna, i 

detta fall då skorstenskanalerna, annars kan det följa med sotemissioner med tilluften. Att det 

är absolut tätt i frånluftkanalerna är inte lika viktigt.142 Ett alternativ till tätning är att föra ner 

en böjlig kompositslang i kanalerna, denna blåses sedan upp tills att den sluter tätt mot 

kanalernas väggar, sedan tillsätts ånga så att den härdar. Fördelen är att kanalernas hela volym 

nyttjas. Det går även att täta med keramisk massa eller bruk.143    

   

Konsulten på SFV menade på att med tanke på det ringa antalet personer som ska vistas i 

lokalen var det inte alls säkert att någon systeminstallation behövdes, utan att det 

självdragsystem som fanns var fullt tillräckligt. Detta med anledning av att rumsvolymerna är 

ganska väl tilltagna och att det är högst 15 personer åt gången som ska vistas i lokalen, 

personerna kommer förmodligen heller inte att uppehålla sig i lokalen under en speciellt lång 

tid, varför luften hinner ”återhämta” sig mellan besöken. Skulle det vara nödvändigt med en 

högre luftomsättning skulle detta förmodligen gå att lösa med mer praktiska metoder. Det 

skulle kunna innebära fönstervädring vid lämpliga tillfällen. Det går då att montera in 

vädringsbeslag i fönsterbågarna, det finns bland annat så kallade kulturbeslag i tidstypisk 

utförande, även begagnatmarknaden är ett alternativ. Om det uppstår behov för frånluft i 

ateljéerna finns det möjlighet att lokalt installera små frånluftsfläktar.144   

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att; i lokaler där det i huvudsak uppkommer 

luftföroreningar på grund av personvistelser kan koldioxidhalet användas som indikator på om 

luftkvaliteten är god eller ej. En koldioxidhalt under 1000 ppm (miljondelar) ska då 

eftersträvas. På SFV var man tveksam till denna definition eftersom det inte är 
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143 Ventilation i äldre byggnader, s. 17 
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koldioxidhalten i sig som är farlig, för att denna ska börja påverka människans hälsa måste 

nivåerna upp i åtminstone 20 000 ppm. Det som vi människor blir påverkade av är bland 

annat de emissioner som finns i luften, som är högre då koldioxidhalten är hög. Forskning 

kring detta pågår.145    

 

Installationer som rör vattenförsörjningen i en byggnad ska utformas så att vattenkvaliteten 

och hygienförhållandena uppnår hälsokraven. Då dragning av vattenledningar och 

avloppsstammar genomförs i befintlig byggnad bör detta ske varsamt utifrån byggnadens 

eventuella kulturhistoriska, estetiska och funktionella värden. Vatten- och avloppsrör som inte 

längre använd ska demonteras eller proppas.146 

 

Bullernivåerna i en byggnad får inte bli så höga att människors hälsa äventyras. Det är 

önskvärt att eftersträva de krav som gäller vid uppförandet av en byggnad, vilka återfinns i 

7:2 BBR. Avsnittet föreskriver att byggnader ska utformas så att ljud från installationer, rum 

emellan, och ljud utifrån dämpas, och att de som bor eller vistas i byggnaden inte ska uppleva 

några besvär från störande ljud. Kraven enligt föreskrifterna för lokal är uppnådda om kraven 

enligt ljudklass SS 25268 är tillfredsställda. Vid bullerskyddande åtgärder bör hänsyn tas till 

byggnadens kulturvärden, samt arkitektoniska och estetiska värden.147  
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3 Diskussion 

 

I detta avsnitt har frågeställningarna strukturerats upp, och diskuteras var och en för sig.  

 

 På vilket sätt kan det utvalda objektet beskrivas och hur har det förändrats över tid, 

samt i vilken kontext kan det placeras? Detta är av betydelse för att kunna klarlägga 

stationshusets historik och därmed genomföra en kulturhistorisk värdering. Frågan är 

relevant för att kunna lyfta kulturvärden och på så vis motivera för ett bevarande av 

dessa. 

 

Likt många andra småorter växte Ormaryd fram tack vare järnvägen. När sträckan Nässjö – 

Oskarshamn öppnade 1874 innebar det helt nya möjligheter för Ormaryd. Stationsområdet var 

kring sekelskiftet 1900 förmodligen en livlig plats där det skedde omlastning av virke och 

tändstickor från fabriken i Anneberg. Persontrafiken var omfattande och stationshuset 

fungerade också som ortens eget postkontor. Byggandet av både stationshus och järnväg 

engagerade en mängd personer och i detta finns ett starkt samhällshistoriskt och 

socialhistoriskt värde. Stationshuset står även som symbolbärare på lokal nivå över 

verksamheten knyten till järnvägen.     

