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Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad

Linda Holsten, Lina Tolff

I samhället Hults Bruk ligger en nedlagd brukshandel, från 1951, som idag fungerar som samlingslokal
för de boende i området. Holmen Skog, som äger alla fastigheter i området, planerar nu för en
ombyggnation av den gamla brukshandeln till familjebostad.

Vår uppgift var att utforma ett planlösningsförslag anpassat till en tvåbarnsfamilj för den aktuella
byggnaden. Utöver detta skulle vi även upprätta rumsbeskriv-ning och köksuppställning samt ge förslag
på ledningsdragningar, tomtutform-ning och källarplanlösning. 

Holmen hade vissa krav och önskemål för ombyggnationen. Dessa innebar huvudsakligen att eftersträva
en rimlig kostnadsnivå och att hålla ner arbets-insatserna genom att bevara många av de befintliga
väggarna. Dessutom var det viktigt att inte göra för stora ingrep i  byggnadens fasad eftersom Holmen
vill bevara det ursprungliga utseendet. Vi har även följt krav och anvisningar i BBR, SBN1980 och
BÄR.

Vi har vid framtagandet av denna rapport tillämpat lärdom och litteratur från kurserna Byggnads- och
samhällsplanering och Installationsteknik. Vi har haft kontinuerlig konsultation med vår handledare på
ByggRosen som har hjälpt oss med diverse byggnadstekniska frågor. Samtliga ritningar har upprättats
med hjälp av AutoCad.

Vårt slutgiltiga förslag omfattar en bostad om fem rum och kök. Vi har prioriterat en öppen planlösning
för att erhålla stora fria ytor och stora gemensamma utrymmen. Många nya väggar måste resas då flera
rum ska byggas. Dessutom behövs det sättas in nya fönster i de nya rummen. Vi har planerat för nya
rör-dragningar och installationer då dessa är originalmodell och behöver bytas ut. Nya vattenledningar
samt ett nytt ventilationssystem bör installeras. Bostadens tillhörande tomt, som utgör en yta på ca 250
m2 , har vi utformat med bl.a. en stenbelagd uteplats och nya planteringsytor.

Hults Bruk, Brukshandel, Ombyggnation



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Linda Holsten, Lina Tolff



 
 
 
   

Sammanfattning 
 

 
I samhället Hults Bruk ligger en nedlagd brukshandel, från 1951, som idag 
fungerar som samlingslokal för de boende i området. Holmen Skog, som äger 
alla fastigheter i området, planerar nu för en ombyggnation av den gamla 
brukshandeln till familjebostad. 
 
Vår uppgift var att utforma ett planlösningsförslag anpassat till en tvåbarnsfamilj 
för den aktuella byggnaden. Utöver detta skulle vi även upprätta rumsbeskriv-
ning och köksuppställning samt ge förslag på ledningsdragningar, tomtutform-
ning och källarplanlösning.  
 
Holmen hade vissa krav och önskemål för ombyggnationen. Dessa innebar 
huvudsakligen att eftersträva en rimlig kostnadsnivå och att hålla ner arbets-
insatserna genom att bevara många av de befintliga väggarna. Dessutom var 
det viktigt att inte göra för stora ingrep i  byggnadens fasad eftersom Holmen vill 
bevara det ursprungliga utseendet. Vi har även följt krav och anvisningar i BBR, 
SBN1980 och BÄR. 
 
Vi har vid framtagandet av denna rapport tillämpat lärdom och litteratur från 
kurserna Byggnads- och samhällsplanering och Installationsteknik. Vi har haft 
kontinuerlig konsultation med vår handledare på ByggRosen som har hjälpt oss 
med diverse byggnadstekniska frågor. Samtliga ritningar har upprättats med 
hjälp av AutoCad. 
 
Vårt slutgiltiga förslag omfattar en bostad om fem rum och kök. Vi har prioriterat 
en öppen planlösning för att erhålla stora fria ytor och stora gemensamma 
utrymmen. Många nya väggar måste resas då flera rum ska byggas. Dessutom 
behövs det sättas in nya fönster i de nya rummen. Vi har planerat för nya rör-
dragningar och installationer då dessa är originalmodell och behöver bytas ut. 
Nya vattenledningar samt ett nytt ventilationssystem bör installeras. Bostadens 
tillhörande tomt, som utgör en yta på ca 250 m2 , har vi utformat med bl.a. en 
stenbelagd uteplats och nya planteringsytor. 
 
Resultatet av vår bostadsutformning innebär rimliga kostnader och arbets-
insatser samt att vi i stor utsträckning har lyckats bevara byggnadens yttre 
utseende. 

 



 
 
 
   

Abstract 
 

 
In the community Hults Bruk is a former grocer’s shop from 1951 situated. 
Today the inhabitants of the community use the building as a meeting place. 
The owner of all the houses in the district, Holmen Skog, is now planing for a 
rebuilding of the old grocer’s shop to a family residence.  
 
Our task was to design a planning suggestion suited for a two-child family for 
the current building. We should also create a room description, kitchen-
disposition, gardenarrangement, planningsuggestion for the cellar and give a 
proposal for pipe- and cable installations. 
 
Before the rebuilding Holmen had some demands and wishes witch in the main 
implied a reasonable expense limit and to facilitate the working effort by keeping 
many of the existing walls. It was also important not to do large scaled 
operations on the housefront, because Holmen wanted to preserve the original 
appearance. We have been following the demands and suggestions in BBR, 
SBN1980 and BÄR as well.  
 
In the development of this report we used knowledge and literature from the 
courses Building- and society planning and Installation technology. We have 
had continuous consultation with our supervisor at ByggRosen who has helped 
us out with buildingtechnology related questions. The drawings have been 
created in the program AutoCad. 
 
Our final suggestion comprises a house with five rooms and one kitchen. We 
have given priority to design a house with an open planning to receive a lot of 
space and places for social life. Many new walls have to be built, as the number 
of room’s increases and new windows has to be put in. We have made plans for 
new pipe- and cable installations as the present ones are original model and 
needs to be changed. New waterpipes, electricitycables and a new ventilation-
system need to be established. The garden that belongs to the house is about 
250 m2. We have designed a garden with a terrace and new plantations.  
 
