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Sammanfattning 
 
Gamla observatoriet ligger i Stadsparken i Lund och är en byggnad som är 

skyddad av kulturmiljölagen. Byggnaden har stått tom i nästan 20 år och är av 

stort behov av ombyggnad, då den är i dåligt skick och inte uppfyller dagens 

krav inom bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. Lunds kommun vill få 

förslag till ett nytt användningsområde för observatoriet med tillhörande 

ändringar som kan accepteras utifrån skyddsbestämmelserna. Denna rapports 

mål är att ge förslag till ändringar och åtgärder så att byggnaden åter kan tas i 

bruk, anpassade till en ny verksamhet. Förslagen ska grundas på kraven från 

kulturmiljölagen, plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt 

byggnadens skyddsbestämmelser och ska vara ekonomiskt rimliga. En 

bedömning utifrån hur åtgärderna påverkar byggnadens kulturhistoriska värde 

ska även göras. Vidare projektering av byggnaden såsom installationer, 

energiberäkningar och ekonomiberäkningar kommer inte att behandlas i denna 

rapport. Arbetet görs i samverkan med Stadsbyggnadskontoret i Lunds 

Kommun.  

 

Ett förslag till ett nytt användningsområde är att göra om gamla observatoriet i 

Lund till ett tekniskt museum med tillhörande café. Detta användningsområde 

medför att byggnaden kan öppnas för allmänheten och behålla sitt 

kulturhistoriska värde, samt skapa ny historia för byggnaden. För att kunna 

göra observatoriet till en publik lokal krävs lösningar för att göra byggnaden 

tillgänglig. Ett förslag är att göra en ny tillgänglig ingång i västra flygeln och 

installera en hiss för att göra källaren tillgänglig. De övre planen är utmanande 

och kostsamma att göra tillgängliga då det skulle innebära stora ingrepp i 

byggnaden, därför har det valts att ej göra dessa utrymmen tillgängliga. 

Brandsäkerheten i byggnaden uppfyller inte alla BBRs krav men detta 

problem kan kompenseras med andra lösningar, såsom installation av 

sprinklersystem, brandisolering av dörrar och bjälklag och begränsning av 

personantalet. Andra ändringar som krävs är upprustning av samtliga ytskikt i 

byggnaden, installation av en trappa som möjliggör att källaren blir en del av 

verksamheten och rivning av nyare innerväggar för att få rymligare utrymmen. 

 

En del av förslagen till ändringarna bryter mot byggnadens 

skyddsbestämmelser och kan vara kostsamma men de kommer medföra ett 

mervärde för byggnaden och gör att observatoriet kan tas i bruk igen. En 

rimlighetsbedömning av förslagen måste göras tillsammans med olika 

inblandade aktörer för att undvika att byggnaden står tom och därmed 

förfaller.  

 

Nyckelord: observatorium, kulturbyggnad, Helgo Zettervall, renovering, 

restaurering, tillgänglighetsanpassning, brandsäkerhet, användningsområde. 



  

  



  

Abstract 
 
The old observatory in Lund is a building which is protected by 

Kulturmiljölagen. The building has been empty for nearly 20 years and is in 

desperate need of renovation because of its poor condition and doesn´t live up 

to modern requirement for fire safety and accessibility. The municipality of 

Lund request suggestions for a new function for the observatory with related 

changes which could be accepted by the protection regulations. This report’s 

purpose is to give suggestions for changes which lead to the fact that the 

building could be used again, adapted to a new area of use. The suggestions 

should be based on Swedish building laws (KML, PBL, BBR), the protection 

regulations and they should be economically resonable. An evaluation of the 

impact of these suggestions on the building’s cultural values will be executed. 

Further planning as installations, energy and economy calculations will not be 

presented in this report. This study has been executed in cooperation with the 

municipality of Lund. 

  

A suggestion for a new area of use is to convert the old observatory in Lund to 

become a technical museum with a café. This function can open the building 

to the public, keep its historical value and create new history. To convert the 

observatory to a public building it requires solutions to make it accessible. A 

suggestion is to place a new accessible entrance in the western section of the 

building and install an elevator to make the basement approachable. The upper 

levels are challenging and expensive to make accessible which would induce 

major interventions, as for that reason the upper levels will not be available to 

the disabled. The fire safety in the building does not live up to all requirements 

in BBR but this problem could be compensated with other solutions as the 

installation of a fire sprinkler system, insulation of doors and ceilings and 

limitation of the number of visitors. Other changes which are required are 

upgrading of all finishing layers, installation of a new staircase to the 

basement and demolition of newer interior walls.   

 

Some of the suggestions for changes and solutions go against the building's 

protection regulations and could be expensive but will result in higher value 

for the building and secure the old Observatories future use. An evaluation of 

the impact of the changes needs to be done together with several involved 

participants to avoid that the building will remain empty and decay.       

 

Keywords: observatory, monumental building, Helgo Zettervall, renovation, 

architectural conservation, accessibility, fire safety, area of use.  

 
 



  

  



  

Förord 
 
Detta examensarbete är skrivet av Hanna Bergils och Merel Hobbenschot 

vårterminen 2018, inom utbildningen Byggteknik med arkitektur vid Lunds 

tekniska högskola, Campus Helsingborg. Arbetet är skrivet inom avdelningen 

för arkitektur och byggd miljö och innefattar 22,5 högskolepoäng. 

Examensarbetet har gjorts i samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Lunds 

kommun och handleddes där av stadsantikvarie Henrik Borg. 

 

Det gamla observatoriet i Lund har under många år stått tomt och är i behov 

av en upprustning samt ett nytt användningsområde. Uppgiften är att ta fram 

åtgärdsförslag med anpassning till gällande lagstiftning utifrån en ny 

verksamhet. Arbetets fokus ligger på tillgänglighets- och 

brandsäkerhetslösningar och kan användas som förslag vid framtida 

ombyggnationer, restaureringar och renoveringar av Gamla observatoriet.  

 

Vi vill tacka samtliga som varit en del av detta arbete. Ett stort tack till Henrik 

Borg som har bistått med sina antikvariska kunskaper kring observatoriet och 

till de personer som ställt upp för intervjuer och frågor samt att vi fått tillgång 

till byggnaden för att kunna göra våra observationer. Vi vill också hjärtligt 

tacka Kerstin Barup som handlett och varit till stor hjälp vid detta arbete samt 

vår examinator Catharina Sternudd.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Gamla observatoriet i Lund är i stort behov av renovering. Byggnaden 

uppfyller inte dagens standarder, speciellt när det gäller brandsäkerhet och 

tillgänglighet. Det är ett omfattande arbete att uppdatera byggnaden men utan 

några åtgärder kommer troligtvis gamla observatoriet förbli tom och därmed 

förfalla. Observatoriet är en kulturbyggnad med stränga skyddsbestämmelser 

vilket försvårar en ombyggnad. Ägarna, Lunds kommun, vill gärna ha förslag 

till ett nytt användningsområde och därmed förslag till ändringar som 

uppfyller dagens krav. Byggnadens nuvarande utformning medför utmanande 

och unika lösningar. Det är en speciell byggnad som bidrar till Lunds historia 

och borde därför öppnas för allmänheten. 

Examensarbetet görs i samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Lunds 

Kommun och handleds där av stadsantikvarien Henrik Borg. Handledare på 

LTH är Kerstin Barup, examinator Catharina Sternudd.    

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att få en uppfattning om hur gamla byggnader 

skyddas och vad man får och inte får ändra enligt kulturmiljölagen (KML), 

plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och 

skyddsbestämmelserna. Det ska även ge kunskap om hur man kan lösa 

problem inom brand och tillgänglighet och utforma en byggnad så att den 

uppfyller kraven. Dessa kunskaper kan tillämpas för att bygga om gamla 

observatoriet i Lund.   

 

Målet med examensarbetet är att undersöka vilka ändringar och åtgärder som 

krävs och är möjliga för att observatoriet åter kan tas i bruk. Ändringarna ska 

vara anpassade efter ett möjligt nytt användningsområde. För detta krävs en 

lösning som ska kunna godkännas av länsstyrelsen och stadsbyggnadskontoret 

samt ska vara rimliga ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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1.3 Frågeställningar 

● Vad är ett lämpligt användningsområde för gamla observatoriet? 

● Vilka ändringar krävs utifrån tillgänglighet, brand och behov i 

byggnaden för detta användningsområde?  

● Vilka ändringar av byggnader stöds av kulturmiljölagen, plan- och 

bygglagen samt Boverkets byggregler? 

● Hur kan byggnaden restaureras utan att tappa sitt kulturhistoriska 

värde? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer endast att handla om huvudbyggnaden i 

observatorieparken och lösningar kommer göras utifrån det valda 

användningsområdet. Energi, VVS och el tas ej hänsyn till, då bara 

restaurering, brand och tillgänglighet kommer att behandlas. 

Branddimensioneringen kommer inte att göras analytiskt, endast förenklad 

dimensionering. Ekonomin kommer inte att tas upp specifikt i examensarbetet, 

men en rimlighetsbedömning av de olika lösningarna kommer att göras. 

Vikten av undersökningen kommer ligga på interiören av Gamla 

Observatoriet, men en mindre omfattande bedömning av utomhusmiljön 

kommer också att göras. Detta beror på att byggnadens exteriör nyligen 

genomgått en omfattande renovering. 
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2. Metod 

2.1 Information 

Information för att skriva denna rapport är hämtad från intervjuer med 

sakkunniga, litteratur, ritningar och äldre fotografier samt egna observationer. 

Litteratur har hämtats främst från Lunds Universitetsbibliotek. Ritningar och 

äldre fotografier har hämtats från Lunds universitets arkiv, Lunds stadsarkiv 

och LU-byggnad. Egna bilder har också använts. 

Personer som intervjuats är: 

Henrik Borg, stadsantikvarie Lunds kommun. Historik om byggnaden och 

kommunens syn på observatoriet. (2018-03-07) 

Julia Cronqvist, antikvarie länsstyrelsen. Frågor om länsstyrelsens roll för 

byggnadsminnen och vid kulturhistoriskvärdering av byggnader. (2018-03-27) 

Nils Johansson, biträdande universitetslektor, brandteknik LTH. Frågor om 

brandsäkerhet. (2018-04-19) 

Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare, Lunds kommun. Frågor om 

tillgänglighet. (2018-04-11) 

 

Egna observationer har gjorts okulärt vid ett flertal besök på observatoriet. 

Diskussioner kring resultaten har baserats på litteratur, jämförelser med andra 

byggnader och egna tankar.  

 

För att kunna göra en ny planlösning har byggnaden uppmätts med hjälp av en 

lasermätare. Med hjälp av skisser och mätningar har observatoriet ritats upp i 

Revit för att få en 3D-modell av byggnaden, samt planritningar för de olika 

våningarna.  

 

Arbetet har till stor del utförts tillsammans, så som studier, intervjuer och 

undersökningar. Rapporten har skrivits gemensamt och uppdelningen har varit 

jämn. Hanna Bergils har fokuserat mer på tillgänglighetslösningar medan 

Merel Hobbenschot har undersökt brandsäkerhet. Lösningar har diskuterats 

fram gemensamt för de båda områden. 
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2.2 Resurser 

Resurser som behövs för att genomföra examensarbetet är: 

Datorer 

Information från arkivet 

Kamera 

Kunskap från anställda på stadsbyggnadskontoret och andra relevanta 

personer.  

Lagstöd (PBL, BBR, KML, PBF m m) 

Litteratur inom ämnet  

Länsstyrelsen  

Möjlighet till tillträde av observatoriet 

Revit 

Tillgänglighetsrådgivning 

Utrustning för planritning och mätning 
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3. Teori 

3.1 Historisk bakgrund 

3.1.1 Observatoriets historia 

Att ett observatorium skulle byggas i Lund förklarades med att staden lockade 

många besökare från andra länder som då kunde jämföra sina välbyggda 

universitet med det svenska som saknade tillräckliga och anständiga lokaler. 

Under flera år försökte man få bidrag från staten för finansiering av 

observatoriet. Dessa ansökningar avslogs dels på grund av otillräckligt utredda 

behovsanalyser samt att Uppsala och Köpenhamn nyligen invigt sina 

observatorier. (H. Kristensson. 1990) Ett godkännande av ett mindre 

observatorium med en kostnad på 15 000 - 20 000 riksdaler medgavs. Detta 

medförde livliga debatter, där grosshandlare K. J. Kock yttrade “Den 

nuvarande byggnaden består av ett inskränkt rum... det är en skam, då en 

vetenskapsman kommer över från Köpenhamn, att föra honom till detta ställe 

och säga honom, att det skall vara ett observatorium vid ett universitet.” Under 

diskussion kom man till slut fram till att ge 45 000 riksdaler till uppförandet 

av ett observatorium i Lund. (C. Schalén, N. Hansson, A. Leide. 1968) 

 

Observatoriet uppfördes år 1867 som en av Lunds universitets första 

byggnader som universitetet uppförde åt sig själv. Efter flera förslag från olika 

arkitekter och byggmästare fick Helgo Zettervall uppdraget att rita 

byggnadens fasader medan konstruktion och planlösning ritades av 

byggmästarna P. C. Sörensen och F. G. Escher, se figur 3.1. Axel Möller, 

professor i astronomi, granskade ritningarna ur funktionshänseende. Platsen, 

Svanelyckan 3, för observatoriet valdes på grund av dess läge i stadens utkant 

för att inte störas av stadsljuset. Samtidigt medförde det centrala läget att 

bostäder till astronomerna inte behövde byggas då de kunde bosätta sig i 

grannskapet. (H. Kristensson. 1990)  
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Figur 3.1: Bild på Lunds observatoriums huvudbyggnad, år 1868. (Stadsarkivet) 

 

Förutom observatoriebyggnaden byggdes fler hus under årens gång i 

observatorieparken. Något innan observatoriet stod klart uppfördes 

vaktmästarbostaden som namnet avslöjar var till för att bosätta vaktmästaren 

för byggnaderna men har under senare år fungerat som arbetsrum. 

