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BYGGKONSULT SÖLVE JOHANSSON AB  
Trollhättan 
Sölve Johansson 
2018-05-10 
 

 
 

Arb. nr: 1805 
 
Utlåtande: 
Bevarandeutredning gällande gårdsbyggnaderna på Fintatorp 2:26, 
Skutberget, Karlstad 
 
INLEDNING 
 
Uppdragets omfattning, syfte och förutsättningar 
 
Utredningsuppdraget har gällt att undersöka gårdsbyggnaderna tillhörande Fintatorp 
2:26, Skutberget, Karlstad, för att se om de är möjliga att bevara i brukbart skick i 
samtliga fall eller delvis mot bakgrund av behovet av byggnadstekniska åtgärder och 
ekonomiska insatser. 
 
Åtgärder skall ske mot bakgrund av att byggnaderna är särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla med rödmarkering och ingår i en särskilt värdefull miljö enligt kommunens 
kulturmiljöprogram. I Planprogram för Skutberget 2011-08-31 omfattas byggnaderna, 
betecknade 1B, av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 8 kap 13§, ”En byggnad som 
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas” Vi har därför enligt vårt uppdrag vägt in antikvariska 
aspekter i de tekniska bedömningarna. 
 
Den byggnadstekniska undersökningen har genomförts genom okulära besiktningar 
utförda i april-maj 2018 och genomgång av en teknisk utredning utförd av KLARA 
Arkitektbyrå AB, Karlstad 2012-08-14.  
 
Uppdragsgivare är Teknik- och fastighetsavdelningen, Karlstads kommun. 
 
BYGGNADS- OCH RENOVERINGSHISTORIK 
 
De nuvarande byggnaderna på Fintatorp 2:26 tillkom förmodligen i början av 1800-
talet genom flyttning av byggnader tillhörande en gård som nämns första gången 1616 
och därefter 1761. Under 1900-talet har flertalet invändiga ombyggnader ägt rum 
framför allt i mangårdsbyggnaden. Kommunen är ägare sedan 2002. 
 
ÖVERSIKT 
 
Fastigheten Fintatorp 2:26 är belägen i en skogsdunge av blandade träslag, delvis 
mycket gamla, i den nordvästra delen av Skutbergsområdet. Den består av en mindre 
envånings mangårdsbyggnad åt norr (ca 7,5 x 11,5 meter), en ladugård åt väster (ca 16 
x 7 meter), en ekonomibyggnad åt söder (ca 15 x 6 meter) och en jordkällare åt sydost, 
dvs. det rör sig om en hel gårdsmiljö. Den fungerar som del av ett promenadstråk. 
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BYGGNADSTEKNISKT ÅTGÄRDSBEHOV  
 
Mangårdsbyggnaden 
 
Enkel naturstensgrund utan uppenbara fel. Timmerstommen i behov av åtgärder pga. 
rötskador, bl.a. under fönstren vid den östra fasaden. Fasaden, med rödfärgsmålade 
okantad lockpanel, knutlådor och bottenbrädor, utan uppenbara fel med undantag för 
fasaden åt öster. Fasaden åt väster har gammal smidd spik. Åt öster demontering av 
panelbrädor, besiktning av stomme och golvbjälklag, åtgärder och återmontage av 
befintlig panel på underlag av papp och reglar. Eventuellt även asfaboard. Fasaden 
målas med Falu rödfärg ljus. Fönster med gammalt munblåst glas i behov av grundlig 
renovering och komplettering med innerbågar. Innerbågar bör förses med lågenergiglas. 
Ny dörr eventuellt även vid äldre öppning åt öster. Innerbågar och äldre dörrar kan 
finnas i gårdsbyggnaderna där en del äldre byggnadsdetaljer förvaras. Yttertak och 
underlagsbrädor i bra skick enligt besiktningen 2012. Bör dock läggas om inklusive 
reparation av eventuella skador i underlag, ny papp och läkt med nya plåtbeslag vid 
skorstenen. Behandlas mot mossbeläggning. Skorstenens krona muras om och förses 
med huv och fågelnät. Takavvattningen fungerar åt norr men inte åt söder. Förnyas helt. 
 
Golvbjälklaget består av s.k. fyllnadsbjälklag med lerjord som isolering. I behov av 
grundlig genomgång och partiell reparation p.g.a. rötskador och oförsiktiga ingrepp 
bl.a. vid köket och toaletten åt öster. Grunden bör i varje fall delvis grävas ut. Befintligt 
fyllnadsmaterial bör kunna kompletteras med t.ex. lecakulor. Vi avråder från föreslagen 
lösning i tidigare utredning. Nya trägolv i samtliga utrymmen förutsätts. Vindbjälklaget 
behöver repareras vid murstocken p.g.a. tidigare takläckage. Kan förmodligen tilläggs-
isoleras med t.ex. lösull på vinden. Murstocken har inte besiktigats närmare. Den öppna 
spisen i storstugan åt väster, köksspisen åt norr och kakelugnen i en tidigare stuga åt 
sydost är mycket värdefulla inslag som om de görs eldningsbara ökar husets värde 
betydligt. Därför bör en utredning göras om möjligheten att använda murstocken. 
 
Vad gäller husets insida i övrigt behöver moderna mellanväggar, beklädnader och 
ytskikt rivas, underlag besiktigas och vid behov åtgärdas. Åtgärder i övrigt vad gäller 
planlösning, byggnadsåtgärder, ytskikt, VVS och el beror på husets framtida använd-
ning. Här ställs inga antikvariska krav men åtgärderna bör ske varsamt med enkel 
standard och med utnyttjande av den äldre rumsbildningen. 
 