The result of our house planning comprises reasonable expense limits and 
working efforts. We have succeeded to preserve the buildings original 
appearance to a great extent. 

 



 
 
 
   

    Förord 
 

 
Vi vill tacka vår examinator Lotta Lanne för vägledning 
och stöd under framtagandet av vår rapport. 
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Slutligen vill vi tacka Agneta Holsten på Holmen Skog 
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framtagande av information om byggnaden. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
I det lilla samhället Hults Bruk, som ligger i nordvästra utkanten av Norrköping, 
förekom det affärsverksamhet fram till början på 1980-talet i den brukshandel 
som hade upprättats i området år 1952. Efter att affärsverksamheten lagts ner 
har lokalen använts som samlingslokal för hyresgästerna i området.   
 
Förvaltaren Holmen Skog har sedan 1990-talets mitt arbetat aktivt med att 
upprusta det gamla brukssamhället samtidigt som man har varit noggrann med 
att bevara det ursprungliga utseendet.  
 
I samband med att Holmen idag planerar att sälja av hyresfastigheterna i 
området har även idéer väckts angående ombyggnation av samlingslokalen. 
 
Holmen Skog eftersträvar en bostad om minst 4 rum och kök då de gärna ser 
fler barnfamiljer i området. Viktigt är dock att fastighetens gamla prägel bevaras 
så att den harmonierar med de omkringliggande husen. 
 
Vi tyckte att detta lät som en intressant och rolig uppgift och valde därför att 
lösa den vid upprättandet av vårt examensarbete. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att redogöra för ett förslag på ombyggnation av 
den nedlagda brukshandeln till familjebostad. 
 
Vi har tagit fram ett förslag på en ny planlösning för entréplanet samt 
byggbeskrivning, rumsbeskrivning och köksuppställning. Dessutom har vi gett 
förslag på ledningsdragningar för vatten, avlopp och el samt upprättat ett nytt  
ventilationssystem. Vi har även planerat den intilliggande tomten. 
 
Vi har utformat en familjebostad med tre sovrum, vardagsrum, kök, matrum, 
badrum samt ett litet kontor.  
 
Den bostad som vi planerat för är av standardtyp enligt Holmen Skogs 
önskemål. Vi har vid val av material och upprättande av ny planlösning tagit 
hänsyn till att hålla en rimlig kostnadsnivå samt att underlätta ombyggnationen 
genom att bevara de flesta befintliga väggarna. 
 
Eftersom huset måste passa in i omgivningen och harmoniera med de 
intilliggande husen har vi valt att inte göra mer än absolut nödvändiga 
förändringar av byggnadens fasader. 

1 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 
 
Rapporten omfattar ombyggnation av entréplanet i den nerlagda affärslokalen. 
Under lokalen finns det även ett källarplan med möjlighet till förvaring och 
framtida brukande. Vi har dock ej inriktat oss på källaren mer än givit förslag på 
vad som skulle kunna göras i framtiden. 
 
Huset är idag sammanbyggt med den bostad som tidigare var föreståndar-
bostad. Denna del av byggnaden fungerar idag som bostad varför genom-
gången ej längre används. Vi har valt att endast ta med den aktuella delen av 
byggnaden på våra plan- och fasadritningar och utelämnat grannbostaden. 
 
 
1.4 Metod 
 
Vid framtagandet av denna rapport har vi bl.a. tillämpat litteratur från kurserna 
Byggnads- och samhällsplanering och Installationsteknik. Vi har även studerat 
böcker som behandlar de normer som ska beaktas vid ändringsarbeten och 
ombyggnationer. 
 
Vi har vid ett antal tillfällen under projektets gång besökt Hults Bruk och den 
aktuella byggnaden för bl.a. uppmätning och allmän inspektion. Utöver detta har 
vi genom intervjuer med olika personer erhållit uppgifter som varit av vikt för vår 
rapport. 
 
Vid framtagning av samtliga ritningar använde vi programmet AutoCad 2002 
samt den arkitektapplikation som finns i Point 5.0. 
 
Genom hela projektet har vi haft kontinuerlig konsultation med våra handledare 
på Holmen Skog och Bygg Rosen samt vår examinator på universitetet. 
 
 
1.5 Rapportens struktur 
 
Rapporten inleds med ett avsnitt om Hults Bruks och brukshandelns historia. 
Därefter följer en beskrivande del om hur huset är uppbyggt och i vilket skick 
det är i dagsläget.  
 
I kapitel 4 tar vi upp olika krav och anvisningar som vi har beaktat vid 
utformningen av den nya bostaden. Bland annat har vi följt anvisningarna i 
BÄR, vilka behandlar just ombyggnationer. BBR och SBN gäller i själva verket 
för nybyggnationer, men vi ansåg att det var bra att även ta hänsyn till kraven i 
dessa skrifter då de ger bra riktlinjer för utformning av en god bostad. 
 
I nästkommande kapitel beskriver vi de lösningar som vi har kommit fram till, 
bl.a. utformningen av den nya planlösningen och tomten. I kapitel 6 behandlar vi 
rördragningar och installationer och i det sjunde och sista kapitlet ger vi förslag 
på hur man eventuellt skulle kunna göra om källaren i ett senare skede. 
Rapporten avslutas med en diskussion.

2 
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2 Historik 
 
2.1 Området Hults Bruk 
 
2.1.1 Ägare genom tiderna 
 
Den första smedjan i Hults Bruk anlades år 1697. Initiativtagaren och grundaren 
till denna hette Jakob Reenstjerna och var adelsman och dessutom kungligt råd 
hos Karl XII.                   
 
Hults bruk köptes på 1760-talet av Jakob Graves, vars änka sålde bruket vidare 
till släkten Ekelund år 1818. Bruket var i släkten Ekelunds ägo ända fram till år 
1945. Detta år sålde Gunnar Ekelund, som tillhörde den tredje generationen av 
ägare i familjen Ekelund, Hults Bruk till Holmens Bruk AB. Holmen var 
framförallt intresserade av skogen i bruksamhällets omnejd. 
 