   

I rapporten ”Kulturvärden längs spåren” angående Banverkets avvecklingsbyggnader i 

Jönköpings län finns att läsa:  

 

Så gott som samtliga stationshus är idag ombyggda till fritids- och bostadshus, vilket begränsar 

kulturvärdesfrågan i första hand till exteriör och miljövärde.148 

 

Detta fick mig att reagera eftersom det efter genomförd dokumentation av Ormaryds 

stationshus framkom att byggnaden har en välbehållen och skyddsvärd interiör, vilket kan 

innebära att byggnaden ur det perspektivet är tämligen unik i länet. Man ska vara medveten 

om att Plan- och bygglagens varsamhetskrav gäller såväl interiör som exteriör, men allt som 

oftast tycks det vara exteriörens uttryck som väger tyngst i avgörande frågor om varsamhet. 
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Exteriören är ju något som förståligt berör fler personer på grund av sin lättare tillgänglighet 

för allmänheten. En interiör kan ha väl så stora värden, och kan också i många fall vara mer 

välbevarad än exteriören, vilket då kan ge större anledning till bevarande. Som framkommit 

kan ett annat tungt argument vara att värdefulla interiörer i allt större omfattning rivs ut, och 

på så vis uppnår en större dignitet på grund av sin sällsynthet.  

 

Interiörens dokumentvärden i fallstudien kom till stora delar att beröra kriterier av 

byggnadshistorisk, arkitektonisk, socialhistorisk och samhällshistorisk art, samt återfanns 

även viss patina. Exteriören hade också värden enligt dessa kategorier. En tanke som slog mig 

var att värderingar enligt Unnerbäcks värderingssystem lätt kan missbrukas, då det med lite 

vilja i princip är möjligt att applicera samtliga värden på en byggnad, samt att värdena i 

många avseenden överlappar varandra. Detta bekräftar författarens tankar om att de 

kulturhistoriska värderingarna är högst subjektiva, vilket i Ormaryds fall då kunde erfaras. I 

boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse lyfter Unnerbäck fram de kulturvärden som en 

byggnad har men går inte in vidare på hur dessa påverkas vid eventuella ombyggnationer. Går 

det att definiera hur pass mycket en byggnads kulturvärden går förlorade då exempelvis en 

dörr eller ett fönster byts ut, eller när foder och lister målas om? I första hand tänker man på 

att arkitektoniska och byggnadshistoriska värden, samt patina degraderas. Generellt sett skulle 

det likväl kunna handla om konstnärliga värden, teknik- och industrihistoriska med mera. I 

västvärlden har länge värdet i originalmaterialet framhållits som ytterst bevarandevärt, och är 

per den definitionen oersättligt.   

 

Varenda detalj i en arkitektonisk komposition spelar i samma stycke. Att ta bort ett element ur 

en sådan komposition är som att ta bort en not eller stämma ur ett musikstycke – det låter helt 

enkelt inte rätt. Det går även att jämföra med att byta ut en originaldetalj mot en i ett nyare 

formspråk med att byta ut en ton i ett stycke. Resultatet blir falskt i båda disciplinerna. För att 

inte gå in djupare på detta, kan man i allfall dra slutsatsen att originaldetaljer bör hanteras med 

stor varsamhet likt en originalkomposition och följaktligen, vilket senare kommer diskuteras, 

går det att bevara stora delar av miljön i ett stationshus vid ändrad användning. 
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Den andra frågeställningen löd enligt följande:  

 

 Hur går en försäljnings- och bygglovsförpliktigad process av ett före detta statligt 

stationshus till?           

       

Då en stationsbyggnad ska få ändrad användning skall det utredas på vilket sätt byggnaden i 

framtiden är lämplig att nyttja. Det kan finnas olika skäl till varför ett stationshus exempelvis 

inte är lämpligt att använda för bostäder. Bullerrisk och markförgiftning kan vara 

bakomliggande orsaker till beslut som i detaljplan föreskriver att ett före detta stationshus inte 

lämpar sig för en viss typ av ändamål.     

 

I detta finns ett generellt hot mot järnvägens byggnadsbestånd då Trafikverket kan välja att 

riva byggnader istället för att lägga ut dem till försäljning på grund av allt för höga kostnader. 