Vaktmästarbostaden är byggd av samma gula tegel som själva observatoriet, 

taket är av skiffer och sockeln är putsad. I räknehuset, som ritades av Henrik 

Sjöström under 1910-talet, gjordes beräkningar som behövdes för de 

astronomiska studierna. Byggnaden är klädd med gult tegel och är rikligt 

utsmyckad. Seismografkällaren byggdes 1914 för seismografiska studier som 

aldrig blev framgångsrika på grund av dess avstånd till berggrunden. Huset 

som inrymmer två våningar är täckt av jordmassor. Samma år byggdes även 

astrografhuset, liksom norra instrumenthuset, där man förvarade astronomiska 

instrument. Astrografhuset är en lätt träkonstruktion som står på hjul så att 

huset kan flyttas åt sidan på räls.  En källare under observatoriebyggnaden 

grävdes ur på 1940-talet. Magasinet byggdes år 1952 som magasin och 

förrådsbyggnad, huset byggdes till under 60-talet. De senaste tillskotten i 

observatorieparken är de två barackerna som uppfördes under 70- och 80-talet 

som arbetsrum och kontor. Barack A förlängdes för att få plats med 

observatoriets datoranläggning. (H. Borg, 2009) Samtliga byggnader finns 

kvar i parken, dock har några byggnader flyttats från sitt ursprungsläge. 

Byggnadernas nuvarande lägen i området visas i figur 3.2. 

 



 

 

7 

  
Figur 3.2: Situationsplan över Svanelyckan 3, Lunds kommun, skyddsområde. 

(Länsstyrelsen)   

 

1991 ville Lunds universitet bygga ut genom en stor byggnad på drygt 2500 

kvm, detta krävde rivning av seismografkällaren, en barack och 

instrumenthuset. Strax därefter förklarades observatorieparken med samtliga 

byggnader som byggnadsminne. Detta satte stopp för universitetets planer och 

var en av anledningarna till flytten av universitetets astronomiska studier år 

2002 till gamla vattentornet. Efter flytten har själva observatoriet stått tomt 

medan de andra lokalerna, förutom seismografkällaren och instrumenthusen, 

har fått nya användningsområden. (H. Borg, 2010)  

3.1.2 Helgo Zettervall 

Helgo Zettervall var en av de främsta arkitekterna i Sverige under 1800-talet 

men har också blivit mycket kritiserad under årens gång. Han var verksam i 

Lund under den första halvan av sitt yrkesliv (1850-1870) och i Stockholm 

under andra halvan (1870-1890). Han var mycket produktiv under sina 40 

verksamma år som arkitekt och kom att bli Skånes mest anlitade arkitekt. 

Kanske blev han mest känd för sin mycket kritiserade renovering av Lunds 

domkyrka. (A. Bodin 2017) I rapporten Astronomiska observatoriet vid Lunds 

universitet nämner Eva-Sofi Nordström (1983) att Zettervall inte bara var en 

restaureringsarkitekt, han också var en nyskapande arkitekt. Han ritade 



 

 

8 

offentliga byggnader, palats och privatvillor i många olika historiska stilar 

påpekar hon.  

 

Zettervalls ritningar till observatoriet är mycket dekorativa och fasaderna är 

fyllda med konstnärliga utsmyckningar. Ritningarna gjordes i början av 

Zettervalls karriär men är mycket typiska för hans arkitektoniska stil. (E. S 

Nordström, 1983)  

3.1.3 Lunds universitet 

Observatoriet användes av Lunds Universitet från dess uppkomst till 2002 då 

lokalerna blivit för små för verksamheten och efter 

byggnadsminnesförklaringen av observatorieparken 1993 fanns det ingen 

möjlighet att bygga ut. En annan anledning till flytten berodde på Lunds 

växande stadskärna, då byggnaden inte längre låg utanför staden, vilket 

försvårade de astronomiska studierna.  

 

Lunds universitet bedrev astronomiska studier i observatoriet mellan 1867 och 

2002, se figur 3.3 och 3.4. Tidigare, från och med mitten av 1700-talet, hade 

studierna bedrivits i Lundagårdshusets trapphus. Universitetet började med 

astronomisk verksamhet 1667. Då byggdes ett tidigare observatorium som 

sedan förstördes i skånska kriget. (H. Borg, 2010) 

 

 
Figur 3.3 & 3.4: Refraktorn i tornet i observatoriet.(Stadsarkivet) 

 

  



 

 

9 

3.2 Byggteknik  

3.2.1 Konstruktion 

Gamla observatoriet i Lund har en speciell konstruktion, bland annat på grund 

av den massiva betongpelaren med en diameter på ca tre meter som står helt 

fristående i mitten av byggnaden. Pelaren börjar i källarplanet och går hela 

vägen upp till kupolen på våning fyra. På denna massiva betongpelare fästes 

ett instrument för att studera stjärnorna. Hela konstruktionen i resten av 

byggnaden är fristående från pelaren, så att det inte kan uppstå några 

vibrationer i instrumentet. Byggnadens centrum är uppbyggd som en kvadrat i 

vars mitt en massiv pelare är placerad, samt en rund mur runt pelaren 

varemellan trappan befinner sig. De fyra flyglarna i de fyra olika 

väderstrecken utgår från den fyrkantiga delen i mitten. Högst upp i den 

cirkulära delen finns kupolen, som har en stor spaltöppning som kan vridas. I 

källaren finns det tre betongfundament som leder upp till plan 1 där olika 

instrument har funnits, detta för att ge en stabil grund åt instrumenten.  

Ytterväggarna är av massivt tegel och byggnaden har en källare. Bjälklagen är 

konstruerade av massiva timmerbalkar, som bärs av innerväggar och pelare, 

vilket gör att balkarna inte behöver fästas i mittpelaren. Träkonstruktionen är 

förstärkt med stålbalkar på vissa ställen i källarplanet. Kupolen har en 

stålförstärkt träkonstruktion, se figur 3.5. Sektioner av byggnaden redovisas i 

figur 3.6 och 3.7. 
 

 
 

Figur 3.5: Bild på takkonstruktion av tornet. Stålförstärkt träkonstruktion. (Foto: M. 

Hobbenschot) 
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Figur 3.6: Sektion av gamla observatoriet, öst - väst. (Bergils, Hobbenschot) 

 
Figur 3.7: Sektion av gamla observatoriet, syd - nord. (Bergils, Hobbenschot) 
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3.2.2 Material 

Ytterväggarna består av gult handslaget tegel, förutom västra flygeln och 

kupolen som består av vitmålad träpanel, se figur 3.8. Det gula teglet kommer 

med stor sannolikhet från Ven eller Landskronatrakten där det bedrevs stor 

tillverkning av tegel under 1800-talet enligt stadsantikvarie Henrik Borg. 

Taket är klätt i grönmålad plåt och fönstren i trä är också grönmålade. Alla 

utsmyckningar i fasaden och sockeln är också i gult tegel. Trapporna på 

utsidan är av handhuggen granit och ytterdörrarna är grönmålade, bågformade 

spegeldörrar. Terrassens golv är belagt med durkplåt ovanpå befintligt plåttak. 

Räckena är av grönmålat smide.   

 

 
Figur 3.8: Nuvarande utseende gamla observatoriet. (Foto: H. Bergils) 

 

3.2.3 Installationer 

I nuläget finns det ett gammalt elskåp på södra flygelns fasad och gamla 

elledningar i hela byggnaden, se figur 3.10. Elinstallationen är delvis 

fungerande, men behöver bytas ut utifrån säkerhetsaspekter. I södra flygeln 

finns det ett ventilationssystem med synliga ventilationsrör i grova 

dimensioner, se figur 3.9. Installationerna i byggnaden är inte ursprungliga, de 

har kommit till under årens gång när det fanns behov att modernisera 

observatoriet. Byggnaden värmdes ursprungligen upp genom eldstäder men 

dessa har tagits bort och ersatts med centralvärme i form av kol- eller 

oljepanna med gamla gjutjärnselement i flera rum. Murstocken finns 

fortfarande kvar i byggnaden medan skorstenen är nedmonterad.  Idag är 

observatoriet uppvärmd med fjärrvärme.  
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Figur 3.9 & 3.10: Bilder på nuvarande ventilationssystem i södra flygeln och elskåp utanpå 

samma flygel. (Foto: Bergils, Hobbenschot) 

3.3 Lagar  

3.3.1 Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen (KML) är en samling lagar som är till för att skydda och 

vårda kulturmiljöer i Sverige. Denna lag skyddar byggnadsminnen, 

fornminnen, kyrkliga kulturminnen och äldre kulturföremål. Kapitel tre i 

kulturmiljölagen behandlar byggnadsminnen, det är den del som främst 

kommer att behandlas i denna rapport. Lagen beskriver hur en kulturbyggnad 

ska vårdas. (KML, 2002) 

 

Observatoriet klassades år 1993 som byggnadsminne och skyddas därmed av 

kulturmiljölagen, kapitel tre. 

 

3 kap 2 § “När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen 

genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och 

underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett 

område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets 

utseende och karaktär inte förvanskas.” Lag (2000:265). 
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3.3.2 Skyddsbestämmelser 

För varje förklarat byggnadsminne tas skyddsbestämmelser fram. Det är en 

handling som beskriver vad som är bevarandevärt och reglerar de 

kulturhistoriska värdena. (Riksantikvarieämbetet, 2018) 

Till observatorieparken, med samtliga byggnader, finns skyddsbestämmelser 

som skrevs år 1993 och sedan förnyades år 2002. Se bilaga 1. 

Skyddsbestämmelserna beskriver bland annat att det inte är tillåtet att riva, 

flytta eller bygga om gamla observatoriet, inte heller förändra dess exteriör. 

Det är inte tillåtet att göra ingrepp i stommen eller i fast inredning. 

Bestämmelserna beskriver även att byggnaden ska underhållas så den inte 

förfaller samt att vård och underhåll ska göras på ett sätt så det kulturhistoriska 

värdet inte minskar samt med metoder som är välbeprövade och anpassade till 

byggnaden. 

 

Om särskilda skäl finns kan länsstyrelsen lämna tillstånd för ändringar som 

strider mot skyddsbestämmelserna, enligt KML 3 kap 14§. 

3.3.3 BBR 

BBR (Boverkets byggregler) innehåller regler och allmänna råd om hur en 

byggnad ska utformas. BBR behandlar bland annat brandsäkerhet, utformning, 

tillgänglighet och säkerhet vid användning. Reglerna är funktionskrav, vilket 

innebär att funktionen och syftet för byggnadsdelen är beskrivet men inte hur 

kraven ska uppfyllas. De allmänna råden kan tillämpas för att uppfylla 

Boverkets regler. (U. Nordstrand 2013) 

3.3.4 PBL 

PBL (plan- och bygglagen) reglerar all bebyggelse i Sverige och innehåller 

lagar om bland annat bygglov, detaljplan, översiktsplan, tillsyn och 

byggnadsnämnden.  (U. Nordstrand 2013) 

PBL behandlar byggnadsminnen genom följande texter: 

 

8 Kap 17 § “Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 

varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 

byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden.”  

 

8 Kap 13 § “En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”  
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3.3.5 Diskrimineringslagen  
Diskrimineringslagen handlar om att alla ska behandlas lika med samma 

rättigheter. Denna lag kopplas till tillgänglighet i byggnader där ingen ska 

särbehandlas på grund av olika förutsättningar. (Diskrimineringslagen, 2017) 

 

3.3.6 Detaljplan 

En detaljplan reglerar en sammanhållen bebyggelses användning och 

utformning. Detaljplanen består av en plankarta över området med 

bestämmelser samt planbeskrivning. Planen ligger som grund för beslut 

angående ändring av bebyggelse. (Arkitektens handbok, 2014) Se bilaga 2 om 

detaljplan över området Svanelyckan 3. 

 

3.3.7 Bevarandeplan 
Observatoriet med tillhörande park är en del av Lunds stadskärnas 

bevaringsprogram. Programmet beskriver de bevarandevärda delar av Lunds 

stadskärna där följande står om bevaringspunkterna i området där 

observatoriet är placerat: 

- “Det är av vikt att fasaderna ej förvanskas vid ombyggnad. Speciell 

omsorg bör läggas på färgsättning och de arkitektoniska elementen 

såsom balkonger, tornutsprång och ornamentik. 

- Skyltar och reklamanordningar bör till form, färg och utförande 

underordna dig byggnadens fasad samt gatumiljön. 

- Allén och övriga planteringar är viktiga komponenter i miljön och bör 

ägnas särskild omsorg” (A. Åsgrim-Berlin, J. Stewénius och A.W. 

Mårtensson, 1981) 

Fastighetsförvaltningen vid Lunds kommun har en besiktningsrapport, där alla 

byggnadsdelar och utrymmen är uppradade med de nödvändiga åtgärder som 

behövs för att ha en bättre standard. Till dessa åtgärder är också kostnader och 

mängder kopplade. En traditionell vård- och underhållsplan för observatoriet 

finns inte i dagsläget. 

3.4 Observatoriets utformning 

3.4.1 Orientering 

Det gamla observatoriet är placerat i det nordöstra hörnet av stadsparken i 

Lund, vid korsningen där Svanegatan möter Gyllenkroks allé. Byggnaden 

ligger i observatorieparken, se situationsplan figur 3.2, som är en avskild del 

av stadsparken. Observatorieparken består av stora gräsytor som avskiljs med 

ett gångsystem. Runt om hela parken löper ett staket med öppningar i 

nordöstra hörnet, huvudentrén till parken, och längs norra delen mot 

Svanegatan. Från stadsparken finns även öppningar i västra och sydvästra 

delen. Växtligheten i parken är idag uppväxt och har inte riktigt samma 
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uttryck som när parken anlades. Gräsytorna var då ängsliknande med flera 

rabatter och låg växtlighet, se figur 3.11. Parken var avskild från staden, vilket 

var viktigt för en ostörd verksamhet. Idag är ett arbete igång utifrån Lunds 

kommun med att återställa observatorieparken till sitt ursprung. 

 

I parken finns fler byggnader kopplade till observatorieverksamheten som har 

bedrivits i många år. Mellan byggnaderna finns flera grusvägar som är anlagda 

i organiska former och som leder till huvudbyggnaden. För att nå observatoriet 

kan man komma såväl gående som med bil eller på cykel. Det finns ett fåtal 

bilparkeringar längs med Gyllenkroks allé där det också finns ett cykelställ. 

Genom grindarna vid nordöstra entrén kan området lättast beträdas, därifrån 

går det en grusväg till själva huvudbyggnaden. Gamla observatoriets 

huvudentré finns vid östra flygeln och det finns även en igensatt entré i norra 

flygeln.  