Holmens Bruk AB äger idag all mark och alla byggnader i området, men själva 
bruket såldes år 1988 till Thors Hammare i Eskilstuna. Thors Hammare köptes i 
början på 1990-talet upp av Hultafors som står som ägare för bruket idag. 
Förvaltningen av samtliga fastigheter i området sköts av Holmen Skog. 
 
 
2.1.2 Produktionen 
 
Grunden för Hults Bruks tillkomst utgjordes av den smedja som anlades år 1697 
för produktion av skeppsspik i Kvillinge socken i utkanten av Norrköping. Vid 
tillverkningen av dessa stora spik eldade man med träkol, varför tillgången på 
skog var av stor betydelse. Smedjor kallades på denna tid även för 
hammarverk, vilket kan ge förklaringen till områdets tidigare namn, Hults 
Hammare.  
 
På 1700-talet anlades nya hammarverk i området och man började med 
framgång även att tillverka stångjärn. Stångjärnstillverkningen kom att bli 
Sveriges största och man blev stora transportörer till bl.a. England. Denna 
tillverkning pågick fram till början på 1800-talet. Vid denna tid hade sju 
hammarverk uppförts i området.  
 
Under 1800-talet började man även 
producera en mängd olika gjuteriprodukter. 
Exempel på produkter som tillverkades är 
kakelugnar, ankarkättingar, dressiner och 
hjul till järnvägsvagnar. Man gjorde även 
utsmyckningsdetaljer av olika slag i 
gjutjärn. Hults Bruk tillverkade exempelvis 
år 1832 smidesutsmyckningen av grinden, 
grindstolparna och staketet utanför Södra 
kyrkogården i Norrköping, som finns kvar 
än idag.                                                                                                       Fig. 1: Staketet vid Södra kyrkogården 
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Gjuterierna och hammarverken drevs med vattenhjul. Vattnet togs från Ågelsjön 
och rann via vattenfall ner till verken. Fallhöjden från sjön ner till gjuteriet var på 
54 meter. På 1700-talet grävdes kanaler mellan Ågelsjön och de två 
intilliggande sjöarna, Ysjön och Stocksjön, för att utöka tillrinningen. Efter att 
vattnet passerat Hults Bruk rann det via Hultån vidare till Storån, Tjältån och 
slutligen ut i Bråviken. 
 
År 1880 började man tillverka yxor på amerikanskt vis, dvs. enligt ”löpande 
band principen”, vilket hade stora framgångar. År 1910 började man använda 
sig av elektricitet vid yxtillverkningen, då en ny kraftstation anlagts i närheten av 
fabriken.  
 
Den fabrik och tillhörande lagerbyggnader som idag används vid yxtillverknin-
gen anlades på 1950-60 talet. Denna fabrik utgör idag norra Europas största 
tillverkare av yxor, med en produktion på ca 100.000-120.000 yxor per år. 
 
 
2.1.3 Brukssamhället 
 
I och med produktionens framsteg under 1700-talet växte ett allt större samhälle 
fram. Många hade flyttat hit för att arbeta vid hammarverken. Ett hundratal 
personer bodde här vid århundradets slut, vilket var det största boendeantalet i 
Kvillinge socken. Nya arbeten skapades även åt bönder, i form av transport av 
material och färdiga produkter. 
 
Samhället var så gott som självförsörjande. Många av de som arbetade på 
verken hämtade ut sin lön i natura, bl.a. i form av ärtor, korn och råg. Dessa 
grödor förvarades i ett magasin som finns kvar än idag. 
 
Det allra äldsta huset som idag finns bevarat, den s.k. Överhammaren, finns 
med på ritningar från 1785 och måste alltså ha byggts någon gång dessför-
innan, man vet inte exakt. Under 1800-talet bekläddes många av de gamla 
timmerhusen med puts, så även detta, dels för att det var modernt under denna 
tid och dels för att skydda mot fukt och röta. 
               

 Fig. 2: Magasin för grödor Fig. 3: Överhammaren 
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I början på 1800-talet byggdes fler hus i området, varav vissa finns kvar än 
idag. Bland annat byggde man en herrgård, vars ena flygel är bevarad och 
fungerar idag som bostadshus. 
 
Redan år 1830 byggdes den första bruksskolan i Hults Bruk med undervisning 
en gång i veckan. Detta var väldigt tidigt med tanke på att den allmänna 
folkskolan infördes först år 1860. I och med detta införande byggdes en ny 
skola som fick namnet Jerusalem. 
 
På området fanns även ett stall, en mjölkvarn och ett mejeri. Området var under 
1800-talet mycket välplanerat och välskött. Intresset för fina trädgårdar och 
växtlighet var stort. 
 
Den nyare delen av Hults Bruk började man grundgräva för år 1878. Under 
dessa utgrävningar fanns ett stort fynd på flera hundra stenåldersyxor. Mellan 
1880 och 1890 byggdes här fyra större bostadshus. 
 
Mellan 1890 och 1905 byggdes smedsstugorna om till bostadshus på den 
gamla grunden och utökades med vindsvåningar. 
 
Den spetsformade foderutsmyckningen runt dörrar och fönster är ett speciellt 
kännetecken för Hults Bruk. Denna återkommer på flera av de äldre husen i 
området.  
  

 Fig. 4: Smedsstugor ombyggda till  
bostadshus 

Fig. 5: Utsmyckning av dörrfoder 

   Fig. 6: Den nyare delen av Hults Bruk 
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År 1901 byggdes den herrgård som idag är det första man möts av när man 
kommer in i området. Denna byggnad kallas av många för ”Slottet”, pga. dess 
praktfulla,1700-tals inspirerade utseende. Herrgården ritades av arkitekten Isak 
Gustaf Claesson som även har ritat Norrköpings rådhus, Norrköpings tingshus 
och Nordiska museet. Man kan se stora likheter mellan Norrköpings tingshus 
och denna herrgård. 
 
Det senaste byggda bostadshuset i området byggdes år 1908. 
 
