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UTMANINGEN

Hightech bevarar  
konstskatterna

Nu renoveras Nationalmuseum. Toppmodern teknik ska gömmas under 
golv och bakom väggar. Mikaela Ravelius ser till att allt material som 

används klarar de höga miljökraven. 

U
tsikten från andra våningen 
och ner mot en av de två 
ljusgårdarna är ingen 
vacker syn. Maskiner och 
människor jobbar bland 
högar med sten och grus 
och ljudet är öronbedö

vande. Sprängningar har öppnat ett 
djupt schakt i en del av golvet för att ge 
plats för hissar och teknisk utrustning. 

Hela Nationalmuseum har tömts på 
konst. Carl Larssons väggmålningar 
är inplastade och i de stora salarna på 
plan 2 och 4 är de gamla parkettgolven 
uppbrutna. Tjocka buntar med vita 
kablar har rullats ut och kommer så små
ningom att döljas under nya vackra golv.

Den efterlängtade restaureringen av 
museet som pågår i tre år ska ge huset ett 
bättre inomhusklimat, brandskydd och 
säkerhet, men det gäller att gå försiktigt 
fram. Museibyggnaden från 1866 är ett 
statligt byggnadsminne och miljökraven 
under ombyggnaden är höga. 

Mikaela Ravelius är  projektingenjör 
och miljöansvarig för Skanska och 
 Skanskas alla underentreprenörer.
Vad är ditt ansvar i projektet?

– Jag ska se till att beställarens, Statens 
fastighetsverks, miljökrav följs och att 
alla närmare 40 underentreprenörer 
vet vad som gäller. En stor del av arbetet 
innebär möten med underentreprenörer 
där jag hjälper dem att lösa problem som 
uppstår och ser till att all dokumentation 
kommer in. För framtiden vill beställa
ren veta vilka material som finns i huset. 
Om det visar sig om 15 år att en fogmassa 
inte längre anses vara miljövänlig ska 
det finnas tydlig dokumentation om var 
i huset den har använts. 

Hur höga är miljökraven?
– För byggnaden har projektet ambi

tionen att nå en miljöprestanda som 
motsvarar Miljöbyggnad Silver. När det 
gäller energianvändning är 
ambitionen att klara kraven 
för det europeiska certifie
ringssystemet GreenBuil
ding. Vid en ombyggnad 
som den här krävs det att 
energiförbrukningen sänks 
med 25 procent jämfört 
med tidigare. Alla material 
som vi använder kontrol
leras också mot Byggvaru
bedömningen, en databas 
som Sveriges största fastig
hetsägare och byggherrar 
tagit fram, en gemensam 
standard för miljöbedöm
ning av varor. Där kontrol
lerar vi alla material och 
kemiska produkter. Ibland föreslår en 
entreprenör en produkt som inte är 
godkänd och då måste de leta efter ett 
alternativ. Det kan ta lite tid och därför 
är det viktigt med framförhållning.
Är det svårt att få alla att förstå de 
stränga kraven?

– En del entreprenörer har arbetat med 
liknande krav, andra som inte har samma 
erfarenhet tycker att det är lite knepigt. 
Varför får material som har fungerat bra 
i andra projekt inte användas här? Min 
uppgift är att förklara varför vi har så 
höga miljökrav och hjälpa dem att klara 
kraven. Ingen entreprenör får allt kastat 
i knät, det här är ett samarbete. 
Vilka är de största utmaningarna i det 
här projektet?

– Oj, de är många. Dels är det ett 

enormt stort hus på 21 000 kvadratmeter. 
Den speciella miljön innebär att vi måste 
vara så försiktiga. Vi får till exempel inte 
dra in  vattenslangar i huset eftersom det 

blir enorma skador om de går 
sönder. Vi får inte heller luta 
material mot väggarna. En 
vanlig vit vägg kan dölja något 
oersättligt. Vi måste vara 
försiktiga med dammsprid
ning och noga med inom
husklimatet. Det är också 
mycket material som måste 
transporteras in och ut ur 
huset och det kräver tålamod 
och planering eftersom vi 
inte kan ta in stora maskiner.
Hur kommer besökarna 
att märka ombyggnaden 
när museet öppnar igen 
under 2018?

– Känslan av 1800talet 
kommer att finnas kvar, men det ska inte 
längre kännas gammalt och opraktiskt 
utan i stället gammalt, välfungerande och 
välbevarat. Det kommer också att bli lju
sare eftersom fönstren i de stora salarna 
tidigare var täckta för att skydda de käns
liga målningarna. Alla fönster restaureras 
och man sätter uvglas som gör att man 
kan släppa in dagsljuset igen och bjuda 
på den vackra utsikten mot slottet. 
Vad kommer du själv att känna när du 
besöker Nationalmuseum i framtiden?

– Stolthet över att få ha varit en del 
av det här projektet. Vi har sett till att 
museet behåller sin gamla känsla, men 
fungerar bättre för konsten och för alla 
som besöker det och som jobbar här.
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Utbildning: Byggnadsingen-
jör på yrkeshögskola två år, 
dessutom fyra terminer arke-
ologi och en kurs historia.
Aktuell med: Anställd på 
Skanska hus, Stockholm 
Syd och miljöansvarig för 
Skanskas och alla bolagets 
underentreprenörer som 
deltar i ombyggnaden av 
Nationalmuseum.
Gör om fem år: Det här pro-
jektet blir ju svårt att toppa 
(skratt). Det skulle vara roligt 
att vara med vid en renove-
ring av en gammal kyrka. 



MILJÖPOLIS. Ombyggnaden 
i ett hus som Nationalmuseum 

ställer stora krav på alla 
inblandade och Mikaelas 

ansvar är att se till att de hårda 
miljökraven följs. 