 

 
Figur 3.11: Vy över observatorieparken med huvudbyggnaden. (Stadsarkivet) 

 

När man går in genom huvudentrén kommer man först till en hall med ett 

utrymme där gamla vaktmästarexpeditionen fanns. I anslutning till hallen 

finns två toaletter på vardera sidan om entrén. När man passerat pardörrarna 

från hallen kommer man till centraldelen av byggnaden som är ett kvadratiskt 

rum. Framför sig ser man det cylinderformade trapphuset med den massiva 

instrumentpelaren i byggnadens mitt. Centraldelen utgör en passage mellan de 

fyra flyglarna i byggnaden. Den södra flygeln består av ett stort ljust rum med 

burspråk, väggen bakom pryds av gamla griffeltavlor som är en del av 

rummets tidigare användningsområde. Västra flygeln är byggd i trä och är 

oisolerad. Flygeln består av ett rum som är avdelat med en mellanvägg, vilket 

gör att intrycket av rummet blir trångt trots den rymliga takhöjden och 



 

 

16 

rummets storlek. Taket är välvt med bågar med en öppningsbar spalt som 

sträcker sig över hela takspannet. På golvet finns det spår av 

instrumentfundament i betong som visar var instrumenten stått. Två av 

fundamenten finns fortfarande kvar, de sticker upp ca 1,5 meter över golvet. 

Norra flygeln består av fyra mindre utrymmen, varav en hall som leder till den 

igensatta entrén. I de övriga rummen är de ursprungliga fönstren utbytta mot 

större fönster vilket ger stora ljusinsläpp.  

 

För att ta sig vidare upp i byggnaden används den spiralformade trätrappan 

som följer den massiva betongpelaren. Andra våningen nås via en glasad 

spegeldörr i anslutning till trappan. Våningen utgörs av ett kvadratiskt rum 

med cylindern i mitten. På väggarna finns det spår av bokhyllor, då rummet 

har använts som bibliotek. Trappan leder vidare till nästa våning, som endast 

består av en passage, ett förråd och en trätrappa upp till nästa våning. 

Våningen är rund med cylindern i mitten. Det finns en ytterdörr som leder till 

terrassen som följer centrumdelen av byggnaden. Våning fyra består av 

kupolen, där den stålförstärkta träkonstruktionen är synlig. Utrymmet är runt 

och mörkt, då det inte finns några fönster. I taket finns en stor öppningsbar 

spalt och längst ned på träkonstruktionen finns ett vridsystem, vilket gör att 

hela kupolen kan snurras. I mitten finns ett instrumentfundament som redogör 

för vad utrymmet har använts till.  

 

Källaren är uppbyggd i samma form som entréplanet. Man tar sig in i källaren 

via en ytterdörr till vänster om den östra flygeln genom en trappa, sex steg 

ned. Inne i källaren finns på samma sätt som våningen över en passage som 

leder till fyra flyglar. Passagen är avstängd i nordöstra hörnet där ett mindre 

turkosmålat rum finns. Mittendelen av källaren är en cylinderformad vägg 

med ett konisk rödslammad betongfundament i centrum. Till höger leds man 

till den östra flygeln där det finns ett större orangefärgat rum med ett mindre 

rum i anslutning. Södra flygeln nås via två trappsteg ned, det orangea rummet 

har en annan karaktär än resten av källaren med parkettgolv och ett inglasat 

litet rum av lättväggar. Västra flygeln består av ett utrymme med uppdelade 

rum. Ett större rum samt flera små, avdelade med lättväggar. I rummen syns 

betongfundamenten och delar av bjälklagskonstruktionen med stålpelare. En 

del av utrymmet upplevs ljust på grund av större fönster och ljusgul färg på 

väggarna. I ett av de mindre rummen finns en diskbänk längs ena väggen. 

Norra flygeln är endast till hälften utgrävd där ett orangegult rum finns, med 

vask och många synliga vattenledningar, både nya och gamla. Överlag är 

källaren i dåligt skick invändigt då det varit fuktigt vilket åtgärdats med 

dränering. Puts och färg har flagnat i alla rum och plastgolven har bucklats. 

Takhöjden är lägre än i de andra planen men utrymmet känns ändå rymligt och 

ljust på grund av fönstren.  
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3.4.2 Äldre ritningar 

Zettervall ritningar till observatoriet visas i figur 3.13 - 3.14. 

 

Figur 3.12: Bild av Zettervalls ritning till observatoriet från öster. (Universitetsarkivet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.13 & 3.14: Bild av Zettervalls ritning till observatoriet. Till vänster ritning till 

västra flygeln, till höger ritning till norra flygeln. (Universitetsarkivet) 
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3.4.3 Nuvarande planlösning 

Gamla observatoriets nuvarande planlösning presenteras i figur 3.15 – 3.17. 

Bilder av de olika rummen i byggnaden redovisas i bilaga 9.  

 
 

 

Figur 3.15 & 3.16: Bild av nuvarande planlösning till observatoriet. Till vänster plan av 

källaren, till höger plan 1.  (LU-byggnad) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.17: Bild av nuvarande planlösning till observatoriet. Till vänster plan 3, till höger 

plan 3 och 4. (LU-byggnad)  
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3.5 Kulturhistorisk värdering 

Bevarandet av kulturarv är idag en naturlig del av samhällets utveckling och 

en förutsättning för hållbar utveckling. Bevarande och utveckling är inte 

motsatsen till varandra utan integrerade delar i kulturarvsarbetet. Det ställer 

krav på att utveckla arbetssättet kring kulturarv. (Riksantikvarieämbetet, 2014) 

För att värdera kulturhistoriska byggnader kan riktlinjer användas från 

riksantikvarieämbetet samt boken om kulturhistorisk värdering av byggnader 

av A. Unnerbäck. Den kulturhistoriska värderingen görs genom att identifiera, 

bearbeta och sammanfatta. Det är viktigt att identifiera, dokumentera och 

beskriva de bevarandevärda detaljerna i en kulturhistorisk byggnad (A. 

Unnerbäck, 2002). För att göra en värdering av en byggnad ska det tas hänsyn 

till det samhällshistoriska-, kontinuitets-, arkitekturhistoriska-, 

socialhistoriska-, teknik- och byggnadshistoriska-, autenticitets-, upplevelse- 

och miljömässiga värdet. (H. Borg, 2010) 

 

Observatoriet är en representant för vetenskapens utveckling i Europa under 

1800-talet, vilket visas i den påkostade universitetsbyggnaden. Exteriör och 

planlösning är väl bevarade, med ett antal interiöra detaljer såsom dörrar, 

fönster och lister. Verksamheten med de tillhörande instrumenten är utflyttade 

sedan början av 2000-talet vilket medför att en stor del av byggnadens historia 

om användningsområdet är förlorad. Det väsentliga värdet av byggnaden 

ligger i planlösning och utformning samt att mycket av det autentiska 

materialet finns bevarat, vilket visar på byggnadens historia som 

observatorium. 

 

För att ta fram de bevarandevärda detaljerna i observatoriet har H. Borgs 

omfattande byggnadsantikvariska rapport studerats, där H. Borg bland annat 

beskrivit vilka delar av observatoriet som är värda att bevara. Listan nedan är 

baserade på Borgs rapport. 

3.5.1 Interiör 

I Gamla observatoriet finns det många bevarandevärda detaljer kvar inomhus. 

Vissa detaljer är ursprungliga, medan andra detaljer visar hur byggnaden har 

använts under åren och är därmed bevarandevärda.  
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3.5.1.1 Plan 1 

101 Hall 

golv och trappa, kalksten 

trycke och nyckelskylt i mässing, ursprungligt 

dörrar 

överljus 

plåtskylt ovan dörr 

kraftig sockel 

 

102 Entré  

dörrar 

vaktmästarexpeditionen ger förståelse för hur byggnaden använts 

äldre färgskikt 

 

106 Passage 

rumsindelning med cylinder och murpelare  

lister, dörrar, mörkläggningsluckor 

underliggande färgskikt med schablonmönster 

 

107 Planetarium 

socklar 

fönster med innerbågar 

griffeltavlor 

ev färgskikt med schablonmålning 

 

108 Instrument 

instrumentplintar 

metallplattor och skenor i golv 

spaltöppning 

oxiderat dörrtrycke (p g a oisolerad del) 

 

Rum 111-114 

planlösning 

ev. gamla färgskikt 

 

115 Trapp  

planlösning 

trappa 

äldre färgskikt 
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3.5.1.2 Plan 2 
201 Bibliotek 

trägolv 

putsade väggar 

tak 

snickerier 

dörrar 

radiatorer 

 

3.5.1.3 Plan 3 
302 Passage, 303 Förråd 

golv 

dörr till terrass 

socklar 

putsade väggar 

synligt bjälklag, konstruktion 

metallhjul 

trappa 

 

3.5.1.4 Plan 4 
401 Instrument 

järnförstärkt regelkonstruktion 

vridmekanism  

spaltöppning 

instrumentfundament 

rester av den silverfärgade duken 

3.5.1.5 Källare 
planlösning 

betongfundament 

timmerstomme 
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3.5.2 Exteriör 

Byggnadens exteriör ser ungefär likadan ut nu som den gjorde på Zettervalls 

ritningar, med andra ord är den inte drastisk förändrad. Fasaden har på senare 

år renoverats och restaurerats. Hela exteriören är bevarandevärd där även de 

nyare tilläggen kan vara av värde. Nedan räknas de detaljer upp som är 

bevarandevärda i exteriören. 

 

husets geometri 

räcken 

färgsättning (ej den vita kulören då den ej är ursprunglig) 

ursprungliga fönster 

spegeldörrar 

trappor i granit 

plåt 

kalkstensplattor för instrument  
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4. Resultat 

4.1 Förslag till nytt användningsområde som tekniskt museum 

och café 

Gamla observatoriet är en speciell byggnad som väcker intresse hos 

förbipasserande. Fastighetsförvaltaren har upplevt ett intresse av att fler vill se 

insidan av byggnaden. Det är därför positivt att byggnaden ska vara tillgänglig 

för allmänheten. Verksamheten som ska vara i byggnaden bör vara långsiktig. 

Byggnaden ska utföras så att det lätt går att ändra användningsområde utan att 

behöva göra stora ingrepp. Enligt Julia Cronqvist, antikvarie på Länsstyrelsen, 

föredras att små ändringar ska vara reversibla eller istället rejält utförda i 

samma standard som byggnaden gjorts i från början. För att ombyggnationen 

av gamla observatoriet ska kunna genomföras ska åtgärderna vara ekonomiskt 

rimliga.  

 

Ett möjligt användningsområde för observatoriet är ett tekniskt museum med 

ett mindre café. Caféet placeras i västra flygeln i rum 108 och resten av 

byggnaden kan användas som museum. Detta användningsområde gör att 

byggnaden är tillgänglig för allmänheten och kan berätta om byggnadens 

tidigare verksamheter och dess historiska värde. En tanke är att museet ska 

erbjuda något för alla besökare. Upplevelserna kan sträcka sig från 

traditionella utställningar till experiment. Information om hur byggnaden har 

använts kan finnas med i utställningarna genom exempelvis en 

stjärnprojektion i kupolen. Caféet bidrar till en trevlig upplevelse som kan 

locka fler besökare och båda verksamheterna gynnas av varandra.  

4.2 Tillgänglighet 

Det är viktigt att försöka göra byggnaden tillgänglig för alla besökare och alla 

typer av funktionsnedsättningar, allt från rörelsehindrade till personer med 

koncentrationssvårigheter. Byggnaden ska även anpassas för personer med 

synnedsättning och hörselnedsättning samt för barn. Enligt 

diskrimineringslagen ska alla ha samma möjlighet att uppleva en byggnad 

oavsett funktionsnedsättning. För att tillgängliggöra byggnaden krävs det 

lösningar från hissanordningar till en utbildad och serviceinriktad personal. 

Det är av stor vikt att minimera speciallösningarna och istället använda 

lösningar som fungerar för alla, för att inte diskriminera och peka ut personer 

som måste använda hjälpmedel. Eftersom observatoriet är en gammal skyddad 

byggnad finns det svårigheter med att göra alla utrymmen tillgängliga. Det är 

därför viktigt att det finns information om hur och för vem byggnaden är 

tillgänglig, genom att bland annat förmedla på hemsida vad som är tillgängligt 

och hur tillgänglighetslösningarna är utformade.  
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Diskrimineringslagen 1 kap 4 § “I denna lag avses med diskriminering 

bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning 

missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för 

att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och 

annan författning, och med hänsyn till    

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 

verksamhetsutövaren och den enskilde, samt 

– andra omständigheter av betydelse” 

 

Tanken är att bottenplan och källaren ska tillgängliggöras genom att göra 

åtgärder så de uppfyller tillgänglighetskraven i BBR. Däremot kommer de 

övre planen inte vara tillgängliga för rörelsehindrade då en lösning för detta 

skulle medföra en stor ändring av husets karaktär och det skulle bli kostsamt. 

De övre planen är små och kommer därför inte innehålla stora delar av 

verksamheten. För att alla ska kunna ta del av vad som pågår på de övre 

planen kan det finnas möjlighet för att uppleva utan att vara på plats, med till 

exempel VR och en mindre modell av byggnaden för visualisering. Enligt 

tillgänglighetsrådgivare Lilian Müller tappar man var femte besökare om en 

byggnad inte är tillgänglig.  

 

Tillgänglighetslösningarna bör vara utformade på ett sätt så de passar in i 

omgivningen samt vara ekonomiskt hållbara. Anordningar som hiss och 

lyftbord kan vara kostsamma men med rätt val av produkter kan kostnaden 

vara rimlig. 

 

Mått: 

Nedan presenteras exempel på mått för tillgängliga utrymmen utökad nivå 

(publika ytor), hämtade från arkitektens handbok, 2014 och BBR. 