1911 byggdes vattentrumman som går från Ågelsjön ner till en kraftstation vid 
Auroraparken, nära yxbacken. Härifrån sköttes elförsörjningen av samtliga 
fastigheter i Hults Bruk fram till slutet på 1980-talet. Då sålde Holmen 
kraftstationen till Blacksmo Kraft. I samband med detta drogs nya elledningar ut 
till fastigheterna i Hults Bruk och idag står Sydkraft för elförsörjningen. 
 

    

   Fig. 7: Herrgården                                    Fig. 8: Vattentrumman från Ågelsjön till    
kraftstationen          

 
I slutet på 1950-talet gjordes radikala förändringar av området. Man tog bort 
träd och planteringar för att göra området mer lättskött och modernt. Man ville 
att det skulle se ut mer som i staden. Under denna period byggdes dessutom 
många av husen om invändigt p.g.a. att man bl.a. ville skapa fler lägenheter.  
 
Idag är Holmen angelägna att försöka bevara området intakt genom att rusta 
upp byggnaderna men samtidigt inte inverka för mycket på husens ursprungliga 
utseende. Runt år 1995 påbörjades en ordentlig och noggrann upprustning av 
området. 
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2.2 Hults brukshandel 
 
I början på 1800-talet fanns ingen brukshandel i Hults Bruk. Man åkte istället till 
olika marknader och handlade de förnödenheter som ej fanns att tillgå från den 
egna odlingen.  
 
Den första brukshandeln i Hults Bruk byggdes 
år 1886 i samband med ett ökat behov då 
samhället växte. Denna är idag ombyggd till 
bostad. 1910 byggdes den andra bruks-
handeln men revs i början på 1950-talet. Den 
tredje brukshandeln, ritad av Bertil Berg,  
byggdes år 1952 men upphörde att ha 
affärsverksamhet på 1980-talet. Detta  p.g.a. 
att behovet blev allt mindre då många hade bil 
och valde att åka till Åby och handla. Byggnaden  
finns dock kvar idag. 
 
Från början fungerade brukshandeln som ett 
snabbköp men p.g.a. mycket svinn då man inte 
hade uppsikt över hela butiken valde man att 
gå över till handel över disk. I butiken kunde 
man handla diverse livsmedelsprodukter. 
Längst in i butiken fanns en charkdisk med 
köttkyl och plats för styckning samt ett kontor 
för personalen. I källaren fanns personal- Fig. 9 och 10: Bilder från den gamla 

brukshandelnrummet. Vid ingången på ena långsidan hade  
man en lastkaj.                                  
 
I anslutning till butiken fanns även en föreståndarbostad på tre rum och kök 
med genomgång från butikens kontor. Idag är denna del av byggnaden en 
separat bostad.  
 
Butiksdelen används idag som samlingslokal av hyresgästerna i området.  
Holmen skog planerar nu att sälja av de fyra flerfamiljshusen i området. Då man 
vill bevara det gamla samhället intakt i stor utsträckning vill man dock behålla 
butikslokalen och övriga hus. Det finns planer på att bygga om den gamla 
butikshandeln till bostadshus. 
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3 Beskrivning av byggnaden och omkringliggande miljö 
 
3.1 Teknisk beskrivning från 1951 
 
Entreprenaden omfattade nybyggnad av brukshandel och föreståndarbostad i 
Hults Bruk. Under brukshandeln grävde man ut för byggnation av källare, men 
inte under föreståndarbostaden. 
 
Arbetet utfördes för Hults Bruk AB:s räkning år 1952. 
 

GRUND 
 
Grundläggningssätt 

 
Utbredda betong plattor av klass 2 samt 
betongplintar. Samtliga grundplattor förs ner till 
frostfritt djup, 1,3 m under mark där ej annat 
anges. 
 

 
Yttre grundmurar 

 
Betong: 20 cm betonghålsten. 
  
Värmeisolering: 3,5 cm träullsplattor. 
 
Vattenisolering: asfaltemulsion + varmasfalt. 
 
Sockel: kratsade fogar och slamning. 
 
Dränering: under källargolv läggs minst 10 cm 
grus. Utvändig dränering kring källarlokaler av 2 
strängar 3” tegelrör i 5 cm grus, övertäckes med 
singel intill 10 cm över rörens ö.k. Dränerings-
dikets botten minst 10 cm under golvets ö.k. 
 

 
Inre grundmurar 

 
Betong: 20 cm betonghålsten. 
 

 
Armering 

 
All armering St 44. 
 

VÄGGAR 
 
Ytterväggar 

 

Allmänt: puts + 25 cm lättbetongblock (γ = 0,6)  
+ puts. 
 
Över dörrar och fönster: lättbetongbalkar. 
 

 
Innerväggar 

 
Mellanväggsplattor av tegel eller lättbetong. 
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BJÄLKLAG 
 

 
Källarbjälklag 

 
Betongplatta: 12-15 cm, btg klass 2. 
 
Värmeisolering: sand eller granulerat 
masugnsslagg. 
 

 
Mellanbjälklag 
 

 
Golvbeläggning av plastplattor, 30x30 cm + 5 cm 
tretong + 14 cm betong. 
 

 
Vindsbjälklag 

 
Fribärande takstolar av konstruktionsvirke. 
 
Ohyvlad och kantskuren innertakpanel + papp + 
isolering av minst 20 cm malen kutterspån. 
 

 
Armering 

 
All armering St 44. 
 

TAK 
 
Yttertak 

 
1” takpanel + 1 lager underhållsfri takpapp + 
läkt + enkupigt taktegel. 
 

 
Innertak 

 
Se vindsbjälklag. 
 

DIVERSE 
 
Ventilationssystem 

 
Mekanisk ventilation 
 

 
Uppvärmningssystem 

 
Centralvärme 
 

 
Evakuerings kanaler 

 
Material: 6mm eternit 
 

 
Rökrör 

 
Material: tegel 
Omslutande väggar: tegel 
Skiljeväggar: tegel 
 

 
Pannskorsten 

 
Ytbehandling ovan tak: fasadtegel 
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3.2 Beskrivning av byggnadens nuvarande utseende och kondition 
 
3.2.1 Entréplanet 
 
Den nedlagda brukshandeln fungerar idag som samlingslokal för de boende i 
området och möjliggör plats för lek och socialt umgänge. Här finns även lite 
utställningsmaterial om Hults Bruks historia och om den gamla brukshandeln, i 
form av fotografier och pärmar, som kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet tagit 
fram och använder vid sina visningar. 
 