Verandan är i mycket dåligt skick, har en alldeles för flack taklutning för att bära ett 
tegeltak och hindrar ljusinsläpp åt söder. Vi föreslår att den rivs och inte återuppbyggs.  
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Ladugården 
 
I första hand behöver det som förvaras i byggnaden inventeras, äldre byggnadsdetaljer 
m.m. tillvaratas och skräp kastas. Det gör byggnaden möjlig att besiktiga närmare. 
 
Marken, särskilt åt norr lutar felaktigt inåt byggnaden. Byggnaden har sättskador, 
trasiga takfötter och ett läckande yttertak. Takavvattning saknas. Timmerstommen har 
rötskador vid platsen för den tidigare djurhållningen, liksom bjälklaget över denna del 
av byggnaden. Viss rasrisk föreligger. 
 
Åtgärderna består i första hand av markarbeten så att vattnet leds bort från byggnaden, 
stagning och stabilisering alternativt justering av plintar, renovering av takfötter och 
nya yttertak där plåttak t.ex. röd pannplåt bör övervägas eftersom det är lättare än 
tegeltak. Minskar behovet av byggnadsåtgärder och motsvarar i tyngd det spåntak som 
förmodligen gällde under äldre tid. Fasaden bör repareras partiellt och målas med Falu 
rödfärg ljus. Fönster och dörrar repareras. Det är viktigt att se till att byggnaden får ett 
skalskydd och görs intrångssäker. Ytterligare åtgärder kan avvakta. 
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Ekonomibyggnaden  
 
I första hand behöver det som förvaras i byggnaden inventeras, äldre byggnadsdetaljer 
m.m. tillvaratas och skräp kastas. Det gör byggnaden möjlig att besiktiga närmare. 

          
Byggnaden har sättskador, trasiga takfötter, och ett läckande yttertak. Takavvattning 
saknas. Det nordöstra hörnet år på väg att rasa. Skadorna är mindre än på ladugården. 
Direkt väster om byggnaden finns grunden till en riven byggnad. 
 
Åtgärderna består i första hand av stagning och stabilisering alternativt justering av 
plintar, renovering av takfötter och nya yttertak där plåttak t.ex. röd pannplåt bör 
övervägas eftersom det är lättare än tegeltak. Minskar behovet av byggnadsåtgärder och 
motsvarar i tyngd det spåntak som förmodligen gällde under äldre tid. Fasaden bör 
repareras partiellt och målas med Falu rödfärg ljus. Fönster och dörrar repareras. Det är  
viktigt att se till att byggnaden får ett skalskydd och görs intrångssäker. Upprensning 
vid grunden till den rivna byggnaden åt väster. Ytterligare åtgärder kan avvakta. 
 

      
 

Jordkällaren 
 
Bör framför allt rensas från vegetation och sly och förses med dörr. 
 
Områdesåtgärder 
 
Det är viktigt av byggnadstekniska skäl, att träd gallras och vegetation och sly rensas 
(pågår) och att se till att marken lutar bort och vattnet avleds från byggnaderna. 
 
Sammanfattning och slutsatser 
 
Ur byggnadsteknisk synvinkel ser vi inga större problem med ett bevarande av 
mangårdsbyggnaden och att få denna byggnad i brukbart skick. De tekniska bristerna 
och åtgärderna består i av hantverksmässigt enkla åtgärder. Huset kan åter användas 
som bostad men lokal för någon form av verksamhet t.ex. föreningslokal är att föredra 
eftersom komfortkraven då är mindre. 
 
Vad gäller ladugården och ekonomibyggnaden är förstahandsåtgärderna av allt att 
döma hanterbara byggnadstekniskt men det kan vara svårt att hitta nya fungerande 
användningar till dessa överloppsbyggnader i varje fall tills vidare. Det vore bra med en 
verksamhet där behov finns för samtliga byggnader. Taken bör kunna fungera som 
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solfångare och försörja fastigheten med elström. Så används många liknande byggnader 
på landsbygden. Eftersom de har en stor betydelse som delar av den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön och gårdsbildningen bör stora ansträngningar göras att behålla dem 
Jordkällaren kan behållas utan stora insatser. 
 
Det är viktigt att byggnaderna åtgärdas omgående i varje fall i form av skyddsåtgärder 
så att 3:e man inte kommer till skada och att ett bevarande möjliggörs tekniskt och 
ekonomiskt. 
 
KOSTNADSUPPSKATTNING 
 
Kostnaden för en renovering av mangårdsbyggnaden uppskattas uppgå till 1.900.000 
kronor exklusive moms varav bygg- och installationskostnader 1.500.000 kronor, 
byggherrekostnader 250.000 kronor och oförutsett 150.000 kronor. Det är ca 25.000 
kronor/m²,dvs. en normal kostnad.  
 
Vad gäller ladugården och ekonomibyggnaden uppskattar vi förstahandsåtgärderna till 
500-650.000 kronor per byggnad exklusive kostnaden för solfångare som bör utredas 
t.ex. av en energirådgivare. Förhoppningsvis är de självbärande. För att uppskatta 
kostnaderna bättre krävs att byggnaderna töms och blir besiktningsbara invändigt. 
 
Totalt ca 2.900-3.200.000 kronor. 
 
Om möjligt bör de tre byggnaderna åtgärdas samtidigt för att minimera etablerings-
kostnader m.m. 
 
För att göra en mer noggrann kostnadsbedömning bör ett mer detaljerat underlag t.ex. i 
form av en förprojektering göras. 