Att Trafikverket är ansvariga vad gäller trafiksäkerheten och miljön kring järnvägen är både 

ett positivt och negativt förfarande. Argumentet till att man hellre river än att säljer har då 

varit att inkomsten som en försäljning ger inte står i proportion till kostnaden för att uppföra 

bullerskydd eller sanera mark149. Alltså kan man säga att det är till järnvägsbyggnadernas 

nackdel att Trafikverket ansvarar för säkerheten kring spåren, eftersom detta då kan stå i 

konflikt med bevarandet av ett byggnadsverk. Hade de istället bara kunna skriva sig fria från 

bullerskydd och marksanering vid försäljning hade troligen fler byggnader kunnat fortleva. 

 

Med tanke på att stinsen och hans familj under lång tid bott i ett stort antal av stationshusen, 

är det lite märkligt att man nuförtiden anser det orimligt att inhysa bostäder i vissa av 

järnvägens byggnader. Här finns en generell problematik med lagstiftningen som många 

gånger har en alltför snäv inställning. Det borde kunna ske en förnuftigare kommunikation 

med köparna, säljarna och kommunen, där i detta fall Trafikverket kan upprätta en 

friskrivningsklausul och på så vis avsäga sig ansvaret. Är det någon som blir intresserad av en 

byggnad som är till salu och verkligen vill bosätta sig där så ser jag inget hinder till att man 

inte skulle få göra det, och jag ser det snarare som ett hinder än en tillgång att vårt 

regelsystem ibland är allt för överbeskyddande. När jag var där och dokumenterade 
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byggnaden under en hel dag passerade det ett tåg, upplevelsen var inte speciellt skrämmande, 

inte heller var ljudet störande.  

 

Vid bygglovspliktiga ärenden ligger, enligt nya Plan- och bygglagen, ansvaret numera på 

byggherren. Det är därmed byggherrens skyldighet att se till så att lagar och föreskrifter följs. 

Ska man förvärva ett före detta stationshus, eller för den delen vilken byggnad som helst, bör 

man vara medveten om detta. Som fastighetsägare får man själv bekosta lagfarter, 

avstyckning och ny detaljplan. Som framkommit kan hela processen från försäljning till 

slutbesked vara lång och besvärlig.                 

 

 Hur kan ett före detta stationshus utifrån ett bevarandeperspektiv anpassas till nya 

verksamhetsområden, och innebär kraven vid ändrad användning ett stort hinder för 

att kunna skydda de kulturhistoriska värdena? 

 

Det går att få till diskreta lösningar vad gäller tillgängligheten till en byggnad. Rampen som 

skulle byggas i Ormaryd återknyter väl till järnvägsverksamheten på grund av sitt utförande i 

räls, och känns dessutom ganska diskret. Då det går att bruka hårdpackat grus till tillgängliga 

gångytor utomhus, borde det fungera med samma ytmaterial för en ramp, detta torde vara det 

mest diskreta alternativet. Eftersom det enligt BBR enbart är ett allmänt råd att en ramp bör 

finnas dit allmänheten har tillträde borde det rent krasst gå att skippa den helt, men detta 

skulle kunna resultera i ett minskat besöksantal. Då kommunen själva fastslagit att Ormaryds 

stationshus har en bevarandevärd exteriör skulle man kunna säga att de går emot sig själva om 

de kräver att en ramp ska byggas, eftersom fasaden då inte fullt ut får komma till sin rätta. Är 

åtgärder trots allt nödvändiga för tillgängligheten till en byggnad bör dessa göras reversibla 

och ingrepp i murverk, grund eller liknande undvikas. Det är viktigt att fundera över 

eventuella framtida åtgärder, så att inte nyare tillägg kan komma att inskränka på möjliga 

vidtaganden. Exempelvis i fallet Ormaryd så gav kommunen tillåtelse till återuppförandet av 

verandan, varför man då ska se till så att detta återuppförande inte försvåras på grund av 

ramptillägget.  

 

Ett gått exempel på när varsam förändring står i konflikt med byggnormer stötte vi på i 

Ormaryds tillgängliga toalett, där då byggnadens förutsättningar gick segrande ur den striden. 