Byggnaden är inte ombyggd sedan den verkade som brukshandel. Endast små 
arbetsinsatser har utförts, bl.a. invändig och utvändig målning. 
 
Entréplanet har en total vistelseyta på ungefär 110 kvm och innefattar tambur, 
samlingssal, kontor, förråd, kök och en f.d. köttkyl. Tamburen ligger innanför 
lastkajen och är ca. 11 kvm stor. Här finns trappan som leder ner till källaren.  
Samlingssalen är på ca. 74 kvm och är inred med bord, stolar och soffor för 
socialt umgänge och diverse samlingar. I salen finns dessutom utställnings-
material på väggar och bord. På entréplanet finns även ett kontor på ca. 6,5 
kvm och ett rum som idag används som förråd på ca. 6 kvm. Köket, d.v.s. den 
ursprungliga charken och styckningsavdelningen, är ca. 11 kvm stort. Här finns 
kyl, spis, diskho och bänkar av äldre modell, sporadiskt uppställda för tillfälligt 
bruk. Köket angränsar till den gamla köttkylen på ca. 2,5 kvm, som idag endast 
fungerar som förrådsutrymme.  
 
Entréplanet har två ingångar, dels den gamla affärsingången från västra 
fasaden och dels ingången från den tidigare lastkajen på den södra fasaden. 
Dessutom finns fortfarande dörren in till den f.d. föreståndarbostaden kvar, men 
är idag låst då denna del av byggnaden numera fungerar som separat bostad. 
 
På västra fasaden finns två gamla skyltfönster som vetter in mot samlingssalen. 
Dessa är av storleken 1,80 x 2,40 m och består endast av ett glas. I övrigt finns 
två stycken tvåglasfönster, ett mot norr och ett mot söder. Dessa har storleken 
1,30 x 1,30 m och är utsmyckade med spröjs. Det finns även fönster inomhus, 
mellan de olika rummen, på två ställen i lokalen. 
 
Det finns en rökkanal centralt placerad i huset som leder från värmepannan i 
källaren upp till skorstenen på taket. 
 
Se planritning och fasadritningar för befintlig byggnad i bilaga 1 resp. 3. 
 
Golvet och golvlisterna i lokalen är desamma som när brukshandeln byggdes. 
Samlingssalen har golv av plastplattor i svart och grått som bildar ett 
rutmönster. I hallen består golvet liksom källartrappan av sten. Även i kök och 
f.d. köttkyl ligger stengolv. I förråd och kontor består golven av samma 
rutmönstrade plastplattor som i samlingssalen. 
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Väggarna i köket och köttkylen är helt beklädda med vitt kakel. I samlingssalen 
är väggarna orangemålade och i övriga rum och utrymmen är väggarna målade 
i en ljusgrå kulör.  
 
Takhöjden i byggnaden är 2,75 m. Innertaket består av masonitskivor. I taket 
sitter armatur i form av lysrör. Eldragningen är original, liksom vattenledningar, 
ventilationssystem och radiatorer.  
 
Telefonledning finns dragen till huset. 
 
Man har satt för flera av fönstren med galler på insidan. Avsikten var att 
förhindra inbrott i lokalen. 
 
Samlingslokalen är idag i relativt dålig kondition. Väggar och golv har utsatts för 
slitage genom åren. Fönsterrutor och hakar är trasiga på vissa ställen. Under-
hållet av lokalen verkar vara nära på obefintligt. Det är väldigt smutsigt och 
stökigt. Städning sker inte regelbundet, utan det är upp till de som nyttjar 
lokalen att städa efter sig. Endast stora samlingssalen och köket är något sånär 
möblerat för användning. Övriga utrymmen är väldigt röriga och svårframkom-
liga. Möbler och andra saker står huller om buller och staplade på varandra. 
 
Det luktar illa i den gamla köttkylen, vilket antagligen beror på dålig ventilation. 
 

 
 

Fig. 11: Samlingssalen Fig. 12: Köket 

Utifrån ser huset fint och välskött ut. Målning av fasaden utfördes för ca sju år 
sedan. Färgerna är valda med omsorg utifrån kulörer som återkommer på flera 
ställen i det gamla brukssamhället. Större delen av fasaden är belagd med 
beige puts. Fönster- och dörrkarmar är liksom dörrar, fönsterbleck och spröjs 
målade i en mörkröd kulör. Runt dörrar och fönster samt längs hörn och i 
kanterna upptill och nertill har man ramat in fasaden med vitmålade fält, ca 30 
cm breda.  
 
Den dörr som tidigare suttit intill affärsingången och fungerat som utgång från 
affären är  idag igensatt, men det syns tydligt var den suttit då området inte är 
tillräckligt utfyllt och fortfarande inramat med vita fält. Skylten på västra fasaden 
där det står Hults brukshandel finns kvar idag. Även den gamla lastkajen finns 
kvar, men är i dålig kondition då sprickor har uppkommit på flera ställen. 
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Fig. 13: Västra fasaden Fig. 14: Norra fasaden 

 

Fig. 15: Södra fasaden Fig. 16: Sammanbyggnaden med 
grannbostaden från östra fasaden 
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3.2.2 Källarplanet 
 
Källarplanet är tudelat och disponeras även av de boende i grannbostaden. De 
båda delarna är helt separerade och saknar genomgång. Det finns en ingång till 
vardera del av källaren. Den ena ingången finns inne i huset och nås via källar-
trappan som leder ner från tamburen. Den andra ingången, som används av 
grannarna, nås från en trapp på utsidan vid den södra fasaden.  
 
