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5Kulturhistorisk värdering

Inledning

Denna handbok är utarbetad i syfte att beskriva vilka grundkrav
som bebyggelseinventeringar måste uppfylla för att resultatet skall
kunna läggas in i kulturmiljövårdens ADB-baserade bebyggelsere-
gister. Handboken gör inte anspråk på att innehålla heltäckande an-
visningar för inventeringsarbete. Inventeringsarbete kan läggas upp
på många sätt och med olika ambitionsnivåer. För att resultatet skall
kunna läggas in i ett ADB-register och för att registrets innehåll skall
kunna bearbetas och analyseras krävs dock att en inventering upp-
fyller vissa grundläggande krav på enhetlighet och kvalitet i fråga
om urval av uppgifter, terminologi etc.

Denna upplaga är en första utgåva, anpassad efter den version av
bebyggelseregistret som är aktuell våren 1998. Det är den första som
kommer att användas i reguljär registerföring. Erfarenheterna av
registrets och handbokens användning kommer säkert att innebära
att en viss revidering blir aktuell relativt snart.

Handboken vänder sig i första hand till de personer som svarar
för den kulturhistoriska delen av bebyggelseregistret, dvs. till inven-
teraren och den ansvariga arbetsledaren. För bakgrunden till och
uppbyggnaden av bebyggelseregistret i dess helhet hänvisas till skrif-
ten Kulturmiljövårdens bebyggelseregister – Beskrivning.

I handboken finns en redogörelse för samtliga slag av uppgifter
som ingår i bebyggelseregistret. Exempel ges på olika typer av in-
venteringsobjekt och hur inventeringsuppgifterna för dessa kan se ut.
Några avsnitt har karaktär av uppslagsbok där registrets olika be-
grepp och terminologi finns beskrivna.
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6 Beskrivning av uppgifterna i registret

I bebyggelseregistret beskrivs bebyggelsen i tre olika nivåer – miljö, anläggning och byggnad.
Varje nivå kategoriseras för sig. Med Storumans bebyggelse som exempel kategoriseras sam-
hället Storuman som tätort, stationsområdet (i centrum av bilden) med stationsbyggnad, maga-
sin och spårområde som järnvägsanläggning och själva stationsbyggnaden som stationshus.
Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.
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Beskrivning av uppgifterna
i registret

Registret i stort

Grunden
Kulturmiljövårdens bebyggelseregister använder fastighetsdatasyste-
mets fastighets- och byggnadsidentiteter som grund. Det innebär att
fastighetsdatasystemets bestånd av byggnader med sina identiteter
(beteckningar), koordinater, adresser m.fl. uppgifter utgör stommen i
registret. Till stommen adderar registerföraren kulturhistoriskt inrik-
tade uppgifter.

De kulturhistoriska uppgifterna knyts till den fysiska byggnaden.
Det innebär att uppgifterna följer med byggnaden även om dess iden-
titet skulle förändras till följd av t.ex. fastighetsbildning eller föränd-
ring i kommunindelningen. Sådana förändringar tillförs registret ge-
nom en veckovis ajourföringsrutin.

Vissa byggnader återfinns inte i fastighetsdatasystemets byggnads-
register. Det gäller framför allt komplement- och ekonomibyggna-
der. För att kunna registrera uppgifter om sådana byggnader måste
registerföraren själv skapa dem i registret och ge dem särskilda be-
teckningar. Andra byggnader i fastighetsdatasystemet kan i själva
verket bestå av flera, hopbyggda hus av olika ålder, stil etc. Sådana
byggnader skall delas upp på flera, vilket även det är en uppgift för
registerföraren. I registret finns rutiner för hur man skall förbereda
byggnadsbeståndet som hämtas från fastighetsdatasystemet byggnads-
register så att det fungerar även i kulturmiljövårdens bebyggelsere-
gister.

Alla kulturhistoriska uppgifter i registret är knutna till en invente-
ring, som därigenom blir ett centralt begrepp. Uppgifterna knyts vi-
dare till en miljö, en anläggning eller en byggnad, där anläggningen
utgörs av en eller fler byggnader och en miljö av som regel flera
anläggningar. Informationen i registret blir därigenom mer relaterad
till helheter än till enskilda byggnader.

Den kulturhistoriska informationen i registret är upplagd på ett
sådant sätt att uppgifter som kan förändras med tiden, t.ex. fasadma-
terial och aktuell användning, läggs upp i skikt där varje invente-
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8 Beskrivning av uppgifterna i registret

rings föränderliga uppgifter utgör ett skikt. Om det finns behov av
att mellan två inventeringar notera en förändring kan det ske genom
aktualisering. Uppgifter som i princip inte skall förändras – t.ex.
nybyggnadsår och ursprunglig funktion – omfattas inte av skikt.

Obligatoriska uppgifter och tillvalsuppgifter
De kulturhistoriska uppgifterna i registret är indelade i obligatoriska
uppgifter och tillvalsuppgifter. De obligatoriska uppgifterna bildar
grunden i registret. De är avsedda att i princip vara allmängiltiga
för all bebyggelse. Genom att uppgifterna är utformade efter en en-
hetlig mall möjliggörs t.ex. jämförelser av olika slag inom en kom-
mun, ett län eller hela landet eller analyser av landets bebyggelse ur
olika perspektiv.

Utöver de obligatoriska uppgifterna innehåller registret även fri-
villiga uppgifter, tillvalsuppgifter, som till sin karaktär inte alltid är
applicerbara på landets hela byggnadsbestånd men kan vara av be-
tydande intresse vad gäller vissa slag av byggnader och anläggning-
ar. Det är en fråga för beställaren och utföraren att komma överens
om vilka slag av tillvalsuppgifter som skall registreras.

För de obligatoriska uppgifterna finns krav på att de alltid skall
registreras. Skulle det av någon anledning ej vara möjligt, måste det
i registret anges att det inte är utrett för det specifika fallet. Det går
således inte att låta bli att ”ta ställning” i de fall uppgifterna är
obligatoriska.

Förvalslistor
För flera av uppgifterna finns s.k. förvalslistor. Listorna innehåller
benämningar på olika stommar och konstruktioner, fasadmaterial
och fasadkulörer. Ur listorna väljer inventeraren ett eller flera alter-
nativ för registrering. Det går inte att använda andra benämningar
än listornas. Skälet till att använda förvalslistor är att få så enhetligt
uttryckta uppgifter som möjligt för att möjliggöra effektiva sökning-
ar och sammanställningar.

Fritext
Uppgifter kan även redovisas i löpande text. Det innebär större möj-
ligheter till nyanseringar. För den fria texten finns i nuläget inte
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någon möjlighet att göra sökningar eller sammanställningar. Avsik-
ten är att senare utveckla ett system som möjliggör detta.

Uppgifter som gäller byggnader som rivs eller på annat sätt för-
svinner
De uppgifter som läggs in i registret gäller befintliga byggnader.
I händelse av att en byggnad i en framtid skulle komma att rivas
eller försvinna på annat sätt sparas de registrerade uppgifterna auto-
matiskt. Den sparade informationen betraktas då som ett tidsskikt
jämförbart med sådan lagrad information som utgörs av uppgifter
från ett tidigare inventeringsskede. Detta blir möjligt genom att var-
je enskild byggnad har en unik byggnadsidentitet i registret. En riven
byggnad skall behålla således sitt identitetsnummer och en nyupp-
förd byggnad får ett annat nummer även om byggnadsplatsen skulle
vara den samma. På det här sättet kommer uppgifter även för rivna
byggnader att vara sökbara.
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Inventeringsbakgrund
Dessa uppgifter läggs in i registret inför ett inventeringsarbete. En
del av uppgifterna förs automatiskt in på inventeringsblanketten.

Inventeringens namn och inventeringstillfälle (obligatoriskt)
Inventeringens namn avser namnet på den aktuella inventeringen,
t.ex. ”Lundby och Skerike socknar. Kulturhistorisk byggnadsinvente-
ring i Västerås kommun”.

Inventeringsperiod anger den tidsperiod under vilken en inventering
pågår. Inventeringen omfattar förarbete med genomgång av topo-
grafisk och lokalhistorisk litteratur, arkivmaterial, kartor samt fält-
arbete och efterarbete inklusive registrering.

Typ av inventering (obligatoriskt)
Uppgiften anger om en inventering är utförd som total-, kategori-
eller selektiv inventering. Inventeringsuppgifterna kan även härröra
från en enskild beskrivning av en enstaka byggnad/anläggning eller
från en mer översiktlig beskrivning av ett område med likartat sen-
tida byggnadsbestånd, s.k. områdesinventering.

Kommun (tillvalsuppgift)
Uppgiften anger den kommun där inventeringen är utförd.

Beställare av inventeringen (tillvalsuppgift) och inventeringens
syfte (obligatoriskt)
Beställare av en inventering är ofta en kommun. Syftet kan vara att
skapa ett underlag för fysisk planering eller bygglovhantering. An-
dra beställare kan vara en myndighet eller en konsultfirma. Riks-
antikvarieämbetet eller en länsstyrelse kan låta utföra en inventering
i syfte att utreda förekomsten av en särskild kategori byggnader inför
exempelvis byggnadsminnesförklaringar.

Inventerare, ansvarig arbetsledare och inventerande institution
(obligatoriskt)
Uppgiften om vilka personer och vilken institution som utfört inven-
teringsarbetet ger information om vem som bär ansvaret för det kul-
turhistoriska innehållet i inventeringen.
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Inventeringsmaterialets förvaringsplats (obligatoriskt)
Uppgiften upplyser om var man kan finna originalhandlingarna och
söka efter kompletterande information som det inte finns utrymme
för i ADB-registret.

Publicering av en inventering, publiceringsår och under vilket
namn den publicerats (tillvalsupppgift)
Uppgiften anger om resultatet av en inventering är publicerad. I pu-
blikationen kan det finnas en fylligare bakgrund till inventeringen
och en djupare analys av materialet. Vidare kan det finnas ett mer
rikhaltigt bild- och kartmaterial än vad som finns i inventeringen
eller i bebyggelseregistret.

Lunds by, Gladhammars socken är ett representativt exempel på en väl samman-
hållen bymiljö där varje gård med sina många hus utgör en anläggning.
Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.
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Fastighetsinformation

Uppgifter som hämtas från fastighetsdatasystemet
Flera uppgifter hämtas från fastighetsdatasystemet och skall inte läg-
gas in av registerföraren. Flertalet av dessa uppgifter uppdateras vecko-
vis via en ajourföringsrutin mellan Lantmäteriverket och Riksantik-
varieämbetet. Inför en inventering kan vissa av uppgifterna erhållas
inlagda på registrets inventeringsblankett.

Fastighetsbeteckning
Marken är indelad i fastigheter. Varje fastighet har en beteckning
som består av tre eller fyra olika led, nämligen ett kommunnamn, ett
traktnamn (motsvarar kvarter i en del större städer), ett blocknum-
mer (utelämnas där trakten är kvarter) och ett enhetsnummer. Be-
teckningen för en fastighet på landsbygden kan exempelvis vara Bo-
rås Ebbared 2:12. För stadsbebyggelse kan Stockholm Krubban 18,
där Riksantikvarieämbetets lokaler är belägna, tjäna som exempel.

Fastighetsbeteckningen är grunden för att nå praktiskt taget all
offentlig information om mark och byggnader. Den utgör också nyck-
eln för att återfinna fastigheten på den ekonomiska kartan, register-
kartan i samma skala och på de storskaliga registerkartorna. Vidare
utgör fastighetsbeteckningen grunden för byggnadsbeteckningen i
fastighetsdatasystemet.

Tidigare fastighetsbeteckning
Fastigheter kan ändra namn beroende på t.ex. ändring i kommun-
indelningen. Fastighetsdatareformen, som genomfördes med början i
Uppsala län år 1976 och avslutning i Gotlands län år 1995, innebar
dessutom en fullständig revidering av fastighetsbeteckningarna. I fast-
ighetsdatasystemet finns en uppgift om fastighetens tidigare beteck-
ning/ar som också återfinns i bebyggelseregistret.

Uppgiften om tidigare beteckning hjälper oss att hitta rätt fastig-
het och byggnad i registret om vi har äldre uppgifter att utgå från
(äldre inventeringar t.ex.). Den kan också hjälpa oss att utifrån da-
gens förhållanden söka oss tillbaka till äldre källlor där beteckning-
arna är andra än dagens.

Fastighetens ursprung
Fastighetsindelningen förändras successivt genom olika slag av fastig-
hetsbildningsåtgärder. Fastigheter kan nybildas genom t.ex. avstyck-
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ning. Uppgiften talar om vad som är en fastighets ursprung – exem-
pelvis från vilken fastighet den är avstyckad eller av vilka fastighe-
ter den är bildad genom sammanläggning.

Uppgiften hjälper i likhet med uppgift om tidigare fastighetsbe-
teckning till med att hitta rätt fastighet när vi har med äldre invente-
ringar och andra äldre uppgifter att göra.

Län, kommun, kommundel, församling och adress
Uppgifterna ger bl.a. underlag för geografiska urval. Adressen är
den identifikation som torde vara lättast för de flesta att använda.
Adressuppgiften underlättar för oss att hitta rätt byggnad vid regist-
rering och sökning. Ett problem för närvarande är dock att adress-
uppgift ofta saknas i fastighetsdatasystemet. Det pågår dock en kom-
plettering och under år 1999 beräknas alla bostäder vara försedda
med adressuppgift.

Uppgifter om planer och markreglerande bestämmelser
Uppgifterna från fastighetsdatasystemet ger upplysning om olika be-
stämmelser som kan hänföras till en fastighet. Det finns bl.a. uppgif-
ter om beslut om detaljplan och områdesbestämmelser enligt plan-
och bygglagen. Systemet ger vidare information om fastigheten be-
rörs av fornlämningar eller omfattas av skyddsföreskrifter enligt be-
stämmelserna om byggnadsminnen i kulturminneslagen (KML). Här
ges även upplysning om fråga väckts om byggnadsminnesförklaring.
Det framgår då vilket slag av bestämmelse det handlar om och be-
slutsdatum. Vad föreskrifterna i detalj omfattar anges emellertid ej.
I fastighetsdatasystemet saknas vidare som regel information om stat-
liga byggnadsminnen.
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Miljö och anläggning
Dessa uppgifter sätter in byggnaden i ett större sammanhang och ger
identitet åt omgivningen. Det handlar om att namnge, kategorisera
och beskriva den miljö och den anläggning som byggnaden ligger
inom samt att med hjälp av en situationsplan redovisa byggnadernas
inbördes läge och omgivande närmiljö. Vidare görs en kulturhistorisk
värdering av anläggningen.

Miljönamn, kategori och beskrivning

Miljöns namn (obligatoriskt)
Här anges namnet eller benämningen på byn, fiskeläget, egnahems-
området etc. där anläggningen är belägen. Exempel är Eneby egna-
hemsområde i Bromma och Johannelund stadsdel i Linköping.

Miljökategori (obligatoriskt)
Uppgiften avser en anläggnings miljösammmanhang, t.ex. om den
ligger inom ett egnahemsområde, en industrimiljö eller en by. Upp-
giften beskriver nuläget. Kategorierna väljs ur en förvalslista och är
baserade på den indelning i landskaps- och miljötyper som tillämpas
av Riksantikvarieämbetet vid beskrivning av områden av riksint-
resse.

Miljöbeskrivning (obligatoriskt)
Här ges en beskrivning i löpande text av hur den miljö som anlägg-
ningen tillhör är gestaltad idag.

Anläggningsnamn, kategori, och beskrivning
I bebyggelseregistret betecknar begreppet anläggning en samlad bygg-
nadsmiljö där de ingående byggnaderna – sett ur ett kulturhistoriskt
perspektiv – har ett inbördes funktionellt samband. Som exempel
kan tas bondgård, fyrplats, befästning eller bruk. En anläggning kan
också vara en enstaka byggnad som saknar anknytning till andra
byggnader, såsom ett rådhus, ett flerbostadshus eller ett vattentorn.
En anläggning kan ingå i en annan anläggning, t.ex. en bruksherr-
gård i ett bruk eller en tullstation i en hamn. I många fall överens-
stämmer en anläggning lägesmässigt med en fastighet.
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Anläggningens namn (obligatoriskt)
Uppgift om vilket namn eller vilken benämning exempelvis skolan,
bostadshuset, bondgården, befästningen eller industrianläggningen
har. Till uppgiften fogas traktnamnet och kommunnamnet. Det sena-
re kan där så önskas ersättas av ett aktuellt ortsnamn. Två exempel
är Polhemsskolan i Malgön,Trollhättan och Monäset i Gåije, Åre.
I de fall det inte finns något specifikt namn anges traktnamnet, block-
numret och/eller enhetsnumret tillsammans med kommunnamnet,
exempelvis Stjärnhusen 2 i Motala.

Anläggningskategori (obligatoriskt)
Kategoriindelningen grundas på en anläggnings funktion och anges
med hjälp av förvalslistor. Med funktion avses det ändamål för vil-
ket en anläggning en gång byggts eller senare har präglats av. Ända-
målet skall alltså återspeglas i anläggningens utformning eller ge-
staltning, vare sig det skedde när anläggningen en gång kom till eller
senare.

I registret skiljs på historisk och nuvarande funktion. Den historiska
funktionen anger det ändamål som har gett en anläggning dess speci-
ella särdrag. Den historiska funktionen inbegriper även den ursprung-
liga funktionen. Den ursprungliga funktionen är ganska naturligt det
ändamål för vilket en anläggning första gången uppfördes. Den nu-
varande funktionen betecknar funktionen idag, vilken i många fall
torde överensstämma med den ursprungliga eller historiska.

Exempel: Linghems station anlades på 1870-talet. Den omfattade
då stationsbyggnad och förråd. Stationen var i funktion till 1970.
Därefter fortsatte stationsbyggnaden att delvis användas som bostad
medan den stod tom för övrigt. På 1980-talet inreddes ett café i sta-
tionsbyggnadens bottenvåningen. Sedan 1995 används stationen för
pendeltrafik. Stationsbyggnaden har dock ingen direkt koppling till
pendeltrafiken och används inte som väntsal eller för biljettförsälj-
ning. Den ursprungliga funktionen och den historiska funktionen för
anläggningen Linghems station är station. Anläggningen har trots
förändringar kvar sin tydliga karaktär av station varför även den
nuvarande funktionen är station.

Vissa typer av anläggningar och byggnader som det finns många
slag av delas i registret upp i undergrupper med ett gemensamt sam-
lingsnamn. Ett exempel är kategorin skola som är uppdelad i under-
grupperna folkskola, folkhögskola, yrkesskola m.m. Om det är tvek-
samt till vilken undergrupp en skola hör kan den registreras med
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bara samlingsnamnet. Registreras den under någon av undergrup-
perna blir den automatiskt även registrerad under samlingsnamnet.

För att det skall bli lättare att göra översikter och analyser av
byggnadsbeståndet kopplas anläggningskategorierna dessutom till
större grupper, huvudgrupper. Indelningen här grundas inte på an-
läggningens fysiska belägenhet utan på näring eller struktur, t.ex.
jordbruk, försvarsväsen och offentlig förvaltning. Eftersom det är gi-
vet till vilken eller vilka huvudgrupp/er en anläggningskategori hör
(en bondgård hör till jordbruk, en befästningsanläggning till försvars-
väsen, ett rådhus till offentlig förvaltning och till rättsväsen osv.)
sker registreringen av huvudgrupp automatiskt vid registrering av
anläggningskategorin.

Anläggningsbeskrivning (obligatoriskt)
Anläggningen beskrivs i löpande text. För en bondgård kan beskrivning-
en exempelvis avse gårdsformen, omgivande träd, trädgård, vägar
och gärdesgårdar. För flerbostadshusen i ett stadskvarter kan beskriv-
ningen förutom de enskilda husen även omfatta växtlighet, mark-
behandling och den struktur byggnaderna har. I anläggningsbeskriv-
ningen tas även upp och beskrivs kortfattat sådana mindre uthus och
liknande som inte inventeras som enskilda byggnader. Texten bör även
omfatta en beskrivning av anläggningen i ett historiskt perspektiv.

Backa gård utanför Örebro är en karakteristisk och tydligt avgränsad anläggning.
Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.
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Situationsplan (obligatoriskt)
På situationsplanen (förslagsvis i A4-format) redovisas den eller de
byggnader som ingår i anläggningen och deras inbördes läge samt
den närmaste omgivningen. Planen ritas lämpligen utifrån ett utdrag
ur den digitala registerkartan. På planen markeras sådana detaljer,
som kan vara av intresse och underlätta orientering och identifika-
tion av de enskilda byggnaderna, t.ex. vägar, träd, hägnader och
trädgårdar. Varje byggnad numreras med samma husnummer som i
bebyggelseregistret. Norrpil utritas. Planen förses även med anlägg-
ningens namn och inventeringsdatum. Situationsplanen förs över till
registret genom bildläsning (scanning).
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Arkiv, litteratur m.m. (tillvalsuppgift)

Arkiv
Arkiv hos t.ex. kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande, mu-
seerna och den statliga eller kommunala lantmäterimyndigheten kan
ge värdefull information. Arkivmaterialet kan bestå av ritningar,
protokoll, kartor och stadsplaner. Ett annat viktigt källmaterial är
brandförsäkringshandlingar. De är dock i första hand koncentrerade
på byggnader i städerna samt herrgårdar, större bondgårdar och bruk.
Vidare kan äldre fotografier utgöra en viktig källa för information.

