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Om föredraget (abstract)
En modell för riskhantering av byggnadskonst - erfarenheter från infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt kan innebära olika hot för kulturarvet. Ofta relaterar vi till hot som förändrar den fysiska miljön - där konsekvenserna är
tydliga och synliga i stadsbild eller byggnad. Men vilka är hoten för byggnadernas fasta konst? Vilka är riskerna för dessa delar i en historisk
byggnad? Påverkas arkitektoniska stuckdetaljer, vägg- och valvmålningar, altaruppsatser och predikstolar vid infrastrukturprojekt? Vad är det i
denna typ av objekt och ytor som vi inte kan förlora om risker inträffar? För byggnadsanknuten konst behövs ett annat perspektiv på
riskhantering. Föredraget presenterar en riskhanteringsmodell vars metod och systematik tillämpats för att identifiera, värdera och hantera
vibrationsrelaterade risker för konst och kulturhistoriska ytskikt. Modellen som presenteras utvecklades för kyrklig konst i kulturhistoriska
kyrkor inför bygget av Citybanan i Stockholm och var i bruk under projektets tunneldrivning (åren 2010-2014). Modellen utvecklades för att
säkerställa att kyrklig konst med särskilda värden inte påverkas av vibrationer som alstras från byggprojektet. Modellens fokus är att förhindra
att skador inträffar. Genom att sätta in en systematisk övervakning (monitorering) av den kyrkliga konsten under byggtiden kan ev.
förändringar i konsten upptäckas i tid och förebyggas och inte konstateras i efterhand.

Modellen bygger på momenten; identifiering, värdering och hantering av vibrationsrelaterade risker för byggnadsanknuten konst och
kulturhistoriska ytskikt. Riskerna hanteras genom att ytskikt och sakrala artefakter med särskilda värden vars konstruktioner,
materialuppbyggnader eller tillstånd tillskrivits som vibrationskänsliga övervakas inom fastställda tidsperioder på ett systematiskt och
reproducerbart sätt. Därmed är det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka om konstens påverkas och förhindra att skador uppstår. Till den
löpande övervakningen finns en beredskapsplan kopplad. Den består av temporära förebyggande lösningar, möjliga att tillämpa om
övervakningens kontroller visar behov för detta.

Presentationen vill även inspirera till hur denna modell kan användas i andra sammahanhang för att förebygga risker för byggnadsanknuten
konst som inte är relaterade till vibrationer t.ex. klimat eller luftföroreningar samt vara ett verktyg för underhållsprognoser av artefakter med
särskilda värden.

Om föredraghållaren: Anna Henningsson är utbildad i Köln vid Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS), University of Applied Sciences
(1998-2003). Sedan 2010 arbetar Anna som verksamhetsledare för Disent AB, ett tvärvetenskapligt företag som arbetar med dokumentation,
undersökningar och kunskapsförmedling kring fast konst i byggnader. Under de senaste sex åren har Anna arbetat med riskhantering och
undersökningar av byggnadsanknuten konst i kulturhistoriska kyrkor i samband med infrastrukturprojekt i Stockholm som Citybanan,
Tvärbanan samt andra byggprojekt som medför att vibrationer alstrats.
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Är det denna typ av byggnadskonst som är hotad?
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Modellens bakgrund och syfte

Syfte
Förebygga

Bakgrund
Tunnelbygge under Stockholm city

Omfattning
Fem kyrkobyggnader med fast konst - drygt 400 enheter av konst

Användning
Tillämpades under tunnelbygget för Citybanan, Stockholm (2008-2014)

Krav
Faktabaserad

Modell
Kombination av metoder som används inom kulturvård och tunnelbygge
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Omfattning och ytor:
Modell för fem kyrkor med
400 enheter av konst av
olika material och
konstruktioner

1 enhet = 10-25m²

Modellens bakgrund och syfte
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Modellens bakgrund och syfte

Orsaker till förlust eller skada

1. fire
2. water (e.g. ingress through roof, burst pipes)
3. criminal action (e.g. vandalism, stealing)
4. physical forces (e.g. vibration, dropping objects)
5. pests
6. Light and ultraviolet radiation
7. contamination (e.g. dust, pollution)
8. incorrect temperature
9. incorrect relative humidity
10. dissociation (e.g. unregistered items, incorrect object location)

SAMVERKAR
Enbart förebygga risker relaterade till 1 av de 10

påverkansfaktorerna

Grupp 4 (physical forces, e.g. vibration)

10 Agents of Deterioration
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METOD 1: Visuell dokumentation

METOD 2: Tekniska mätningar
av materialen

METOD 3: Tekniska mätningar av
omgivande faktorer

Modellens bakgrund och syfte

Faktabaserat – vilken fakta – vilka beslut
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Värdegrund och principer

• Byggnadskonsten ska inte påverkas

• Fakta för beslut: transparent och reproducerbart

Spårbarhet

 Vad gjordes (eller gjordes inte) inför, under och
efter projektet med byggnadskonsten.
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Modellens delar och innehåll

IDENTIFIERA VÄRDERA HANTERA

UTVECKLA
MODELL
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IDENTIFIERA

• Hur är konsten i
byggnaden
tillverkad?