Den del av källarplanet som kan nås från samlingslokalen har en total vistelse-
yta på ca 70 kvm och inrymmer fem mindre förråd på mellan 2-4 kvm, ett större 
förråd som tidigare använts som lager på ca 24 kvm samt ett rum på 8 kvm som 
angränsar till en mindre toalett och en städskrubb. Se planritning över källar-
planet i bilaga 12. 
 
Samtliga väggar och golv i källaren är av betong. Väggarna är vitmålade och 
golven obehandlade. 
 
I samtliga förråd och rum som vetter mot fasaden fanns tidigare källarfönster, 
men idag är dessa igenmurade till följd av bl.a. sabotage och inbrottsförsök. 
 
Direkt när man kommer ner i källaren står två stora oljetankar från vilka oljan 
leds till värmepannan som finns i grannarnas källardel. Dessa tankar försörjer, 
utöver detta hus, även de två närmast belägna husen med olja. Tankarna skulle 
eventuellt behöva flyttas till lämpligare plats om utrymme och möjlighet finns. 
 
I taket finns rördragningar för bl.a. vatten, avlopp och värme. 
 
Idag används inte källaren mer än som pappersarkiv för utställningen samt 
förvaring av annat utställningsmaterial. Eftersom det inte finns någon nödutgång 
i källaren får ej verksamhet drivas här. 

Fig. 17: Grannarnas källaringång Fig. 18: Rördragningar i källartaket 
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3.3 Beskrivning av utemiljön 
 
Hults Bruk är ett naturskönt område, med närhet till skog och vatten. Ågelsjön 
ligger endast någon kilometer i sydlig riktning från det aktuella huset. Här finns 
vackra badklippor och barnvänliga småstränder. Dessutom finns goda 
klättringsmöjligheter på de branta granitväggarna som kantar sjön. I skogarna 
kring Hults Bruk slingrar sig en vandringsled som är en etapp av Östgötaleden. 
Endast några hundra meter i östlig riktning från huset ligger Yxbacken, 
Norrköpings längsta och populäraste skidbacke. 
 
Man når Hults Bruk från riksvägg 55, om man tar av åt vänster strax efter Åby 
och kör ca en kilometer på en enskild väg. Den nedlagda brukshandeln ligger 
precis när man kommer in i samhället. Se situationsplan, bilaga 5. 
 
Hults Bruk kantas av branta sluttningar i söder. Detta påverkar solinstrålningen, 
framförallt på vinterhalvåret. Mest drabbade är de som bor nära intill sluttnin-
garna. Vår aktuella byggnad ligger relativt långt ifrån sluttningarna och drabbas 
därför inte så mycket av detta. Den västra fasaden nås av solen på efter-
middagen och ljuset faller då in och sprids i lokalen genom de stora fönstren. 
 
Det finns inga direkta gränser som 
anger tomternas storlekar i området, 
detta p.g.a. att Holmen äger all mark. 
Idag sträcker sig grannbostaden tomt 
på norra sidan av samlingslokalen, 
vilket inte skulle vara acceptabelt om 
huset gjordes om till bostadshus. 
Marken på norra sidan av huset är 
täckt av en gräsmatta med en yta på 
ca. 130 kvm. Ungefär 10 meter från 
norra fasaden växer en häck med 
buskar som avgränsar tomten från en 
sluttning ner till den väg som förbinder  

Fig. 19: Tomten mot norr 

området med riksväg 55. I sluttningen 
växer många träd, bl.a. al och björk. 

Fig. 20: Busshållplatsen och parkeringsytan 
på västra sidan

  
På södra sidan av huset går en liten 
väg in till grannbostaden och på västra 
sidan finns en parkeringsyta på ca. 
150 kvm samt en busshållplats för den 
buss som åker förbi samhället två 
gånger per dag. Det finns ingen tomt 
åt öster eftersom huset på denna sida 
är sammanbyggt med grannhuset.  
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4 Krav och anvisningar för ombyggnationen 
 
4.1 Krav enligt BBR 
 
BBR (Boverkets byggregler) gäller vid nybyggnation och behöver inte följas vid 
ombyggnationer. Vi har dock valt att följa nedanstående krav vid planeringen av 
bostaden då dessa är bra riktmärken för att åstadkomma en god bostad. 
 
Föreskrifter är markerade med stjärna (*). 
 
 
4.1.1 Rumshöjd, BBR 3:11 
 
* Rumshöjden i bostads och arbetsrum skall vara minst 2,40 meter. 
* För delar av rum får dock ovannämnda rumshöjd underskridas, dock inte lägre 
än 2,10 meter under horisontella delar av tak. 
 
 
4.1.2 Bostadsutformning, BBR 3:21 
 
* I bostad skall finnas:  

- minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien. 
- rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro. 
- rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila. 
- rum eller del av rum med inredning och utrustning för matlagning 

och förvaring av livsmedel (kök). 
- utrymme för måltider i eller i närheten av köket. 
- utrymme för hemarbete. 
- entréutrymme som ger plats för ytterkläder o.d. 
- utrymme för förvaring. 

 
* Avskiljbar del av rum skall ha fönster och vara så utformade, att den med 
bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. 
 
 
4.1.3 Allmänt, BBR 3:221 
 
* Rummen i bostäder i ett plan skall vara tillgängliga för en person som sitter i 
rullstol. Minst ett hygienrum skall möjliggöra toalettbesök för en person som 
sitter i rullstol och vara så utformat att det efter ändring finns plats för 
medhjälpare och separat duschplats, om sådan saknas från början. 
 
* Inom ett våningsplan, som skall vara tillgängligt för en person som sitter i 
rullstol, skall minst en entrédörr samt minst en dörr till varje rum inklusive köket, 
ett hygienrum och balkong eller uteplats, medge passage med rullstol. 
Tillräcklig plats skall finnas för att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. 
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4.1.4 Bostäder i flera plan, BBR 3:222 
 
* I bostäder i flera våningsplan skall entréplanet rymma: 

- hygienrum 
- avskiljbar bäddplats (sovalkov) 
- möjlighet att tillaga mat 
- utrymme för måltider 
- plats för sittgrupp 
- utrymme för förvaring 
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4.2 Krav enligt SBN1980 
 
SBN1980 (Svensk byggnorm) är en skrift som idag ej längre gäller. Den ger 
dock, liksom BBR, bra riktlinjer för utformning av en god bostad och används 
ofta fortfarande inom byggindustrin. Vi har valt att tillämpa vissa av dessa regler 
vid vår utformning av bostaden. 
 