Litteratur
Litteratur kan vara fackböcker av olika slag, hembygdsbeskrivning-
ar, topografiska verk, facktidskrifter, samlingsverk av typ ”Sveriges
bebyggelse” eller ”Gods och gårdar” eller andra tryckta skrifter.

Muntliga uppgifter
Ägare, hyresgäst eller annan person med särskild kännedom ger ofta
värdefull information som kan vara svår att få tag i på annat håll.
Om man avser att ange personens namn i registret måste man ha
dennes medgivande. Personnummer får inte anges. Är det av någon
anledning inte möjligt att uppge en person som källa för en uppgift
kan man ersätta personnamnet med uttrycket sagesman.

Riksintressen m.m. (tillvalsuppgift)
Uppgiften avser om anläggningen ligger inom ett område av riks-
intresse för kulturminnesvården enligt 2:6 naturresurslagen (NRL),
ett utpekat område i ett regionalt eller kommunalt kulturmiljöpro-
gram eller ett utpekat område i något annat slags handlingsprogram
som rör kulturmiljövården.

För att avgöra om en anläggning ligger inom ett område av riks-
intresse krävs ett korrekt kartunderlag. Kartunderlaget bör hämtas
från berörd kommun eller länsstyrelse. Det är en uppgift för beställa-
re och inventeringsansvarig institution att komma överens i fall upp-
gift om riksintressetillhörighet skall anges. Den ansvariga institutio-
nen svarar då för att uppgiften blir kontrollerad och införd.

För riksintresseområdena finns förvalslistor i registret där varje
område är angivet med nummer, namn och länstillhörighet samt
motivtext.
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Kulturhistorisk värdering av en anläggning
(obligatoriskt)
Den kulturhistoriska värderingen beskrivs närmare i avsnitt 3 Kul-
turhistorisk värdering. Under den här rubriken ges endast en sam-
manfattande redovisning av vilka slag av uppgifter som finns med i
registret.

Värderingskriterier
Uppgiften anger de kriterier som konstituerar det kulturhistoriska vär-
det, exempelvis teknikhistoriskt, socialhistoriskt värde eller symbol-
värde, eventuellt i kombination med motiv som äkthet och represen-
tativitet. Flera kriterier kan anges.

Motivtext
Texten baseras på de kriterier som är relevanta för objektet och som
utgör grunden för den kulturhistoriska värderingen. Här redovisas
också i vilket avseende särskilda hänsyn krävs för att de kulturhisto-
riska värdena skall kunna tillvaratas. Texten skall vara uttömmande
och ha en pedagogisk utformning.

Värderingsgrupp
Här anges de personer som medverkat i värderingen och vilken insti-
tution de representerar.

Gradering
Här anges den gradering som gäller för den aktuella anläggningen.
Graderingen görs efter en skala i två nivåer där grupp I anger ett
objekt som tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde och grupp II ett
objekt som inte går att hänföra till grupp I.

Värderingsdatum
Uppgiften anger datum för värderingen.
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Byggnad

Administrativa uppgifter

Husnummer/byggnadsbeteckningar
Byggnadsbeteckningar, bestående av fastighetsbeteckning och hus-
nummer, finns inlagda i fastighetsdatasystemets byggnadsregister för
alla byggnader som används för boende, industri, handel eller en-
skild verksamhet eller för sociala eller kulturella ändamål. Jordbru-
kets ekonomibyggnader och olika typer av komplementbyggnader sak-
nas däremot. Numreringen sker i samverkan mellan kommunerna
och Lantmäteriverket. Som exempel på en byggnadsbeteckning kan
Riksantikvarieämbetets lokaler i kvarteret Krubban tjäna. Huvudbygg-
nadens beteckning är Stockholm Krubban 18 hus 1 och för en av de
övriga byggnaderna, det s.k. Exercishuset, Stockholm Krubban 18 hus5.

Ekonomiska kartblad och koordinater
Den ekonomiska kartan i skala 1:10 000 är grunden för att kunna
identifiera framför allt landsbygdens byggnader. Från fastighets-
datasystemet hämtas en uppgift om vilket kartblad byggnaden är
belägen på och de koordinater som anger byggnaden. Varje kartblad
har sin benämning i ett nationellt system, alfanumeriskt eller nume-
riskt, t.ex. 9f 4a eller 95 40. Normalt anges koordinater i rikets nät
2,5 gon väst, dvs. samma system som används i den allmänna kart-
läggningen. Koordinaterna återger byggnadens s.k. centralpunkt, dvs.
husets ”mittpunkt”. (Anges ej på inventeringsblanketten).

Socken- och landskapstillhörighet (obligatoriskt)
Uppgift om socken och landskap för en byggnad saknas i fastighets-
datasystemet. Som hjälp för användaren kan – i de fall det är möjligt
– ADB-registret leverera ett förslag till sockentillhörighet utifrån äld-
re fastighetsbeteckningar där socken eller stadsregisterområde utgjorde
första ledet i fastighetsnamnet. Som registerförare godkänner man
förslaget eller ändrar till korrekt uppgift. Det är den sockentillhörig-
het som gällde vid fastighetsdatareformens genomförande och som
markeras på ekonomiska kartan som skall anges. Genom socken-
och landskapsuppgift underlättas sökningar i många av de för kultur-
miljövården väsentliga arkiven, t.ex. museernas topografiska arkiv,
lantmäteriarkiven och Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid
Riksantikvarieämbetet.
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Kulturhistoriska uppgifter

Byggnadskategori (obligatoriskt)
Kategorindelningen grundas på en byggnads funktion och anges med
hjälp av förvalslistor. Med funktion avses det ändamål för vilket en
byggnad har uppförts eller senare har präglats av. I likhet med vad
som gäller en anläggning skall ändamålet återspeglas i byggnadens
utformning eller gestaltning, vare sig det skedde när byggnaden en
gång kom till eller senare. Exempel på funktioner är loge, skolbygg-
nad, bostadshus, kvarn, vattentorn och biograf.

I registret skiljs på historisk och nuvarande funktion. Den histo-
riska funktionen anger det ändamål som har gett en byggnad dess
speciella särdrag. Flera funktioner kan anges för en byggnad. Den
historiska funktion inbegriper även den ursprungliga funktionen. Den
ursprungliga funktionen är ganska naturligt det ändamål för vilket
en byggnad första gången uppfördes. I de särfall det inte med säker-
het går att utreda vilket ändamål en byggnad har uppförts för och då
det finns behov av att betona att det är en mycket osäker kategorise-
ring görs tillägget osäker uppgift. Den nuvarande funktionen beteck-
nar funktionen i dag. Denna torde i många fall överensstämma med
den ursprungliga eller historiska funktionen, dvs. den funktionen som
oftast givit byggnaden dess särskilda prägel.

De eventuella olika funktioner en byggnad haft under årens lopp
redovisas under Historik.

I registret kan, som tillvalsuppgift, även redovisas vad byggna-
den används till idag – dagens användning. Denna uppgift är helt
oberoende av om användningen har styrt byggnadens utformning
eller ej. Flera olika slag av användning kan anges. De väljs ur sam-
ma förvalslistor som vid kategoriseringen. I de fall byggnaden inte
används anges ej i bruk.

Byggnadens namn och adress (tillvalsuppgift)
En del byggnader har särskilda namn utöver fastighetsbeteckningen,
exempelvis Anneberg. Sådana namn kan ge lokalhistorisk informa-
tion och underlättar väsentligt identifikationen. Vissa av namnen finns
angivna i fastighetsdatasystemet och anges i så fall automatiskt i
bebyggelseregistret. Annars kan det läggas in för hand. Det samma
gäller för de adressuppgifter som saknas i fastighetsdatasystemet.
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Måttuppgifter (tillvalsuppgift)
Uppgift som anger måtten på en byggnads lång- och kortsidor. I för-
sta hand torde uppgiften vara intressant att notera för det äldre bygg-
nadsbeståndet.

Upprustningsbehov (tillvalsuppgift)
Uppgift som anger att det finns behov av upprustning. I sakens natur
ligger att behovet av upprustning skall vara påtagligt. Markeras med
”ja” i registret. En detaljerad beskrivning av byggnadens kondition
och vilka upprustningbehov som föreligger kan anges under Kom-
pletterande exteriörbeskrivning.

Historik (tillvalsuppgift)
I historiken ges möjlighet att i löpande text sammanfatta uppgifterna
i registret och även andra uppgifter och noteringar i en komprimerad
”uppsats” om den aktuella byggnaden. Texten kan t.ex. beskriva hur
byggnaden brukats, vilka aktiviteter som varit knutna till byggna-
den och hur dessa eventuellt kan ha skiftat genom tiderna. Hänvis-
ning görs lämpligen till de källor varifrån uppgifterna är hämtade
och som är redovisade under avsnitt Arkiv, litteratur m.m.
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Tillkomst
De här uppgifterna berör information som i huvudsak hämtas från
arkiv, register, litteratur, sagesmän och andra källor.

Byggnadsår och källa för byggnadsår (obligatoriskt)
Uppgift om nybyggnadsår är fundamental information för att få en
bild av bebyggelsen i ett kulturhistoriskt perspektiv. Uppgifter av det
här slaget är ofta ett av de tyngre kriterierna vid den kulturhistoriska
värderingen och ligger till grund för analyser och sammanställningar.
Utöver nybyggnadsår finns andra åldersuppgifter av intresse såsom
om-, till- och påbyggnadsår eller årtal för genomgripande föränd-
ringar. Även dessa uppgifter kan anges i registret.

Att en byggnadsåtgärd är färdigställd innebär i det här samman-
hanget att byggnaden är klar att ta i bruk. Om det inte går att fast-
ställa den tidpunkten kan man hänvisa till invigning, inskription,
slutbesiktning eller annan liknande händelse.

Att en byggnadsåtgärd är påbörjad innebär att byggnadsarbet-
ena har satts igång, genom att grunden har börjat att grävas etc.
Som en ersättning om det inte går att finna den tidpunkten, kan bygg-
lovstidpunkt eller liknande händelse användas.

Att en uppgift är belagd innebär att det skall finnas en källa till
uppgiften som bedöms som rimligt pålitlig och att uppgiften avser ett
visst bestämt årtal. Det kan vara en litteratur- eller arkivuppgift, ett
besiktningsprotokoll eller en inskription. När det handlar om en upp-
gift från en sagesman måste man göra en bedömning från fall till fall
av tillförlitligheten.

En uppgift som inte är belagd skall betraktas som uppskattad.
Den kan enbart avse färdigställande. Tidpunkten anges med inter-
vall. Ju snävare intervallet kan anges, desto mera precis och värde-
full blir uppgiften.

En oprecis uppgift som exempelvis ”början av 1800-talet” redo-
visas förslagsvis som 1800–1830 och uppskattad.

För nybyggnadsår är det obligatoriskt att ange den källa varifrån
uppgiften är hämtad, medan det för övriga slag av årtal är en till-
valsuppgift.
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I registret anges alltid uppgifter som berör byggnadsår med två
årtal. Uppgifter om byggnadsår anges på något av följande sätt och
med följande innebörd.

Om man anger 1851–1851 belagt innebär det att en byggnadsåt-
gärd är färdigställd år 1851 eller både påbörjad och avslutad/färdig-
ställd 1851. Den precisa innebörden anges genom val mellan tilläg-
gen färdigställt respektive påbörjat och färdigställt.

Uppgiften 1850–1852 belagt kan endast betyda att åtgärden är
påbörjad år 1850 och färdigställd år 1852.

När det anges 1850–52 uppskattat betyder det att byggnads-
åtgärden bedömts ha färdigställts någon gång under åren 1850, 1851
eller 1852, vare sig det avser en bedömning av inventeraren själv
eller t.ex. en litteraturuppgift.

Nybyggnadsår – uppgiften avser antingen när en byggnad påbörja-
des och färdigställdes eller enbart tidpunkten då en byggnad stod
färdig.

Ombyggnadsår – uppgiften anger årtal för en mer eller mindre om-
fattande ombyggnad. I de fall man önskar precisera vari ombyggna-
den har bestått anges något av nedanstående alternativ :
• Tillbyggnadsår – uppgiften anger årtal för en utbyggnad av den
befintliga byggnadskroppen i sidled
• Påbyggnadsår – uppgiften anger årtal för påbyggnad i ett eller
flera våningsplan
• Fasadrenovering – uppgiften anger årtal för en iståndsättning av en
byggnads exteriör.
• Fasadförändring – uppgiften anger årtal för ändring eller ombygg-
nad av en byggnads exteriör.

Flyttad byggnad – i registret finns även möjlighet att ange om bygg-
naden är flyttad till sin nuvarande plats.

Arkitekt, byggmästare, byggherre m.m. (tillvalsuppgift)
Uppgift som anger vem som ritat, uppfört, låtit uppföra eller på an-
nat sätt deltagit vid ny- eller ombyggnad. Namnuppgiften anges nor-
malt med för- och efternamn, men kan anges även med initial för
förnamnet.
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Arkitekt – namnet på den eller de personer som signerat byggnadsrit-
ningarna. Det förutsätts att uppgiften alltid tas fram och anges i re-
gistret där så är möjligt.
Arkitektkontor
Byggherre
Byggmästare
Entreprenör
Konstruktör
Typhusfabrikant
Inredningsarkitekt
Inredningsarkitektkontor
Konstnär
Planarkitekt

Åtgärd (tillvalsuppgift)
Här finns möjlighet att precisera en åtgärd då en byggnad förändrats
exempelvis i samband med att den fått ändrad användning och tid-
punkten för åtgärden. Det finns även möjlighet att ange att t.ex. ny-
byggnadsåret avser bygglov, igångsättning eller slutbesiktning.

Arkiv, litteratur m.m. (tillvalsuppgift)
Här redovisas källor för uppgifter gällande en specifik byggnad. Upp-
gifterna anges på samma sätt som för en anläggning. Nybyggnadsår
och källan för årtalet är obligatoriska uppgifter.
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Byggnadsbeskrivning

Antal våningar (obligatoriskt)
Uppgiften anger hur många våningar en
byggnad har och om det finns vindsvåning
och/eller källare. Flera alternativ kan anges
för samma byggnad. Det är viktigt att i
största möjliga utsträckning precisera vil-
ket slag av källare eller vindsvåning det
rör sig om.

Antal våningar – antalet våningar ovan
mark. Våningsantalet anges med heltal.

Halvvåning – våning som har låga föns-
teröppningar i fasaden och som delvis går
upp i vindsvåningen.

Källare – källare utan närmare precisering.
• Källare, delvis – källare under del av
byggnaden.
• Källare, hel – källare under hela bygg-
naden.

Vindsvåning – vindsvåning utan närmare
precisering.
• Vindsvåning, inredd – vindsvåningen är
inredd med rum för boende, kontor eller
annan verksamhet
• Vindsvåning, oinredd – vindsvåning som
utnyttjas för förvaring.

Attikavåning – låg övervåning. Vånings-
typen återfinns framför allt i äldre palats-
arkitektur.

Mezzaninvåning – låg mellanvåning med
utrymmen framför allt för tjänstepersonal
och förråd.

Suterrängvåning – våning som delvis lig-
ger under mark.

Takvåning – våning som ligger på byggna-
dens översta plan, indragen från takfoten.

Byggnad med halvvåning.

Byggnad med attikavåning
och mezzaninvåning.

Byggnad med suterräng-
våning.
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Ej utrett – uppgiften skall endast användas
när det av någon anledning ej går att fast-
ställa antalet våningar.

Stomme/konstruktion (obligatoriskt)
Med stomme avses de bärande delarna i
en byggnads väggar, bjälklag och taklag.
I bebyggelseregistret anges i första hand
den teknik och det material väggstommen
är uppförd i. Flera alternativ kan väljas
för ett objekt.

Betong – alternativet betong utan närmare
precisering används i de fall man inte med
exakthet känner till eller kan avgöra vil-
ket slag av betongkonstruktion det rör sig
om eller konstruktionen inte finns med bland
nedanstående alternativ.
• Betong, betongstomme med utfacknings-
vägg – konstruktion där stommen utgörs
av bjälklag upplagda på tvärgående bä-
rande väggar, s.k. cellsystem eller bokhylle-
system. Fasaden har ingen bärande funk-
tion och är utformad som utfackningsvägg.
• Betong, betongstomme med utfacknings-
vägg, reglar och betongelement
• Betong, betongstomme med utfacknings-
vägg, reglar och skivbeklädnad
• Betong, betongstomme med utfacknings-
vägg, lättbetong och fasadtegel
• Betong, betongstomme med utfacknings-
vägg, sandwichelement betong
• Betong, betongstomme med utfacknings-
vägg, bakgjuten och murad lättbetong
• Betong, elementbyggnad – konstruktion
där bjälklag, lägenhetsskiljande väggar,
pelare och fasad är bärande och utförda
som fabrikstillverkade betongelement.
• Betong, pelarsystem – konstruktion med
platsgjuten betongstomme där bjälklags-
plattor bärs upp av pelare och balkar eller
enbart pelare.
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Gjuthus – byggnader gjutna av kalkbruk
och gråsten. Tekniken känd i Sverige se-
dan mitten av 1700-talet. Den spreds efter
att metoden blev patenterad på1830-talet.

Lerhus – stomme av obränd, torkad lera.

Murverk – alternativet murverk utan när-
mare precisering används i de fall man inte
med exakthet känner till eller kunnat av-
göra vilket slag av murverk det rör sig om.
• Murverk, natursten – alternativet används
i de fall man inte kan precisera bergarten.
• Murverk, natursten,granit
• Murverk, natursten, kalksten
• Murverk, lättbetongblock/konststen
• Murverk, lersten/råsten – byggstenar be-
stående av obränd, torkad lera.
• Murverk, silikattegel
• Murverk, slaggsten/sinder – byggstenar
gjutna av avfallsslagg, en restprodukt vid
järnhantering.
• Murverk, tegel – alternativet väljs då det
inte finns behov av att specificera tegel-
slag eller förbandstyp.
• Murverk, tegel, amerikanskt förband
• Murverk, tegel, blockförband
• Murverk, tegel, holländskt förband
• Murverk, tegel, förbländer
• Murverk, tegel, koppförband
• Murverk, tegel, kryssförband
• Murverk, tegel, löpförband
• Murverk, tegel, munkförband
• Murverk, tegel, vendiskt/polskt förband
• Murverk, tegel, vilt förband
• Murverk, kallmur – murverk uppbyggd
av staplad sten utan murbruk
• Murverk, medeltida – alternativet väljs
för att redovisa murverk som helt eller del-
vis innehåller medeltida murar.

Pisé-teknik – konstruktion med väggar av
jord stampad i en form.

Amerikanskt förband

Blockförband

Holländskt förband

Förbländertegel

Koppförband

Kryssförband

Löpförband

Munkförband

Vendiskt förband

Vilt förband
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Stålkonstruktion
Trä – alternativet trä utan närmare preci-
sering används i de fall man inte med ex-
akthet känner till eller kan avgöra vilken
av nedanstående tekniker stommen är upp-
byggd av.
• Trä, liggtimmer – konstruktion av på var-
andra liggande stockar vars stockändar är
sammanfogade i knutar. För att stabilisera
konstruktionen infogas dymlingar, små trä-
pinnar, mellan stockvarven. Som stöd kan
även följare, utanpåliggande stående stock-
ar användas. Timringstekniken har varit
den dominerande träkonstruktionen i mer-
parten av Sverige från medeltiden fram till
1800-talets senare del.
• Trä, liggtimmer, rundvirke med utknut –
timmer med cirkelfomat tvärsnitt och ut-
skjutande knut.
• Trä, liggtimmer, fyrkantsvirke med ut-
knut – bilat timmer med rektangulärt tvär-
snitt och utskjutande knut.
• Trä, liggtimmer, fyrkantsvirke med slät-
knut – bilat timmer med rektangulärt tvär-
snitt och ej utskjutande knut avsett att kläs
med panel.
• Trä, restimmer/resvirke – konstruktion
av stående väl torkat timmer. Restimmer-
väggen består av skrätt timmer 6" sam-
mansatt med dymlingar till våningshöga
väggtavlor. Resvirkesväggen består av 4"
virke dymlat i sidled. Båda har ringvarv
av liggande timmer. Restimmertekniken
kom till användning redan under slutet av
1700-talet som ersättning för den traditio-
nella liggtimmertekniken. Resvirkeskon-
struktionen började användas vid mitten
av 1800-talet och var i bruk in på 1900-
talet.
• Trä, plank – vidareutveckling av resvir-
keskonstruktionen. Konstruktion av ståen-

Skiss på liggtimmer-
konstruktion. Del av
ytterväggen har träpanel.
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de plank, våningshöga med ringvarv eller
genomgående i hela hushöjden. Planken
kan även användas liggande. Omkring
1920 blev det vanligt att använda spontad
plank. Plankstommen har varit i bruk in
på 1950-talet.
• Trä, korsvirke – tekniken anses ha kom-
mit i bruk i Sverige under senmedeltid. Till
korsvirke åtgår inte stora mängder virke
och konstruktionen har därför varit vanlig
i de skogfattiga delarna av landet, i syn-
nerhet i de sydsvenska landskapen. Flera
exempel finns dock på att tekniken använts
så långt norrut som i mälartrakten, fram-
för allt i slott- och herrgårdsmiljöer. Kon-
struktionen – timran – är uppbyggd av en
trästomme med stående stolpar, ständare,
infogade i ett övre remstycke, lejden, och
ett liggande fotstycke. Mellan dessa är in-
fogat ett sammanhållande fackverk vars
mellanrum är fyllda av lerklining, lersten
eller tegel.
• Trä, korsvirke, lerklining – fackverks-
fyllning bestående av ett glest galler av
grenar med lerklining.
• Trä, korsvirke, lersten/råsten – fackverks-
fyllning bestående av obränd, torkad lera
i tegelstensformat.
• Trä, korsvirke, tegel – fackverksfyllning
bestående av tegel.
• Trä, stolpverk – konstruktion av stående
väggstolpar med mellanstående spikreglar
och diagonalställda strävor. Mellanrum-
met har en fyllning av isolerande material
t.ex. sågspån, kolstybb eller torvmull. Tek-
niken är virkesbesparande och förekom
redan under 1700-talet. Den blev vanlig först
under slutet av 1800-talet.
• Trä, regelverk/regelstomme – vidare-
utveckling av stolpverkskonstruktionen. Re-
gelverkets virke är klenare än stolpverkets.