• Vad har påverkat
konsten över tid –
skador och orsaker
(status)

• Hur är konsten
integrerad i
byggnaden?

• Var befinner sig
källan för påverkan
i förhållande till
konsten?

VÄRDERA

• Vad betyder
objektet?

• Finns det
svagheter i
konstens
tillverkningssätt?

• Vad har påverkat
konsten över tid?

• Är befintlig status
ett hot?

• Scenarier och
effekter

HANTERA

• Direkta åtgärder

• Indirekta åtgärder

• Inga åtgärder

• Beredskap genom
periodiska
kontroller

Modellens delar och innehåll

Disent AB©



Modellens delar och innehåll

IDENTIFIERA

Foto: Hans Ekestang 2009

Trafikverket, projekt Citybanan©



Modellens delar och innehåll

IDENTIFIERA

Foto: Mikael Ullen

Trafikverket, projekt Citybanan©
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Modellens delar och innehåll

IDENTIFIERA
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Uppmätningsritningar Disent AB©

Utförda av: Disent AB och
Fokus GmbH Leipzig



Modellens delar och innehåll

IDENTIFIERA
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Modellens delar och innehåll

VÄRDERA

Värdera och komprimera informationen som samlats in
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Ritning från Gustaf Vasa församling

Modellens delar och innehåll

VÄRDERA

Uppmätningsritning:
Disent AB© och Fokus GmbH Leipzig



Modellens delar och innehåll

VÄRDERA

Disent AB©
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Modellens delar och innehåll

HANTERA

DIREKTA ÅTGÄRDER INDIREKTA ÅTGÄRDER INGA ÅTGÄRDER

Disent AB©



Modellens delar och innehåll

HANTERA
DIREKTA ÅTGÄRDER

Reversibla Irreversibla

Fångstanordning för stuckdelar
Disent AB©
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Modellens delar och innehåll

HANTERA
DIREKTA ÅTGÄRDER

Reversibla Irreversibla

Konservering – fästning av ytskikt
Disent AB©
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Modellens delar och innehåll

HANTERA
INDIREKTA ÅTGÄRDER
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Modellens delar och innehåll

HANTERA
INDIREKTA ÅTGÄRDER

Foto: Hans Ekestag

Trafikverket, projekt Citybanan©



Modellens delar och innehåll

HANTERA
INGA ÅTGÄRDER

I Disent AB© I Trafikverket, projekt Citybanan©
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Modellens delar och innehåll

HANTERA

DIREKTA ÅTGÄRDER INDIREKTA ÅTGÄRDER INGA ÅTGÄRDER

I ett tidigt skede kunna upptäcka tendenser till
förändring (skador) kyrkornas konst orsakade av

byggverksamheten för att kunna förebygga
Förebygga genom kontroller och beredskap
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Erfarenheter

Tänka tillsammans

Interdisciplinärt

Vilken fakta – vilka beslut?

400
enbart möjligt
med en tydlig

modell och
systematik

De 10 samverkar

Fotografera relevant
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Modellens bakgrund och syfte

Orsaker till förlust eller skada

1. fire
2. water (e.g. ingress through roof, burst pipes)
3. criminal action (e.g. vandalism, stealing)
4. physical forces (e.g. vibration, dropping objects)
5. pests
6. Light and ultraviolet radiation
7. contamination (e.g. dust, pollution)
8. incorrect temperature
9. incorrect relative humidity
10. dissociation (e.g. unregistered items, incorrect object location)

SAMVERKAR

10 Agents of Deterioration

Den här presenterade modellen vill inspirera till användning
i andra sammahanhang - för att förebygga risker för
byggnadsanknuten konst som inte är relaterade till

vibrationer t.ex. klimat eller luftföroreningar samt vara ett
verktyg för underhållsprognoser av artefakter med särskilda

värden.



Utblick

Förebyggande förhållningsätt

En modell för att hålla de 10 påverkans faktorerna i schak

Ett omvänt synsätt på vård

Skapar delaktighet i praktiken
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Tack för er uppmärksamhet!

www.disent.se
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Ta del av publicerade artiklar kring modellen via länk ovan:
”Preventiv conservation of chuches during tunneling work in Stockholm” (2009)

”Nya ögon på kyrkornas konst” (2014)


