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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Under 2014 gjorde Lunds pastorat en ansökan om tillgänglighetsanpassning av 
Stora Råby kyrkas entré. Ritningsförslag till ramp utfördes av Anna Sandberg, 
inredningsarkitekt. Antikvarisk konsekvensbeskrivning till ansökan utfördes av 
undertecknad. En bearbetning av förslaget och komplettering gjordes därefter 
den 9 april 2014. Länsstyrelsen lämnade tillstånd till åtgärderna 2014-04-25. 
Ytterligare ändringar av förslaget gjordes därefter då man upptäckt att trappan 
hamnade för nära aktiva gravrätter. Startmöte för byggarbetet hölls i september 
2015. En arkeologisk förundersökning utfördes i samband med grävning för ram-
pens grundläggning i enlighet med beslut 431-11-250-2014. Undersökningen 
utfördes av Kulturen i Lund, Ivan Balic. Anläggningsarbetet utfördes under sep-
tember och oktober med antikvarisk slutbesiktning den 23 oktober.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Stora Råby kyrka 
Socken   Stora Råby 
Kommun   Lund 
Arbetshandlingar Anna Sandberg inredningsarkitekt  
Länsstyrelsens diarienummer 2014-04-25, 433-4136-2014 
Regionmuseets diarienummer L12.30-30-14, 1353 
Byggherre/beställare  Lunds pastorat 
Entreprenör   Markkompaniet syd AB 
Smide    Ulf Engfalk, Reslöv.  
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/ 

Landsantikvarien i Skåne  
genom Kerstin Börjesson 

Byggnadstid september-oktober 2015 
Slutbesiktning 2015-10-23 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning 
Rapport granskad av Anna Rabow 

Historik med relevans för ärendet 
Stora Råby kyrka består av kor och långhus uppförda under 1300-talet, vapenhus 
från 1400-talet samt torn från slutet av samma århundrade eller tidigt 1500-tal. 
Kyrkogården var fram till 1835 mycket liten och omgav kyrkan. År 1835 utvidga-
des kyrkogården mot öster, 1864 mot norr och 1889 mot väster. Den gamla 
kyrkogårdens begränsning kan ännu anas i gångstråken kring kyrkan som bör ha 
varit läget för kyrkogårdsmuren. Under 1800-talet förstärktes tornets murverk 
med två strävbågar mot tornets västra sida under ledning av domkyrkoarkitekten 
C. G. Brunius. År 1909 genomfördes en större renovering då tornet byggdes till 
med ett vindfång och ny ingång mellan tornbågarna efter ritningar av dåvarande 
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domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Ingången till kyrkan flyttades vid detta till-
fälle från vapenhuset i söder till västra entrén. Vapenhuset gjordes om till sakri-
stia. På 1960-talet lades gångstråken närmast kyrkan om med smågatsten och 
terrasseringsmurar av storgatsten gjordes norr och väster om kyrkan. Trappor till 
kyrkogårdsgrindarna i söder anlades. Den västra trappan lades om 1983 med en 
ramp i mitten och trappsteg vid sidorna. Trappan utfördes med smågatsten och 
kantsten. 

Beskrivning före åtgärderna 
Huvudingången i tornets västra sida utgörs av en stickbågig muröppning med 
ursprunglig pardörr utvändigt täckt med svartmålad brädpanel.  En bred tröskel 
av sten ligger utanför dörren, som anslag till dörren och en bra bit över både yttre 
marknivå och vindfångets golvnivå. Ett stort vilplan finns utvändigt mellan 
strävbågarnas murpelare med tre trappsteg ned till grusgången. Vid sidorna av 
vilplanet finns huggna rännor för vattenavrinning.  Ytterligare en ingång finns på 
vapenhusets södra sida. På tornets södra sida finns en utvändig, hög trätrappa 
med ingång till andra tornvåningen.  

Kyrkogården omger kyrkan på alla sidor. Ingång till kyrkogården är genom 
en grind av svartmålat smidesjärn från bygatan. Innanför grinden finns en relativt 
brant ramp av smågatsten med trappsteg längs båda sidor belagda med singel. 
Från trappan till kyrkans västra entré täcks huvudgången av singel. Fram till det 
gamla vapenhuset vid långhusets södra sida liksom på tornets norra och södra 
sida fram till torntrappan finns gångar av smågatsten.  