Att uppnå måtten på toaletten skulle ha inneburit oproportionerliga ingrepp i murverket. Ett 
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alternativt kan vara att bygga en fristående toalett eller ta ett annat rum i besittning som är mer 

lämpat för ändamålet. En toalett på tomten är ett vidtagande som i många fall degraderar de 

miljöskapande värdena, och en toalett i ett annat rum hade, i vilket fall i Ormaryd, varit 

uteslutet av en mängd olika anledningar, bland annat på grund av verksamheten som ska 

bedrivas och de arkitektoniska upplevelsevärdena. I en byggnad som tidigare inte varit 

anpassa för personer med funktionsnedsättning kan det vara en utmaning att hitta en lämplig 

plats för klosett utan att göra större ingrepp. Vi finner således i ovannämnda fall en god 

tillämpning av lagen utifrån byggnadens förutsättningar som självfallet även kan användas på 

andra byggnader. 

 

En byggnad som ska ändra sin användning till kontorslokal kan i framtiden, om det ska 

lokaliseras kontor på andra våningen, bli nödgad att installera hissanordning. Åtgärden kan 

innebära stora ingrepp i en byggnad, och för att kringgå detta krav går det att skriva andra 

våningen som privat, förutsatt att det i första hand är ägaren själv som kommer vistas där.  

 

Byggnader som är uppförda i brandmotståndiga material som tegel och sten har reda goda 

förutsättningar för att motstå brand och behöver således inte några större ombyggnationer för 

att uppfylla kraven på brandmotståndiga material. Att göra avkall på kraven för utrymning vid 

brand är inte förenligt enligt dagens lagar. Att hänvisa till byggnadens förutsättningar får 

aldrig innebära en säkerhetsrisk för människor. I en byggnad som Ormaryds stationshus har 

utrymningsfrågan inte varit något problem, i bottenplan finns gått om vägar för att sätta sig i 

säkerhet och på andra plan finns trappan att tillgå, samt en repstege som utrymningsväg. En 

repstege blir ett nytt tillägg, men denna typ av installation är dock diskretare än om det skulle 

fogas en fast stege till byggnaden, som Räddningstjänsten först föreslog. Förfarandet är ett 

tydligt bevis på hur pass stor betydelse byggherrens intentioner spelar för slutresultatet.  

 

Tvingande åtgärder som brandvarnare och brandsläckare är svåra att undvika. Skyltar för 

utrymningsvägar kan man säga tillhör samma klass av tillägg. Trots allt så är det viktigt med 

människors säkerhet, varför man inte kan bortse från dessa nödvändiga installationer. Det är 

klart att de kan skämma interiörer, och tillägg som skyltar är ju monterade just för att synas. 

Det är dock frågan om reversibla åtgärder och därmed innebär de inget permanent hot för 

byggnadens arkitektoniska värden, men så länge de är uppmonterade misspryds interiören.  
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Just när det gäller ventilation så har forskningen inte kommit fram till några fulländade 

generella lösningar, detta enligt både Statens fastighetsverk och Jönköpings länsstyrelse. Vid 

tiden för skrivandet av denna uppsats har man i fallet Ormaryds station ej löst 

ventilationsfrågan. Självfallet var inte kraven de samma för 100 år sedan vad gäller 

ventilation men personligen så tror jag att den då var fullt funktionsduglig, precis som den är 

idag. Man kan tänka sig att det kunde sitta upp till 15 personer eller mer i väntsalen då 1900-

talet fortfarande var ungt, inte tror jag att dessa personer led av dålig hälsa på grund av ett 

undermåligt ventilationssystem. Återigen så är det vår tids överdrivna försiktighetsåtgärder 

som gör sig påmint. Konsulten som togs in för att se över ventilationssystemet utdömde det 

och tycktes inte ha någon förståelse för kulturhistoriska värden. Detta kan till viss del handla 

om okunskap, men en annan orsak kan faktiskt vara att de vill sälja sina produkter och därmed 

talar för att det behövs en mängd installationer för att uppnå ett fullgott inneklimat.  

 

Betryggande var då att höra från Statens fastighetsverk, som är ledande i landet på 

ventilationsfrågor, att det ibland kan räcka med byggnadens befintliga självdragssystem, detta 

kan eventuellt kompletteras med vädring. Alternativa lösningar kan vara att montera till- och 

frånluftsfläkt på vinden. Denna kan sedan kopplas till murstockens ventilationskanaler och på 

så vis kan de användas för luftflödet. Åtgärden kräver att man tar upp hål i murstock, det 

kanske också måste dras vattenledningar till aggregatets batteri som kan kräva ytterligare 

genomföringar, exempelvis i bjälklag. Dessa båda är ingrepp i byggnadens stomme. Åtgärden 

är dessutom kostsam, och installationen ganska utrymmeskrävande och ett främmande inslag i 

en äldre byggnad. Ett från- och tilluftssystem kan kompletteras med värmeåtervinning som 

gör det möjligt att återvinna värmen från frånluften med upp till 80 %. Energiförbrukningen 

kan då minskas betydligt. Installeras fläktanordningar, aggregat eller liknande kan detta 

medföra förhöjda bullernivåer.     