Fri passage mått minst 0,8 m när dörren är uppställd i 90° vinkel 

Kort passage mellan möbler: 900 mm 

Utrymme mellan möbler och vägg: 1000 mm 

Mellan väggar >1300 mm 

Korridor vid 900 mm fritt mått i dörr: 1300 mm 

Korridor vid 800 mm fritt mått i dörr: 1500 mm 

Vändmått rullstol: 1500 mm diameter 

Toalett RWC 2200 x 2200 

Max 25 m mellan parkering och tillgänglig entré 

Ramp lutning max 1:12 
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4.2.1 Entré 
En grundpelare i att göra en byggnad tillgänglig är att entrén ska vara 

tillgänglig. Observatoriets bottenplan ligger ungefär 1,5 m över marken, för att 

komma in i byggnaden måste denna höjdskillnad åtgärdas. De nuvarande 

entréerna har trappor som är svåra att göra tillgängliga på grund av att de är 

smala och höga. För att få en tillgänglig ingång i byggnaden bör en ny entré 

därför byggas. Ett förslag är att bygga denna entré i västra flygeln, som då 

även kan fungera som huvudentré till caféet. Entrén kommer förses med en 

lyftanordning samt trappor. Tillgänglighetsrådgivaren Lillian Müller nämner 

att en osynlig trapphiss inte kostar mycket mer än ett lyftbord och kan därför 

vara en bra idé till observatoriet. För att tillgängliggöra ingången bör dörren ha 

ett fritt mått på minst 0,8 m, gärna bredare för att fler ska kunna använda 

dörren samtidigt, och förses med dörröppnare. Entrén ska även förses med 

kontrastmarkering, belysning och skyltar för orientering i byggnaden. Ett 

förslag på utformning av den nya entrén visas i figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1 : Exempel på utformning av västra entrén med ny dörr och trappa. Detaljer som 

räcken mm saknas. (Foto H. Bergils) 

 

4.2.2 Hiss 
För att göra källaren tillgänglig behöver en hiss installeras. Denna hiss ska 

minst vara 1,1 x 1,4 m. För att göra så liten inverkan på byggnaden som 

möjligt kan hissen vara utan schakt i form av en vertikal plattformshiss. Detta 

är en enklare installation samt med lägre kostnad än traditionella lin- och 

korghissar. Höjden (2,2 m) i källarplan kan vara ett problem för en sådan hiss 

då höjden bör vara minst 2,3 m. (Globus, 2015) Alternativ kan tas fram i 

samråd med tillverkare, som möjliggör hiss i observatoriet.  
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4.2.3 Ljudmiljö 
Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor eller andra tekniska 

lösningar så de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 

hörsel. (BFS 2013:14) Akustiken i byggnaden bör ses över för att få en 

behaglig ljudnivå i samtliga lokaler, eftersom det annars kan upplevas 

påfrestande för personer med olika funktionsnedsättningar. Audioguide och 

teleslingor bör installeras i observatoriet.  

 

4.2.4 Toaletter 
Minst en toalett ska vara tillgänglig i en byggnad vilket i nuvarande skick inte 

finns. De befintliga toaletterna i observatoriet har måtten 2,1 x 1,8 m, alltså 

något mindre än kraven i BBR (2,2 x 2,2 m). Tillgänglighetsrådgivare Lilian 

Müller menar att det går bra att använda toaletterna som RWC om det finns 

möjlighet att vända i rummen, det vill säga att det ska få plats med en 

vändcirkel på 1,5 m i diameter, vilket är möjligt i detta fall. Det krävs också 

att toaletten är utformade på lämpligt sätt där inredning och utrustning är 

placerade så att man kan röra sig fritt i rummet, se figur 4.2. Toaletten ska 

vara kontrastmarkerad och det ska finnas säkerhetslarm. Den andra toaletten 

som inte är en RWC bör ha ett skötbord, som gör att byggnaden är mer 

tillgänglig för småbarn. (BFS 2013:14)  

 

 
Figur 4.2: Exempel på utformning av RWC. (Bergils, Hobbenschot) 

 

4.2.5 Rörelse i byggnaden 
Observatoriet är en trång byggnad med begränsade utrymmen. För att rörelsen 

ska ske så smidigt som möjligt i byggnaden krävs vissa åtgärder. Belysningen 

i byggnaden bör vara så att alla utrymmen är upplysta så att det är lätt att 

orientera sig och att omgivningen känns trygg. Alla utrymmen bör 

kontrastmarkeras med fokus på trappor och ojämnheter i golv. I källaren finns 

en mindre trappa till södra flygeln som bör förses med en ramp för att göra 
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rummet tillgängligt. Trösklar finns mellan de flesta utrymmen och kan i vissa 

fall sänkas alternativt byggas på med en tröskelramp. En del av trösklarna är 

låga, där behöver ingen åtgärd ske. Alla trösklar bör kontrastmarkeras. För att 

lättare kunna orientera sig bör de olika byggnadsdelarna målas i olika kulörer. 

Eventuellt kan dörrars öppningsradie markeras på golvet. Vid trappor ska det 

finnas ledstänger, som hjälpmedel både för rörelsehindrade och synnedsatta. 

Enligt BBR ska passagemåttet mellan väggar vara mer än 1300 mm. I 

passagen är den smalaste delen 1200 mm som medför att avsteg måste göras. 

De trånga utrymmena kräver ett organiserat flöde mellan rummen då det är 

svårt att mötas. För att styra riktningen bör pilar markeras i byggnaden. På 

grund av de trånga passagerna bör barnvagnsförbud råda i byggnaden. 

Eventuellt kan en barnvagnsparkering anordnas utomhus med möjlighet att 

låsa barnvagnen. Informationsskyltar och viktiga texter bör vara lättläsliga, 

med översättning till flera språk samt i punktskrift.  

 

4.2.6 Tillgänglighet utomhus 
Då observatoriet är placerat i en kulturmiljö finns det inte möjlighet för större 

ändringar. Det är svårt att motivera till exempel en parkering i parken för att få 

en kortare väg mellan parkering och tillgänglig entré, då det blir en stor 

inverkan i parkmiljön. En befintlig parkering finns längs med Gyllenkroks allé 

som eventuellt kan utökas med en handikapparkering. Parkeringen ligger cirka 

130 m från tillgänglig entré vilket är mycket längre än BBRs krav, 25 meter. 

För att göra gångvägen mer tillgänglig kan istället bänkar placeras ut längs 

vägen, för möjlighet att vila sig. Vägen till entrén bör även vara välbelyst med 

orienterande skyltar så den tillgängliga entrén blir lätt att upptäcka. 
       

4.2.7 Ändring av byggnad 
“Vid ändringar av byggnad får avsteg från nivån dock göras om det finns 

synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens 

förutsättningar.” (BBR 3:511) 

4.3 Brand 

4.3.1 Branddimensionering 
Gamla observatoriet ska uppfylla många olika kriterier för brandsäkerheten i 

byggnaden enligt BBR. Vad byggnaden behöver uppfylla beror på 

verksamhetsklassen och byggnadsklassen. Om det ska bedrivas ett museum 

och café i byggnaden, medför detta att gamla observatoriet klassas om 

verksamhetsklass 2A. Verksamhetsklass 2A är för samlingslokaler för högst 

150 personer. Eftersom planlösningen och utformningen av byggnaden är 

speciell, är ett maximalt antal tillåtna personer på 150 i byggnaden rimligt. 

Byggnadsklassen beror på verksamheten och antalet våningar. Gamla 

observatoriet kan klassas som byggnadsklass 2, eftersom det är 
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verksamhetsklass 2A och verksamheten bedrivs på flera våningar. Byggnaden 

kan ses som en brandcell då det inte finns någon uppgift om någon 

brandcellsgräns. 

 

För verksamhetsklass 2A ska enligt tabell 4.1, utrymningsvägen vara maximal 

30 meter lång, om det finns minst 2 utrymningsvägar åt två håll. Om det finns 

en trappa som utrymningsväg, ska det räknas 4 gånger nivåskillnaden som 

utrymningsavstånd. Om en sprinkleranläggning finns i byggnaden får 

avståndet ökas med en tredjedel.  Utrymningsavståndet fördubblas om 

utrymningsvägar sammanfaller och om det bara finns en utrymningsväg åt ett 

håll får avståndet vara maximalt 10 meter. Personantalet baseras på 

verksamheten och byggnadens area. Ett museum eller en konsthall 

dimensioneras för 0,25 personer/ kvm nettoarea. Dimensionerande 

personantalet för restaurang/café är 1,0 personer/ kvm nettoarea. (T. 

Danielsson mm, 2015) 

 

Tabell 4.1, maximalt gångavstånd till närmaste utrymningsväg. BBR 5.331. 
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Tabell 4.2, dimensionerande personantal Gamla observatoriet. 

Verksamhet och nettoarea Dimensionerande 

personantal 

Café (1,0 pers/kvm nettoarea)  

Västra flygeln: 80 kvm 80 personer 

Museum (0,25 pers/kvm nettoarea)  

Källare: 226 kvm 56 personer 

Plan 1: 252 kvm 63 personer 

Plan 2: 57 kvm  14 personer 

Plan 3: 22 kvm 5 personer 

Plan 4: 38 kvm 9 personer 

Summa: 227 personer 

 

Enligt tabell 4.2 är det dimensionerande personantalet för gamla observatoriet 

227. På grund av byggnadens speciella utformning och svåra utrymningsvägar 

från de övre planen, har brandsäkerheten dimensionerats efter 150 personer 

och innefattas därmed av verksamhetsklass 2A. Detta är ett lämpligare 

personantal som medför att byggnaden kan utrymmas säkrare.  

 

Det är svårt att uppfylla alla krav kring brandsäkerhet från BBR eftersom 

byggnaden är skyddad enligt skyddsbestämmelserna. Utrymningsvägarna är 

längre på de övre planen än tillåtet, på grund av att man ska ta sig ner via 

trappor, vilket förlänger utrymningsvägen med fyra gånger nivåskillnaden. 

Avståndet mellan observatoriet och den ena baracken är något mindre än 8 

meter vilket är ett råd från BBR för att minska risken för brandspridning 

mellan byggnader. Hela byggnaden räknas som en brandcell och det är svårt 

att dela in våningarna och utrymningsvägar i separata brandceller trots att 

detta är ett krav från BBR. Trapphuset kommer däremot att utformas så att 

konstruktionen står emot branden en kortare stund. Eftersom det är en 

befintlig konstruktion är det svårt att uppfylla kraven kring bärförmåga, täthet 

och isolering vid uppkomst av brand. Det finns möjlighet för att göra bjälklag 

tätare, men då ska hänsyn tas till skyddsbestämmelserna och byggnadens 

uttryck. De stora timmerbjälkarna i bjälklagen brinner långsamt och dessutom 

bildas det ett skyddande kolskikt som isolerar kärnan från värmen. Detta gör 

att den inre hållfastheten blir oförändrad (P. G Burström, 2007).  
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4.3.2 Utrymningsvägar 
En utrymningsväg bör vara minst 0,9 m bred, fri höjd 2 m. 

Dörrar bör vara minst 0,8 m fri bredd och ha minst 2 m fri höjd. (T. 

Danielsson mm, 2015) 

 

Gamla observatoriet bottenplan kan utrymmas genom huvudentrén, den 

återställda norra entrén samt den nya entrén i västra flygeln. Källaren kan 

utrymmas genom trappan till plan 1 och genom källardörren. Vid källardörren 

finns en trappa som medför att utrymning för rörelsehindrade blir svår. Hissen 

kan ej användas vid brand och därför ska plåtskenor monteras på källartrappan 

på utsidan av byggnaden, för att lättare få upp en rullstol. Rampen blir mycket 

brantare än kraven från BBR därför ska det också finnas en larmknapp i 

källaren som kan användas när någon med en rörelsenedsättning är ensam nere 

i källaren och behöver hjälp med utrymning. Denna lösning blir ett avsteg från 

BBR men är nödvändig för att inte göra några större ingrepp i byggnaden. 

Andra planet kan utrymmas genom trapporna och entréerna på bottenplanet. 

På plan tre finns det en terrass som kan utgöra en utrymningsväg. Har kan 

även plan fyra utrymmas. Från terrassen kan man ta sig till plattformen 

ovanför södra flygeln och därifrån ta sig ned till marknivå med en mindre 

trappa, se figur 4.3. Se Bilaga 3 för brandutrymningsplan. 

Utrymningsavståden från planen redovisas i tabell 4.3. 
 

Tabell 4.3, utrymningsavstånd i observatoriet. 

Plan Utrymningsavstånd Typ av utrymning med maxavstånd 

(BBR) 

Källare 50 meter Två utrymningsvägar → 40 meter 

Plan 1 39 meter Mer än två utrymningsvägar → 40 meter 

Plan 2 56 meter Två utrymningsvägar → 40 meter 

Plan 3 6 meter Två utrymningsvägar → 40 meter 

Plan 4 23 meter En utrymningsväg → 13 meter 
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Figur 4.3: Plattform över södra flygeln där en brandtrappa kan placeras. 

(Foto: M. Hobbenschot) 

4.3.3 Brandåtgärder 
Eftersom gamla observatoriet är ett byggnadsminne och har stränga 

skyddsbestämmelser, är det svårt att uppfylla alla brandtekniska krav. Enligt 

BBR får det dock göras avsteg från vissa krav.  

 

5:821 Museal miljö  

“För byggnader som 

 – utgör museal miljö,  

– endast är avsedda för begränsad användning och  

– tillhör verksamhetsklass 2A  

får avsteg göras från föreskrifterna i 5:84–5:87.” (BFS 2011:26) 

 

Föreskrifterna 5:84 - 5:87 behandlar skydd mot uppkomst av brand, skydd mot 

utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader, skydd mot 

brandspridning mellan byggnader och möjlighet till räddningsinsatser.  

 

De åtgärder som bör göras utifrån brandsäkerheten är att man brandförstärker 

dörrar. Detta kan göras genom att brandskyddsmåla dörrarna och lägga till 

svällister. Detta medför en liten ändring i uttrycket, men gör att dörren kan stå 

emot brand i 15-30 minuter. (Stadsmuseet, 2016). Det kan installeras 

sprinklersystem för att skydda byggnaden och förlänga utrymningstiden. Att 

anlägga sprinkler är en kostsam investering men det medför att dyra 

speciallösningar kan undvikas för att säkerställa brandsäkerheten. 

Brandsläckare ska finnas på de olika våningarna i byggnaden. Vid norra 

entrén ska en flyttbara ramp finnas för utrymning av rörelsehindrade. Personal 

bör vara utbildad inom brandsäkerhet och ha god kännedom om 

utrymningsmöjligheter. Trappan och innertak bör brandisoleras och 

nödbelysning och utrymningsskyltar ska placeras vid utrymningsvägarna. De 

olika ändringar som behövs för brandsäkerheten diskuteras längre ner i kapitel 

4.5 Åtgärdsförslag. 
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4.4 Rumsbeskrivning 

Se bilaga 4 för beskrivning av det ursprungliga skicket. 