Skiss på korsvirkeskonstruktion.
Exempel på fyllningar, dels
tegel, dels lerklining (lerbruk på
en stomme av flätat ris).
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I modernare konstruktioen utgörs isole-
ringsmaterialet av t.ex. glas- eller mine-
ralull. Tekniken har sedan 1940-talet varit
dominerande inom småhusbyggandet.
• Trä, skiftesverk – konstruktion av ståen-
de stolpar, ständare, med liggande plan-
kor, bålar eller bulor, som är infogade i
inhuggna spår i stolparna. Virket utgjor-
des i äldre tid framför allt av ek och bok.
Tekniken är virkesbesparande. Skiftesverk
är känt sedan yngre järnåldern. Tekniken
har sitt huvudsakliga utbredningsområde i
södra Götaland där den har använts för
både bostadshus och ekonomibyggnader.
Efter det att sågat virke fick stor spridning
under 1800-talets mitt blev det vanligt att
även i Mellansverige bygga lador och ut-
hus i skiftesverk.
• Trä, kubb – en med korsvirke liknande
konstruktion med stående och liggande bä-
rande virken. Mellanrummen eller facken
är fyllda med träkubbar. Dessa kan anting-
en vara runda eller rektangulära. Konstruk-
tionen förekommer i ringa omfattning.

Ej belagt – uppgiften registreras i de fall
man inte med säkerhet kunnat fastställa
stommen/konstruktionen. Uppgiften anges
alltid i kombination med något av ovan-
stående val.

Ej utrett – uppgiften registreras endast i de
fall man inte har kunnat fastställa en bygg-
nads stomme/konstruktion.

Fasadmaterial (obligatoriskt)
Med fasad avses det ytskikt som utvändigt
täcker en byggnads väggstomme. Ibland
kan fasadmaterialet vara lika med vägg-

Skiss på skiftesverks-
konstruktion

Skiss på kubbkonstruktion
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stommen, exempelvis en oklädd timmer-
stomme eller ett obehandlat tegelmurverk.
Då registreras ”Fasadmaterial lika med
stommen” dvs. fasadmaterialet överens-
stämmer med väggstommen. Flera alter-
nativ kan väljas för ett objekt.

Betong – alternativet betong utan precise-
ring används i de fall man inte med exakt-
het kan fastställa behandlingen av betong-
ytan.
• Betong, infärgad
• Betong, målad
• Betong, slät
• Betong, struktur
• Betong, synlig ballast

Glas – alternativet glas utan närmare pre-
cisering kan även användas i de fall man
inte med exakthet kan fastställa ytans be-
handling
• Glas, brännlackerat
• Glas, spegel

Papp

Plattor/skivor – alternativet plattor/skivor
utan närmare precisering används i de fall
man inte med exakthet kan fastställa platt-
typ.
• Plattor/skivor, asbestcement/eternit, kor-
rugerade
• Plattor/skivor, asbestcement/eternit, slätta
• Plattor/skivor, klinker
• Plattor/skivor, mosaik, glas
• Plattor/skivor, mosaik, keramik
• Plattor/skivor, plast
• Plattor/skivor, träfiber

Exempel på plattor/skivor i
plast s.k. plastpanel
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Plåt – alternativet plåt utan närmare pre-
cisering används i de fall man inte med
exakthet kan fastställa materialtyp, utform-
ning eller ytbehandling.
Plåtmaterial
• Plåt, aluminium
• Plåt, koppar
• Plåt, rostfri
Plåtutformning
• Plåt, kassett
• Plåt, korrugerad
Plåtytbehandling
• Plåt, emaljerad
• Plåt, lackerad

Puts – alternativet puts utan närmare pre-
cisering används i de fall man inte med
exakthet kan fastställa putstyp.
Putsstruktur
• Puts, borstad/kvastad – putsyta som ut-
jämnas med kvast.
• Puts, rivputs/skrapad – putsyta som av-
dras med rätkäpp och komprimeras med
bräda och slutligen när ytan hårdnat skra-
pas med spikbräda.
• Puts, mönster/struktur – putsyta vars
mönster fås fram genom att ytan före tork-
ningen bearbetas med ett verktyg av något
slag.
• Puts, slammad – puts påförd i tunna skikt
och avdragen med kvast så att murverkets
tegelstruktur blir synlig.
• Puts, slät – puts med slät struktur.
• Puts, sprit – grovt strukturerad puts med
ballast av naturlig ärtsingel eller krossad
marmor.

Slammad putsyta

Slätputs

Spritputs

Sprutad puts, stänkputs
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• Puts, sprutad/stänk – puts som sprutas på
med tryckaggregat.
Putstyp
• Puts, kalk – putsbruk vars enda binde-
medel är kalk.
• Puts, kalkcement – putsbruk som blan-
das med olika delar av kalk och cement
som bindemedel.
• Puts, ädel – genomfärgad kalkcement-
puts med tillsats av glimmer, krossat glas
eller keramik.

Spån

Sten – alternativet sten utan närmare pre-
cisering används i de fall man inte med
exakthet kan fastställa bergart.
• Sten, granit
• Sten, kalk
• Sten, krit
• Sten, marmor
• Sten, sand
• Sten, skiffer

Stickor/spjälor

Tegel – alternativet tegel utan närmare pre-
cisering används i de fall man inte har be-
hov av att exakt fastställa tegeltyp.
• Tegel, fasadtegel
• Tegel, fasadtegel, förbländertegel
• Tegel, fasadtegel, kalksandsten
• Tegel, fasadtegel, spiktegel
• Tegel, glaserat
• Tegel, säckskurat – teknik där överskott
från fogarna dragits eller kvastats ut över
ytan
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Exempel på okantad panel

Exempel på spontad panel

Exempel på pärlspontpanel

Exempel på fasspontpanel

Exempel på fjällpanel

Exempel på förvandrings-
panel

Exempel på lockpanel

Exempel på locklistpanel
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Träpanel – alternativet träpanel utan när-
mare precisering används i de fall man inte
med exakthet kan fastställa träpaneltyp.
• Träpanel, fasspont
• Träpanel, fjäll
• Träpanel, förvandring
• Träpanel, lock
• Träpanel, locklist
• Träpanel, okantad
• Träpanel, pärlspont
• Träpanel, slät
• Träpanel, spont
• Träpanel, stock
• Träpanel, öppen
• Träpanel, liggande
• Träpanel, stående
• Träpanel, stående/liggande

Tilläggsisolering

Fasadmaterial lika med stommen

Ej utrett – skall endast användas när det ej
går att utreda fasadmaterialet.

Fasadkulör (obligatoriskt)
Uppgiften beskriver vilken kulör en bygg-
nads fasad har. Flera kulörer kan anges för
samma byggnad. Färgmaterial som olje-
färg, plastfärg m.m. anges under Komplet-
terande exteriörbeskrivning.

Beige Blå Brun Grå
Grön Gul Lila Orange
Rosa Röd Svart Turkos
Vit Gul, slamfärg Röd, slamfärg

Ofärgad – väljs då en timmerstomme, en
panel eller putsyta saknar kulört ytskikt. En
fasad anges som ofärgad då färgen nötts bort.

Impregneringsbehandlad – uppgiften väljs
då en yta är struken med tjära eller träim-
pregneringsmedel av annat slag.

Ej utrett – uppgiften registreras endast i de fall
man ej kan fastställa kulören med säkerhet.

Exempel på stockpanel

Exempel på öppen panel

Exempel på liggande
spontad panel
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Takform (obligatoriskt)
Uppgiften beskriver den för byggnaden do-
minerande takformen. I de fall olika tak-
former finns representerade och behov före-
ligger kan flera takformer anges.

Sadeltak
• Sadeltak, valmat
• Sadeltak, valmat, dolt
• Sadeltak med valmad spets

Brutet tak/mansardtak
• Brutet tak/mansardtak, valmat
• Brutet tak/mansardtak med valmad spets

Säteritak

Pulpettak
• Pulpettak, dolt

Plantak/terrasstak

Sågtak

Motfallstak/V-tak

Korstak

Tälttak/topptak

Pyramidtak

Välvt tak

Kupol
• Kupol, lökkupol

Kägeltak

Torntak

Huv

Lanternin – liten takpåbyggnad med ljus-
insläpp; glastak

Spira

Takryttare

Kupa

Ej utrett – uppgiften registreras endast i de
fall takformen inte har kunnat fastställas.

Huv

Lökkupol

Lanternin

Spira

Takryttare

Kupa
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Brutet tak/mansardtak Brutet tak/mansardtak, valmat Brutet tak/mansardtak
med valmad spets

Sadeltak Valmat sadeltak Sadeltak med valmad spets

Sågtak

Säteritak

Kupol

Pulpettak Plantak/terrasstak

Motfallstak/V-tak Korstak

Tälttak/topptak Pyramidtak

Kägeltak

Välvt tak

Torntak
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Taktäckningmaterial (obligatoriskt)
Uppgiften anger det material en byggnads
yttertak är täckt med. I de fall det finns
flera, olika takmaterial anges det eller de
som bedöms vara väsentliga för byggna-
dens karaktär

Ag – ett halvgräs som har många likheter
med halm som täckningsmaterial. Sanno-
likt använt sedan förhistorisk tid. Karak-
täristiskt material på Gotland.

Asbestcement/eternit – uppgiften väljs i de
fall någon av nedanstående typer ej kun-
nat fastställas.

• Asbestcement/eternit, korrugerad – ma-
terialet är framför allt vanligt på lantbru-
kets ekonomibyggnader men förekommer
även på andra typer av byggnader.

• Asbestcement/eternit, plattor – företrä-
desvis med kvadratisk form, lagda på dia-
gonalen. Plattorna blir vanliga under de
första årtiondena på 1900-talet.

Bräder – bräder lagda om lott. Över- och
underkanter försedda med hyvlade vatträn-
der för vattenavrinning. Metoden att täcka
med bräder utvecklas i och med att de fin-
bladiga sågarna fick spridning under slu-
tet av 1700-talet. Benämns även faltak.

Glas – används framför allt i stora bygg-
nadskomplex, t.ex. offentliga byggnader
och industribyggnader för att ge ljusinsläpp
i fönsterlösa lokaler.

Grus/singel – används för moderna platta
tak där ett gruslager ligger ovanpå ett isole-
ringsskikt, ofta av asfaltpapp eller liknande.

Halm – känt som takmaterial sedan medel-
tiden. I Sydsverige använt på såväl bostads-
hus som uthus, i övriga Sverige för uthus-
ens taktäckning.

Agtak
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Näver – används som isolerande ytskikt
för att därefter täckas med torv eller ved.
Materialet registreras i kombination med
något av de andra takmaterialen.

Papp – materialet utvecklas redan under
1700-talet men fick en större spridning först
på 1860-talet då en ny tillverkningsmetod
möjliggjorde framställande av papper i
långa banor istället för i ark som tidigare.
Takpappen beströks till att börja med med
tjära. Senare utvecklades en metod med as-
faltstrykning. Materialet har ett spritt an-
vändningsområde och förekommer såväl
på uthus som på industribyggnader och bo-
stadsbyggnader.

Plast – material som utvecklats under ef-
terkrigstiden. Materialet är pressat till ski-
vor med korrugerad – veckad eller vågad
– form.

Plåt – uppgiften utan närmare precisering
används i de fall kännedom saknas om ex-
akt plåttyp.
Plåtmaterial
• Plåt, bly
• Plåt, förzinkad – plåt som galvaniserats.
Metoden införs vid sekelskiftet 1900. Plå-
ten läggs med samma teknik som traditio-
nell, obehandlad plåt.
• Plåt, järn – obehandlad järnplåt, även
kallad svartplåt. I äldre tider förbehållet
högrestånds – och monumentalbyggnader.
I och med förenklade tillverkningsmetoder
får materialet under första hälften av 1800-
talet en större spridning. Skärpta brand-
krav i städerna under samma tid medförde
ökad användning.
• Plåt, koppar – i äldre tider endast på
slott, herrgårdar, vissa kyrkor och förvalt-
ningsbyggnader. Genom moderna tillverk-

Exempel på tak med papp
i slättäckning, horisontell
läggning
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ningsmetoder har materialet fått större
spridning under senare delen av 1900-talet.

Plåtutförande
• Plåt, korrugerad – plåtmaterial med
veckad eller vågad form. Materialet till-
handahålls i skivor och används framför
allt för uthus, enklare byggnader och till
smärre tillbyggnader.
• Plåt, bandtäckning – modern förzinkad
eller ytbelagd plåt tillverkad i längder.
• Plåt, pann – förzinkad plåt i skivformat
med enkel profil. Materialet är framför allt
vanligt i Norrland både på bostadshus och
ekonomibyggnader.
• Plåt, falsad, småplåtsformat – takplåt i
formatet ca 45×59 cm. Plåtstorleken har
sitt ursprung i den smidda järnplåt som
fram till mitten av 1800-talet var vanli-
gast.
• Plåt, falsad, storplåtsformat – takplåt i
formatet ca 60×120 cm. Plåtstorleken blir
vanlig vid mitten av 1800-talet då meto-
den att valsa plåt utvecklades. Ersätter ef-
ter hand det äldre småplåtsformatet.
• Plåt, falsad, förskjutna hakfalsar – tak-
plåtarna ligger växelvis förskjutna en halv
plåtlängd. Tekniken börjar bli vanlig om-
kring 1920.
• Plåt, slättäckning
• Plåt, tegelimiterande – fabrikslackerad
formpressad plåt

Spån – uppgiften väljs i de fall något av
nedanstående alternativ ej kunna faststäl-
las.
• Spån, kluven – träspån av ek eller furu.
Materialet är känt sedan medeltiden. Det
används företrädesvis i kyrko- och högre-
ståndsmiljö.

Falsad plåt med förskjutna
falsar

Kluven spån, s.k. kyrkspån

Falsad plåt av småplåts-
format

Falsad plåt av storplåts-
format
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Sten – uppgiften väljs i de fall i något av
nedanstående stenalternativ ej kunnat fast-
ställas.
• Sten, kalksten – skivor, stenflis, av kalk-
sten. Materialet förekommer framför allt
på Gotland och Öland.
• Sten, sandsten – skivor, stenflis, av sand-
sten. Materialet förekommer företrädesvis
på Gotland.
• Sten, skiffersten – plattor av skiffersten.
Materialet förekommer företrädesvis på stä-
dernas 1800- och 1900-tals byggnader och
i trakter med skifferförekomst.

Stickor/spiller/pärt – tunna spån som till
att börja med var handkluvna, ibland så-
gade, för att längre fram i tiden vara hyv-
lade. Andra benämningar är spiller eller
pärt. Materialet fick god spridning i och
med utvecklingen av spånhyveln under
andra hälften på 1800-talet. Vanligt täck-
ningsmaterial på ekonomibyggnader och
uthus.

Takpannor – uppgiften väljs då typ av pan-
na ej finns representerad bland nedanstå-
ende typer.
• Takpannor, betong – modern typ av pan-
na i betong, förekommer oftast som tvåku-
pig.
• Takpannor, cement – takpannor som i
form och färg efterliknar pannor i lertegel.
Tillverkningen startade vid sekelskiftet
1900.
• Takpannor, lertegel, handslagna, enku-
piga – takpannor i tegel är kända sedan
medeltiden.
• Takpannor, lertegel, strängpressade, en-
kupiga – takpannor tillverkade av bränd lera
och med enkupig form. Typen fick en mer
allmän spridning först under 1800-talet.

Skiffertak

Exempel på skiffertak av
skråskiffertyp

Enkupig takpanna



48 Beskrivning av uppgifterna i registret

• Takpannor, lertegel, strängpressade, två-
kupiga – takpannor tillverkade av bränd
lera och med tvåkupig form. Typen blir
vanlig vid sekelskiftet 1900.
• Takpannor, lertegel, strängpressade, tre-
kupiga – takpannor tillverkade av bränd
lera och med trekupig form. Typen börjar
tillverkas under 1900-talet och används
framför allt på uthus och ekonomibyggna-
der.
• Takpannor, lertegel, falstaktegel – tak-
pannor tillverkade i tegelpressar och spe-
ciella gipsformar. Typen började tillverkas
under slutet av 1800-talet. Metoden gjor-
de det möjligt att tillverka olika speciali-
serade tegeltyper.
• Takpannor, lertegel, munk- och nunne-
tegel – tegeltypen kan även benämnas ås-
och ränntegel. Det är det vanligaste tak-
teglet under medeltiden. Tegeltypen består
av halvcylindriska tegel, ”nunnor” och
”munkar” lagda växelvis så att skarvarna
täcks av en rad motliggande tegel.
• Takpannor, bäversvanstegel – tegelpan-
na utformad som en liten platta med ned-
till avsmalnande spets.
• Takpannor, glaserade – takpannor med
glaserad yta. Typen förekommer i samma
utförande som lerteglet. Materialet börja-
de användas mer allmänt vid sekelskiftet
1900 på större byggnader i städerna och
påkostade villor. Även vanlig på villor av
modernare slag.

Torv – taktäckning bestående av i fyrkan-
ter skuren tjock torv. I äldre tid användes
näver som isolerande skikt mot det under-
liggande trätaket. Torvtaken har haft myck-
et stor spridning och anses ha förhistoriska
anor.

Munk- och nunnetegel

Bäversvanstegel

Falstaktegel

Tvåkupig takpanna
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Vass, strå – takmaterial med nära släkt-
skap med halm. I Mellansverige och Norr-
land har materialet enbart använts till ut-
hus.

Ved – täckningsmaterial tillverkat av halv-
kluvna stockar, plank, bräder eller bakar.
Isolerande skikt av näver samt mossa och
ris. Materialet är vanligt förekommande i
norra Sverige.

Ej utrett – uppgift registreras endast i de
fall kännedom saknas om aktuellt takmate-
rial. Detta kan bero på att det ej har gått
att avgöra vid inventeringen eller att det
specifika takmaterial inte finns represente-
ra bland ovanstående alternativ.
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Utvändiga detaljer (tillvalsuppgift)
Uppgiften omfattar utvändiga detaljer som
kan vara karaktärskapande för byggnaden.
Flera olika alternativ kan väljas för en och
samma byggnad. Illustrationerna här vi-
sar exempel på utvändiga detaljer.

Balkong – en från fasaden utskjutande plat-
ta av sten, trä eller betong omgiven med
räcke.

Burspråk – en mindre, fönsterförsedd ut-
byggnad på en husfasad.

Frontespis – ett ovan taklisten förhöjt, i
regel fönsterförsett byggnadsparti, ofta av-
slutat av en gavel och företrädesvis place-
rat mitt på fasaden.

Fronton – ett oftast triangelformat över-
stycke placerat i mittaxeln eller så att den
korresponderar med andra arkitektoniska
fasadmotiv.

Förstukvist, brokvist – öppen eller inklädd
utbyggnad placerad som skydd för väder
och vind framför dörringången.

Karnap – ursprungligen en mindre utbygg-
nad på en medeltida borg. Under 1800-ta-
let kunde karnapen användas som ett arki-
tektoniskt dekorelement.

Köksfarstu – utbyggnad framför köksin-
gången. Den inrymmer ofta båda kapprum
och skafferi.

Portal – utsmyckning som markerar och
inramar ingången. Utsmyckningen kan
vara utförd i antingen trä, puts eller sten.

Skärmtak – ett mindre takparti ovanför in-
gången. Det kan vara mer eller mindre rikt
utformat.

Torn – på- eller sammanbyggt, högt bygg-
nadsparti med t.ex. kvadratisk, rund eller
mångkantig form.

Balkong med smidesräcke

Balkong i trä-
konstruktion

Fronton

Frontespis

Förstukvist, brokvist

Burspråk
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Trappa – i registret avser trappa en utan-
påliggande trappuppbyggnad av markerat
slag som exempelvis en dekorativt utfor-
mad fritrappa.

Trapphus – i registret avser trapphus en
särskild utbyggnad, placerad utanför fa-
sadlivet. Uppgiften kan även stå för ett hiss-
schakt av samma utanpåliggande typ.

Turell – litet torn, ofta utkragat, vid hörn.

Veranda – mindre tillbyggnad av öppen el-
ler glasad konstruktion. Vanligtvis i en vå-
ning men kan även vara i flera våningar.

