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Inledning
Sveriges Lantbruksuniversitet, sökte tillstånd i april 2012, för ändring av byggnadsminnet
Skinnskattebergs herrgård av Länsstyrelsen i Västmanlands län (Dnr. 432-2097-2012).
Ändringen behövde genomföras för att tillgodose brandskydd och utrymning, samt
tillgänglighetsanpassning enligt handisams riktlinjer: Skapande av utrymningsvägar i form av
brandtrappa på gaveln. I övrigt översyn och komplettering av skyltning för utrymningsvägar.
Begäran om kompletterande uppgifter begärdes in av länsstyrelsen (Dnr. 432-1603-12).
Beslut om tillstånd för brandsäkerhetsåtgärder på huvudbyggnaden inom byggnadsminnet är
daterat 2013-07-03. Tilläggsbeslut är daterat 2015-06-26.
Västmanlands läns museum fick uppdraget som antikvarisk expert i ärendet. Antikvarisk
medverkan har utförts av byggnadsantikvarie Ellen Holtermann Wiig, som tillsammans med
Christina Andersson även sammanställt denna rapport. Arbetena genomfördes under hösten
och vintern 2015/2016.
Skinnskattebergs herrgård uppfördes i slutet av 1700-talet och stod färdig vid 1790-talets
början. Den rokokopräglade huvudbyggnaden har flera välbevarade inredningar, bland annat
stora salen som inreddes efter Erik Palmstedts ritningar. Byggnaden förklarades den 30
december 1974 för byggnadsminne med fastsällande av skyddsföreskrifter den 7 april 1993.
I Skinnskattebergs herrgård bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildning av
skogsmästare, Skogsmästarskolan.

Karta över Skinnskatteberg. Herrgården är markerad med röd cirkel på kartan. Utdrag ur digitala
fastighetskartan från 2004.

Historik
Skinnskattebergs bruk anlades vid mitten av 1700-talet. Bruket förvärvades 1771 av Wilhelm
Hising som lät uppföra herrgården.1 Först byggdes den västra flygeln som stod klar 1775, två
år senare färdigställdes den östra flygeln och efter ytterligare ett par år stod huvudbyggnaden
klar. I flera av rummen finns väggmålningar. De är målade i s.k. ”pompejansk stil”. Väggarna
är då indelade i fält omgivna av bl.a. växtornamentik som ibland bildar ramar runt motiv ur
dels den antika mytologin dels bilder av bruksverksamhet. Målningarna är utförda av Erik
Norrlander och Joakim Öberg.
År 1935 tog staten över Skinnskattebergs herrgård och diverse ombyggnader gjordes, bland
annat byttes fönstren ut. Under 1960-talet gjordes två befintliga fönster om till balkongdörrar
på östra flygeln. År 1974 förklarades herrgården som statligt byggnadsminne och övergick till
vanligt byggnadsminne 1994 då herrgården övergick i privat ägo. Idag ägs byggnaden av
Sveriges lantbruksuniversitet och i lokalerna huserar Skogsmästarskolan.

Byggnadsvårdsåtgärder/ändringar av byggnadsminnet
Ett fönster på västra gaveln i rum nummer 306 har ersatts av ett nytt fönster utan mittpost
”fönsterdörr”, ut till en ny brandutrymningstrappa. De två norra källarfönstren i rum 102 har
förstärkts med brandsäkra fönsterglas på insidan, för att brandsäkra fasaden intill
utrymningstrappan. Byte av fönsterbågar och fönsterglas har skett i två rum. Dessa fönster är
grannfönstret i rum 306 på plan 2 samt fönster i rum 205 A på plan 1. Utrymningstrappan har
utförts enligt ritningar från Byggstatik AB. Trappan är av fabrikat Weland. Nya rökdetektorer
och nya utrymningsskyltar har satts upp och en pardörr på plan 2 har försetts med
nödutrymningsbeslag.