4.5 Åtgärdsförslag 

Nedan kommer förslag på åtgärder som är angelägna för att observatoriet åter 

ska bli användbart. Åtgärderna behandlar vård och underhåll, ändringar, 

renovering, restaurering och förbättringar. En del av ändringarna strider mot 

skyddsbestämmelserna så för att kunna göra dem krävs samråd med 

Länsstyrelsens antikvarier.  

 

Vid ombyggnad bör det finnas ett team av arkitekt, konservator, antikvarie och 

ingenjör, som kan göra en bedömning om lämpliga lösningar. Byggnaden kan 

återställas i stor utsträckning till ursprungligt utseende, men med inslag från 

byggnadens historiska verksamheter. Dessa nyare detaljer visar hur byggnaden 

har använts under senare år, vilket också inkluderar nya installationer, som 

behövs för dagens behov. För att få en bättre balans mellan exteriören av 

byggnaden och interiören, är det lämpligt att restaurera byggnaden med 

liknande material och färgval som ursprungsläget.  

 

 

● Trappa till källare - Då det i dagsläget endast går att nå källaren via en 

trappa på utsidan av byggnaden är det relevant att bygga en ny trappa 

inne i huset om källaren ska användas. Detta är en ändring som strider 

mot skyddsbestämmelserna då det behövs göra håltagning i bjälklaget 

(stomändring) och det bidrar även till en ändring av planlösningen. Ett 

förslag är att placera trappan i anslutning till de befintliga trapporna för 

att ändringen ska se naturlig ut, som om det alltid varit en trappa där. 

Trappan ska göras i stil med de övriga trapporna i huset.  

● Hiss - Det är nödvändigt att installera en hiss om fler plan än det första 

ska vara tillgängligt. Tanken är att även källarplan ska vara tillgängligt. 

På grund av byggnadens utformning blir det utmanande och kostsamt 

att tillgängliggöra de övriga planen med hiss. Håltagning för hiss 

innebär en större stomförändring i bjälklaget som strider mot 

skyddsbestämmelserna. För att minska ingreppet i byggnaden kan en 

hiss utan schakt installeras i form av ett inglasat lyftbord. 

● Ny ingång i västra flygeln - De nuvarande entréerna till byggnaden är 

inte tillgängliga. Att göra entréerna tillgängliga hade varit såväl dyrt 

som opraktiskt och inte så estetiskt tilltalande, då den ena ingången nås 

med två branta trappor och den andra är smal. Därför bör en ny entré 

byggas, förslagsvis i den västra flygeln. Entrén kan förses med en 

liknande granittrappa som vid de andra ingångarna, men den bör vara 

bredare där det finns plats för en integrerad trapplift. Dörren kan med 
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fördel kopieras från den befintliga huvudentrén. Att använda den nya 

entrén ska inte kännas som att behöva gå in bakvägen. Det ska vara 

huvudentrén till caféet som också kan fungera som reception till 

museet.  

● Rivning av nyare innerväggar - i rum 001, 002, 003, 102, 106, 108, 

115 och 201 finns det nyare lättinnerväggar som försvårar 

användningen i rummen då utrymmena blir begränsade. Innerväggarna 

har inget större kulturhistoriskt värde då de är byggda på senare år. 

Därför kan en diskussion tas upp med möjlighet att riva dessa väggar.   

● Tilläggsisolera ytterväggar i västra flygeln - Den västra flygeln är i 

nuläget helt oisolerad då det har funnits instrument i rummet som varit 

känsliga för temperaturskillnader. Det är opraktiskt med en oisolerad 

byggnadsdel då rummet blir oanvändbart under vinterhalvåret och det 

blir oekonomiskt att värma upp. Om väggarna ska isoleras kan det 

behövas en energiberäkning på hur det kan isoleras. Isoleringen bör vara 

av en beprövad typ som har lång livslängd och som inte påverkar 

konstruktionen på ett negativt sätt, gärna av ett naturligt material. 

● Ny brandtrappa från terrass - Om de övre våningarna ska användas 

behövs en till utrymningsväg, förutom den invändiga trappan. En idé är 

att göra en brandtrappa från terrassen ner till plattformen över den södra 

flygeln, som idag är klädd med durkplåt, och sedan en trappa ned till 

marknivå. Trappan ska utformas så att den antingen är i tidstypisk stil 

eller på ett diskret sätt. 

● Ändring av väggfärg - Ytskikten är i behov av restaurering, då 

väggfärgen är skadad på flertalet ställen. Färgen som sitter på väggarna 

idag är av nyare typ, antagligen någon plastfärg i kulörer som inte 

stämmer överens med byggnadens stil. Ommålning av väggar bör det 

göras i en färgtyp och kulör som är ursprunglig eller i liknande stil. Det 

är även möjligt att det finns dekorativa målningar som gömmer sig 

under färgskikten som kan tas fram och återskapas. För att få bästa 

möjliga färgåtergivning bör en konservator finnas med.  

● Återställa brädgolv - Golven är i behov av renovering. I flera rum på 

våning 1 har det lagts in plastmattor över de underliggande brädgolven. 

Plastmattornas utseende stämmer inte överens med stilen i övriga 

byggnaden och är skadad på flertalet ställen. Därför bör plastmattorna 

rivas ut och istället kan brädgolven tas fram och göras iordning. På 

ovanvåningarna är brädgolvet fortfarande synligt, där kan man se att de 

är fernissade men något slitna och skadade. Att fernissa även de andra 

golven kan förstärka upplevelsen i byggnaden. Brandsäkra mattor kan 

läggas i entrén och passagen för att förhindra slitage på brädgolven. 

● Brandisolera trappa - Trappan som leder upp till de övre våningarna 

är av trä och därför inte brandsäker. För att kunna använda våningarna 

behöver trappan brandsäkras. Detta går att göra genom att klä in sidorna 
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av vangstycken samt stegens undersidor med gips eller träbaserade 

skivor. Detta medför ett skydd mot förkolning i minst 30 minuter utan 

någon större förändring av det synliga utseendet. (Träguiden, 2015)  

● Brandisolera innertak/bjälklag - Innertaket och bjälklaget är av trä i 

de övre våningarna. Vid brand kan rökgaser sprida sig mellan 

våningarna genom bjälklaget, vilket gör att de våningarna inte är säkra 

vid händelse av brand. För att göra bjälklaget brandsäkert behöver det 

isoleras genom att sätta gipsskivor i undertaket.  

● Brandförstärka dörrar - Dörrar som ska hållas stängda vid brand 

behöver brandsäkras och förses med automatisk dörrstängare. Det finns 

sätt att brandförstärka de befintliga dörrarna. Detta genom att 

brandskyddsmåla, med samma kulör som dörrarna har, och sätta 

svällister i dörrkarmarna. Brandskyddsmålningen ska göras på ett 

anpassat sätt, så att den smälter in i miljön. På så sätt kan dörrarna stå 

emot brand i upp emot 15-30 minuter. Av utrymningsskäl kan dörrarna 

behövas hängas om så att den öppnas utåt istället för inåt. (Stadsmuseet, 

2016) 

● Utrymningsskyltar - Enligt BBR 5:351 ska lokaler i 

verksamhetsklassen 2A förses med vägledande markeringar såsom 

utrymningsskyltar som hänvisar till utrymningsvägarna. Skylten ska 

enligt AFS 2008:13 avbilda en vit figur på grön bakgrund, vara belyst 

och informera om riktning mot utrymningsväg. Vid tillgängliga 

utrymningsvägar ska skyltarna även förses med en rullstolssymbol. 

(T. Danielsson mm, 2015) 

● Nödbelysning - Det är inget lagkrav att installera nödbelysning för 

verksamhetsklass 2A (BBR 5:35) men för att kompensera för de krav 

som byggnaden inte kan tillgodose kan det vara en bra lösning. 

Nödbelysningen ska förses med ström från reservkraftaggregat eller 

från batteri och ska tändas automatiskt vid strömavbrott. Belysningen 

ska installeras på ett så diskret sätt som möjligt. 

● Sprinklersystem - Ett sprinklersystem kan skydda byggnaden vid 

händelse av brand, men kan också göra byggnaden säkrare. Om det 

finns i en byggnad kan utrymningsvägen förlängas med en tredjedel 

(BBR 5:331), vilket förenklar utrymningen. Sprinklersystemet ska 

installeras på ett så diskret sätt som möjligt utan att göra några allvarliga 

skador i byggnaden. Installationen måste dimensioneras för byggnaden 

och en sakkunnig kan hjälpa till med att ta fram rätt typ av system och 

en kostnadseffektiv lösning. Alternativ för sprinklersystem som inte 

medför stora ingrepp och skador kan också vara aktuellt. 

● Teleslinga - för att göra byggnaden tillgängligt för personer med en 

hörselnedsättning ska teleslingor placeras i alla publika lokaler. Dessa 

ska installeras längs väggarna i de olika rummen och göras så diskreta 

som möjligt.  
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● Kontrastmarkera - Flera olika byggelement i byggnaden måste 

beaktas vid kontrastmarkering för att göra Gamla observatoriet mer 

tillgängligt för personer med en synnedsättning. I hela byggnaden är det 

en fördel om det är en kontrast mellan golv, vägg och tak. Toaletter ska 

kontrastmarkeras genom att använda avvikande färg bakom toalett och 

handfat. Vid trappan är det viktigt att det första och sista steget 

markeras med till exempel metallprickar. Om hissen ska glasas in, ska 

hisschaktet markeras för att undvika att man går in i glaset.  

● Återställning av norra entrén - För att öka antalet utrymningsvägar 

behöver norra entrén öppnas upp igen. Det finns redan en befintlig dörr 

och två fönster, som har satts igen med masonitskivor. Skivorna kan 

rivas ned och ett nytt trycke bör installeras. Dörren har en bredd på 900 

mm och kan därför användas som utrymningsväg, även för 

rörelsehindrade.  

● Flyttbar ramp vid norra entrén - Eftersom det finns en trappa på 

utsidan vid dörren, behöver det finnas en flyttbar ramp där en person 

med rörelsenedsättning kan utrymma. Detta är ett alternativ för att inte 

behöva göra om trappan på utsidan till räddningsplattform, vilket 

medför att byggnadens exteriör inte förändras.  

● Inglasning av spalt i västra flygeln - För att visa spalten i västra 

flygeln och för att öka ljusinsläppet i lokalen, kan spalten glasas in. De 

stora spaltdörrarna kan flyttas åt sidan och hållas öppna, även vid dåligt 

väder, om öppningen är inglasad. Konstruktionen kommer inte att 

ändras och genom den här ändringen kan byggnadens historiska 

användning betonas.  

● Anslutning för köksutrustning- I samband med caféverksamheten 

behövs köksutrustning i mindre omfattning i västra flygeln. Det behöver 

dras vatten och avlopp till nordvästra hörnet av rummet. Det finns 

vatten och avlopp i källarplanet i ett annat hörn av rummet, som skulle 

kunna förlängas till platsen där köksutrustningen ska finnas. Detta 

innebär att det inte blir ett stort ingrepp.   

● Upprustning av toaletterna - Det måste finnas en handikappanpassad 

toalett (RWC) i byggnaden, som uppfyller BBRs krav. Idag finns det på 

plan 1 två toaletter med måtten 1800 x 2100 mm. Dessa utrymmen är 

lite mindre än de rekommenderade måtten för en RWC, men med rätt 

placering av sanitären kan kraven för vändmåttet uppfyllas. All sanitär 

behöver bytas ut och nya ledningar och avloppsrör bör dras om, 

eftersom placeringen skiljer sig från nuläget. De gamla ytskikten är i 

dåligt skick med några skador. Det behövs nya tätskikt och nya ytskikt 

med färgkontraster. 

● Rivning av mellanvåning - Det finns i nuläget en mellanvåning i rum 

115 vid trappan, som är i dåligt skick och osäker. Mellanvåningen kan 

antingen rivas, eftersom den inte har någon betydande funktion och är 
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svårtillgänglig, eller så ska den restaureras. Om den ska bevaras måste 

den vara säker, men utrymmet är endast lämpligt för förvaring eller 

liknande på grund av utformningen.  

● Elskåp - Under senare år har ett elskåp installerats på byggnadens södra 

fasad. Elskåpet kan eventuellt tas bort, eftersom byggnaden behöver en 

ny elinstallation och gamla elskåpet kommer därmed inte längre ha en 

funktion. Det är inte estetiskt tilltalande, men har å andra sidan en roll i 

byggnadens historiska värde. När byggnaden byggdes var sådana 

installationer inte aktuella, men installationen av elskåpet visar att 

byggnaden har använts under flera tidsepoker. Om elskåpet ska tas bort 

bör en dokumentation göras.  

● Ventilationsinstallationer - I den södra flygeln finns det i nuläget en 

stor ventilationsanläggning, som har tillkommit under senare år. 

Eftersom ventilationsanläggningen måste förnyas och uppdateras till 

dagens krav, kan det gamla systemet tas bort. Här gäller dock samma 

motargument som för elskåpet, som beskrivet ovan. Dokumentation bör 

göras innan eventuell borttagning.  

 

4.5.1 Konsekvensanalys 
Ändringar i gamla observatoriet kan medföra konsekvenser för byggnadens 

kulturhistoriska värde och dess intryck. Det är viktigt att bedöma hur stora 

riskerna är och om åtgärden är värda att utföras.  

I konsekvensanalysen, se bilaga 5, tas de olika ändringarna upp och hur stor 

risken är att det kulturhistoriska värdet minskas. Därefter bedöms 

konsekvensen av ändringen och hur riskerna kan åtgärdas. Det tas även fram 

ett nollalternativ, alltså att ingen ändring görs, och vilka konsekvenser det 

medför. Med hjälp av konsekvensanalysen kan sedan en diskussion föras om 

ändringarna ska genomföras eller om konsekvenserna är för stora.  

 

4.5.2 Skador och tekniskt skick 

Gamla observatoriet är eftersatt med en del skador av framförallt ytskikten. 