Föreskrifter är markerade med stjärna (*). 
 
 
4.2.1 Planlösning, SBN 71:11 
 
* Rum i bostadslägenhet skall förläggas så att de får ett lämpligt inbördes 
sammanhang med hänsyn till bostadens funktion och skötsel. 
* Sovrum får inte vara den enda passagen till annat rum. 
 
I lägenhet om 4RK eller större godtas att ett sovrum nås enbart över vardags-
rum, eller fler än ett sovrum om man från dessa kan nå ett hygienrum utan att 
passera vardagsrum. 
 
 
4.2.2 Möblerbarhet, SBN 71:21 
 
* Rummen skall utformas och dörrar och fönster placeras på sådana sätt att 
rummen blir väl möblerbara för sina ändamål. 
 
Vid bedömning av möblerbarhet godtas dimensionerande mått enligt bilaga 6a. 
 
 
4.2.3 Entré, SBN 71:211 
 
* En entré skall utformas så att den rymmer kapphylla av lämplig storlek, ger 
plats för av - och påtagning av ytterkläder samt för vändning med rullstol. 
Godtagbart mått 1,3x1,3 m. 
 
 
4.2.4 Vardagsrum, SBN 71:212 
 
* Bostadslägenhet skall ha vardagsrum med en bredd av minst 3,6 m, dock får 
vardagsrummets bredd vara 3,4 meter om dess långsida är försedd med 
fönster. I lägenhet om 2RK och större skall utrymmet ha en nettoarea av minst 
20 kvm.  
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4.2.5 Sovrum, SBN 71:213 
 
* I en bostadslägenhet om 2RK och större skall ett sovrum vara avsett för två 
personer (föräldrasovrum). Föreskrivna mått på area och bredd för sovrum i 
bostadslägenhet anges i tabell 1. 
 
 

Tabell 1: Föreskrivna minsta mått på area och bredd för sovrum i  
 bostadslägenhet. 
 
 

Sovrum avsett för en  
resp. två personer 

Areaa

m2
Bredd 

m 
En person 7 1,95 
Två personer 10 2,50 
Två personer (föräldrasovrum) 12 2,70 

  
     
 a I angiven area skall inte inräknas utrymme för högskåp enligt SBN 71:216 
 
 
Sovrum bör vara så utformat att säng inte behöver ställas under fönster. 
 
Exempel på godtagen möblerbarhet: 

- Sovrum för en person, möblerbart med säng med sängbord, 
arbetsbord, stol, byrå eller högskåp. 

- Föräldrasovrum, möblerbart med 2 sängar med sängbord, arbets-
bord, 2 stolar, byrå eller högskåp samt barnsäng. Dessutom 
möjlighet till parsängsuppställning och uppställning utefter vägg av 
sängar. 

 
 
4.2.6 Kök, matplats, SBN 71:214 
 
* Kök skall ha ändamålsenligt ordnad och väl belyst utrustning för matlagning, 
diskning och förvaring. Kök skall därutöver rymma matplats eller stå i direkt 
förbindelse med annat särskilt utrymme för matplats. Matplatsens storlek skall 
stå i lämplig proportion till lägenhetens storlek. Bänkyta för arbete och 
beredning skall vara placerade mellan spis och utslagstratt med tappställe. 
* Kök skall ha sådant utrymme att det efter ändring av inredningen kan 
användas för matlagning av personer i rullstol. 
 
Delmått för godtagen minsta inrednings- och utrustningsmängd se bilaga 6b. 
 
Matplats i bostadslägenhet större än 3 ½ RK godtas dimensionerad för 8 
personer. 
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4.2.7 Hygienrum, SBN 71:215 
 
* Hygienrum skall anordnas och ges sådana mått att de kan användas för 
avsett ändamål på ett tillfredsställande sätt. 
* Bostadslägenheter skall förses med behövlig sanitär utrustning enligt tabell 2. 
 
 

Tabell 2: Föreskriven sanitär utrustning i hygienrum. 
 

  
Lägenhetsstorlek Utrustninga Antal rum 

≤ 3 RK Klosett, tvättställ, badkar ( i 2-plans-
bostad minst en toalett i plan med 
sovrum) 

1 

≥ 3 ½ RK Klosett, tvättställ, badkar samt 
klosett, tvättställ (i 2-plansbostad 
minst en toalett i vardera planet). 

2 

 
  

a Om den boende själv önskar det får badkaret ersättas med dusch, dock  
skall utrymme för badkar finnas. 

 
 
* Ett hygienrum i varje bostadslägenhet. I bostadslägenhet med flera plan bör 
det placeras på entréplanet, för att underlätta användandet vid toalettbesök av 
person i rullstol. 
* Planlösningen skall vara sådan att badkar kan avlägsnas utan hinder. 
 
Exempel på godtagna utrymmesmått för installationsenheter, enligt SBN 63:21,  
kan ses i bilaga 6c. 
 
 
4.2.8 Förvaring, SBN 71:216 
 
* Bostadslägenhet skall förses med städskåp samt erforderliga, lämpligt 
placerade, förvaringsskåp (eller motsvarande klädstångslängd i klädkammare) 
varav minst ett inrett för förvaring av linne och ett placerat i närheten av entré 
för förvaring av ytterkläder. Fristående förvaringsskåp skall anordnas så att de 
lätt kan flyttas eller bytas ut. Erforderliga förvaringsskåp m.m. för olika 
lägenhetsstorlekar ges i tabell 3. 
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Tabell 3: Föreskriven omfattning av förvaringsskåp m.m. för olika 
 lägenhetsstorlekar. 
  