Karnap

KöksfarstuPortal Skärmtak

Torn

Trappa

Trapphus Veranda

Turell



52 Beskrivning av uppgifterna i registret



53Beskrivning av uppgifterna i registret

Kompletterande exteriörbeskrivning (tillvalsuppgift)
Här finns plats att i löpande text beskriva uppgifter om detaljer som
fönster och dörrar, utsmyckning, minnes- och årtalstavlor etc. Upp-
lysning kan vidare ges om byggnaden är väl bibehållen, om snicke-
rier och fasad har kvar äldre målningsskikt etc. För en del av bygg-
nadsbeståndet kan det vara av intresse att ange de arkitekturhistoriska
stildrag som är utmärkande för en byggnad. I vissa fall kan fler och
mer detaljerade fotografier ge mer information än en lång text.

Under Kompletterande exteriörbeskrivning kan man även redovi-
sa en byggnads kondition och precisera det eventuella upprustnings-
behov som registrerats under Upprustningsbehov.

Interiörbeskrivning (tillvalsuppgift)
Här lämnas i löpande text information om en byggnads interiör med
beskrivning av t.ex. äldre inredningssnickerier, vägg- och takmål-
ningar, tapeter, kakelugnar, vestibuler och trapphus. För byggnader
med affärsdrivande verksamhet eller produktion av något slag, redo-

Komplettering av interiörbeskrivningen kan göras med fotografier på t.ex. den
fasta inredningen. Foto: Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum.
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visas förekomst och utformning av fast inredning och maskinutrust-
ning för att härigenom ge en beskrivning av den process som ligger
till grund för verksamheten. Det förutsätts att uppgifter om interiör-
en tas fram i högsta möjliga utsträckning.

Planskiss (tillvalsuppgift)
Vid behov kan man redovisa en planskiss med byggnadens planlös-
ning. Skissen kan utgöras av en arkiv- eller byggnadsritning, en skiss
gjord utifrån besök på platsen eller annan lämplig bild. Skissen läggs
in i registret med hjälp av bildläsning (scanning).

I de fall planen skissas är det lämpligt att ange byggnadens unge-
färliga längd och bredd samt rumsindelningen. Måttuppgifterna anges
med en noggrannhet på halva metrar om inte större precision går att
nå. Fönsters och dörrars placering, fast inredning, murstockar etc. är
detaljer som bör markeras.

Exempel på planskiss av en mangårdsbyggnad.
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Kulturhistorisk värdering av en enskild
byggnad (tillvalsuppgift)
Normalt görs inte någon värdering av en enstaka byggnad. Normalt
tillmäts en byggnad samma värde som anläggningen. I vissa fall kan
det dock finnas behov att tillmäta den enskilda byggnaden ett kultur-
historiskt värde som avviker från det värde som anläggningen till-
mäts. Bedömningen görs i sådana fall efter samma system som gäller
för kulturhistoriska värdering i övrigt, se avsnitt 3 Kulturhistorisk
värdering.

Anläggningen Stjärnhusen 2 i Motala består av tre friliggande flerbostadshus av
typen stjärnhus. Genom att anläggningen tillmäts ett kulturhistoriskt värde tillmäts
även husen var och en för sig ett kulturhistoriskt värde om inget annat anges.
Foto: Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum.
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Uppgifter vid områdesinventering
Ett område med ensartad bebyggelse av samma kategori såsom sen-
tida villor av typhuskaraktär eller flerfamiljshus uppförda under en
begränsad tidsperiod, kan inventeras och läggas in i registret enligt
en enklare metodik än byggnadsbeståndet i övrigt. I stället för att
redovisa varje byggnad för sig ges en sammanfattande beskrivning
för all bebyggelse inom området med ett begränsat antal uppgifter.
Det är inte möjligt att göra en kulturhistorisk värdering vid områdes-
inventering i registret. Däremot kan givetvis göras en kommentar
om det kulturhistoriska värdet under uppgiften Områdesbeskrivning.
Väljer man ändå att områdesinventera ett byggnadsbestånd är samt-
liga nedanstående uppgifter obligatoriska.

Områdets namn – i de fall det inte finns något vedertaget namn ska-
par man ett specifikt namn för det aktuella området. Även namnet på
kommunen anges.
Miljökategori och -namn – uppgiften anger miljösammanhanget för
bebyggelseområdet och det namn eller den benämning miljön har.
Uppgiften beskriver nuläget. Kategorin väljs utifrån en förvalslista.
Anläggningskategori – det ändamål anläggningarna är uppförda för.
Kategorin väljs ur en förvalslista.
Byggnadskategori – det ändamål byggnaderna är uppförda för. Kate-
gorin väljs ur en förvalslista.
Fastighetsbeteckning och husnummer – anges för de byggnader som
ingår i området.
Nybyggnadsår – den period under vilken byggnaderna uppfördes.
Situationsplan/områdeskarta – karta med markerad gräns för berört
område.
Områdesbeskrivning – allmän beskrivning i löpande text för hur om-
rådet är gestaltat och vad som är kännetecknande för byggnads-
beståndet.
Fotografier – uppgifterna anges på samma sätt som för byggnad och
anläggning. Fotograferingen omfattar ett urval av för området repre-
sentativa byggnader och några översiktsbilder.
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Industribebyggelse
Bebyggelseregistret i den version som nu föreligger är inte särskilt
anpassat för industriinventering. Det innebär t.ex. att antalet indu-
strikategorier är begränsat. Avsikten är dock att i en senare version
av registret förbättra det just för industriinventering med bl.a. utför-
ligare kategorilistor. I bebyggelseregistret baseras nu kategoriindel-
ningen för industribebyggelse på en indelning i näringsgrenar enligt
SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning). Som byggnadska-
tegori anges i nuläget endast som industribyggnad.

Fotografier (obligatoriskt)
Riktlinjer för fotografering och orientering om kamerutrustning redo-
visas i avsnitt 5 Fotografering.

Fotomaterialets förvaringsplats – uppgiften anger var orginalmate-
rialet, dvs. negativ, PhotoCD etc. förvaras (institution, arkiv etc.).
Bildrätt – bildrättsinnehavaren skall vara angiven med namn. Denne
kan vara en privatperson eller en juridisk person, t.ex. en institution.
Fotograf – fotografens namn.
Bildnummer – anges enligt valfritt system.
Husnummer – det nummer byggnaden har enligt bebyggelseregistret.
Fotodatum – anger den dag fotografiet är taget.
Anläggningens namn eller fastighetsbeteckning och motiv – anger
namnet eller fastighetsbeteckningen på den anläggning eller det om-
råde som fotografiet visar samt uppgift om vad fotografiet visar. Vidare
anges från vilket väderstreck fotografiet är taget.
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Kulturhistorisk värdering

Utgångspunkter
Genom att reda ut vilka kulturhistoriska värden som är förknippade
med en anläggning eller en byggnad blir det möjligt att avgöra om
byggnaden eller anläggningen i sig skall tillmätas något särskilt kul-
turhistoriskt värde och – i förlängningen – också vilka krav på skydd,
hänsyn eller varsamhet som kan föreligga. En genomtänkt och väl-
formulerad motivering baserad på de olika värdena är viktig för att
skapa förståelse hos allmänhet, fastighetsägare, politiker etc. för var-
för ett objekt tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde.

Strukturen på det värderingssystem som gäller för bebyggelse-
registret utgår från begreppen värdering, motivering och gradering.
Värdering är den samlade benämningen på det analyserande, moti-
verande och graderande förfarandet. Motivering är den del i värde-
ringsförfarandet som, utifrån skilda kriterier, klarlägger en anlägg-
nings eller en byggnads olika kulturhistoriska värden. Gradering utgör
den del av förfarandet som handlar om att ange nivån för ett objekt
på en kulturhistorisk värdeskala.

Vilka anläggningar och byggnader skall
värderas?
Alla anläggningar som läggs in i registret skall värderas med undan-
tag för de yngsta, dvs. de som är yngre än cirka 30 år. Även värde-
ring av sådana yngre anläggningar kan läggas in i registret om öns-
kemål finns.

Den värdering som skall göras i bebyggelseregistret gäller såväl
den enskilda byggnaden som anläggningen med alla sina bestånds-
delar och med hänsyn till den omgivande miljön. Detta innebär att
de enskilda byggnadernas värde sammanvägs i en övergripande vär-
dering för anläggningen som sådan. Som exempel kan nämnas en
bondgård med ett tiotal byggnader. Av dessa är det kanske man-
gårdsbyggnaden och ett magasin som tillmäts ett särskilt kulturhisto-
riskt värde p.g.a. exempelvis ålder och byggnadsskick medan övriga
byggnader inte tillmäts något egenvärde. Däremot har de utifrån

3
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faktorer som skala, material, funktion och läge samt att de utgör
karaktäristiska beståndsdelar i en gårdsmiljö ett slags miljömässigt
värde. Detta innebär att anläggningens alla byggnader kommer att
tillmätas samma värde som anläggningen om det inte finns behov av
att markera att den enskilda byggnaden på ett eller annat sätt avvi-
ker och därför kräver en särskild värdering.

Yngre bebyggelse
Att det inte krävs någon kulturhistorisk värdering av bebyggelse som
är yngre än cirka 30 år motiveras av att ett sådant tidsperspektiv
brukar behövas för att kunna göra relevanta bedömningar av det
kulturhistoriska värdet. Det utesluter dock inte att det kan finnas
yngre objekt som uppenbarligen är av stort intresse exempelvis ur
arkitektonisk synpunkt, stadsbilds- eller landskapsbildssynpunkt. Det
finns inte något hinder att värdera sådan bebyggelse och att notera
värdet i registret. I vilken omfattning den yngre bebyggelsen skall
värderas avgörs efter överenskommelse mellan beställare och utför-
are av ett inventeringsuppdrag.

Bebyggelse inventerad enligt metoden områdesinventering
För bebyggelse som är inventerad enligt metoden områdesinvente-
ring görs ingen värdering, vare sig av området eller de enskilda bygg-
naderna. Registret är inte utformat för detta. I de fall en värdering
ändå önskas innebär det att varje anläggning måste inventeras och
registreras var och en för sig enligt samma procedur som gäller för
registret i övrigt. Om värderingen anses nödvändig, kan bebyggel-
sen alltså inte inventeras enligt denna metod.

Motivering
Det system för kulturhistorisk värdering som Riksantikvarieämbetet
arbetat fram och som idag används i större eller mindre omfattning i
landet ligger till grund för hur motiveringarna av det kulturhistoris-
ka värdet skall utformas i bebyggelseregistret. Systemet redovisas i
sammandrag i tidskriften Kulturmiljövård nr 1–2/1995 (Unnerbäck,
Axel och Nordin, Erik: Kulturhistoriskt värde?).

Värderingssystemet bygger på en struktur med olika delbegrepp,
grundmotiv, uppdelade i dokumentvärden och upplevelsevärden.
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Checklista för ett eller flera värden
De olika värdena är avsedda att användas som en checklista och ett
redskap för att finna de för objektet relevanta kriterierna. För varje
objekt kan ett eller flera värden väljas i registret såväl bland doku-
ment- och upplevelsevärdena som bland de förstärkande och övergri-
pande motiven. Beskrivningarna bygger på Axel Unnerbäcks manus
till handbok om kulturhistorisk värdering av bebyggelse (i utdrag
publicerat i ovannämnda artikel).

Dokumentvärden
Dokumentvärden beskriver den historia en anläggning eller en bygg-
nad kan berätta genom sin existens. Värden av det här slaget kan
beskrivas objektivt. De kan eventuellt även mätas och ställas i rela-
tion till andra byggnader.

Byggnadshistoriskt värde – Värdet kopplas traditionellt samman med
begrepp som ålder, ålderdomlighet och ursprunglighet. Värdet kan
emellertid även vara förknippat med de förändringar och ombygg-
nader som format byggnaden och som ger kunskap om hur byggna-
den en gång planerats, grundlagts och byggts upp, utsmyckats, in-
retts, ändrats och byggts om.

Byggnadsteknikhistoriskt värde – Byggnadshistoria och byggnads-
teknik hör nära samman. Det finns från alla epoker där själva bygg-
nadstekniken har ett primärt intresse som exempel på tekniska inno-
vationer, användning av speciella material och metoder eller som
ingenjörsmässigt skickliga lösningar av speciella problem. Autenti-
citeten är självklart mycket viktig i dessa sammanhang, likaså den
pedagogiska aspekten. Funktionen är av stor betydelse för möjlighe-
ten att förstå och uppleva en byggnadskonstruktion.

Arkitekturhistoriskt värde – Värdet kan vara kopplat såväl till en
enskild byggnad som till en större anläggning. Det kan avse objekt
från skilda tider, som i sin arkitektoniska gestaltning på ett eller an-
nat sätt blivit mönsterbildande eller betecknat en höjdpunkt i en ut-
veckling, löst ett arkitektoniskt problem på ett speciellt sätt eller
tillämpat en ny teknik som arkitekturskapande medium. Det arkitek-
turhistoriska värdet är ofta nära knutet till ett rent konstnärligt/arki-
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tektoniskt värde, dock inte nödvändigtvis. I bedömningen av det ar-
kitekturhistoriska värdet ligger naturligt nog också en knytning till
den enskilde konstnärens utveckling. Sällsynthet och representativi-
tet är kriterier som kan förstärka värdet i olika fall. Exempelvis kan
det enda bevarade byggnadsverket av en viss arkitekt ur arkitektur-
historisk synpunkt vara viktigt att dokumentera och bevara även om
det inte är av odiskutabelt arkitektoniskt värde.

Samhällshistoriskt värde – En byggnad eller byggnadsmiljö kan ge
viktig information om samhällets historia. Värdet kan vara knutet
såväl till byggnader och anläggningar som illustrerar innovationer
och utgör den ”första” av sitt slag som till kvarvarande exempel på
företeelser och system som inte längre existerar eller blir allt mer
sällsynta i det moderna samhället. Förstärkande/övergripande krite-
rier av särskild tyngd är autenticitet, pedagogiskt värde och repre-
sentativitet. Autenticitetsbegreppet betecknar i detta sammanhang
främst bevarad funktion. Som kunskapskälla för vårt samhälles his-
toria är det självklart ett plus om byggnaden förmedlar kunskap på
ett pedagogiskt och tydligt sätt. En bred samhällsföreteelse eller ett
system bör illustreras med byggnader och miljöer som är representa-
tiva och typiska.

Socialhistoriskt värde – Det socialhistoriska intresset är intimt sam-
mankopplat med de samhällshistoriska aspekterna. Den främsta skill-
naden är att det socialhistoriska intresset framför allt är knutet till
företeelser som rör människans situation i samhället – byggnader
och anläggningar som avspeglar hur man har levt, arbetat och um-
gåtts kan vara av socialhistoriskt intresse. Det socialhistoriska krite-
riet kan gälla både det typiska och det mer unika och framträder ofta
tydligt i det lokala och regionala perspektivet. Exempel är samlings-
lokaler, arbetarbostäder, skolor, fabriker och institutioner.

Personhistoriskt värde – Berömda personers livsmiljö har ofta vår-
dats som en viktig del i kunskapen om personen i fråga och som en
konkret bakgrund och förklaring till hans eller hennes verksamhet.
Autenticiteten är självklart väsentlig – särskilt då det gäller miljöer
som de facto fungerat som ram för den personens speciella verksam-
het. Å andra sidan kan det förekomma att en byggnad som inte läng-
re bevarar någonting av utformning och karaktär från den tid då
personen föddes eller verkade där ändå fungerar som minnesmärke.
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I sådana fall har byggnaden och anläggningen blivit mer av en sym-
bol än en konkret illustration. Anknytningen till en särskild person
medför att det blir fråga om unika objekt. Det här kriteriet kan vara
tillämpligt såväl i ett riksperspektiv som ett mer lokalt perspektiv.

Teknikhistoriskt/industrihistoriskt värde – Det teknikhistoriska intres-
set riktar sig främst mot framställningstekniken, själva processen,
inom hantverk och industri medan byggnaden eller anläggningen i
sig själv kan vara mera en underordnad ram kring tillverkningspro-
cessen än en del av denna. Ofta kan det dock vara en kombination
av båda. Eftersom industrianläggningar är och har varit föremål för
ständiga förändringar måste frågan om autenticitet bedömas utifrån
förutsättningarna i varje enskilt fall. I en del fall kan det teknikhisto-
riska kriteriet, även om det är primärt, inte stå helt ensamt utan
behöver vägas samman med andra aspekter som samhälls- och
socialhistoriska, byggnadshistoriska, arkitektoniska och pedagogis-
ka bedömningar.

Upplevelsevärden
Upplevelsevärden rymmer begrepp som kan karakterisera en upple-
velse av en anläggning eller en byggnad. Värden av det här slaget
fungerar både som självständiga värden och som förstärkning av
andra kriterier.

Arkitektoniskt värde – Det arkitektoniska värdet kan vara knutet till
såväl en enskild byggnad som en större miljö. Värdet kan ligga både
i rent estetiska egenskaper och i det sätt på vilket ett gestaltningspro-
blem är löst mot bakgrunden av givna förutsättningar. Representati-
vitetet respektive sällsynthet är kriterier som egentligen saknar bety-
delse för bedömingen, eftersom det arkitektoniska värdet är en absolut
kvalitet i sig. Naturligt nog är den arkitektoniska bedömningen dock
ofta sammankopplad med den arkitekturhistoriska aspekten.

Konstnärligt värde – En byggnads konstnärliga värde ligger främst i
dess arkitektur men det förekommer även att en byggnad har ett
konstnärligt värde i snävare mening. I sådana fall gäller det oftast
enskilda delar eller interiörer, t.ex. en fasad med rik skulptural ut-
smyckning eller en interiör med målningar, konstnärligt gestaltade
fönster eller dylikt.
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Patina – Begreppet har en vid innebörd. Med patina menas alla de
spår av åldrande i form av nötning, oxidation etc. som skänker en
byggnad eller ett föremål en karaktär av hög ålder och gammal kul-
tur. Patinan har en unik förmåga att illustrera åldrande och långva-
rig användning och att ge människan upplevelse av en tidsdimension
från nuet bakåt i tiden. Gränsen mellan patina och rent slitage är
ofta otydlig och svår att uppfatta. Patina är en ömtålig kvalitet som
lätt kan förstöras – och ibland utvecklas på nytt fast då i en annan
form. Avlägsnas patinan återstår bara den objektiva upplysningen
som byggnaden ger om sin tillkomsttid och beskaffenhet idag; dess
egen berättelse och mellanliggande tiders användning och olika öden
går förlorad.

Miljöskapande värde – Det miljöskapande värdet kan gälla en en-
skild byggnad i helhetsmiljö, t.ex. en stadskärna eller förortsmiljö,
där varje byggnad av miljöskäl kan vara betydelsefull utan att ha
något mera framträdande egenvärde. Vid bedömningar av jordbruks-
landskapet spelar bebyggelsen miljöskapande värde en väsentlig roll.
En ängslada eller torkria kan vara av stor betydelse i ett ängsland-
skap och har därtill ett pedagogiskt värde för att belysa hur marken
tidigare utnyttjats. 1800-talets stora sammanbyggda ladugårdar ut-
gör karakteristiska inslag och hållpunkter i det öppna jordbruksland-
skapet. Miljövärdet förutsätter inte autenticitet i detalj. Miljökriteri-
et är aktuellt på såväl nationell som på regional och lokal nivå, men
får naturligt nog särskild tyngd lokalt, i hanteringen av den egna
miljön med dess näraliggande, många gånger kanske mera alldagli-
ga kvaliteter.

Identitetsvärde – Värdet innefattar de egenskaper hos en byggnad,
anläggning eller miljö som ger människan en upplevelse av trygg-
het, samhörighet och identifikation med sin omgivning. Identitetsvär-
det är generellt oberoende av andra egenskaper och objektet behöver
i sig inte kunna tillmätas andra värden. Vanligtvis finns dock en
koppling till värden som miljöskapande och byggnadshistoriskt vär-
de, kontinuitetsvärde och symbolskapande värde.

Kontinuitetsvärde – Värdet ligger framför allt i det större miljösam-
manhanget och illustrerar den historiska framväxten och kontinuer-
liga förändringen i ett levande samhälle. En stadsmiljö utan egent-
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ligt egenvärde i helhetsgestaltning eller enskilda byggnader kan såle-
des ha ett kontinuitetsvärde. Den illustrerar hur staden växt fram,
utvecklats, förändrats, brukats och satts istånd generation efter gene-
ration. Kriteriet kan också vara relaterat till den enskilda byggnaden
och dess delar. Inom en flera gånger omgestaltad byggnad kan det
vara angeläget att uppmärksamma de spår som olika tidsskeden och
funktioner har avsatt och som dokumenterar ett historiskt skeende.
Kontinutetsvärdet kan knappast ges en klar och objektiv avgräns-
ning. Den sociala upplevelsen, känslan av identitet och samhörighet
med miljön är viktiga samverkande motiv, likaså social- och sam-
hällshistoriska aspekter.

Traditionsvärde – Värdet står för en koppling till speciella händelser,
skeenden eller traditioner. Ibland är det fråga om bestämda tilldra-
gelser som givit byggnaden eller anläggningen ett klart samhällshis-
toriskt eller socialhistoriskt intresse, ibland gäller det mera svårdefi-
nierade företeelser som åskådliggör byggnaden eller anläggningen
som bärare av en tradition av något slag. Värdet samverkar ofta
med en rad andra värden som samhällshistoriskt värde, identitets-
värde och symbolvärde.