Källaren är den del som har flest skador då det tidigare varit problem med fukt 

som åtgärdats med dränering. Fuktproblemen har satt sina spår i byggnaden 

genom att puts och färg har fallit bort på flera ställen. Det är även väldigt 

smutsigt i källaren då den har stått tom länge utan att någon har gått ner där. 

På de övre planen är skicket bättre, där är det främst ytskikten som är skadade 

och slitna. Väggfärgen har släppt på några ställen då det är målat med nyare 

plastfärger. Man har även lappat och lagat väggarna med andra typer av 

kulörer där färgen har skadats på grund av klotter och vandalisering. 

Brädgolven är på plan 1 ersatta med plastmattor med några skador som även 

de har lagats på ett indiskret vis. De övre våningarna har mer bevarade ytskikt, 

dock slitna. Där det varit större skador har gipsskivor satts upp för att dölja 
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dem och några golvbrädor har bytts ut. Det finns några fuktskador, framförallt 

på plan 2 vid mötet mellan vägg och tak. Installationerna (el, VVS, 

ventilation) är i dåligt skick och behöver ses över och eventuellt bytas ut i 

samtliga rum.  

 

Vid en ombyggnad av observatoriet bör en skadeanalys tas fram för samtliga 

rum. I denna rapport tas ett exempel upp av ett sådant dokument där rum 201 

har studerats, se bilaga 6. 

 

4.5.3 Möjlighet till ändringar som höjer det kulturhistoriska värdet 

Invändigt har observatoriet gjorts om under åren som verksamheten har varit 

aktiv. Ytskikten är i de flesta rummen av modernare tappning och stämmer 

inte överens med stilen på resten av byggnaden. Det finns därför en möjlighet 

att öka byggnadens kulturhistoriska värde genom att återställa väggar, golv 

och tak i ursprungsskick, se figur 4.4 och 4.5. För att få fram originalkulörer 

bör en konservator finnas med i processen. Det är viktigt att samma sorts färg 

används, både för intrycket och för byggnadens hållbarhet. När gamla 

observatoriet byggdes fanns det tinnar på burspråket vid södra flygeln. Dessa 

tinnar finns i nuläget inte kvar, men det är möjligt att rekonstruera. När 

byggnaden fortfarande användes som observatorium fanns det spalter i taket 

vid södra och östra flygeln. Dessa spalter, liksom i västra flygeln, kunde 

öppnas och man kunde studera stjärnhimlen. På senare år har spalterna satts 

igen och de skulle kunna öppnas upp igen för att visa att alla flyglar hade en 

betydande roll för observatorieverksamheten.   

 

 

 
 

Figur 4.4 & 4.5: Pärlspont i västra flygeln och väggmålningar passage plan 1. 

(Foto: H. Bergils) 
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4.6 Ny planlösning 

Det nya användningsområdet och de olika ändringar som behöver göras för att 

uppfylla de olika kraven medför en ny planlösning för gamla observatoriet. 

Den nya planlösningen redovisas i bilaga 7. 

4.7 Rumsanvändning 

Rumsanvändningen för samtliga utrymmen för det nya användningsområdet 

som museum och café redovisas i tabell 4.4. 

 
Tabell 4.4, användningsområde för samtliga rum. 

Nuvarande 

rumsanvändning 

Föreslagen 

användning 

Plan 1 

101 Hall Hall 

102 Entré Entré med reception 

103 WC WC 

105 Wc RWC 

106 Passage Passage 

107 Planetarium Utställningslokal 

108 Instrument Café och entré 

111 Foto Utställningslokal 

112 Mörkrum Utställningslokal 

113 Mörkrum Utställningslokal 

114 Hall Hall 

115 Trapp Trapp 

Plan 2 

201 Bibliotek Utställningslokal 
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Plan 3 

302 Passage Passage 

303 Förråd Förråd 

Plan 4 

401 Instrument Utställningslokal 

Källare 

001 Passage Passage 

002 Verkstad Utställningslokal 

003 Förråd Utställningslokal 

006 Verkstad Förråd 

008 Förråd Trapp & förråd 

010 LAB Personalrum 

012 WC Personaltoalett 

 

4.8 Ytterligare handlingar 

Följande handlingar är nödvändiga för en restaurering av observatoriet men 

har inte tagits fram i denna rapport. 

- Förundersökning - Innan projektering bör en ordentlig 

förundersökning göras för att inkludera alla delar i projektet. 

- Projektering - En noggrann projektering bör göras av byggnadsarbeten 

och installationer som bör samordnas för att undvika problem.  

- Tillståndshandlingar - Handlingar för tillstånd såsom bygglov och 

ändring av byggnadsminne bör upprättas. 

- Brandskyddsbeskrivning - Vid ändring av en byggnad bör en 

brandskyddsbeskrivning göras av en sakkunnig som kan ligga som 

grund för ett systematiskt brandskyddsarbete. 

- Insatsplanering - Eftersom gamla observatoriet är en speciell byggnad 

där avsteg har gjorts från vissa brändsäkerhetskrav, är det en fördel om 

det finns en insatsplanering. Med hjälp av denna får brandkåren 

kunskap om hur byggnaden ska utrymmas.  



 

 

40 

- Ekonomi - Vid en ombyggnad bör en kalkyl göras som beskriver 

samtliga kostnader för renoveringen och restaureringen inklusive 

åtgärdsförslagen. 

- Installationer (VVS, ventilation, el) - Samtliga el-, VVS och 

ventilationsinstallationer behöver bytas ut vid ombyggnad och behöver 

dimensioneras och projekteras för byggnaden.  

- Energiberäkning - För tilläggsisolering av västra flygeln behövs en 

energiberäkning. Härmed kan det bestämmas hur mycket isolering 

behövs och räkna ut om det kommer bli några problem utifrån 

fuktsynpunkt.  

 

Samtliga aktörer som blir involverade i observatoriet bör vara specialister och 

ha tidigare erfarenhet av liknande projekt. Det krävs ett gott samarbete där 

även valet av entreprenör och entreprenadform är av stor vikt.  
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5. Sammanfattande diskussion 

Gamla observatoriet i Lund är ett väl skyddat byggnadsminne där alla 

ändringar som görs måste diskuteras med en antikvarie på Länsstyrelsen. 

Även om byggnaden är skyddad behöver man inte vara rädd för att ta upp 

ändringsförslag för att motverka att byggnaden står tom och förfaller. Det 

känns viktigt att byggnaden kommer till användning då den redan har stått tom 

länge och en tom byggnad kan lätt bli ett offer för vandalisering, vilket hade 

varit förödande för en skyddsvärd byggnad. Byggnaden har stor potential att 

bli något utöver det vanliga och bidra till Lunds kulturliv och turism. 

Observatoriet har en ovanlig utformning och är därför antagligen inte så 

populär för vissa företag att etablera sig i, på grund av en annorlunda 

planlösning med flera mindre utrymmen. Även skyddsbestämmelserna för 

byggnaden gör att den inte är så eftertraktad, eftersom nästan allt är skyddat. 

Trots detta kan det bli något väldigt bra av byggnaden med rätt kompetenser 

och resurser. Det är en byggnad som man vill kunna uppleva från insidan och 

ta del av dess historia.  

Regelverken kring gamla observatoriet är många och stämmer inte alltid 

överens med varandra. Byggnaden ska bevaras och är strängt skyddad men 

måste samtidigt ändras för att uppfylla alla dagens krav. Det är viktigt med en 

dialog mellan de olika myndigheterna för att kompromissa om ändringar med 

motstridigheter. Utan kompromisser kommer byggnaden att stå tom och 

därmed finns en stor risk att den förfaller, vilket också bryter mot 

skyddsbestämmelserna. Därför är det bättre att tillåta vissa ändringar för att 

byggnaden åter kan användas.  

 

Användningsområde 

Användningsområdet som tekniskt museum med café innebär att byggnaden 

blir tillgänglig för allmänheten. På detta sätt får allmänheten ta del av 

byggnadens historia och ny historia kan skapas. Det blir även naturligt att ha 

ett museum i en sådan äldre omgivning där själva byggnaden bidrar till 

verksamheten. Ett museum kräver få speciallösningar och utrymmen och 

därför behöver inte så många ändringar göras. Det är en fördel om flertalet av 

ändringarna som görs är reversibla eller om användningsområdet är flexibelt 

för att lätt kunna återställa åtgärderna. Därför är museum ett bra 

användningsområde eftersom utrymmena lätt kan användas till en annan 

verksamhet i framtiden. De föreslagna ingreppen som är nödvändiga för att 

göra byggnaden till museum och café kan även vara aktuella för flera andra 

verksamheter.  
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Tillgänglighet 

Att tillgängliggöra observatoriet känns som en självklarhet även om det krävs 

en del ändringar. Det är viktigt att alla ska kunna uppleva denna speciella 

byggnad, även om hela byggnaden inte kommer vara tillgänglig för personer 

med viss typ av funktionsnedsättning. Att göra hela byggnaden tillgänglig 

hade varit ett för stort ingrepp och hade medfört utrymningssvårigheter för 

rörelsehindrade. Lösningar för detta problem hade behövt vara 

specialtillverkade vilket medför stora kostnader. De övre våningarna är inte 

tillgängliga men det är små utrymmen som inte bidrar mycket till upplevelsen 

men bidrar till det historiska värdet av byggnaden. Därför är det viktigt att det 

finns andra sätt att uppleva det som inte är tillgängligt, som med VR och en 

mindre modell av byggnaden.  

Tillgänglighetslösningar strider i vissa fall mot byggnadens 

skyddsbestämmelser, men det är nödvändiga lösningar för att byggnaden ska 

kunna tas i bruk igen. För installation av hiss behövs håltagning av bjälklag 

men medför att en större del av byggnaden går att tillgängliggöra. Om den 

användbara ytan blir större blir ökar lönsamheten för verksamheten vilket 

bidrar till att fler företag kan vara intresserade av byggnaden. Den nya entrén i 

västra flygeln strider också mot skyddsbestämmelserna, men är en smidig och 

rimlig lösning för att göra byggnaden tillgänglig. Det kommer innebära en stor 

fasadändring i västra fasaden men om dörren utformas i liknande stil som 

övriga dörrar kommer entrén att se naturlig ut. En integrerad trapphiss i 

samma material som övriga trappan gör att man inte behöver göra någon 

oestetisk tillgänglighetslösning. Detta är en lösning som fungerar för alla och 

som förhoppningsvis inte upplevs som en särbehandling.  

Avståndet mellan parkering och tillgänglig entré är långt över BBRs krav men 

ändå är det mer rimligt att låta parkeringen vara där den är än att låta bilar 

köra inne i observatorieparken. Det är också en motstridighet i lagstiftningen, 

då parken är skyddad enligt kulturmiljölagen och det därför inte är tillåtet att 

anlägga en parkering i parken. För att skydda miljön i parken och fotgängare 

är det därför ett rimligt avsteg att behålla det långa avståndet mellan entré och 

parkering men istället göra gångvägen mer lätthanterlig i form av bänkar. 

 

Brand 

Att brandskydda observatoriet är nödvändigt för att byggnaden ska kunna 

fungera som en publik miljö. Det är också en fördel för att kunna bevara 

byggnaden bättre vid händelse av brand. Dock är det erforderligt att göra 

avsteg från vissa regler om brand om åtgärderna gör för stor inverkan på 

byggnaden, eftersom det är en kulturbyggnad finns det lagstöd för detta. För 

att kompensera avstegen kan andra brandåtgärder göras som inte är 
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nödvändiga för verksamhetsklassen, som att brandisolera bjälklag, trappa och 

dörrar och installera sprinklersystem. Brandisolering av undertaket medför att 

bjälklagskonstruktionen döljs. Det är tråkigt att behöva gömma konstruktionen 

men brandisoleringen skyddar mot att brandgaser sprider sig snabbt mellan 

våningarna vilket i sin tur skyddar byggnaden och dess besökare. Att 

brandförstärka trappan och dörrar orsakar ingen större förändring av utseendet 

men medför en långsammare brandspridning mellan utrymmen i byggnaden. 

Installation av ett sprinklersystem är kostsamt och gör en viss inverkan på 

utseendet. Dock leder det till ökad brandsäkerhet för såväl byggnaden som för 

personer som befinner sig i byggnaden. Utan sprinklers är det större risk att 

byggnaden förstörs vid brand, vilket är ett större hot mot kulturvärdet än vad 

ingreppet av en sprinklerinstallation är.   

 

Hela byggnaden är en brandcell men BBR kräver att varje våning ska delas in 

i separata brandceller. För att göra alla våningar till brandceller krävs det att 

man brandförstärker alla bjälklag och andra konstruktionsdelar. Detta skulle 

medföra att man bryter mot skyddsbestämmelserna och förlorar en del av 

byggnadens uttryck. Däremot kan trapphuset anpassas så att det står emot 

brand lite längre, så att man har lite mer tid att utrymma. På grund av 

timmerbjälklagets stora dimensioner är hållfastheten hög en längre tid vid 

uppkomst av brand och behöver därför inte brandisoleras för detta ändamål.  

 

Utrymningsvägarna i observatoriet är i flera fall längre än vad de bör vara 

enligt BBR. Att utöka antalet utgångar är inte aktuellt för det är ett för stort 

ingrepp i byggnaden, de långa utrymningsvägarna får istället kompenseras på 

andra sätt. Det är framförallt de övre våningarna där detta är ett problem. 

Eftersom det endast finns en utrymningsväg från plan 4 finns överskrids 

gångavståndet till utrymningsväg med mer än det dubbla. Dessutom medför 

konstruktionen av trä att brandsäkerheten är sämre än i övriga plan. Detta 

problem kan lösas med ett begränsat personantal som får vistas där samtidigt. 

Till exempel kan antalet personer begränsas genom att endast ordna visningar 

av de övre våningarna. På detta sätt kan utrymningen ske smidigt genom att 

det finns personal som kan guida besökarna till en säker plats. 

 

Åtgärder 

Som tidigare nämnt är det inte ett alternativ att låta observatoriet stå tomt 

längre. Om observatoriet ska användas medför det att vissa ändringar måste 

göras, ändringar som i vissa fall inte är tillåtna enligt skyddsbestämmelserna. 