 

Vilket alternativ som än väljs är det viktiga att kunna nyttja befintliga rökkanaler och ventiler 

så att ventilationstrummor och nya upptagningar i murverk undviks så långt det är möjligt. 

Spaltventiler i fönsterbågar är ett alternativ för att trygga tilluftsflödet. I fallet Ormaryd 

nytillverkar ägaren innerbågen till fönstret i trappuppgången och därmed kommer en 

spaltventil här inte att innebära några ingrepp i någon äldre båge, vilket gör det hela lättare att 

godta. Är det inte önskvärt, vad gäller alla typer av skyddsvärda byggnader, att göra ingrepp i 

själva bågen kanske det är mer försvarbart att göra det i fönsterglaset, en liten spalt i ovankant 
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kanske räcker. Det viktiga att tänka på vid typen av åtgärd är att det måste vara ett ständigt 

undertryck inomhus för att undvika luftläckage från innemiljön till utrymmet mellan fönstren, 

annars kan kondens uppstå. Ett mekaniskt frånluftsystem är nästan nödvändigt om detta 

alternativ väljs. Om det blir aktuellt med att ta upp en spaltventil i äldre fönsterbågar innebära 

detta större skador på de kulturhistoriska värdena. Här görs i så fall ett ingrepp i en autentisk 

båge, och skulle således kunna innebära minskning av byggnadshistoriska värden. Eftersom 

formspråket förändras kan också det arkitektoniska värdet påverkas. Man ska även tänka på 

att bågarna har patina som kan ta skada. Montage av automatisk öppningsmekanik av fönstren 

är ett alternativ som då också är relativt reversibelt. Det kräver dock viss utrustning, som 

eventuellt kan ge ett klumpigt intryck, samt åsamka skador vid montering i form av skruvhål 

med mera.  

 

Som framgått finns det i stort sätt alltid möjlighet till att ”slippa” många av de krav som ställs 

på vår byggda miljö, med hänsyn till de kulturhistoriska värdena och byggnadens 

förutsättningar. Verkligheten kan dock se annorlunda ut, och det går inte bara att rakt av 

hänvisa till kulturvärden för att komma undan en viss typ av förändring, detta skulle urlaka 

trovärdheten. Tyngden i reglerna är de samma vad gäller varsamhetskraven och 

byggnormerna som ska uppfyllas, varpå det kan bli komplicerat att säga vilket som gäller 

framför det andra. Jag tror att kulturvårdsbranschen här måste agera starkt för sin sak, 

eftersom många andra, kanske starkare aktörer vill dra åt andra håll. Jag tänker då främst på 

den modernare byggbranschen, i Ormaryds fall representerat av ventilationsteknikern som 

inte hade någon förståelse för de kulturhistoriska värdena. Tyvärr tror jag att detta är ett allt 

för vanligt förfarande. Här har byggherren en otroligt viktig roll, vilket uppdagades i fallet 

Ormaryd. Arja har med sitt antikvariska tänk lyckats påverka utgången för åtgärderna på en 

mängd olika sätt. I fråga om en byggherre som inte har ett sinne för kulturvärden i 

kombination med en kommun som inte heller har intresse i kulturvårdsfrågor kan det 

antagligen sluta olyckligt ur ett bevarandeperspektiv. I många fall kan det vara okunskap från 

byggherrens sida som ligger till bakgrund för ovarsamma förändringar. De flesta är nog inte 

medvetna om att det går att finna alternativa lösningar utan köper istället de koncept som den 

moderna byggbranschen ständigt exponerar, exempelvis genom byggprogram på tv och 

reklam i olika medier. Kulturvården måste därmed på ett effektivare sätt upplysa beställaren 

om de alternativa vägar som bör väljas för att åstadkomma en varsam förändring av en 

byggnad.  
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Om det i Ormaryd inte hade funnits en väl insatt byggherre kanske den fasta stegen från andra 

plan hade blivit verklighet, rivning av väggar för toalett realiserats, en ramp av aluminium 

byggts och så vidare. Nu gick det istället att bevisa att man med ganska små medel och 

minimala ingrepp ändock kan uppnå de byggkrav som ställs för ändrad användning. 