 

 

Entrén till kyrkan före arbetenas början.  
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Skadebild/Motiv till åtgärder 
Ingången till kyrkan i Stora Råby låg flera trappsteg upp och behövde göras 
tillgänglig för handikappade och personal. I dörröppningen till kyrkan fanns en 
hög tröskel av granit som också innebar ett hinder.  

Åtgärdsförslag 

Ytan framför huvudentrén var liten och möjligheterna till placeringen av en ramp 
var därför begränsade. Med en placering av rampen mot söder fick rampen 
förbindelse med södra entrén till kyrkogården, vilken används av 
begravningsentreprenörer vid intag av kistor i kyrkan. Rampen vid denna entré 
kan dock inte anses handikappanpassad då den har en lutning på över 15 %. Den 
södra ingången skulle även fortsättningsvis användas som huvudinfart för 
begravningsentreprenörer. Den rekommenderade vägen för rörelsehindrade 
skulle dock vara från parkeringen och gången från norra sidan om kyrkan. För att 
få en lägre lutning på rampen behövde marknivån höjas upp något vid rampens 
början i söder. Gången söder om kyrkan skulle då hamna i nivå med marknivå 
framför rampen. Vilplanet utanför entrén behövde höjas upp till tröskeln och 
ursprungligen föreslogs att en fasad kil skulle läggas på tröskelns insida för att 
ingången skulle göras tillgängliganpassad. Dörren skulle då behöva hängas om 
och höjas för att kunna stängas. Genom att istället sänka tröskeln i huvudentrén 
kunde rampens längd kortas ytterligare något då vilplanet kunde läggas på en 
lägre nivå. Rampen projekterades att få en lutning på 8,3 % vilket godkändes av 
Lunds kommuns tillgänglighetsansvarige. 

Utförda åtgärder 
Den befintliga trappan framför ingången och de gamla stenhällarna till vilplanet 
revs. Dessa användes sedan i bärlagret till rampen. En brunn från takavvattningen 
lokaliserades vid grävarbetena väster om kyrkan. Ny ledningsdragning från 
stuprören utfördes till denna. Brunnen är belägen något väster om trappan. Vid 
anläggandet av rampen grävdes ett schakt cirka en meter djupt. I detta lades en 
dränering samt ett lager grus och cirka 200 mm under marknivå sattes sidomu-
rarna i en armerad gjutgrund. I anslutning till kyrkans murar lades platonmatta 
för att förhindra att fasaderna skadas av fukt från rampens grundläggning.  

Vid ingången till kyrkan togs tröskelstenen bort och lades om på samma 
nivå som den inre golvnivån. En springa i ojämnheter mellan tröskeln och de inre 
golvplattorna lagades i med bruk. Det yttre vilplanen lades med nya granithällar i 
samma nivå som tröskeln.  
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Trappan och gången från söder fram till kyrkan före arbetenas början.  

 

  

Befintlig ramp och trappa från bygatan i söder.  

 

 
En ränna för stödmuren grävdes.  
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I rännan lades en dränering. 

 

 
Tröskeln vid entrén sänktes.   
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Anläggningsarbetet började med att sidomurna göts på plats.  Rampen/trappan sedd från norr. 

 
Rampen från söder.  

     
Trappstegen sätts på plats (till vänster). Till höger: rampen sedd från norr.   
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Den nya rampen fick 1300 millimeters bredd. Till rampens sidomurar och 
avtäckning användes krysshamrad Bjärlövsgranit från Naturstenskompaniet. 
Stenhällarna som användes hade en bredd på 500 mm. Sidomurarna fick en 
bredd på 200 mm. Stegen till trappan var utförda med kontrastlinjer av diabas, 50 
mm bredd. Under arbetets gång bestämdes att räcken skulle utföras som på 
Holmby kyrkas ramp, av järnsmide.  