Västra gavelfasaden samt fönster i rum 306 före ombyggnadsarbeten 2015. Bildnummer:Vlm_kmvEHW-979
och Vlm_kmvEHW-966
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NCC monterade utrymningstrappan. Byte av fönster till fönsterdörr och övriga fönsterarbeten
har utfördes av Trädgårdstjänst i Örebro AB. KAMA Säkerhetsteknik ansvarade för samtliga
installationer avseende brandskydd i byggnaden.
Befintliga rökdetektorer har modifierats och nya rökdetektorer har satts upp i följande rum på
plan 2: i förstugans trappa och i passage rum 303, i Blå salongen rum 305, grupprum 306,
pausrum 308 och i passagen in till datasalen rum 308/307, i datasalen 309, i datasal 313 samt
i biblioteken rum 317, 319, 320.
Utrymningsskyltar har satts upp i följande rum på plan 2:
i passagen från förstugan rum 303 in mot pausrummet, i datasalen rum 309. Blå salongen
rum 305, datasalen rum 313,och i bibliotek rum 317, 319 och i rum 320. Se situationsplan på
nästa sida.
Pardörren mellanrum 305/306 har försetts med nödutrymningsbeslag.
Låskistor på befintliga dörrar har bytts i rum 303, passagen 304 och i rum 306.

Uppmätning och diskussion om var nytt nödutrymningsbeslag
bäst placeras på pardörr mellan rum 306/305. Bildnummer: Vlm_kvmEHW-985

Nya nödutrymningsbeslag på plats på dörr mellan rum 306/305. Bildnummer: Vlm_kmvEHW-1371
samt Vlm_kmv-1373

Situationsplan över våningsplan 2 visar nya installationer avseende brandskydd i byggnaden.
Bilden tillhör Kama Säkerhetsteknik.

Befintlig rördetektor i blå salongen rum 305 före renovering.
Bildnummer:Vlm_kmv-EHW-971.

Uppmätning för placering av utrymningskylt.
Bildnummer:Vlm_kmvEHW-970.

Utrymningskyltar på plats vid och ovan pardörr i Blå salongen. Bildnummer:Vlm_kmvEHW-1365

Belyst utrymningsskylt på plats i rum 317, (bibliotek). Bildnummer:Vlm_kvmEHW-1361.

Ny rökdetektor på plats i rum 319, sladdarna är målad i takfärg NCS S 1502-Y
och därför knappt synliga. Bildnummer:Vlm_kmvEHW-1359.

Blåa salongen med målad sladd. Bildnummer: Vlm_kvmEHW-1364

Ny utrymningstrappa på västra gaveln. Fönstret i rum 306 är utbytt mot nytt fönster utan mittpost
”fönsterdörr”. Även källarfönstren i anslutning till brandtrappan har fått nytt brandsäkert.
Bildnummer Vlm_kmvEHW-1376

Resultat (diskussion)
I följande rapport har endast förändringar som utförts på plan 2 redovisats, eftersom interiörer
på plan 2 är skyddad enligt KML.
Under arbetets gång disskuterades utrymningsskyltarnas placering och storlek. Enligt
länsstyrelsen krav fick inte skyltarna vara större än 290 x 155 x 38 m.m. Museet har deltagit i
diskussionen och varit rådgivande avseende placering och storlek i olika rum. Utbytta
fönsterbågar och ny fönsterdörr är målad med linoljefärg, färgkod NCS S 5040-Y20R. Detta i
enlighet med byggnadens övriga fönster. Enligt länsstyrelsens beslut skulle nya elkablar
överstämma med vägg- och takkulör, för att på bästa sätt smälta in i miljön. Vid
slutbesiktning konstaterades att sladdarna ännu inte målats i rum 305, 306, 308, och 319.
Museet tog färgprov och beslut togs om att måla elkablar i NSC S 1502-Y (grön umbra). Efter
målning enligt museets rekommendationer skickade SLU över fotografier som bevis att
arbetet blivit utfört. Den nya brandtrappans färgsättning diskuterades också. Skulle den målas
för att bättre smälta in i miljön? Efter noga övervägande valde man att lämna den omålad.
Trappan är ett nytt och modernt inslag och får representera sin tids utformning och ideal
avseende brandsäkerhet och utrymningskrav.
Samtliga åtgärder är godkända utifrån antikvarisk synvinkel.
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