Symbolvärde – En byggnad eller en anläggning kan utgöra en sym-
bol för exempelvis en ort, en nation, ett begrepp eller en samhälls-
funktion. I vissa fall är symbolfunktionen avsedd, i andra fall har
byggnaden eller anläggningen fått betydelse som symbol för en spe-
ciell händelse, företeelse eller idé. Symbolen är i sig en pedagogisk
funktion. När en symbol inte längre är tydlig och fattbar förlorar den
sin karaktär av levande funktion och får ett mer abstrakt historiskt
intresse.

Beroende på vilken typ av bebyggelsemiljö som behandlas kan de
här presenterade värdena i vissa fall behöva kompletteras med ytter-
ligare värden.

Förstärkande och övergripande värden
Till grundmotiven dokumentvärde och upplevelsevärde kan kopplas
vissa förstärkande och övergripande motiv. Systemet omfattar fyra
sådana begrepp, äkthet, kvalitet, tydlighet och värdeparet sällsynt-
het – representativitet.
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Autenticitet/äkthet – Begreppet kan omfatta en rad faktorer från en
objektivt konstaterad äkthet och orördhet till en mera subjektiv upp-
levelse av äkthet och ålder; här är äkthetsbegreppet nära förknippat
med vissa upplevelsevärden framför allt patina. Begreppet innefattar
både den tydliga helhetsbilden och de små detaljerna och fina nyan-
serna. Detta gör att äktheten ofta är ett relativt begrepp. Autenti-
citeten har olika innebörd beroende på grundmotivens karaktär. I en
socialhistoriskt värdefull arbetarbostad ligger autenticiteten inte bara
i planlösningen och den fasta inredningen utan också i de många mer
eller mindre tydliga spår som generationers användning har avsatt i
huset. I det fallet det är ett arkitektoniskt värde som är dominerande
kan autenticiteten primärt ligga i t.ex. en orörd fasaddekor, färgsätt-
ning och planlösning som tydligt förmedlar de konstnärliga intentio-
nerna.

Kvalitet – Begreppet kvalitet kan inbegripa flera olika egenskaper,
från det rent hantverksmässiga utförandet till en närmast estetisk as-
pekt, som ser ett slags skönhet i en väl uttänkt konstruktion, nog-
grant utformade detaljer, väl valda material och ett intelligent och
skickligt utfört hantverk. Kvalitet i utformning, konstruktion, hant-
verk och material har traditionellt tillmätts stor betydelse vid en kul-
turhistorisk värdering. I dagens kulturvård med dess krav på en be-
tydligt bredare bevakning av all slags bebyggelse är kvalitetsbegreppet
emellertid inte alltid lika självklart applicerbart. I en enkel fabriks-
arbetarkasern från sekelskiftet 1900 kan det tvärtom vara så att just
bristen på ambition i teknisk och hantverksmässig kvalitet kan vara
egenskaper som på ett tydligt sätt illustrerar dåtidens sociala förhål-
landen.

Pedagogiskt värde/tydlighet – Pedagogiskt värde och tydlighet är
egenskaper som kan förstärka framför allt de historiska grundmoti-
ven, där det ju är angeläget att byggnadens, anläggningens eller mil-
jöns budskap går fram så tydligt som möjligt. Lika entydigt är inte
sambandet med upplevelsevärden, även om tydlighet också här kan
innebära en förstärkning. Den pedagogiska funktionen bygger på att
ur ett svårbegripbart sammanhang lyfta fram konkreta fakta och de-
taljer i syfte att förtydliga; därmed sker automatiskt en överkoppling
mot de mera konkreta historiskt-dokumenterade egenskaperna. Det
pedagogiska värdet blir en tungt vägande faktor när det gäller att ur
ett större bestånd av likartade objekt välja det mest representativa.
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Samtidigt är det viktigt att inte överbetona den pedagogiska aspek-
ten. Särskilt gäller detta i samband med upplevelsevärdena, som ofta
byggs upp av en rad subtila och svårgripbara faktorer som sällan
låter sig förtydligas och beskrivas i pedagogiska termer.

Sällsynthet – representativitet – Begreppet sällsynthet har varit ett
ofta åberopat argument vid kulturhistorisk värdering. Det är inte ett
självständigt kriterium – att tillmäta en byggnad eller anläggning ett
kulturhistoriskt värde enbart för att den är sällsynt är knappast god-
tagbart. Däremot är det en egenskap som på ett avgörande sätt kan
förstärka andra kriterier. Bedömningen av en byggnad av t.ex. ett
visst arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde kan således bli en
helt annan och betydligt strängare om det utifrån t.ex. ett invente-
ringsmaterial visar sig att byggnaden eller anläggningen är den enda
bevarade i landet av sitt slag. Naturligt nog har sällsynthetsbegrep-
pet ofta nära förknippats med hög ålder. Bevarade profana byggna-
der från medeltiden och 1500-talet är i vårt land så sällsynta att de
obetingat tillmäts ett kulturhistoriskt värde även om de är starkt för-
ändrade. Väl bevarade byggnader från 1600-talet fram till 1800-ta-
lets mitt är också så sällsynta att de måste betraktas som en oersättlig
del av kulturarvet. Sällsynthetsbegreppet är självfallet lika relevant
för yngre bebyggelse, särskilt när den representerar speciella förete-
elser som en ovanlig byggnadsteknik eller ett visst socialhistoriskt
sammanhang.

Begreppet representativitet kan visserligen vara en motpol till säll-
synthetsbegreppet men ligger i själva verket mycket nära. Vid en
bedömning huruvida en byggnad eller anläggning är representativ
för en viss företeelse blir det i praktiken ofta en fråga om att göra ett
urval inom en stor och väl företrädd grupp. En mycket gammal och
därmed sällsynt byggnad kan i och för sig vara representativ för sin
tids byggnadsskick eller för en social företeelse och därmed tillmätas
ett kulturhistoriskt värde. Men den kan också vara så starkt om-
byggd att den inte längre är representativ men ändå intressant på
grund av sin sällsynthet eller p.g.a. att också en så fragmentarisk
information från så avlägsna perioder är väsentlig. Representativi-
tetsbegreppet är i detta fall alltså underordnat sällsynthetsbegreppet.
När det gäller den kulturhistoriska bedömningen inom kategorier
som ännu finns väl företrädda med ett stort antal byggnader blir
representativitetsbegreppet av primär betydelse: här gäller det att
urskilja vilka objekt inom beståndet som bäst representerar en viss
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företeelse. Självklart kan det finnas många som fyller kraven på re-
presentativitet men det kan också visa sig att verkligt representativa
byggnader är sällsynta.

Sällsynthetsbegreppet måste tillämpas med urskillning, eftersom
det finns risk för att misstolkas och uppfattas som primärt i varje
bevarandediskussion. Representativitetsbegreppet ställer å sin sida
höga krav på överblick och detaljkunskap, eftersom det är fråga om
att göra ett urval och argumentera för detta. Bedömningen av en
byggnads sällsynthet eller representativitet kan göras från olika per-
spektiv: nationellt, regionalt eller lokalt.

Motivtext
Motivtexten är den tungt bärande delen i den kulturhistoriska värde-
ringen då den redovisar de ställningstaganden som utgör grunden för
värderingen. Texten baseras på de kriterier som bedömts vara rele-
vanta för anläggningen och/eller byggnaden. Genom en pedagogisk
utformning bör den kunna bidra till att sprida information och för-
ståelse för de kulturhistoriska värdena.

Gradering

Utgångspunkter för graderingen
Graderingen skall hjälpa till att göra det tydligt vilken bebyggelse
som från kulturhistorisk synpunkt är den mest värdefulla. Gradering-
en skall således vara en hjälp för dem som utnyttjar informationen i
registret och som kanske inte alltid själva kan dra korrekt slutsats av
den övriga kulturhistoriska information som finns i registret. Man
skulle också kunna säga att graderingen ger en komprimerad bild av
en byggnads eller anläggnings kulturhistoriska betydelse.

För bebyggelse som är yngre än cirka 30 år krävs, som tidigare
nämnts, inte någon kulturhistorisk värdering och följaktligen inte
heller någon gradering. De byggnader och anläggningar som inte
värderas ges i stället en markering med innebörden att inga ställ-
ningstagande gjorts angående det kulturhistoriska värdet men att bygg-
naden eller anläggningen ändå är inventerad. Det är viktigt att läm-
na denna upplysning eftersom en ovan användare av registret annars
kan tolka informationen fel.
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Skala
Graderingssystemet omfattar två nivåer, nämligen bebyggelse som
tillmäts ett särskilt kulturhistorisk värde och bebyggelse som vid vär-
deringstillfället inte tillmäts något sådant värde.

Grupp I – Byggnad eller anläggning som tillmäts ett särskilt kultur-
historiskt värde.

Grupp I samlar all bebyggelse som bedöms ha ett särskilt kultur-
historiskt värde. Ett sådant värde bygger på de kriterier som tillmäts
den enskilda byggnaden eller anläggningen. De för objektet relevan-
ta värdena skall beskrivas utförligt i den tillhörande motivtexten.

I grupp I kan ingå dels sådan bebyggelse som redan åtnjuter skydd
med stöd av t.ex. kulturminneslagen (KML) eller 3 kap. 12 § plan-
och bygglagen (PBL), dels bebyggelse som kan vara aktuell för så-
dant skydd i framtiden. dels bebyggelse som annars kan anses vara
särskilt värdefull utifrån en antikvarisk bedömning. Bedömningen
av vilken bebyggelse som skall ingå i grupp I behöver alltså inte
följa de speciella kriterier för skyddsvärde som lagstiftaren har an-
gett i t.ex. KML och PBL. Vilken bebyggelse som i ett senare skede
bör aktualiseras för byggnadsminnesförklaring, särskilda föreskrif-
ter enligt PBL eller någon annan åtgärd är en fråga för länsstyrelsen
respektive kommunen att ta ställning till. De har därvid hjälp av den
utredning om de kulturhistoriska värdena och den sammanfattande
motiveringen som ingår i värderingen.

Tillval för fingradering i tre undergrupper
Om önskemål finns kan graderingen göras finare och delas in i tre
undergrupper – IA, IB och IC. Hur undergrupperna definieras avgörs
av registerföraren tillsammans med beställaren. Innebörden kan så-
ledes komma att variera från fall till fall. En fingradering kan för-
slagsvis definieras med utgångspunkt från de i lagstiftningen använ-
da kriterierna så att grupp IA representerar byggnader som bedöms
som synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde eller som
anses ingå i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseom-
råde (jfr bestämmelserna om byggnadsminnen i 3:1 Kulturminnesla-
gen (KML)), grupp IB sådana byggnader som bedöms som särskilt
värdefulla från bl.a. kulturhistorisk synpunkt eller som ingår i ett
bebyggelseområde av denna karaktär (jfr bestämmelserna i 3:12 PBL)
och grupp IC övrig bebyggelse som tillmäts ett särskilt kulturhisto-
riskt värde.
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Grupp II – Byggnad eller anläggning som inte går att hänföra till
ovanstående nivå.
I grupp II ingår den del av bebyggelsen som är värderad men som
inte har bedömts svara mot kraven i grupp I. Avgörande för en sådan
bedömning kan t.ex. vara genomgripande ombyggnader eller andra
förändringar som inneburit förvanskning av byggnaden eller anlägg-
ningen. Det bör noteras att det faktum att en byggnad eller anlägg-
ning hänförs till denna grupp inte innebär att det är fråga om bebyg-
gelse som helt saknar kulturhistoriskt intresse. Så gott som all
bebyggelse har något slag av kulturhistoriskt värde, men tyngden
varierar. De värderingar som styr vad som betraktas som kulturhis-
toriskt värdefullt förändras också successivt, vilket innebär att sådan
bebyggelse som idag inte tillmäts något särskilt kulturhistoriskt vär-
de kan komma att göra det i morgon.

Slutligt ställningstagande till värdering m.m.
Det slutliga ställningstagandet till vilka byggnader som kan tillmä-
tas särskilda kulturhistoriska värden – värderingen – är ett friståen-
de moment. Värderingen görs först efter det att själva inventerings-
arbetet är avslutat och då relevanta fakta och ett historiskt underlag
tagits fram. De förslag till värdering som läggs fram för bedömning
är utarbetade av den inventeringsansvariga institutionen. Förslagen
diskuteras i värderingsgruppen (se ”Kulturmiljövårdens bebyggelse-
register – Beskrivning”). Därefter görs den slutliga värderingen.



71Underlag för inventering

Underlag för inventering

Kartmaterial
Ett bra kartunderlag är grundläggande i inventeringsarbetet. För lands-
bygden lämpar sig den tryckta ekonomiska kartan i skala 1:10 000
eller 1:20 000 (Gula kartan) väl. Även den topografiska kartan i
skala 1:50 000 (Gröna kartan) kan vara till hjälp. Kartorna ges ut av
Lantmäteriverket. Fördelen med den ekonomiska kartan framför den
topografiska kartan är – förutom den större skalan – att den ekono-
miska kartan innehåller fastighetsindelningen och att bebyggelsen är
redovisad även med former, inte enbart symboler. Båda kartorna inne-
håller socken- och landskapsindelningen.

För tätorterna blir ekonomiska kartan och topografiska kartan
inte sällan svårlästa. Ofta kan t.ex. inte de enskilda byggnaderna
urskiljas. Då krävs en storskaligare karta. Som regel finns sådana
kartor att tillgå hos kommunen. Ett alternativ till tryckta kartor kan
vara att låta datorns skrivare skriva ut ett lämpligt utsnitt ur den
digitala kartan som underlag för inventeringen. Kartan bör då lämp-
ligen ha husnumren från fastighetsdatasystemet utsatta. En karta av
det här slaget utgör ett bra underlag för att rita situationsplaner.

För att föra in uppgifter i bebyggelseregistret förutsätts att det
finns en digital karta kopplad till registerprogrammet. Som regel
torde den utgöras av en variant på ekonomiska kartan. I tätorterna
kan man behöva byta till en storskaligare karta.

Inventeringsblankett
Bebyggelseregistret är i sin nuvarande utformning gjort för att regist-
rera uppgifter i systemet från en dator på kontoret. Arbetet med att
samla in uppgifter – vare sig det är i fält, i något arkiv eller på annat
håll – får än så länge bedrivas med hjälp av penna och papper eller
med hjälp av något generellt datorstöd. Ambitionen är att vidare-
utveckla registret så att datafångsten kan ske direkt på fältet eller i
arkivet med en handdator med särskilt utvecklad programvara. Nå-
gon senare dataregistrering av insamlade uppgifter behöver då inte
göras.

4
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I bebyggelseregistret finns en särskild applikation som skriver ut
en inventeringsblankett som är särskilt utformad för användning till-
sammans med registret. Blanketten kan tas ut i några olika versio-
ner. Den kan erhållas med eller utan förtryckta uppgifter från
fastighetsdatasystemet. Det är registerföraren som bestämmer hur in-
samlingen av uppgifter skall ske, vilket innebär att det även kan ske
med en egenutvecklad metod. Om uppgifterna samlas in på pappers-
blanketter avgör registerföraren även om materialet skall arkiveras
eller slängas efter registreringen i bebyggelseregistret.

En anläggnings byggnader och den närmaste omgivningen redovisas med en över-
siktsbild. Foto: Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum.
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Fotografering

Fotografering
Fotografier ger i allmänhet en mycket god uppfattning om det inven-
terade objektet. De är i det närmaste oöverträffade som informa-
tionskälla. Det är därför viktigt att stor omsorg läggs ned på fotogra-
feringsmomentet.

Bebyggelseregistret är utformat för att kunna ta hand om alla
slags svart/vita fotografier och färgfotografier, även från digitala ka-
meror och från Photo-CD. Filmer scannas eller digitaliseras via Pho-
to-CD. Papperskopior scannas in.

En omgång av det bildmaterial som läggs in i registret bör förva-
ras av den institution som har ansvar för inventeringen. Registret är
nämligen i första hand ett sätt att få överblick och att se vilket bild-
material som finns. Allt bildmaterial lagras i registret i lågupplöst
form, med en kvalitet som utnyttjar bildskärmens prestanda fullt ut
men inte mycket mer.

Reglering av bildrättigheter
Ett fotografi får inte läggas in i registret utan medgivande från den
som har de ekonomiska rättigheterna (bildrättsinnehavaren). Nor-
malt bör registerföraren se till att själv vara bildrättsinnehavare och
disponera över rätten att framställa och sprida exemplar av bilden.
När en extern fotograf anlitas för nyfotografering bör frågan om
rättigheter till bilden regleras i avtal innan fotografering sker. Avtal
krävs också normalt för att redan tagna fotografier skall få användas
i registret, om någon annan än registerföraren har bildrättigheterna.

Den ideella rätten till bilderna har som regel fotografen. Rätten
innebär framför allt att fotografens namn skall anges. Vidare får
t.ex. inte bilden ändras på ett sätt som kränker fotografens anseende
eller egenart. Såväl bildrättsinnehavaren som fotografen skall anges
i registret.

Antal fotografier per inventeringsobjekt
Varje byggnad redovisas med minst två fotografier. Dessa tas för-
slagsvis från två av byggnadens diagonala hörn för att därmed åter-

5



74 Fotografering

ge byggnadens utseende i största möjliga utsträckning. För enklare
uthus samt moderna industribyggnader och typhus kan det räcka med
en bild, förslagsvis tagen över ett hörn så att två sidor är synliga på
samma gång. Fotomaterialet kompletteras med detaljbilder och inte-
riörbilder där så erfordras. En eller flera översiktsbilder tas för att ge
en uppfattning om byggnaden och anläggningen i sin helhet och sam-
bandet med omgivningen.

I områden som inventeras enligt modellen Områdesinventering
görs ingen fotografering av varje enskild byggnad. Istället tas över-
siktsbilder och bilder på några av de för området representativa hus-
typerna.

Som hjälp vid kommande genomgångar och presentationer av
det gjorda inventeringsarbetet kan det vara lämpligt att även foto-
grafera med dia- eller videofilm.

Fotoprotokoll
Under fältarbetet upprättas ett fotoprotokoll. En blankett tas fram ur
registret samtidigt med övriga aktuella inventeringsblanketter. Upp-
gifterna i protokollet beskriver kortfattat motivet, dvs. vilken bygg-
nad, anläggning och ev. detalj som fotografiet återger, från vilket

Genom att fotografera över hörn får man en tämligen god uppfattning av en
byggnad utifrån ett enda fotografi.
Foto: Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum.
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väderstreck bilden är tagen, tidpunkten för fotografering och foto-
grafens namn. I samband med fältarbetet kan man antingen använda
en tillfällig, särskild filmnummerserie som vid registreringen ersätts
av det arkivnummer som filmen eller liknande slutligen får eller så
kan man redan vid inventeringens början reservera en serie filmnum-
mer och använda sig av denna direkt i fält.

Kamera och filmkvalitet
För bebyggelseregistrets del har det ingen betydelse vilken typ av
kamera och film som används vid inventeringen. Huvudsaken är att
fotomaterialet håller god kvalitet. Således kan fotograferingen utfö-
ras såväl med traditionell småbildskamera (24×36 mm) som digital
kamera. Kameran bör ha objektiv som klarar av såväl vidvinkel-
som telefotografering.

Fotografering kan göras med svart/vit film för att skapa ett så
arkivbeständigt fotomaterial som möjligt. Men även digitalt lagrade
färgbilder på CD-skivor betraktas som beständiga (under förutsätt-
ning att man har rutiner för överföring till nya skivor efter ca 30 år)
och likaså färgbilder framställda med färgkopiator.

Fotografier på detaljer som t.ex. entrépartier ger värdefull information.
Foto: Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum.
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Grundläggande begrepp

För att bebyggelseregistret skall bli tillförlitligt och fungera för ana-
lyser och sökningar krävs att de begrepp som används står för en och
samma sak, dvs. man måste använda sig av en gemensam begrepps-
apparat. Följande begrepp används i bebyggelseregistret i den bety-
delse som här redovisas.

Byggnad – en funktionellt självständig byggnadskropp, företrädesvis
under tak. Den kan vara försedd med på- och tillbyggnader.

Anläggning – en samlad byggnadsmiljö där de ingående byggnad-
erna – sett ur kulturhistoriskt perspektiv – har ett inbördes funktio-
nellt samband, t.ex. en bondgård, en fyrplats, en befästning, ett bruk
eller ett flerbostadshus. En anläggning kan också vara en enstaka
byggnad som saknar anknytning till andra byggnader, såsom ett råd-
hus eller ett vattentorn. En anläggning kan i vissa fall vara belägen-
hetsmässigt liktydig med en fastighet men kan även bestå av en del
av eller fler än en fastighet.

Miljö – den fysiska miljö inom vilken en byggnad eller anläggning i
dagsläget är belägen. Miljön kan exempelvis avse en stadsmiljö eller
en bruksort.

Fastighet – enligt jordabalken är fast egendom jord. Denna är in-
delad i fastigheter. En fastighet utgörs alltså av en yta på marken. En
fastighet kan också omfatta ett vattenområde. På en fastighet kan
finnas byggnader. En fastighet har en beteckning enligt ett särskilt
system som utgår från kommun- och traktnamn. Till detta är fogat
ett blocknummer och ett enhetsnummer. Byggnaderna inom varje
fastighet numreras i en löpande följd. Uppgifter om beteckningar m.m.
finns i fastighetsdatasystemets fastighets- resp. byggnadsregister.