De åtgärder som tagits fram i denna rapport är ett förslag på ändringar som 

kan göra att byggnaden åter kan användas, men det finns andra sätt att lösa 

problemen på. Vissa åtgärder är nödvändiga för att byggnaden ska användas, 

då den idag är i dåligt skick, och andra åtgärder gynnar det nya 

verksamhetsområdet som museum. Framförallt gör de föreslagna ändringarna 
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att observatoriet kan användas som en publik miljö och samlingslokal genom 

att nya lagkrav uppfylls till större del. Alla föreslagna åtgärder diskuteras i 

konsekvensanalysen där också ett nollalternativ tas upp. Det finns alltid 

möjlighet att inte göra någonting men det skulle medföra att byggnaden inte 

utnyttjas till fullo. Alla åtgärder som planeras göras bör diskuteras noga 

tillsammans med flera aktörer för att hitta den bästa lösningen som påverkar 

byggnaden minst eller tillför ett mervärde för byggnaden.  

 

De nyare installationerna är inte säkra och behöver bytas ut men det gamla 

elskåpet och ventilationsrören kan ha ett historiskt värde. Dessa installationer 

visar att byggnaden har använts under många år och anpassats och 

moderniserats under tiden för att uppfylla kraven. De fyller inte längre en 

funktion och skulle därför kunna tas bort men då förloras en del av 

byggnadens historia. Vid borttagning är det viktigt att en dokumentation görs 

av hur det såg ut. 

Det kostar en del att göra om gamla observatoriet till ett bättre skick som 

uppfyller dagens krav, vilket är en av anledningarna till att byggnaden inte 

tagits i bruk tidigare. Ombyggnad av observatoriet medför inte bara kostnader 

för själva arbetet för ändringarna men hela projektet ska också projekteras 

baserat på de olika kraven. Byggnadens värde ökar om man gör om 

byggnaden till dagens standard och kan därmed vara lönsam. Om byggnaden 

kan tas i bruk igen medför det också att man får intäkter från byggnaden som 

kan täcka en del av kostnaderna för ombyggnaden. I dagsläget kostar det att 

underhålla byggnaden utan att man får någonting tillbaka för det. De flesta 

föreslagna åtgärder är rimliga ur kostnadsperspektiv, med några punkter som 

sticker ut, såsom installation av en hiss utan schakt samt en integrerad 

trapphiss till entrén. Dessa förslag medför dock att fler kan besöka byggnaden 

och kan därmed anses som en värdeökning för byggnaden.   

I dagsläget är byggnaden i dåligt skick och kan inte användas så som den är 

nu. Det är främst ytskikten i de olika utrymmena som är i sämre skick. Färg 

har flagnat och på plan 2 finns det flera spår från läckage. Själva 

konstruktionen och exteriören är i bättre skick och det mesta inomhus är 

estetiskt skador. Detta är något som lätt kan åtgärdas men som måste göras 

med omsorg. Det är viktigt att rätt färgtyp och kulörer används för byggnadens 

hållbarhet och uttryck. För att undvika att byggnaden återigen förfaller i 

framtiden bör en omfattande vård- och underhållsplan och skötselplan 

upprättas. De bör göras av någon med kunskap om underhåll av äldre 

byggnader för att undvika att byggnaden blir renoverad på fel sätt. 
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Det finns flera ändringar som kan göras för att höja det kulturhistoriska värdet. 

Dessa ändringar kan förstärka byggnadens ursprungsläge eller det gamla 

användningsområdet som observatorium. De här ändringarna förhöjer det 

kulturhistoriska värdet men är inte nödvändiga för att byggnaden ska 

användas. Det är av värde att se hur byggnaden har använts och därför kan en 

del av de nyare ändringarna vara av betydelse. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 

det inte lönsamt att göra alla dessa ändringar i dagsläget. De mindre och 

enklare ändringarna kan vara försvarbart vid en ombyggnad med vissa av de 

andra förslagen är inte nödvändiga och medför extra kostnader. Dessa 

ändringar kan vara av intresse i framtiden. 

 

De flesta förslag till åtgärder är rimliga, både utifrån lagstiftningen, 

skyddsbestämmelserna och kostnadsperspektiv. Allt måste diskuteras med 

olika aktörer, men det finns en stor potential för att byggnaden ska bli något 

alldeles speciellt. Det börjar bli dags att något händer med byggnaden så att 

alla kan uppleva detta byggnadsminne som kan bidra till kulturlivet i Lunds 

stad.  
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6. Slutsats 

Det krävs en del arbete och resurser för att få gamla observatoriet i skick att 

kunna användas igen men det är ett projekt värt att investera i. Byggnaden i 

sig är en stor resurs eftersom den är byggd i hög kvalitet som sällan ses i nya 

byggnader. Observatoriet kan byggas om till museum med tillhörande café så 

att allmänheten får tillträde till denna speciella byggnad. Museum är ett 

lämpligt användningsområde eftersom man kan bevara det historiska uttrycket 

i byggnaden. Utan att behöva göra många stora ingrepp och ändringar kan 

byggnaden byggas om för att uppfylla många av dagens krav och standarder. 

Fördelen med att använda byggnaden som museum är att utrymmen förblir 

rymliga vilket medför att verksamhetsområdet går att byta. Att använda ena 

flygeln som café bidrar till en trevlig upplevelse som kan locka fler besökare. 

  

Åtgärder som behövs för att gamla observatoriet ska fungera för verksamheten 

är främst tillgänglighetslösningar, brandsäkerhetslösningar och restaurering av 

skador. För att göra observatoriet tillgängligt bör förslagsvis en ny entré 

byggas med en integrerad trapphiss, en hiss kan också installeras för att även 

göra källarplan tillgängligt och en av toaletterna bör göras om till RWC. I 

övrigt kan byggnaden anpassas genom att bland annat kontrastmarkera, sänka 

och tillgängliggöra trösklar samt anlägga teleslinga. Det är viktigt att 

byggnaden ska fungera för alla funktionsnedsättningar utan att diskriminera 

eller särbehandla någon. Att uppfylla alla dagens brandsäkerhetskrav för 

gamla observatoriet utifrån verksamheten är en utmaning. På grund av ett 

begränsat antal utrymningsvägar, stränga skyddsbestämmelser och speciell 

planlösning behöver avsteg från regelverken göras. Dessa avsteg kan 

kompenseras med andra lösningar, såsom sprinklersystem, brandsäkra dörrar 

och begränsat personantal. Brandsäkerheten kan öka genom att brandisolera 

bjälklag, dörrar och trappor som kan förhindra snabb spridning av brand. För 

att kunna utrymma de övre våningarna bör en brandtrappa installeras från 

terrassen på plan 3. En total renovering och restaurering behövs för att kunna 

använda byggnaden igen och tillfredsställa behoven som verksamheten kräver. 

Ytskikten i hela byggnaden behöver restaureras och befintliga el- och 

ventilationsinstallationer behöver bytas ut. Att riva några av de nyare 

innerväggarna gör att rummen kan öppnas upp och därmed lämpa sig bättre 

för verksamheten. För att kunna använda caféet året runt, samt göra 

byggnaden mer energieffektiv, behöver västra flygelns ytterväggar isoleras. 

För att kunna knyta an källaren till museiverksamheten behövs en invändig 

trappa ner som kan placeras i trapphuset.    

 

Få av förslagen om åtgärder stöds av samtliga regelverk. BBR krockar i flera 

fall med skyddsbestämmelser och kulturmiljölagen. För att tillfredsställa de 

olika aktörerna behövs en dialog under hela ombyggnadsprocessen. Det är 
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viktigare att göra avsteg från några av reglerna så att byggnaden kan användas 

än att den står tom och förfaller. För att man ska kunna ha en säker och 

tillgänglig verksamhet är det viktigt att vissa krav uppfylls, vilket kan innebära 

att avsteg från skyddsbestämmelser behöver göras. En avvägning får göras 

mellan dessa åtgärder för att komma fram till den lösning som passar 

byggnaden bäst.  

 

Vid ombyggnad av gamla observatoriet ska hänsyn tas till det kulturhistoriska 

värdet. Det är viktigt att förslagen till åtgärder inte påverkar byggnadens 

uttryck och värde på ett negativt sätt, alltså att byggnadens historiska värde 

förminskas. Med hjälp av skyddsbestämmelserna och ett flertal aktörer kan en 

avvägning göras för vilka ändringar och lösningar som är lämpliga. Med dessa 

lösningar kan observatoriet byggas om utan större påverkan och dess 

kulturhistoriska värde bevaras. Efter en ombyggnad är det viktigt med en 

uppdatering av skötselplanen och vård- och underhållsplanen för att undvika 

stora insatser och renoveringar i framtiden. 

  



 

 

49 

7. Terminologi 

Antikvarie Tjänsteman vid en kulturvårdande myndighet eller 

företag som arbetar med frågor kring 

kulturmiljövård. 

 

Dränering Bortledning av överflödigt vatten genom 

 kapillärbrytande skikt eller dräneringsledning. 

 

Fernissa En färglös lack. 

 

Funktionsnedsättning  Begränsning av den fysiska eller psykiska 

förmågan hos en person. 

 

Konservator Yrkesgrupp som arbetar med att vårda och bevara 

 kulturarvsföremål. 

 

Kulturbyggnad  Byggnad skyddad av kulturmiljölagen och PBL på 

grund av sitt kulturhistoriska värde. 

 

Lyftbord Lyftanordning med plattform som kan sänkas eller

 höjas. 

 

Nettoarea  Area på rum och andra mätbara ytor begränsat av 

 omslutande byggnadsdelars insida. 

 

Observatorium  En byggnad där astronomiska studier bedrivs. 

 

Renovering  Allmänna förnyelse- och/eller förbättringsåtgärder 

för en byggnad. 

  

Restaurering Vård och förnyelse av byggnad eller byggnadsdel 

som i huvudsak motsvarar tidigare skick eller 

tillstånd. Reflekterande byggnadsvårdsåtgärder 

efter kulturhistorisk värdering där insatserna görs 

med så små åtgärder som möjligt. 

 

Riksantikvarieämbetet   Myndighet på nationell nivå som ansvarar för 

frågor om kulturarv och kulturmiljöer. 

 

Tinnar  Fyrsidigt uppstående murparti på krönet av en

 byggnad. 
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Seismograf  Instrument som mäter och registrerar markens 

 rörelser. 

 

Sockel Väggdel nära eller strax över golvnivån. 

 

Spinkler Vatteninstallation som utlöses vid brand. 

 

VR Virtual reality, datorgenererad värld där man 

 upplever omgivningen virtuellt. 

 

VVS VVS står för vatten, värme och sanitet.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Skyddsbestämmelse 
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9.2 Bilaga 2, Detaljplan 
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9.3 Bilaga 3, Brandutrymningsplan. 
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9.4 Bilaga 4, Rumsbeskrivning 

 

Plan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planlösning Plan 1. Ej befintlig inredning. (Bergils, Hobbenschot) 
 

101 Hall 

Tak Vitmålad puts. Bågformad konstruktion 

Vägg Målade väggar, turkos (kalkfärg under) 

Golv Kalkstensgolv och kalkstenstrappa 

Sockel Gråmålat trä 

Fönster/dörrar Vitmålad spegelpardörr 

Installationer Gammal lampa och gamla elledningar 

Övrigt Ursprungligt trycke i mässing. Grönmålat stålräcke 

 

 

 

 

 



 

 

66 

102 Entré 

Tak Vitmålad puts 

Vägg Ljusgult målade väggar 

Golv Linoleummatta 

Sockel Olika vitmålade socklar 

Fönster/dörrar Vitmålad spegeldörr till WC 103, nyare dörr till WC 

105 

Installationer Proppskåp, gjutjärnselement, vattenutkastare 

Övrigt Vaktmästarexpedition av nyare lättväggar 

 

 

103 WC 

Tak Vitmålade skivor 

Vägg Gulmålade väggar på kakel och skivor 

Golv Plastmatta 

Sockel Uppvikt plastmatta 

Fönster/dörrar Frostade fönster, fönster över dörr vid mellanvägg. 

Spegeldörr 

Installationer Handfat, Toalett och dusch. Gjutjärnselement  

Övrigt Läckage. Innervägg mellan handfat och toalett 

 

 

105 WC 

Tak Vitmålade skivor 

Vägg Gulmålade väggar 

Golv Plastmatta 

Sockel Uppvikt plastmatta 

Fönster/dörrar Frostade fönster. Nyare dörr 
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Installationer Handfat, Toalett, gjutjärnselement, luftning till avlopp 

Övrigt  

 

106 Passage 

Tak Vitmålad puts 

Vägg Ljusgulmålade putsade väggar. En del med framtagna 

dekorationsmålningar 

Golv Linoleummatta på brädgolv 

Sockel Målad träsockel med profil 

Fönster/dörrar Bågfönster med mörkläggningsluckor, spegeldörrar 

till flyglarna 

Installationer Gjutjärnselement, gamla elinstallationer, 

luftbehandlingsskåp 

Övrigt Schablonmålning på cylindern. En dörr till västra 

flygeln är igensatt 

 

 

107 Planetarium 

Tak Vitmålat sadeltak 

Vägg Gulmålad (graffiti övermålad med vit färg) 

Golv Brun linoleummatta med mönster 

Sockel Vitmålat trä med profil 

Fönster/dörrar Spröjsade vita fönster. Nyare pardörr 

Installationer Gamla stora ventilationsinstallationer och elledningar. 

Gjutjärnselement   

Övrigt Stora griffeltavlor 
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108 Instrument 

Tak Vitmålade träfiberplattor 

Vägg Vitmålad masonite 

Golv Ljusbrun plastmatta 

Sockel Vit och omålad hög träsockel med profil 

Fönster/dörrar Vita spröjsade fönster. Spegeldörr till passage  

Installationer Gamla elledningar och proppskåp. En tunn nyare 

mellanvägg 

Övrigt Betongplintar för instrument. 2 finns kvar. 