Ändringen på stationshuset är ett gott exempel och kan tjäna som förebild för ändrad 

användning på andra byggnader vare sig det gäller stationshus, gamla skolor, kyrkor, 

frikyrkor eller vad det nu måhända vara. Tyvärr är det nog allt för många byggnader som fått 

erfara överdrivan ombyggnationer för att tillfredsställa byggnormerna, trots att man med 

betydligt mindre ingrepp skulle lyckats finna lösningar.           

 

I och med att ändring av byggnad har införts i BBR är det numera krav på vissa typer av 

åtgärder, tidigare var detta endast allmänna råd enligt BÄR. Det skall påpekas att det först i 

alla ändringsavsnitt i BBR står att det i princip är samma regler som gäller vid ändring av 

byggnad som vid nyproduktion. Man ska vara medveten om att en 100 år gammal byggnad 

inte är byggd för att uppfylla dagens krav, varför det i de flesta fall inte borde vara något 

konstigt att hänvisa till byggnadens förutsättningar om en åtgärd känns olämplig. Hur lagen 

tillämpas skiljer sig förmodligen mycket beroende på kommun. En del är troligen månare om 

varsamhetskraven än andra och vise versa.       
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4 Slutsats 

Att upprätta en ny detaljplan över ett område kan vara behövligt då ett stationshus säljs ut 

privat, framförallt beror detta på att stationshuset i och med detta kommer få en ny funktion. 

Vad som då måste framgå är på vilket sätt byggnaden är lämplig att nyttjas. Vad gäller 

Ormaryds stationshus ansåg kommunen inte detta vara lämpligt för bostäder. Efter kontakt 

med Trafikverket kan det finnas olika anledningar till denna olämplighet, som framförallt 

berör buller, trafiksäkerhet, och markgifter. Eftersom det är Trafikverket som ansvarar för 

miljön kring järnvägen, så är de ansvariga för om det händer någon olycka eller dylikt, varför 

man då är angelägen om att dessa fastigheter nyttjas på ett lämpligt sätt. Med anledning av 

läget är det tyvärr många stationshus som rivits då det ansetts för dyrt att buller- och 

marksanera.    

 

Typen av ändrad användning som Ormaryds stationshus representerar visade sig vara ett gott 

exempel på hur man med små medel och ingrepp kan ändra funktionen på en byggnad och 

samtidigt uppnå de byggkrav som eftersträvas. Det finns möjligheter till att varsamt anpassa 

krav på brandskydd, tillgänglighet och ventilation. Om det inte går att uppnå samma krav som 

ställs vid nyproduktion då en ändring av byggnad blir aktuell finns oftast alternativa vägar att 

gå. Eftersom varsamhetskraven står i jämvikt med andra krav vad gäller byggnadsverk måste 

det hela tiden ske en balansgång mellan dessa. Lyhördhet från både kulturvårdssidan och 

byggbranschen är nog a och o, samt att det finns en god kunskap kring regelverkssystemet 

som kan vara en nog så snårig skog att ta sig igenom. 

 

Vad som kunnat utrönas av detta arbete är också hur pass viktig byggherrens personliga 

inställning till en byggnad är. Man kan konstatera att bara för att en byggnad är Q märkt 

innebär det ändock att denna kan komma att förvanskas om inte byggherren har viljan och 

kunskapen om att värna om de kulturvärden som innefattas i kompositionen av 

byggnadsmaterial. Eftersom kommunerna själva i samarbete med andra myndigheter fastslår 

om en byggnad är kulturhistoriskt värdefull så borde de inte kunna kräva ändringar som 

förvanskar en byggnad, av den orsaken att de då säger emot sig själva.   

 

Det är intressant när man börjar gräva i historien kring ett byggnadsverk. En mängd 

information gick att finna kring Ormaryds stationshus genom litteratur över orten, 

arkivsökning, intervjuer och inventering. Det har med denna uppsats sammanställs materiel 



 
 
 
 

66

som kan vara till gagn vid eventuella framtida åtgärder på byggnaden, samt har möjligheten 

till kunskapsspridning kring en järnvägsstation på landsbygden främjats. Den kulturhistoriska 

värderingen har underlättat även för framtida konsekvensanalyser. En sådan går att använda 

för att motivera varför vissa åtgärder kan vara olämpligare än andra.        
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