Förbered byggnad för registrering – byggnadsbeståndet som hämtas
från fastighetsdatasystemet måste förberedas innan det används i be-
byggelseregistret. I sak innebär det att ta ställning till om en bygg-
nad som hämtas från fastighetsdatasystemet behöver delas upp på
flera och – om behovet finns – att genomföra delningen för att de

6
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olika delarna skall kunna beskrivas var och en för sig. Om så är
fallet skall i registret byggnaden delas upp i så många skilda bygg-
nader som det finns skäl till. Varje sådan byggnad som genom del-
ning skapas ges en egen identitet med hjälp av en särskild bokstav
efter husnumret. De behandlas sedan var och en i registret som vil-
ken annan byggnad som helst.

Exempel: Enligt fastighetsdatasystemet utgörs byggnaden med
husnummer 5 inom fastigheten Stockholm Krubban 18 av det s.k.
Exercishuset med adress Styrmansgatan 26. Det är frågan om en
enda byggnad som därför inte skall delas upp. Den kan därför god-
kännas för användning i registret. Byggnad 1 inom samma fastighet
utgörs enligt fastighetsdatasystemet av Historiska museet med adres-
sen Narvavägen 13–17 och Storgatan 41. Vid en närmare gransk-
ning kan konstateras att byggnad nr 1, förutom av Historiska museet
uppfört 1935–40, även består av Riksantikvarieämbetets huvudbygg-
nad, uppförd som kasernbyggnad 1815. De båda byggnaderna ut-
görs av två olika byggnadskroppar uppförda vid olika tidpunkter, med
skilda formspråk och olika funktioner. Vidare har de båda byggna-
dernas huvudingångar olika adress; Narvavägen 13–17 respektive
Storgatan 41. Från kulturmiljövårdens sida måste de båda byggnads-
kropparna betraktas som två skilda byggnader med beteckningen
husnummer 1A respektive 1B.

Komplementbyggnad – byggnad som huvudsakligen utgör komple-
ment till annan bebyggelse och som vanligtvis inte redovisas i fastig-
hetsdatasystemet, t.ex. garage, förråd (som t.ex. friggebod), lusthus,
orangerie m.fl. I bebyggelseregistret betraktas för enkelhetens skull
även lantbrukets ekonomibyggnader som komplementbyggnader.
Komplementbyggnader läggs in i bebyggelseregistret och ges en egen
identitet omfattande fastighetsbeteckning och husnummer enligt en
särskild nummerserie (9000). Komplementbyggnader som trots allt
redovisas i fastighetsdatasystemet anges i en 5000-serie.

Planskiss – skiss som visar en byggnads planlösning dvs. hur bygg-
naden är disponerad och vilka funktioner rummen har m.m.

Situationsplan – plan som visar byggnaders läge inom ett avgränsat
markområde och hur området i övrigt är anordnat och utnyttjat,
t.ex. med annan bebyggelse, vägar, grönytor, ledningar m.m. Planen
redovisar byggnaderna anläggningsvis.
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Absid – halvrund eller mångkantig
täckt byggnadsdel, vanligen före-
kommande som avslutning på en
kyrkas kor.

Altan – öppen utbyggnad som vilar
på stöd eller en underliggande vå-
ning.

Anfang – byggnadsdel som är stöd
för tak, valv; övergång mellan vägg
och tak, valv

Ankarjärn – stång av metall som
används som förankring i mur-
verk.

Ankarslut – även fästankare, tvär-
järn. I fasaden synlig förankring med
uppgift att uppta och fördela drag-
kraften från ett ankarjärn. Ankar-
slutens utformning har varierat ge-
nom tiderna och kan i vissa fall
användas som hjälp vid datering.

Arkad – även pelargång, galleri. Täckt
gång som är öppen på en eller båda
sidor genom en rad av bågar vilan-
de på stöd, t.ex. pelare eller kolon-
ner; kan även förekomma som de-
korationsmotiv på en muryta s.k.
blindarkad.

Armerad betong – betong förstärkt
genom inläggning av armering,
t.ex. nätmattor eller stänger av stål
eller järn.

Attika – lågt, vanligen rektangulärt,
dekorativt utformat väggstycke
ovanför en byggnads takfot för att
skymma yttertaket. Attikan kan
även förekomma utbyggd till en

låg övervåning, halvvåning s.k. at-
tikavåning.

Avant-corps – även risalit. Framskju-
tande parti på en byggnad, företrä-
desvis i fasadens mitt.

Baldakin – skydds- eller prydnads-
tak av sten, trä, plåt eller annat ma-
terial placerat ovanför t.ex. en in-
gång, predikstol eller ett altare.

Balustrad – även räckverk. Räcke
utmed t.ex. en terrass, på ett tak
eller vid en trappa. Räcket är upp-
byggt av en serie stöd, ofta profi-
lerade s.k. balusterdockor, och
täcks av en ledstång eller täck-
platta.

Barock – konst- och arkitekturstil
under 1600-talet. Stilen utmärks
av svepande kraftigt markerade
former.

Belvedere – utsiktbyggnad belägen
på en höjd i en park eller trädgård;
utsiktplats på taket av en villa, ett
slott eller en liknande byggnad.

Blindering – en dekorationsdetalj i
en mur där en del av murytan lig-
ger försänkt i förhållande till den
omgivande.

Boasering – invändig vägg- och tak-
beklädnad av trä, brädfodring.

Bröstning – avgränsning av en al-
tan, terrass, trappa eller liknande i
form av t.ex. en mur, balustrad;
väggytan mellan fönstrets undersi-
da och golvet s.k. fönsterbröstning.

7
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Corps de logi – huvudbyggnad i en
herrgårdsanläggning

Docka – även balusterdocka, stöd
för räcken i trä, sten eller järn, ofta
med profilerade form.

Dormitorium – sovsal företrädesvis
i ett kloster men även i en skola
eller dyl.

Entresol – halvvåning, mellanvå-
ning, oftast med lägre våningshöjd
än de övriga i byggnaden; är den
placerad mellan bottenvåningen
och första våningen kallas den
mezzaninvåning. Även benämning
på ett läktarliknande plan i t.ex.
en ateljé eller bostad.

Etagevåning – lägenhet i två våning-
ar i ett flerbostadshus.

Eternit – fabriksnamn på en typ av
asbestcementplatta. I Sverige starta-
de tillverkningen 1907 i Lomma.
Den upphörde 1977.

Fackverk – konstruktion beståen-
de av horisontalt, vertikalt eller
diagonalt sammanfogade virken
elller stänger. Exempel på fack-
verkskonstruktioner är korsvirke
och moderna konstruktioner i be-
tong, stål och järn.

Festong – ornament utformat som
en girland eller båge sammansatt
av blommor, blad och frukter o.d.

Fial – litet, smalt prydnadstorn, före-
kommer framför allt i gotisk eller
gotiserande arkitektur.

Formbord – gjutform för bjälklag.
Formtegel – även fasontegel, form-

sten, krustegel. Tegelsten med an-
nan form än den traditionella rät-
vinkliga blockformen.

Fris – även bård. Horisontellt, de-
korativt utformat väggfält eller
band; fält som inramar tak eller golv.

Fönsterband – sammanhållen rad av
små fönster.

Förband, murförband – ordning för
tegelstenars placering i en mur.

Förbländertegel – hårdbränt fasad-
tegel med slät yta. Det muras med
tunna fogar i koppförband och är
försett med ett bakomliggande enk-
lare murtegel. Teglet förekommer i
många olika former och format.

Gasbetong – byggnadsmaterial där
finmalen skifferkalk och cement
utgör huvudbeståndsdelarna. Gas-
betongen uppfanns på 1920-talet.
På 1930-talet utvecklades den ång-
härdade, autoklaverade betongen,
senare saluförd under produktnam-
net Ytong. Lättbetong framställt
med cement och sand som huvud-
beståndsdelar utvecklades under
samma tid. Produktnamn är Sipo-
rex.

Gesims – även taklist, sims, kranslist,
listverk, kornisch, murkrans, mur-
krön. Listverk, ofta profilerat, hori-
sontellt placerat på en väggyta, ovan
en dörr eller ett fönster. Beroende
på sin placering benämns den tak-,
krans- eller huvudgesims, gördel-
och sockelgesims.

Homeja – i Sydsverige lokal benäm-
ning för takutbyggnad eller vinds-
kupa med en lucka eller ett runt,
alternativt halvrunt fönster.

Hörnkedja – markering av ett hörn-
parti genom att hörnstenarna lagts
växelvis med lång- eller kortsidan
utåt. Hörnkedjor förekommer även



81Ordlista

utförda i puts som ett dekorativt
arkitekturelement.

Internit – produktnamn på en typ
av asbestcellulosacementskiva.

Italian – det horisontella partiet mel-
lan ett säteritaks två fall.

Kannelyr – längsgående räfflor på
en kolonn, pelare eller pilaster.

Kapitäl – den dekorativt utformade
översta delen på en kolonn, pelare
eller pilaster.

Karnis – list med S-formad profil.
Kartusch – ornamentprytt ramverk.
Kolonn – fristående, bärande stöd

med rund genomskärning.
Konsol – även bärsten, kragsten. En

från väggen utskjutande byggnads-
del som bär upp eller stödjer en bal-
kong, ett listverk o.dyl.

Kornisch – listkrön ovanför en dörr
eller ett fönster; listverk placerat
överst på en väggyta.

Krenelering – murkrön med tinnar.

Lisen – svagt framskjutande vägg-
band på en muryta. Den har i
motsats till en pilaster varken bas
eller kapitäl.

Lukarn – taklucka eller takfönster
ofta med utsirad inramning.

Lunett – litet , halvcirkelformat föns-
ter. Lokal benämning sidliggare.

Lättbetong – betong med låg densitet.

Masonit – träfiberskiva, som är be-
nämnd efter uppfinnaren W.H.
Mason.

Meander – även à la greque. Orna-
mentband med geometriskt möns-
ter ofta förekommande i friser.

Opus spicatum – mönstermurning
i form av s.k. sillbensmönster.

Oxöga – runt eller ovalt fönster.

Pelare – fristående, bärande stöd
med fyrkantig genomskärning.

Pergola – täckt gång med glest pla-
cerade smala stöd. I parker och
trädgårdar en med växter övervux-
en gång.

Pilaster – flat väggpelare med bas och
kapitäl.

Pivåfönster, perspektivfönster – föns-
ter som är upphängt på ett slags
tappar och vridbart i höjd- eller
sidled.

Portik – täckt gång eller hall där den
ena eller båda sidorna är öppen
genom en rad av kolonner.

Post – vertikalt eller horisontellt stöd
i en fönster- eller dörröppning.

Revetering – putsbeklädnad på trä-
byggnad där putsen fästs på ex-
empelvis träpluggar, tegelplattor
eller vassmattor.

Risalit – även avant-corps. Svagt be-
tonat, framspringande fasadparti i
byggnadens fulla höjd.

Rusticering, rustik – murverk där fo-
garna ligger försänkta i förhållan-
de till kvaderstenarna. Rusticering
kan även utföras genom att kva-
derstenar imiteras i en putsyta.

Sandwichelement – prefabricerad
byggnadsdel bestående av två skal
med ett eller flera mellanliggande
skikt av olika slag.

Sgraffito – putsyta med dekor i oli-
ka färger vars speciella effekt åstad-
koms genom att färgen, som lagts
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upp i olika lager, skrapas och ris-
tas fram.

Sidiplatta – produktnamn för en typ
av fasadplatta av asbestcement.

Slutsten – markerad mittsten i en
valvbåge eller ett valv.

Svalgång – täckt gång utmed den el-
ler de övre våningarna i en bygg-
nad. I moderna flerbostadshus,
svalgångshus eller loftgångshus,
fungerar svalgången som kommu-
nikationsyta och förbinder lägen-
heterna med trapphus och hiss.

Terrasit – produktnamn på en ge-
nomfärgad putstyp, vilken börja-
de användas i Sverige omkring
1909.

Tinne – även merlon. Bröstvärn mel-
lan skottgluggar i ett krenelerat
murkrön.

Tretong – produktnamn på en typ
av betong med sågspånsinbland-
ning.

Utfackningsvägg – det icke bäran-
de utrymmet i en yttervägg i plats-
gjuten betongkonstruktion av ty-
pen bokhyllesystem.

Vimperg – spetsig prydnadsgavel
över fönster eller dörr i gotiska el-
ler gotiserande byggnadsverk.



83Litteratur – i urval

Litteratur – i urval8
Ahlstrand, J.T. (1976) Arkitekturtermer. Lund.
Andersson, K. & Hildebrand, A. (1988) Byggnadsarkeologisk under-

sökning. Riksantikvarieämbetet. Uppsala.
Antell, O. (1986) Taktegel och tegeltak. Byggforskningsrådet

T21:1986. Stockholm.
Bedoire, F. & Stavenow-Hidemark E. (1974) Arkivguide för bygg-

nadsforskare. Fataburen 1974. Stockholm.
Bjerking, S-E. (1974) Ombyggnad – Hur bostadshusen byggdes 1880–

1940. Byggforskningsrådet R32:1974. Stockholm.
Björk, C. m.fl. (1983) Så byggdes husen 1880–1980. Stockholm.
Byggnaders särdrag. (1995) En stilhistorisk handbok 1880–1960.

Karlskrona.
Dravnieks, G. (1988) Byggandets ord – betydelse, ursprung, historia.

Stockholm.
Eriksson, E. (1990) Den moderna stadens födelse – svensk arkitektur

1890–1920. Stockholm.
Erixon, S. (1947, 1982) Svensk byggnadskultur. Stockholm.
Fridell Anter, K. & Wannfors, H. (1990) Så målade man. Stockholm.
Fönster – historik och råd vid renovering. Riksantikvarieämbetet och

statens historiska museer. RAÄ 1988:1.
Gustafsson, G. & Biörnstad, A. (1981) Skansens handbok i vården av

gamla byggnader. Stockholm.
Hantverkets bok. Mureri. (1936) Stockholm.
– Måleri. (1934, 1953).
– Snickeri. (1934, 1947).
– Träbyggnadskonst. (1938).
Hidemark, O., Stavenow-Hidemark, E., Söderström, G. & Unner-

bäck, A.(1992) Så renoveras torp och gårdar. Västerås.
Hus AMA 83 Allmän material- och arbetsbeskrivning. (1983) Stock-

holm.
Jonsson, L., (1985) Från egendom till villa. Enfamiljshuset i Sverige

1950–1980. Stockholm.
Järnplåt – anvisningar för underhåll och reparation. Byggnadsstyrel-

sen, fortifikationsförvaltningen, riksantikvarieämbetet. Underrättel-
ser från riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 1980:4.



84 Litteratur – i urval

Koch, W. (1970) Arkitektur – stilhistoriskt bildlexikon. Stockholm.
Liedgren, R. (1981) Så bodde vi – arbetarbostaden som typ- och tids-

företeelse. Stockholm.
Lindgren, J. & Moeschlin, J. (1986) Tegel – tillverkning, konstruk-

tion, gestaltning. Stockholm.
Lindström, C., Rentzhog, S. & Raihle, J. (1987) Byggnadstradition

på den svenska landsbygden. Stockholm.
Liggtimmerhus tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen, fortifika-

tionsförvaltningen, riksantikvarieämbetet. Rapport. Riksantikva-
rieämbetet 1992:2.

Lundberg, E. (1978) Svensk bostad. Stockholm.
Natursten i byggnader. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska

museer. 1992–96.
Proposition 1985/86:1 Plan- och bygglagen.
Proposition 1993/1994:178 Ändringar i plan- och bygglagen m.m.
Rentzhog, S. (1988) Falu rödfärg. Falun.
Rosén, S. (1967) Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering.

Stockholm.
Spån. Rekommendationer för tillverkning, läggning och skyddsbe-

handling. Rapport. Riksantikvarieämbetet 1981:3.
Stawenov-Hidemark, E. (1971) Villabebyggelse i Sverige 1900–1925.

Nordiska museets Handlingar 76. Stockholm.
Svenska hus. Kulturmiljövård nr 1–2/1995 Stockholm.
Sveriges Nationalatlas. Kulturminnen och kulturmiljövård. (1994)

Höganäs.
Thurell, S. (1993) Vård av trähus – en handbok i vård och upprust-

ning av gammal träbebyggelse. Stockholm.
Traditionella färgtyper. Information från Riksantikvarieämbetet.

1983.
Trä – byggnadsmaterial förr och nu. Rapport Riksantikvarieämbe-

tet. 1987:6.
Werne, F. (1993) Böndernas bygge. Traditionellt byggnadsskick på

landsbygden i Sverige. Viken.
Åman, A. (1976) Om den offentliga vården. Stockholm.
Äldre papptak – historik och renovering. Rapport Riksantikvarieäm-

betet. 1985:7.



85Byggnadskategorier

Bilaga 1

Byggnadskategorier

Administrations-
byggnad/förvalt-
ning/kontor

Affär/butik/försälj-
ningslokal

Annex
Apotek
Arkiv
Ateljé

Bastu
– bad
– tork/lin
Badhus
– kallbadhus
– varmbadhus
Badhytt
Bagarstuga
Bank
Barack
Barnhem
Bastion
Bensinstation
Benstamp
Bibliotek
Biograf
Bod
– agnbod
– brädbod
– enkelbod
– förvaringsbod
– gavelbod
– härbre
– isbod
– kolbod
– likbod

– loftbod
– magasinsbod
– marknadsbod
– matbod
– mjölkbod
– par-/dubbelbod
– sjöbod
– slogbod
– snickarbod
– stolpbod
– sädesbod
– tiondebod
– trippelbod
– trossbod
– vedbod
– visthusbod
Bostadshus
– arbetarbostad
– arrendatorbostad
– betjäntbostad
– corps-de-garde
– corps-de-logi
– disponentbostad
– drängstuga
– elevbostad
– fritidshus
– grindstuga
– kommendantbostad
– läkarbostad
– lärarbostad
– mangårdsbyggnad
– officersförläggning
– sommarbostad
– statarbostad
– tjänstefolksbostad
– undantagsstuga

– plantyp: celltyp
– plantyp: dubbelkam-

marstuga
– plantyp: enkelstuga
– plantyp: enrumsstuga
– plantyp: framkam-

marstuga
– plantyp: korsbygg-

nad
– plantyp: parstuga
– plantyp: sexdelad

plan
– plantyp: sidokam-

marstuga
– plantyp: annan plan-

lösning (lokal)
– hustyp: atriumhus
– hustyp: friliggande

hus
– hustyp: kedjehus
– hustyp: parhus
– hustyp: radhus
– hustyp: typhus/kata-

loghus
– hustyp: lamellhus
– hustyp: lamellhus –

smalhus
– hustyp: lamellhus –

skivhus
– hustyp: lamellhus –

tjockhus
– hustyp: lamellhus –

loftgångshus
– hustyp: landshöv-

dingehus
– hustyp: punkthus
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– hustyp: stjärnhus
– hustyp: terrasshus
Brandstation
Brunnsalong
Brunnsöverbyggnad
Brygghus
Bränneri
Båk
Båthus
Börshus

Café/konditori
Cirkusbyggnad

Daghem/barnstuga
Dansbana/dans-

rotunda
Dass/hemlighus/av-

träde
Domkapitelhus
Domstolsbyggnad
Donjon
Duvslag/voljär

Ekonomibyggnad
Ekotempel
Eldhus
Entrébyggnad
Eremitage

Fatbur/klädstuga
Fattighus
Fiskarstuga
Flygelbyggnad
Flygtorn
Frikyrka/bönehus/

missionshus
Fritidshemslokal
Fyr
Fängelsebyggnad
Föreningslokal/klubb-

hus

Förråd
Församlingshem
Försvarstorn

Garage
– traktorsgarage
Gasklocka
Gravkapell
Gravkor/

mausoleum
Grindstuga
Grotta
Gymnastikhus
Gästgivarbyggnad
Gästhus
Gödselhus

Hangar
Hantverkslokal
Hotell
Hydda
Häkte/arrest
Härbre se Bod

Industribyggnad
Institutions-

byggnad

Kalkugn
Kapell
Karantänsbyggnad
Kasern
Kastal
Kiosk
Klapphus
Klockstapel
Koja
Kokhus
Kolonistuga
Konferensbyggnad
Konserthus
Kran

Krematorium
Kruthus
Kulturhus
Kvarn
– väderkvarn
– oljekvarn
– väderkvarn: hollän-

dare
– väderkvarn: stub-

bakvarn
Kyrka
Kyrkkåta
Kyrkstuga
Kåta
Kägelbana
Källare
– jordkällare
Källarstuga
Källhus
Köksbyggnad
Kölna

Laboratorium
Lada
– foderlada
– hölada
– kornlada
– tegellada
– tobakslada
– torvlada
– ängslada
Ladugård
– sommarladugård
Lager
Lekstuga
Linberedningsverk
Linoljeslageri
Loge
– rundloge
Lokstall
Lusthus
Läktare
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Magasin
– furagemagasin
– godsmagasin
– hamnmagasin
– handelsmagasin
– kronomagasin
– sockenmagasin
– sädesmagasin
– tullmagasin
Marketenteri
Maskinhall
Maskinhus
Matsalsbyggnad
Medborgarhus
Mejeri
Moské
Museibyggnad

Nationsbyggnad
Nöjeslokal

Observatorie-
byggnad

Officersmäss
Operahus
Orangeri/palmhus
Ordenshus

Pannhus
Parkeringshus
Paviljong
Polishus
Porthus
Portlider
Posthus
Pumphus

Radiomast/radio-
torn

Repslagarbana
Restaurang
Ridhus

Riksdagshus
Rustkammare
Rådhus

Salpeterbod
Saluhall
Samlingslokal
Servering
Silo
Simhall
Sjukhusbyggnad
Sjukstuga
Skjutbanelokal
Skolbyggnad
Skolkåta
Slåtterstuga
Smedja
Småfähus
– fårhus
– fähus
– gethus
– hönshus
– svinhus
Societetshus
Sockenstuga
Spannmålstork
Sporthall
Spruthus/brandbod
Spårvagnshall
Stadshus
Stadstorn
Stall
Stationshus
Stormarknad
Studio
Ställverkshus
Synagoga
Såg

Teater
Tegelugn
Telegraf/televerk

Terminal
Tingshus
Tombolastånd
Transformatorhus
Tullhus
Tvätteri
Tvättstuga/bykstuga
Tyghus

Uthus
Utsiktstorn
Utställningslokal

Vagnslider/redskaps-
lider

Vaktbyggnad/vaktkur
Varuhus
Vattenhjul
Vattentorn
Verkstad
Våghus
Väntkur
Väntsal
Växthus

Ålderdomshem
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Byggnadskategorin bostadshus – plantyp
Plantypen beskriver ett bostadshus planlösning och avser framför allt
de äldre timrade bostadshusen från tiden före 1920. Det kan vara
svårt att fastställa planlösningen utifrån en utvändig besiktning. Of-
tast krävs en besiktning av interiören. I flera fall kan ombyggnader
ha medfört att den ursprungliga planlösningen gått förlorad. För re-
gistrets del gäller att det är den bevarade eller idag fullt avläsbara
ursprungliga planlösningen som skall registreras.