Öppningsbar spalt. Grönmålad pärlspont under 

masoniten på väggar 

 

 

111 Foto 

Tak Ljusgrått putsat 

Vägg Vitmålad puts 

Golv Plastmatta på brädgolv 

Sockel Vitmålad träsockel med profil 

Fönster/dörrar Spröjsade 1-luftsfönster. Spegeldörr 

Installationer Gamla elinstallationer. Gjutjärnselement 

Övrigt Smal räls i golvet för stege. Del av gammal skorsten i 

ena hörnet 

 

 

112 Mörkrum 

Tak Vitmålat 

Vägg Ljusgult målad 

Golv Plastmatta på brädgolv 

Sockel Vitmålad träsockel 
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Fönster/dörrar Nya vita fönster med tvärpost. Spegeldörr 

Installationer Gamla elinstallationer, gjutjärnselement 

Övrigt Del av gammal skorsten i ena hörnet 

 

 

 

 

113 Mörkrum 

Tak Vitmålat 

Vägg Gul- och vitmålad 

Golv Plastmatta på brädgolv 

Sockel Uppvikt plastmatta 

Fönster/dörrar Nya vita fönster med tvärpost 

Installationer Gamla elinstallationer. Gjutjärnselement. Golvbrunn 

uppstickande vattenledningar. Ventilationsdel 

Övrigt Del av gammal skorsten i ena hörnet 

 

 

114 Hall 

Tak Vitmålade skivor 

Vägg Gulmålad puts 

Golv Grå plastmatta 

Sockel Uppvikt plastmatta  

Fönster/dörrar Igensatta med masonite. Nyare innerdörr till rum 113 

Installationer Golvbrunn, nyare element. Elinstallationer  

Övrigt - 

 

 

 



 

 

70 

115 Trapp 

Tak  Överliggande mellanbjälklag i trä vitmålad  

Vägg Putsade väggar. Nedre del i beige, övre delen vit, 

separeras av en brun linje 

Golv Målat Brädgolv 

Sockel Målade träsocklar med profil 

Fönster/dörrar Glasad dubbel spegeldörr 

Installationer Gamla elledningar 

Övrigt Grå/gråmålad spiraltrappa i trä 

 

Plan 2 

 
Planlösning plan 2. (Bergils, Hobbenschot) 

 

201 Bibliotek 

Tak Vitmålad puts 

Vägg Målade putsade väggar. Mellanvägg i träpanel 

Golv Brädgolv med fernissa 

Sockel Fernissad sockel med profil 

Fönster/dörrar Bågfönster, glasad spegeldörr 

Installationer Gjutjärnselement. Gamla elledningar och ljusrör. 

Expansionskärl 

Övrigt Omålad gipsskiva i ett takparti. Spår efter bokhyllor 

på väggarna 
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Plan 3 

 
Figur XX: Planlösning plan 3. (Bergils, Hobbenschot) 

 

302 Passage 

Tak Gråmålad pärlspont, synliga balkar 

Vägg Ljusgultmålade väggar. Vid trappa gulmålad stående 

träpanel 

Golv Fernissade brädgolv 

Sockel Ursprungliga fernissade socklar 

Fönster/dörrar Bågfönster. Nyare dörrar. Gammal grön ytterdörr, 

plåtklädd på utsida 

Installationer Gamla elledningar och armaturer 

Övrigt Gråmålad trätrappa 

 

 

303 Förråd 

Tak Vitmålat trä. Synliga balkar 

Vägg Ljusgulmålade väggar, putsade och stående träpanel 

Golv Fernissade brädgolv 

Sockel Ursprungliga vita socklar 

Fönster/dörrar Bågfönster. Nyare dörr 
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Installationer Gamla elledningar och armaturer 

Övrigt Gråmålad trätrappa. Lucka till plan 4 

 

Plan 4 

 

 
 
Planlösning plan 4. (Bergils, Hobbenschot) 

 

 

401 Instrument 

Tak Kupolformad träkonstruktion, omålad 

Vägg Nedre del vitmålad puts, övre del omålad 

träkonstruktion 

Golv Linoleummatta på brädgolv 

Sockel Hög vitmålad sockel 

Fönster/dörrar - 

Installationer Äldre proppskåp och elledningar. Eldriven 

vridmekanism 

Övrigt Fundament till instrument. Öppningsbar spalt i tak 
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Källare 

 
 
Planlösning plan 2. Trapp i rum 008 är ej befintlig. (Bergils, Hobbenschot) 

 

 

001 Passage 

Tak Vitmålad skiva 

Vägg Putsade väggar. Grön 

Golv Röd plastmatta på betonggolv 

Sockel Ingen sockel 

Fönster/dörrar Spegeldörrar med fönster som ytterdörr. Mindre 

fönster 

Installationer Nyare elinstallationer, gammal elcentral. 

Vattenledningar nytt + gammalt 

Övrigt - 
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002 Verkstad 

Tak Vitmålad puts (plastfärg) 

Vägg Putsade väggar orange färg 

Golv Stavparkettgolv 

Sockel Orange i trä och betong 

Fönster/dörrar Nyare fönster och innerdörr (50-tal) 

Installationer Äldre lamparmaturer och elinstallationer. Handfat. 

Gjutjärnselement 

Övrigt Trappa till passage, lättinnervägg med glasparti 

 

 

003 Förråd 

Tak Vitmålade skivor 

Vägg Gulmålade putsade väggar 

Golv Grönmålat betonggolv 

Sockel Målad grön sockel 

Fönster/dörrar Stora nyare fönster. Blandade innerdörrar 

Installationer Diskbänk. Gamla elinstallationer 

Övrigt Stora betongfundament. Stålbalkskonstruktioner. 

Innervägg i trä 

 

 

006 Verkstad 

Tak Vitmålad puts 

Vägg Putsade orangemålade väggar 

Golv Betong 

Sockel Ingen sockel 

Fönster/dörrar Mindre fönster och innerdörr  
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Installationer Elinstallationer, stora vattenledningar nya och gamla. 

Handfat 

Övrigt Utstickande bröstning av betong 

 

 

008 Förråd 

Tak Vitmålad skiva 

Vägg Putsade väggar. Cylinder slammat tegel, målat rött. 

Motstående vägg vit med röda linjer 

Golv Betonggolv 

Sockel - 

Fönster/dörrar Nyare innerdörr 

Installationer Gamla elledningar 

Övrigt Konformad cylinder 

 

010 LAB 

Tak Vitmålade skivor 

Vägg Putsade orangemålade väggar  

Golv Masonite 

Sockel Brunmålat trä + högre putsad sockel i betong 

Fönster/dörrar Nyare och gamla fönster och nyare dörrar  

Installationer Nytt proppskåp. Vattenfilter. Vattenledningar. Äldre 

lamparmaturer. Radiatorer 

Övrigt Lutande fönsterkarmar  
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012 WC 

Tak Vitmålade skivor + perforerad board 

Vägg Gulmålad puts 

Golv Masonite 

Sockel Brunmålade träsocklar 

Fönster/dörrar - 

Installationer Ventilationsfläkt, gjutjärnsledningar. Vattenledningar 

Övrigt Utkragande bröstning i betong 
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9.5 Bilaga 5, Konsekvensanalys 

Beskrivning av ändringar i observatoriet som kan riskera byggnadens 

kulturhistoriska värde. 

 

Konsekvensanalys av ändringar  
 
Beskrivning 
av ändringar  M
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d
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k 
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Konsekvens 

 
Åtgärder – för 
risker 

 
Nollalternativ 

Trappa till 
källare 

☐ ☐ ☒ Ändring av 
konstruktion
. 

Trappan 
placeras på ett 
naturligt sätt i 
en liknande 
stil som 
befintlig 
trappa. 

Källaren blir 
inte tillgänglig 
från insidan. 

Hiss ☐ ☐ ☒ Ändring av 
konstruktion
. 

Liten hiss som 
kompletterar 
byggnaden. 

Källaren och 
plan 1 blir ej 
tillgänglig för 
rörelsehindrad
e. 

Ny ingång ☐ ☐ ☒ Ändring av 
fasad. 

Entrén ska 
göras i 
liknande stil 
som de 
befintliga 
entréerna. 

Byggnaden 
har ingen 
tillgänglig 
entré. 

Ta bort 
nyare 
innerväggar 

☐ ☒ ☐ Tar bort 
historia om 
hur 
byggnaden 
har använts. 

Dokumentera. 
Vaktmästar- 
expeditionen 
ersätts med 
reception. 

Utrymmen 
som blir 
svåranvända 
för 
verksamheten
. 

Tilläggs-
isolera 
ytterväggar i 
västra 
flygeln 
 
 
 

☐ ☒ ☐ Tar bort 
historia om 
hur 
byggnaden 
har använts. 

Återanvända 
underliggande 
panel. 
Dokumentera. 

Svåranvänt 
utrymme på 
vinterhalvåret, 
ej lönsamt.  
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Konsekvens 
 
Åtgärder – för 
risker 

 
Nollalternativ 

Brandtrappa 
plattform 

☐ ☐ ☒ Ändring av 
exteriör. 

Göra trappan i 
stil som 
stämmer med 
byggnaden 
och så osynlig 
som möjligt. 

Lång 
utrymning 
från plan 3 
och 4, vilket 
innebär att 
utrymmena ej 
kan användas. 

Ändring av 
väggfärg 

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Målas med 
ursprungskulö
rer och samma 
sorts färg.  

Väggarna 
måste målas 
om, dagens 
ytskikt är i 
dåligt skick. 

Återställa 
brädgolv 

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Använda 
samma sorts 
behandling av 
träet. 

Golven är i 
dåligt skick, 
måste göras 
om. 

Brandisolera 
trappa 

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Isolera på 
undersidan 
om möjligt. 
Naturligt 
utseende. 

Trappan kan 
inte användas 
som 
utrymningsväg 
vilket bidrar 
till att plan 2-4 
ej kan 
användas. 

Brandisolera 
innertak 

☐ ☒ ☐ Konstruktion 
ej synlig där 
den i vissa 
utrymmen 
varit synlig. 

Putsa gipsen 
för naturligt 
utseende. 

Brand kan lätt 
spridas mellan 
våningar. 

Brandförstär
ka dörrar 

☒ ☐ ☐ Färgtyp 
ändras. 

Samma kulör. Brand kan lätt 
spridas mellan 
olika 
utrymmen. 

Sätta upp 
utrymningss
kyltar 

☒ ☐ ☐ Elledning 
måste dras. 
Ändrat 
intryck. 

Måste finnas. Måste finnas. 
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Konsekvens 
 
Åtgärder – för 
risker 

 
Nollalternativ 

Nöd-
belysning 

☒ ☐ ☐ Elledning 
måste dras. 
Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Diskret 
belysning. 

Svårt att hitta 
utrymningsväg
ar. 

Sprinkler-
system 

☐ ☒ ☐ Installatione
r måste dras 
och synliga 
sprinklers. 

Diskret 
sprinklersyste
m. 

Byggnaden 
kan förstöras 
vid brand och 
kortare 
utrymningstid. 

Utrymning 
norra 
entrén, 
ramp 

☐ ☐ ☒ Ingen synlig 
ändring. 

Rampen ska 
vara flyttbar 
och endast tas 
fram vid 
behov. 

Tillgänglig 
utrymning 
finns endast 
på ett ställe, 
bör finnas 
mist två i en 
byggnad. 

Teleslinga ☒ ☐ ☐ Synliga 
ledningar. 

Gömma 
ledningar vid 
sockel. 

Byggnad ej 
tillgänglig för 
hörselskadade
.  

Kontrastmar
kera  

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Reversibla 
lösningar 

Byggnad ej 
tillgänglig för 
synskadade. 

Återställning 
av norra 
entrén 

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Återställ till 
ursprungligt 
skick. 

Norra entrén 
oanvändbar, 
ingen 
utrymningsväg
. 

Inglasning av 
spalt i västra 
flygeln 

☐ ☐ ☒ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende. 

Ingen ändring 
av 
konstruktion. 

Minskat 
ljusinsläpp. 
Spalten visas 
ej. 
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Konsekvens 
 
Åtgärder – för 
risker 

 
Nollalternativ 

Anslutningar 
till köks-
utrustning 

☐ ☒ ☐ Dragning av 
vatten- och 
avloppsledni
ngar bidrar 
till ändrat 
utseende i 
källarplan. 

Ledningarna 
bör dras på ett 
diskret vis. 

Det finns 
ingen 
möjlighet att 
bedriva 
caféverksam-
het i denna 
del av 
byggnaden. 

Upprustning 
av 
toaletterna 

☐ ☒ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende, 
dra om rör. 
 
 

Toalettens 
utseende ska 
göras i stil 
med 
byggnaden.  

Ingen 
tillgänglig 
toalett. 

Rivning av 
mellan-
våning 

☐ ☐ ☒ Ändring av 
konstruktion 
och 
planlösning. 

Återställ på ett 
naturligt sätt, 
så att det inte 
ser ut som det 
saknas. 

Osäker och 
otillgänglig 
vägning som 
måste 
renoveras. 

Ta bort 
elskåp 

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende 
och historisk 
användning. 

Nytt elskåp 
ska vara mer 
diskret. 

Elskåpet 
kommer vara 
kvar utan 
användning. 

Ta bort 
ventilation-
installation 

☒ ☐ ☐ Ändrat 
intryck av 
dagens 
utseende 
och historisk 
användning. 

Ny 
installationer 
ska dras på ett 
mer diskret 
sätt. 

Installationern
a kommer 
vara kvar, 
eventuellt 
utan 
användning. 
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9.6 Bilaga 6, Skadeanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puts har släppts vid 
kramlor 

Putsskador 

Putsskador, 
tegelvägg synlig 

Putsskador 

Fuktskador 

Fuktskador 

Fuktskador 

Lossad sockel 

Färg har släppt 

Putsskador 

Lossad sockel 

Skador i puts vid 
fönster 
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9.7 Bilaga 7, Planritningar 
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85 

9.8 Bilaga 8, Bilder  
Foto: H. Bergils & M. Hobbenschot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bild 1, 2 & 3, exteriör observatoriet från nordöster/öster med omgivning. 
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Bild 4, 5 & 6, Källarplan rum 003, 006 & 002. 
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Bild 7, 8 & 9, Källarplan rum 002, 001 & 010. 
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Bild 10, 11 & 12. Plan 1 rum 107, 108 & 111.  
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Bild 13, 14 & 15. Plan 1 rum 113, 114 & 102.  
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Bild 16, 17 & 18. Plan 1 rum 115. Plan 2 rum 201. 
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Bild 19, 20 & 21. Plan 2 rum 115. Plan 3 rum 302.  
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Bild 22, 23 & 24. Plan 3 rum 303. Plan 4 rum 401, takkonstruktion och 

betongfundament. 
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Bild 25, 26 & 27. Exteriör, västra flygeln, källartrappa och norra entrén. 