Vid rampens början i söder fylldes marken upp för rampen inte skulle bli 
för brant. Påfyllnaden gjordes till en höjd motsvarande gången från kyrkans södra 
sida. En jämn övergång skapades därmed från detta håll. Marknivån på ett par 
gravplatser väster om rampen fick också fyllas upp. Trappan/rampen från södra 
grindöppningen förlängdes med ett brett steg likt de övriga men med brantare 
lutning (24,4%). En plattform av grus skapades mellan rampen till kyrkan och 
rampen från grinden. Mellan dessa lades en kantsten med granit som stöd likt 
övriga steg i södra trappan. I granitstenen borrades hål för ett demonterbart sta-
ket som ska förhindra att man åker rakt ut i gatan om man har tillräcklig med fart 
från rampen. Längst i söder lades rampen på samma nivå som den anslutande 
gången från öster.  

Efter anläggandet av rampen lades kantstenar mot rampens östra sida och 
marknivån höjdes till en jämn övergång från rampen på denna sida. En 
stenläggning av smågatsten invid kyrkans sydvästra hörn fram till en utvändig 
torntrappa lades om i jämn nivå med rampen. De upphöjda partierna vid ram-
pens östra sida och gravplatserna i väster grässåddes. Gångstråken täcktes med 
singel likt tidigare.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Trappan var i de ursprungliga handlingarna förlagd rakt framför entrén till kyrkan 
men flyttades till den norra sidan av vilplanet. Ändringen kunde enligt med-
delande från Länsstyrelsen rymmas inom gällande tillstånd.  

Räcket till rampen utfördes av smidesjärn av finsmeden Ulf  Engfalk, 
Annelöv. Förlaga till järnräcket var ett räcke till ramp i Holmby kyrka utfört av 
samma smed något år tidigare, efter ritning av Danewids ingenjörsbyrå.  

Sänkning av tröskeln utgjorde en ändring från de ursprungliga handling-
arna.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
I samband med konsekvensbeskrivningen för kyrkans kulturhistoriska värde 
anmärktes på att det ursprungliga förslaget behövde bearbetas ytterligare vilket 
gjordes. Genom sänkning av tröskeln till dörren undvek man onödiga ingrepp i 
dörr och innergolv. Genom ändring av räcket till järnsmide fick rampen ett 
skönhetsvärde som inte ska underskattas. Anläggningsarbetet gjordes med stor 
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noggrannhet med fint resultat framför allt vad gäller stenläggningen. Problem 
fanns vid slutbesiktningen med räcket söder om rampen som inte gick att 
demontera. Detta ska dock åtgärdas av entreprenör. Åtgärderna kan till stora 
delar anses reversibla med undantag för ingrepp i fornlämningen. De gamla 
trappstenarna finns bevarade under rampen om man vill återställa trappan. Ge-
nom rampen har kyrkan gjorts tillgänglig för handikappade och kommer även att 
underlätta för kyrkans personal och begravningsentreprenörer. Ur antikvarisk 
synpunkt är åtgärderna väl utförda och slutresultatet positivt.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2014-01-13  Förslag till tillgänglighetsanpassning Anna Sandberg 
2014-04-25  Beslut Länsstyrelsen i Skåne 433-4136-2014 
2015-09-09  Reviderade handlingar till ny ramp Markkompaniet JS 

 

 

Lund 2016-01-22 
Kerstin Börjesson 
 
 
 

     

Rampens södra del vid slutbesiktningen. Smidesräckena utfördes av Ulf  Engfalk.  
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Stora Råby kyrka före och efter rampens tillkomst.  

 

 

Rampen vid tiden för slutbesiktningen i oktober 2015. 
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Ny trappa vid rampens norra sida.  

 

     
Det nya vilplanet framför entrén (t.v.). Till höger rampen sedd från vilplanet. 
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Genom att vilplanet höjdes och tröskeln sänktes till samma nivå gjordes entrén tillgänglig för rörelsehindrade.  

 
Den gamla rampen och trappan från söder. Trappan och rampen förlängdes med en sektion mot norr. I övrigt gjordes inga 
åtgärder på trappan/rampen  
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Rampens läge på kyrkogården.  
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