Enkelstuga – enkelstugan utgörs av en
stuga med intilliggande förstuga och
kammare. Typen antages ha funnits
redan under medeltiden. Den har varit
den dominerande bostadshustypen för
merparten av den svenska landsbygds-
befolkningen under 1700- och 1800-
talen. För att ursprungligen ha varit ett
envåningshus utvecklades enkelstugan
under 1800-talet till ett tvåvåningshus.

Enrumsstuga – enrumsstugan betrak-
tas som den äldsta typen av bostads-
hus. I sin äldsta form fanns ingången
på gaveln då taket nådde nästan ned
till grunden. Murstock och skorsten sak-
nades. Istället släpptes röken ut genom
en öppning i taket. Öppningen tjänade
också som insläpp för dagsljuset. En-
rumsstugor av det här ålderdomliga sla-
get kan återfinnas på fäbodar under
benämningen eldhus. I sina senare for-
mer är stugan ofta sammanbyggd med
en bod eller förstuga och då är ingång-
en placerad på långsidan.

Celltyp – stugtypen har två bredvid
varandra liggande rum med separata
ytterdörrar och utanförliggande gemen-
sam förstuga.

Sidokammarstuga – sidokammarstu-
gan karakteriseras av en stuga med di-
rekt utgång, med eller utan utbyggd
förstukvist, samt en intilliggande kam-
mare.
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Parstuga – parstugan består av stuga,
vardagsstugan, en mellanliggande kam-
mare och förstuga samt ytterligare en
stuga, gäststugan eller andrestugan.
Den senare användes för gäster, fest
och förvaring. I samband med att det
omkring 1800 blev vanligt att bygga
en andra våning kunde en festsal inre-
das i ovanvåningen. Gäststugan använ-
des med tiden som vanligt bostadsrum
och då blev ofta den bakre delen av-
skild till klädkammare.

Framkammarstuga – framkammar-
stugan har en stuga med intilliggande
kök och förstuga på ena kortsidan och
en eller två kammare på den motståen-
de. Det förekommer även varianter
med kammare intill köket. Framkam-
maren benämns även utkammare, ytter-
kammare, gavelkammare och in(för)-
kammare.

Dubbelkammarstuga – dubbelkammar-
stugan utmärks i likhet med framkam-
marstugan av en stuga med intilliggan-
de kök och förstuga på ena kortsidan
och en eller två kammare på den mot-
stående. Partiet på kammarsidan är dock
kortare så att planen inte blir symme-
trisk. Typen är vanligast företrädd i nor-
ra Götaland med kärnområde i Småland
och vissa delar av Västergötland.

Korsformig plan – planen utmärks av
rektangulär grundplan med ett rum i
vardera hörn och en centralt placerad
murstock. Plantypen blir vanlig under
1900-talet men äldre exempel före-
kommer.

Sexdelad plan, salsbyggnad – den sex-
delade planen utmärks av att rummen
är ordnade i två parallella rader med
det största rummet, salen, i mitten av
byggnaden innanför förstugan samt
två rum på vardera gaveln. Plantypen
blir under 1700-talet vanlig bland de mi-
litära boställena och även på prästgår-
darna. Efter hand sprids plantypen för
att vid 1800-talets mitt bli vanlig på de
större bondgårdarna. Typen förekommer
i såväl en våning med eller utan vinds-
gavelkammare som i två hela våningar.

Annan planlösning – uppgiften ger möj-
lighet att registrera lokala eller regio-
nala varianter av plantyper.

Vinkelbyggnad – typen har som nam-
net antyder en vinkelformad plan. Med
den regelrätta vinkelbyggnaden avses
en byggnad som ursprungligen uppförts
i vinkel. Denna typ börjar förekomma
vid sekelskiftet 1900.
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Byggnadskategorin bostadshus – hustyp
Hustypen avser i första hand bostadsbyggnader från 1900-talet och
anger i huvudsak hur byggnaderna är gestaltade i sin grundplan. Det
ges även möjlighet att registrera andra typer av bostadshus som t.ex.
landshövdingehus och loftgångshus.

Atriumhus – småhustyp med rummen grupperade kring en sluten ute-
plats.

Kedjehus – småhustyp där huskropparna är länkade vid varandra
genom ett garage eller en förrådsbyggnad.

Lamellhus – företrädesvis friliggande längor i tre eller fler våningar,
oftast med två till tre trapphusenheter.

Lamellhus, loftgångshus – längor med utanpåliggande trapphus och
loftgångar varifrån varje lägenhet har separat entré.

Lamellhus, skivhus – friliggande, långsträckta huskroppar med ett
våningstal på omkring 9 våningar. Fönsterlösa gavlar.

Lamellhus, smalhus – längor med ett husdjup av vanligen 7–9 meter,
högst 12 meter. Genomgående lägenheter.

Lamellhus, tjockhus – längor med ett husdjup av 12–16 meter. Lägen-
heterna är inte genomgående.

Landshövdingehus – trevåningshus med bottenvåning i sten och de
två övre våningarna i trä.

Parhus – två sammanbyggda enbostadshus som givits en samman-
hållen gestaltning.

Punkthus – fristående hus i 3–10 våningar eller mer, med trapphus
beläget i husets kärna.

Radhus – sammanhängande länga av enbostadshus i regel i en eller
två våningar.

Stjärnhus – typ av punkthus bestående av tre huskroppar som är
sammanbyggda kring ett gemensamt trapphus.

Terrasshus – hustyp anlagd utmed en sluttning eller med våningspla-
nen avtrappade över varandra.

Typhus/kataloghus – en- eller tvåbostadshus av villatyp uppförd i ett
modulsystem eller efter typritningar.
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Bilaga 2

Byggnadskategorier ordnade
efter huvudgrupp

Liten hjälplista för att ta fram byggnadskategorier som kan finnas
representerade i de olika huvudgrupperna.

Jordbruk
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Flygelbyggnad
Fatbur/klädstuga
Eldhus
Köksbyggnad
Portlider
Ekonomibyggnad
Ladugård se Bygg-

nadskategorilistan
Gödselhus
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Loge se Byggnads-

kategorilistan
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Maskinhall
Silo
Stall
Småfähus se Bygg-

nadskategorilistan
Uthus
Vagnslider/redskaps-

lider
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Bod se Byggnadskate-

gorilistan
Härbre se Bod

Förråd
Brygghus
Smedja
Såg
Bränneri
Mejeri
Bagarstuga
Bastu se Byggnads-

kategorilistan
Kvarn se Byggnads-

kategorilistan
Växthus
Källare se Byggnads-

kategorilistan
Lusthus
Gästhus
Lekstuga
Båthus

Skogsbruk
Barack
Bod se Byggnadskate-

gorilistan
Förråd
Koja
Maskinhall
Maskinhus
Uthus

Fiske och sjöfart
Tullhus

Magasin se Bygg-
nadskategorilistan

Lager
Silo
Våghus
Fyr
Båk
Kran
Fiskarstuga
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Båthus
Förråd
Barack
Källare
Uthus

Hantverk och
manufaktur
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Affär/butik/försälj-
ningslokal

Verkstad
Benstamp
Bränneri
Kalkugn
Kvarn se Byggnads-

kategorilistan
Laboratorium



92 Byggnadskategorier ordnade efter huvudgrupp

Linberedningsverk
Linoljeslageri
Mejeri
Repslagarbana
Smedja
Såg
Tegelugn
Vattenhjul
Växthus
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Barack
Ekonomibyggnad
Entrébyggnad
Grindstuga
Flygelbyggnad
Förråd
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Källare
Köksbyggnad
Matsalsbyggnad
Stall
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Ladugård se Bygg-

nadskategorilistan
Loge se Byggnads-

kategorilistan
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Lager
Silo
Maskinhall
Maskinhus
Pannhus
Pumphus
Transformatorhus
Våghus
Arkiv
Kran
Kruthus

Bod se Byggnads-
kategorilistan

Uthus

Slott och herr-
gårdar
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Entrébyggnad
Porthus
Grindstuga
Portlider
Fatbur/klädstuga
Flygelbyggnad
Kyrka
Kapell
Gravkor/mausoleum
Klockstapel
Arkiv
Bibliotek
Duvslag/voljär
Ekotempel
Eremitage
Lusthus
Grotta
Hydda
Lekstuga
Orangeri/palmhus
Paviljong
Växthus
Köksbyggnad
Källare
Ekonomibyggnad
Bod se Byggnadskate-

gorilistan
Förråd
Uthus
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Maskinhall

Stall
Ridhus
Ladugård se Bygg-

nadskategorilistan
Småfähus se Bygg-

nadskategorilistan
Loge se Byggnads-

kategorilistan
Silo
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Vagnslider/redskaps-

lider
Bränneri
Kvarn se Byggnads-

kategorilistan
Mejeri
Smedja
Tvättstuga/bykstuga
Badhytt
Båthus

Bostadsbebyg-
gelse
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Flygelbyggnad
Paviljong
Ekonomibyggnad
Hotell
Köksbyggnad
Matsalsbyggnad
Restaurang
Affär/butik/försälj-

ningslokal
Ateljé
Biograf
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Båthus
Entrébyggnad
Förråd
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Garage se Byggnads-
kategorilistan

Grindstuga
Gästhus
Källare
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Ladugård se Bygg-

nadskategorilistan
Lekstuga
Loge se Byggnads-

kategorilistan
Lusthus
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Orangeri/palmhus
Pannhus
Parkeringshus
Ridhus
Samlingslokal
Silo
Smedja
Småfähus se Bygg-

nadskategorilistan
Spruthus/brandbod
Stall
Tvättstuga/bykstuga
Uthus
Vagnslider/redskaps-

lider
Växthus

Boställen och
tjänstebostäder
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Flygelbyggnad
Köksbyggnad
Arkiv
Fatbur/klädstuga
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan

Portlider
Grindstuga
Ladugård se Bygg-

nadskategorilistan
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Loge se Byggnads-

kategorilistan
Stall
Silo
Mejeri
Smedja
Vagnslider/redskaps-

lider
Bod se Byggnadskate-

gorilistan
Förråd
Uthus
Småfähus se Bygg-

nadskategorilistan
Tvättstuga/bykstuga
Växthus
Båthus

Religionsutövning
Kyrka
Kapell
Frikyrka/bönehus/

missionshus
Kyrkkåta
Moské
Synagoga
Gravkapell
Gravkor/mausoleum
Klockstapel
Församlingshem
Kyrkstuga
Samlingslokal
Arkiv
Stall
Bod se Byggnads-

kategorilistan

Förråd
Uthus
Båthus
Krematorium

Offentlig förvalt-
ning
Rådhus
Stadshus
Stadstorn
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Riksdagshus
Domkapitelhus
Sockenstuga
Tullhus
Posthus
Institutionsbyggnad
Samlingslokal
Arkiv
Bibliotek
Restaurang
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Förråd
Uthus

Samhällservice
och teknisk för-
sörjning
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Brandstation
Verkstad
Ställverkshus
Transformatorhus
Vattentorn
Gasklocka
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Pumphus
Pannhus
Maskinhall
Maskinhus
Krematorium
Laboratorium
Entrébyggnad
Porthus
Barack
Bostadshus se Bygg-

nadskategori-
listan

Matsalsbyggnad
Smedja
Stall
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Förråd
Lager
Uthus
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Källare se Byggnads-

kategorilistan

Rättsväsen
Rådhus
Tingshus
Domstolsbyggnad
Polishus
Fängelsebyggnad
Häkte/arrest
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Entrébyggnad
Vaktbyggnad/

vaktkur
Arkiv
Barack

Bostadshus se Bygg-
nadskategorilistan

Flygelbyggnad
Samlingslokal
Sjukhusbyggnad
Sjukstuga
Matsalsbyggnad
Köksbyggnad
Ekonomibyggnad
Maskinhall
Maskinhus
Bod se Byggnadskate-

gorilistan
Förråd
Lager
Uthus
Garage se Byggnads-

kategorilistan

Hälso-, sjuk- och
socialvård
Sjukhusbyggnad
Sjukstuga
Karantänsbyggnad
Barnhem
Ålderdomshem
Fattighus
Daghem/barnstuga
Fritidshemslokal
Kyrka
Kapell
Apotek
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Affär/butik/försälj-
ningslokal

Kiosk
Arkiv
Bibliotek
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan

Barack
Flygelbyggnad
Paviljong
Entrébyggnad
Grindstuga
Brunnssalong
Brunnsöverbyggnad
Ekotempel
Kägelbana
Restaurang
Samlingslokal
Matsalsbyggnad
Köksbyggnad
Båthus
Badhytt
Gymnastikhus
Laboratorium
Ekonomibyggnad
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Loge se Byggnads-

kategorilistan
Ladugård se Bygg-

nadskategorilistan
Verkstad
Maskinhall
Maskinhus
Pannhus
Pumphus
Tvätteri
Vattentorn
Växthus
Lekstuga
Lusthus
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Förråd
Uthus
Garage se Byggnads-

kategorilistan



95Byggnadskategorier ordnade efter huvudgrupp

Utbildning och
vetenskap
Institutionsbyggnad
Skolbyggnad
Gymnastikhus
Bibliotek
Museibyggnad
Observatoriebyggnad
Laboratorium
Samlingslokal
Nationsbyggnad
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Gästhus
Flygelbyggnad
Paviljong
Barack
Arkiv
Ateljé
Restaurang
Matsalsbyggnad
Café/konditori
Köksbyggnad
Affär/butik/försälj-

ningslokal
Entrébyggnad
Grindstuga
Orangeri/palmhus
Växthus
Förråd
Lager
Uthus
Bod se Byggnads-

kategorilistan

Handel och bank-
väsen
Affär/butik/försälj-

ningslokal
Varuhus
Stormarknad
Saluhall

Bank
Börshus
Tullhus
Administrations-

byggnad/
förvaltning/
kontor

Arkiv
Restaurang
Café/konditori
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Lager
Förråd
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Uthus
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Parkeringshus

Folkrörelser och
föreningsliv
Bibliotek
Biograf
Konserthus
Medborgarhus
Nationsbyggnad
Ordenshus
Samlingslokal
Föreningslokal/

klubbhus
Kulturhus
Konferensbyggnad
Restaurang
Matsalsbyggnad
Café/konditori
Kiosk
Entrébyggnad
Arkiv

Förråd
Uthus

Kultur och nöjes-
liv
Biograf
Konserthus
Operahus
Teater
Museibyggnad
Utställningslokal
Kulturhus
Medborgarhus
Societetshus
Samlingslokal
Nöjeslokal
Dansbana/dans-

rotunda
Skjutbanelokal
Kolonistuga
Sporthall
Gymnastikhus
Läktare
Cirkusbyggnad
Ridhus
Stall
Kägelbana
Utsiktstorn
Hotell
Gästgivarbyggnad
Restaurang
Matsalsbyggnad
Café/konditori
Köksbyggnad
Kiosk
Entrébyggnad
Flygelbyggnad
Barack
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Ekonomibyggnad
Förråd
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Lager
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Affär/butik/försälj-

ningslokal

Försvarsväsen
Bastion
Försvarstorn
Kastal
Donjon
Hangar
Flygtorn
Fyr
Båthus
Tyghus
Kasern
Hydda
Officersmäss
Marketenteri
Matsalsbyggnad
Köksbyggnad
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Entrébyggnad
Vaktbyggnad/vaktkur
Skolbyggnad
Flygelbyggnad
Barack
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Samlingslokal
Gymnastikhus
Sjukhusbyggnad
Sjukstuga
Ridhus
Verkstad
Kruthus
Maskinhus
Pannhus
Smedja

Arkiv
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Ekonomibyggnad
Förråd
Uthus
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Lada se Byggnads-

kategorilistan
Stall
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Affär/butik/försälj-

ningslokal
Kiosk
Källare
Tvätteri
Radiotorn
Häkte/arrest

Kommunikations-
väsen
Stationshus
Lokstall
Hangar
Spårvagnshall
Verkstad
Maskinhall
Bensinstation
Parkeringshus
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Ställverkshus
Telegraf/televerk
Radiomast/radiotorn
Terminal
Väntsal
Väntkur
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Affär/butik/försälj-
ningslokal

Hotell
Restaurang
Gästgivarbyggnad
Matsalsbyggnad
Köksbyggnad
Café/konditori
Servering
Kiosk
Entrébyggnad
Barack
Flygelbyggnad
Ekonomibyggnad
Magasin se Bygg-

nadskategorilistan
Stall
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Förråd
Lager
Uthus
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Parkeringshus

Rekreation och
turism
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan
Hotell
Gästhus
Konferensbyggnad
Café/konditori
Kiosk
Restaurang
Servering
Matsalsbyggnad
Köksbyggnad
Samlingslokal
Brunnssalong
Brunnsöverbyggnad
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Gymnastikhus
Badhus se Byggnads-

kategorilistan
Simhall
Kägelbana
Tombolastånd
Lusthus
Paviljong
Lekstuga
Administrations-

byggnad/förvalt-
ning/kontor

Affär/butik/försälj-
ningslokal

Bod se Byggnads-
kategorilistan

Förråd
Lager
Uthus
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Båthus
Pannhus
Tvättstuga/bykstuga

Konstnärligt
skapande
Ateljé
Studio
Entrébyggnad
Förråd
Lager
Bostadshus se Bygg-

nadskategorilistan

Parker och träd-
gårdar
Ekotempel
Entrébyggnad
Eremitage
Grotta
Kiosk

Kolonistuga
Lusthus
Orangeri/palmhus
Paviljong
Växthus
Affär/butik/försälj-

ningslokal
Café/konditori
Restaurang
Servering
Bod se Byggnads-

kategorilistan
Förråd
Garage se Byggnads-

kategorilistan
Uthus
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Bilaga 3

Anläggningskategorier

Affärshus
Affärs-/kontorshus
Akademi
Apotek
Arbetarinstitut
Arbetshus
Arkiv
Auktionshus

Backstuga/gatehus/
husmanshus

Badhotell
Badhus
– kallbadhus
– varmbadhus
Bageri
Bank
Banvaktarstuga
Barnhem
Barnkoloni
Befästning
Bensinstation
Bergsmansgård
Bibliotek
Biograf
Biskopsgård
Bondgård
Borg
Borgargård
– handelsgård
– hantverkargård
Bostadshus
– en/tvåbostadshus
– en/tvåbostadshus

med lokaler
– flerbostadshus

– flerbostadshus för
kategoriboende

– flerbostadshus med
lokaler

Botanisk trädgård
Boulevard/esplanad
Brandstation
Bro
Brovaktarstuga
Bruk
Bruksherrgård
Bryggeri
Bränneri
Busstation
Bygdegård
Båk
Börshus

Café/konditori
Campingplats
Cirkus
Citadell

Daghem/barnstuga
Dispensär
Distriktsköterske-

mottagning
Domkapitel

Elverk
Expositionshus

Faktori
Familjehotell
Fattighus/fattig-

vårdsinrättning

Filmstad
Filmstudio
Finngård
Fiskberednings-

anläggning
Fiskegård
Fiskehamn
Flottningsanläggning
Flygflottilj
Flygplats
Folkets hus
Folkpark
Fort
Frikyrka/bönehus/

missionshus
Friluftsbad
Fritidsby
Fritidshem
Fritidshus
– sommarstuga
– sommarvilla
– sportstuga
Fyrplats
Fäbod
Färgeri
Fästning
Föreningshus
Förläggargård
Församlingshem
Förvaltnings-

byggnad

Garage
Garveri
Gasverk
Gjuteri
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Malmgård
Manufaktur
Marknadsplats
Medborgarhus
Mejeri
Moské
Motell
Museimagasin
Museum
Musikstudio
Mötes-/exercis-/

lägerplats

Nybyggargård/
fjällägenhet

Nykterhetsloge
Nöjesfält
Nöjespalats

Observatorium
Officersboställe
Operahus
Ordenshus

Packhus
Palats/stadsvilla
Park
– folkpark
– järnvägspark
– nöjespark
– stadspark
– trädgårdsförening
Parkeringshus
Pensionat
Polishus
Posthus/poststation
Prästgård
– kyrkoherdeboställe
– komminsterboställe

Radiostation
Reninghållningsverk

Golfbana
Gruva
Gästgivargård

Hamnanläggning
Handelsbod
Handelshus/handels-

kompani
Handelsmagasin
Helgeandshus
Hembygdsgård
Herrgård
Hiss
Hotell
Hovrätt
Hovstall
Hypoteksförening
Hytta
Häkte
Hälsobrunn

Idrottsplats
Industrianläggning/

fabrik
Inspelningsstudio

Jaktstuga/jaktvilla
Jordbruksegnahem
Järnväganläggning
Järnvägsstation

Kanalanläggning
Kanalvaktarstuga
Kapell
Kaptensgård
Karantänsanstalt
Kasernetablisse-

mang/regements-
anläggning

Kastell
Klapphus
Klockargård

Kloster
Klubbhus
Kollektivhus
Koloniträdgård
Kommunalhus
Konferensgård/

kursgård
Konserthus
Konsthall
Konstnärsateljé
Kontorshus
Kraftverk
Krematorium
Krigsmanshus
Kriminalvårds-

anstalt
Kronogård
Kronomagasin
Kulturhus
Kungsgård/kungs-

ladugård
Kungshus
Kuranstalt
Kvarn
– husbehovskvarn
– industrikvarn
Kyrka
Kyrkbåtshus
Kyrkstad
Kyrkstall
Kägelbana

Laboratorium
Landeri
Landstatshus/

länsstyrelse
Lanthandel
Lappstad
Lokstall
Lotsstation
Lotsutkik
Löneboställe
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Reningsverk
Repslageri
Residens
Restaurang/krog
Ridhus
Riksdagshus
Riksfäste
Rådhus

Saluhall
Sameviste
Semesterhem
Servering
Servicehem
Siloanläggning
Simhall
Sjukhem
Sjukhus
– barnbördshus/BB
– barnsjukhus
– epidemisjukhus
– hospital
– mentalsjukhus
– sanatorium
Sjömanshem
Sjömanshus
Skans
Skogsarbetar-

förläggning
Skola
– arbetsstuga
– borgarskola
– byskola
– flickskola
– folkhögskola
– folkskola
– förskola
– gymnasieskola
– högskola
– katedralskola
– lantbruksskola
– läroverk

– sameskola
– seminarium
– trivialskola
– universitet
– universitets-

institution
– yrkesskola
Slott
– kungligt slott
– lustslott
– privat slott
Slussanläggning
Slussvaktarstuga
Smedja
Societetshus
Sockenmagasin
Sockenstuga
Soldathem
Spinnhus
Spinnneri
Sporthall
Spruthus
Spårvagnshall
Stadion
Stadshotell
Stadshus
Stadstorn
Stadsvakthus
Stalletablissemang
Stenhuggeri
Stormarknad
Studentnation
Synagoga
Sågverk
Säteri

Teater
Telegrafstation/

televerk
Tennishall
Tingshus
Tiondebod

Tjänstebostad
Torp
– båtsmanstorp
– dagsverkstorp
– kronotorp
– soldattorp
Trafikanläggning
Travbana
Tryckeri
Tukthus
Tullhus/tullstation
Tullmagasin
Tunnelbanestation
Turisthotell
Turiststation

Utsiktstorn
Utställningslokal

Varuhus
Varv
Vattenbrunn
Vattenreservoar
Vattentorn
Vattenverk
Verkstad
Vetenskaplig sam-

manslutning
Våghus
Vårdcentral
Väveri

Ålderdomshem
Ångbåtsbrygga

Ämbets-/tjänste-
mannaboställe

Ämbetsverk

Örlogsbas
Örlogsvarv
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Anläggningskategorier ordnade efter
huvudgrupp

Jordbruk
Backstuga/gatehus/

husmanshus
Bergsmansgård
Bondgård
Finngård
Fäbod
Förläggargård
Jordbruksegnahem
Kaptensgård
Kronogård
Kvarn, husbehovs-
Landeri
Nybyggargård/

fjällägenhet
Torp
– dagsverkstorp
– kronotorp

Skogbruk
Flottningsanläggning
Skogsarbetar-

förläggning

Fiske och sjöfart
Båk
Fiskehamnan-

läggning
Fyrplats
Hamnanläggning
Lotsstation
Lotsutkik
Ångbåtsbrygga

Nomadnäring
Sameviste

Hantverk och
manufaktur
Bageri
Bruk
Bryggeri
Bränneri
Faktori
Fiskberednings-

anläggning
Färgeri
Garveri
Gjuteri
Gruva
Hytta
Industrianläggning/

fabrik
Kvarn, industri-
Manufaktur
Mejeri
Repslageri
Siloanläggning
Smedja
Spinneri
Stenhuggeri
Sågverk
Tryckeri
Varv
Verkstad
Väveri

Slott och herr-
gårdar
Bruksherrgård
Herrgård
Kungsgård/kungs-

ladugård
Kungshus
Riksfäste
Slott
– kungligt
– lust
– privat
Säteri

Bostads-
bebyggelse
Borgargård
– handelsgård
– hantverkargård
Bostadshus
– en/tvåbostadshus
– en/tvåbostadshus

med lokaler
– flerbostadshus
– flerbostadshus för

kategoriboende
– flerbostadshus med

lokaler
Familjehotell
Fiskegård
Kollektivhus
Malmgård
Palats/stadsvilla
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Boställen och
tjänstebostäder
Banvaktarstuga
Biskopsgård
Brovaktarstuga
Kanalvaktarstuga
Klockargård
Löneboställe
Officersboställe
Prästgård
– kyrkoherdeboställe
– komministerboställe
Residens
Slussvaktarstuga
Tjänstebostad
Torp
– båtsmanstorp
– soldattorp
Ämbets-/tjänste-

mannaboställe

Religions-
utövning
Frikyrka/bönehus/

missionshus
Församlingshem
Kapell
Kloster
Krematorium
Kyrka
Kyrkbåtshus
Kyrkstad
Kyrkstall
Lappstad
Moské
Synagoga

Offentlig för-
valtning
Domkapitel
Förvaltningsbyggnad

Hovstall
Kommunalhus
Kronomagasin
Landstatshus/länssty-

relse
Riksdagshus
Rådhus
Sjömanshus
Sockenmagasin
Sockenstuga
Stadshus
Tiondebod
Ämbetsverk

Samhällsservice
och teknisk
försörjning
Brandstation
Elverk
Gasverk
Klapphus
Kraftverk
Renhållningsverk
Reningsverk
Spruthus
Stadstorn
Stadsvakthus
Vattenbrunn
Vattenreservoar
Vattentorn
Vattenverk

Rättsväsen
Hovrätt
Häkte
Kriminalvårdsanstalt
Polishus
Rådhus
Spinnhus
Tingshus
Tukthus

Hälso-, sjuk- och
socialvård
Apotek
Arbetshus
Arbetsinstitut
Badhus
– kallbadhus
– varmbadhus
Barnhem
Barnkoloni
Daghem/barnstuga
Dispensär
Distriktsköterske-

mottagning
Fattighus/fattig-

vårdsinrättning
Fritidshem
Helgeandshus
Hälsobrunn
Karantänsanstalt
Krigsmanshus
Kuranstalt
Servicehem
Simhall
Sjukhem
Sjukhus
– barnbördshus/BB
– barnsjukhus
– epidemisjukhus
– hospital
– mentalsjukhus
– sanatorium
Sjömanshem
Vårdcentral
Ålderdomshem

Utbildning och
vetenskap
Akademi
Arkiv
Bibliotek
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Botanisk trädgård
Expositionshus
Hembygdsgård
Konsthall
Konferensgård/

kursgård
Laboratorium
Museimagasin
Museum
Observatorium
Skola
– arbetsstuga
– borgarskola
– byskola
– flickskola
– folkhögskola
– folkskola
– förskola
– gymnasieskola
– högskola
– katedralskola
– lantbruksskola
– läroverk
– sameskola
– seminarium
– trivialskola
– universitet
– universitets-

institution
– yrkesskola
Vetenskaplig

sammanslutning

Handel och
bankväsen
Affärshus
Affärs-/

kontorshus
Auktionshus
Bank
Börshus

Bostadshus
– en/tvåbostadshus

med lokaler
– flerbostadshus med

lokaler
Handelsbod
Handelshus/handels-

kompani
Handelsmagasin
Hypoteksförening
Kontorshus
Lanthandel
Marknadsplats
Packhus
Saluhall
Stormarknad
Tullhus/tullstation
Tullmagasin
Varuhus
Våghus

Folkrörelser och
föreningsliv
Bygdegård
Folkets hus
Föreningshus
Hembygdsgård
Klubbhus
Nykterhetsloge
Ordenshus
Studentnation

Kultur och
nöjesliv
Badhus
– kallbadhus
– varmbadhus
Biograf
Café/konditori
Cirkus
Park
– folkpark

Golfbana
Idrottsplats
Konserthus
Konsthall
Kulturhus
Kägelbana
Medborgarhus
Nöjesfält
Nöjespalats
Operahus
Restaurang/krog
Ridhus
Servering
Socitetshus
Sporthall
Stadion
Stadshotell
Teater
Tennishall
Travbana
Utsiktstorn
Utställningslokal

Försvarsväsen
Befästning
Borg
Citadell
Flygflottilj
Fort
Fästning
Kasernetablisse-

mang/regements-
anläggning

Kastell
Mötesplats/

exercisplats/
lägerplats

Skans
Stalletablissemang
Örlogsbas
Örlogsvarv
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Kommunikations-
väsen
Bensinstation
Bro
Busstation
Flygplats
Fyrplats
Garage
Gästgivargård
Hamnanläggning
Hiss
Hotell
Järnvägsanläggning
Järnvägsstation
Kanalanläggning
Lokstall
Lotsstation
Motell
Parkeringshus
Posthus/poststation
Radiostation
Slussanläggning
Spårvagnshall
Stadshotell
Telegrafstation/

televerk
Trafikanläggning
Tunnelbanestation
Ångbåtsbrygga

Rekreation och
turism
Badhotell
Campingplats
Fritidsby
Friluftsbad
Fritidshus
– sommarvilla
– sommarstuga
– sportstuga
Hälsobrunn

Jaktstuga/jaktvilla
Kuranstalt
Pensionat
Semesterhem
Sjömanshem
Soldathem
Turisthotell
Turiststation

Konstnärligt
skapande
Filmstad
Filmstudio
Inspelningsstudio
Konstnärsateljé
Musikstudio

Parker och
trädgårdar
Botanisk trädgård
Boulevard/esplanad
Koloniträdgård
Park
– folkpark
– järnvägspark
– nöjespark
– stadspark
– trädgårdsförening
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Industrianläggningskategorier

Gummi- och plastvaruindustri
Gruvor och annan utvinnings-

industri för energimineral
– kolgruvor och torvindustri
– industri för utvinning av råpet-

roleum och naturgas inklusive
serviceföretag

– uran och toriumgruvor
Industri för el- och optikprodukter
– industri för kontorsmaskiner

och datorer
– annan elektroindustri
– teleproduktindustri
– industri för precisionsinstru-

ment, medicinska och optiska
instrument samt ur

Industri för läder och lädervaror
– garverier; inustri för reseeffekter,

handväskor, skodon o.d.
Industri för stenkolsprodukter,

raffinerade petroleumprodukter
och kärnbränsle

Jord- och stenvaruindustri
Kemisk industri
Livsmedel-, dryckesvaru- och

tobaksindustri
– livsmedels- och dryckesindustri
– tobaksindustri
Malmgruvor och annan utvinnings-

industri för icke energimineral
– metallmalmsgruvor
– annan industri för mineral-

utvinning

Massa-, pappers- och pappers-
varuindustri; förlag och grafisk
industri

– massa, pappers- och pappers-
industi

– förlag; grafisk och annan repro-
duktionsindustri

Maskinindustri som ej ingår i
annan redovisad bransch/
anläggning

Metallverk och metallvaruindustri
– stål- och metallverk
– industri för metallvaror utom

maskiner och apparater
Textil- och beklädnadsindustri
– textilindustri
– beklädnadsindustri; päls-

industri
Transportmedelsindustri
– industri för motorfordon,

släpfordon och påhängs-
vagnar

– annan transportmedelsindustri
Trävaruindustri
– industri för trä och varor av trä,

kork, rotting o.d. utom möbler
Övrig tillverkningsindustri
– möbelindustri; annan tillverk-

ningsindustri
– återvinningsindustri
Fastighetsbolag och fastighets-

förvaltare
– fastighetsbolag, industrilokaler
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Miljökategorier

Miljökategorier – med utgångspunkt i vissa av riksintressenas land-
skaps- och miljötyper

Militär miljö
Odlingslandskap
– fjällbygd
– dalgångsbygd
– skogsbygd
– slättbygd
– övergångsbygd/risbygd
Fritidsmiljö
– fritidshusområde
– koloniträdgårdsområde
Skogslandskap
Stadsmiljö
Tätort
– badort
– brunnsort
– fiskelägen
– gruvsamhälle
– industriort
– kurort
– skepparsamhälle
– stationssamhälle
– sågverkssamhälle
– turistort
– vintersportort

Bergslagsmiljö
Bruksmiljö
Bymiljö
– bergsmansby
– hantverksby
– gruvby
– jordbruksby
– kyrkby
– skärgårdsby
Finnbygd
Fäbodsmiljö
Förortsmiljö
– arbetarförstad
– bostadsområde
– egnahemsområde
– villastad/villasamhälle
Herrgårds-/slottslandskap
Industrimiljö
Kyrkomiljö
Kust- och skärgårdsmiljö
Utkantbebyggelse
– backstugubebyggelse, gatehus-

bebyggelse, husmansbebyggelse,
tåbebyggelse, utanvidsbebyggelse
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Byggnadsbeskrivningsvariabler
– en översikt
Antal våningar
Antal våningar ovan

mark
Attikavåning
Halvvåning
Källare
– delvis
– hel
Mezzaninvåning
Suterrängvåning
Takvåning
Vindsvåning
– inredd
– oinredd
Ej utrett

Stomme/konstruk-
tion
Betong
– betongstomme med

utfackningskonstruk-
tion

– elementbyggnadskon-
struktion

– pelare
Gjuthus
Lerhus
Murverk
– natursten
– natursten, granit
– natursten, kalksten
– lättbetongblock/

konststen
– lersten/råsten
– silikattegel
– slaggsten
– tegel
– tegel, amerikanskt

förband
– tegel, blockförband
– tegel, holländskt för-

band
– tegel, koppförband
– tegel, kryssförband
– tegel, löpförband
– tegel, munkförband
– tegel, vendiskt/polskt

förband
– tegel, vilt förband
– kallmur
– medeltida

Pisé-teknik
Stålkonstruktion
Trä
– korsvirke
– korsvirke, lerklining
– korsvirke, lersten
– korsvirke, tegel
– kubb
– plank
– restimmer/resvirke
– regelverk/regel-

stomme
– skiftesverk
– stolpverk
– liggtimmer
– liggtimmer, fyr-

kantsvirke med
utknut

– liggtimmer, rund-
virke med utknut

Ej utrett
Ej belagt
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Fasadmaterial
Betong
– infärgad
– målad
– slät
– struktur
– synlig ballast
Glas
– brännlackerat
– spegel
Papp
Plattor/Skivor
– asbestcement/eter-

nit/korrugerad
– asbestcement/eter-

nit/slät
– klinker
– mosaik/glas
– mosaik/keramik
– plast
– träfiber
Plåt
– aluminium
– koppar
– rostfri
– kassett
– korrugerad
– emaljerad
– lackerad
Puts
– borstad/kvastad
– brädriven/skrapad
– slammad
– slät
– sprit
– sprutad/stänk
– mönster/struktur
– kalk
– kalkcement
– ädel

Spån
Stickor/spjälor
Sten
– granit
– kalk
– krit
– marmor
– sand
– skiffer
Tegel
– fasadtegel
– fasadtegel, kalk-

sandsten
– fasadtegel, förblän-

dertegel
– fasadtegel, spiktegel
– glaserat
– säckskurat
Träpanel
– fasspont
– fjäll
– förvandring
– lock
– locklist
– okantad
– pärlspont
– slät
– spont
– stock
– stående
– liggande
– stående/liggande
Tilläggsisolering
Fasadmaterial lika

med stommen
Ej utrett

Fasadkulör
Beige
Blå
Brun
Grå
Grön
Gul
– slamfärg
Lila
Orange
Rosa
Röd
– slamfärg
Svart
Turkos
Vit
Impregnerings-

behandlad
Ofärgad
Ej utrett
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Takform
Brutet tak/mansard-

tak
– valmat
– med valmad spets
Huv
Korstak
Kupa
Kupol
– lökkupol
Kägeltak
Lanternin
Motfallstak/V-tak
Plantak/terrasstak
Pulpettak
– dolt
Pyramidtak
Sadeltak
– valmat
– valmat dolt
– med valmad spets
Spira
Sågtak
Säteritak
Takryttare
Torntak
Turell
Tälttak/topptak/pyra-

midtak
Välvt tak
Ej utrett

Taktäcknings-
material
Ag
Asbestcement/eternit
– korrugerad
– plattor
Bräder
Glas
Grus
Halm
Näver
Papp
Plast
Plåt
– bandtäckning
– bly
– falsad, småplåtsfor-

mat
– falsad, storplåtsfor-

mat
– förzinkad
– järn
– koppar
– korrugerad
– pann
– slättäckning
– tegelimiterande
Spån
– kluven
– sågad
Sten
– kalksten
– sandsten
– skiffersten
Stickor, spillor, pärt
Takpannor
– betong
– bäversvanstegel
– cement
– glaserade
– lertegel, falstaktegel
– lertegel, handslaget

– lertegel, munk- och
nunnetegel

– lertegel, strängpres-
sade enkupiga

– lertegel, strängpres-
sade trekupiga

– lertegel, strängpres-
sade tvåkupiga

Torv
Ved
Vass, strå
Ej utrett

Utvändiga
detaljer
(tillvalsuppgift)
Balkong
Burspråk
Frontespis
Fronton
Förstukvist/brokvist
Karnap
Köksfarstu
Portal
Skärmtak
Torn
Trappa
Trapphus
Veranda
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Sammanfattning av uppgifter i registret

Obligatoriska uppgifter Tillvalsuppgifter

INVENTERINGSBAKGRUND
Inventeringens namn Beställare
Inventeringsperiod Eventuell publicering (titel
Inventeringstyp, förval och tryckår)
Inventeringens syfte
Inventerare
Ansvarig arbetsledare
Inventerande institution
Förvaringsplats

FASTIGHETSINFORMATION
 (Uppgifterna hämtas från fastighetsdatasystemet)

Fastighetsbeteckning
Tidigare fastighetsbeteckning
Fastighetens ursprung
Län, kommun, kommundel, församling,
   fastighetens adress
Planer och markreglerande bestämmelser

MILJÖ OCH ANLÄGGNING
Miljöns namn Arkiv, litteratur m.m.
Miljökategori, förval
Miljöbeskrivning
Anläggningens namn
Anläggningskategori inklusive huvudgrupp, förval
Anläggningsbeskrivning
Situationsplan

KULTURHISTORISK VÄRDERING AV EN ANLÄGGNING
Kriterier, förval
Motivtext
Värderingstidpunkt
Värderingsgrupp
Gradering, förval

RIKSINTRESSEN M.M.
Ingår i för kulturmiljövården
värdefullt område
– av riksintresse
– i kulturmiljöprogram
– av annat slag
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BYGGNAD
Administrativa uppgifter

Husnummer/byggnadsbeteckning
Ekonomiskt kartbladsnr och koordinater
Socken, landskap

Kulturhistoriska uppgifter
Byggnadskategori, förval Dagens användning, förval

Byggnadens namn
Byggnadens adress
Måttuppgifter
Upprustningsbehov
Historik

Tillkomst
Byggnadsår Arkitekt, byggmästare,
Källa för nybyggnadsår byggherre m.fl.

Åtgärd
Arkiv, litteratur m.m.

Byggnadsbeskrivning
Antal våningar, förval Utvändiga detaljer
Stomme/konstruktion, förval Kompletterande
Fasadmaterial, förval exteriörbeskrivning
Fasadkulör, förval Interiörbeskrivning
Takform, förval Planskiss
Taktäckningsmaterial, förval
Inventeringdatum

Kulturhistorisk värdering av en byggnad
Kriterier, förval
Motivtext
Värderingstidpunkt
Värderingsgrupp
Gradering, förval

UPPGIFTER VID OMRÅDESINVENTERING
Områdets namn
Miljökategori och -namn
Anläggningskategori inklusive huvudgrupp, förval
Byggnadskategori, förval
Fastighetsbeteckning och husnummer
Nybyggnadsår
Situationsplan/områdeskarta
Områdesbeskrivning

INDUSTRIBEBYGGELSE

FOTOGRAFIER
Fotomaterialets förvaringsplats
Bildrättsinnehavare
Fotograf
Bildnummer
Fotodatum
Uppgift gällande anläggningens namn eller fastighetsbeteckning och motiv