Lägenhetsstorlek Högskåpa

m 
Städskåp 

m 
1 RK, 1 ½ RKv 1,8 0,6 
1 ½ RK, 2 RKv 2,4 0,6 
2RK 3,6 0,6 
2 ½ RK, 3 RK 4,2 0,6 
3 ½ RK, 4 RK 4,8 0,6 
4 ½ RK, 5 RK 5,4 0,6 

 
 

a Eller motsvarande klädstångslängd i annat utrymme. 
 
 
Godtagbar placering av städskåp är i entré/hall eller kök/kokvrå. 
 
1-2 högskåp bör placeras i anslutning till varje sovrum, antingen i rummet eller i 
hall som kan nås direkt från rummet. 
 
 
4.2.9 Förråd, SBN 71:32 
 
* Till bostadslägenheter skall höra lämpligt placerade och utformade förråds-
utrymmen och sammanlagt 10 kvm för lägenhet större än 4RK. 
Förrådsutrymme skall vara torrt men inte nödvändigtvis varmt. 
 
 
4.2.10 Uteplats, SBN 71:33 
 
* Bostadslägenheter större än 1RK skall där förhållandena så medger vara 
försedda med lämpligt utformade balkong eller uteplatser på mark i anslutning 
till lägenheterna. 
 
Uteplatser bör kunna nås direkt av solljus och kunna skyddas från insyn och 
vind. 
 
 
4.2.11 Skyddsanordningar mot barnolycksfall 
 
4.2.11.1 Fönster, fönsterdörrar och dörrar, SBN 41:11 
 
* Öppningsbara fönster som är placerade lägre än 1,80 m över golv skall förses 
med stängningsanordning som hindrar barn från att falla ut. 
* Dörrar till frysskåp, kylskåp och svalskåp placerade på golvet skall förses med 
en sådan stängningsanordning att dörren kan öppnas inifrån av barn. 
* Dörrar till bad, dusch- och klosettrum skall förses med en stängningsanord-
ning som medger att reglade eller låsta dörrar kan öppnas utifrån med verktyg 
eller dylikt.  
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4.2.11.2 Trappor och balkonger, SBN 41:12 
 
* Trappor, balkonger och dylikt skall anordnas så att barnolycksfall undviks. 
 
 
4.2.11.3 Räcken och ledstänger, SBN 41:41, 41:42, 41omb:41, 41omb:42
 
* Balkonger, trapplopp och trapplan som inte avgränsas av väggar eller av 
anordningar med motsvarande skydd skall förses med ett räcke som skall vara 
så, anordnar att det ger skydd mot olycksfall. 
* Ledstänger och räcken skall utföras så, att risk inte föreligger att kläder 
fastnar. 
* Befintliga räcken behöver inte ha en högre skyddshöjd än 0,90 m, annat än 
om stor risk för störtning föreligger. 
* En ledstång behöver inte anordnas på en trappas båda sidor, om det finns en 
ledstång på trappans yttersida. 
 
 
4.2.11.4 Skåp m.m. , SBN 41:13 
 
* För förvaring av kemisk-tekniska preparat, såsom rengöringsmedel och 
petroleumprodukter, skall särskilda utrymmen anordnas, som med säkerhets-
beslag eller på annat sätt görs svåråtkomligt för barn. 
* En avställningsyta för heta kokkärl vilken är svåråtkomlig för barn skall 
anordnas i direkt anslutning till spisen. 
* För förvaring av vassa hushållsredskap, såsom knivar och saxar, skall ett 
utrymme anordnas som är försett med säkerhetsbeslag eller på annat sätt är 
svåråtkomligt för barn. 
* För förvaring av medicin skall ett särskilt låsbart utrymme anordnas. 
 
 
4.2.11.5 Spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner, SBN 41:15
 
* Spisar skall ha sådan utformning eller vara försedda med sådana anordningar 
att kokställen med kokkärl samt ugn är eller kan göras svåråtkomliga för barn. 
* Utvändiga, för barn åtkomliga ytor på spis, diskmaskiner och tvättmaskiner 
skall utföras så, att barn inte riskerar att ådra sig brännskador. 
* Spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner skall ha sådant tyngdpunktsläge eller 
vara så fästade att  de inte stjälper, om ett barn ställer sig på en öppnad lucka. 
 
 
4.2.11.6 Eluttag, SBN 41:16 
 
* Eluttag i väggar eller fasta inredningar skall vara utförda eller placerade så, att 
barn bereds avsevärda svårigheter att föra in spetsiga metallföremål i uttagen. 
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4.3 BÄR:s anvisningar 
 
BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad) är en skrift som 
behandlar byggnader som ändras på andra sätt än genom tillbyggnad. Syftet 
med denna skrift är främst att förmedla ett praktiskt användbart förhållningssätt 
för att underlätta de ställningstaganden som måste göras inför och i varje 
ändringsprojekt. BÄR:s råd ges tillsammans med kompletterande text från bl.a. 
PBL, BKR och BVL. 
 
 
4.3.1 Varsamhetskrav 
 
Varsamhet skall iakttas vid alla ändringar av befintliga byggnader. Kravet på 
varsamhet gäller i princip all slags bebyggelse, ny såväl som gammal. 
Varsamheten syftar bland annat till att behålla egenarten i den befintliga miljön. 
Kravet avser inte enbart traditionellt kulturhistoriska värden, utan omfattar alla 
byggnader och deras karaktärsbärande uttryck.  
 
Varsamhetskraven anger inga egenskaper som en byggnad skall uppfylla. 
Avsikten med kraven är att förändringar av en byggnad skall utföras under 
hänsynstagande till sådana befintliga egenskaper hos byggnaden som är värda 
att bevara. Detta innebär hänsyn till ursprungligt utseende m.m.  
 
 
4.3.2 Hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar 
 
Hänsyn skall tas till ändringens omfattning och bebyggelsens förutsättningar vid 
tillämningen av de tekniska egenskapskraven. Det innebär en möjlighet till 
nyansering och anpassning av egenskapskraven i varje enskilt fall. En 
bedömning med hänsyn till den enskilda byggnaden måste alltså göras även 
om det finns en bestämmelse i detaljplan som generellt sänkt kraven för 
området.  
 
Med byggnadens förutsättningar avses i första hand sådana förhållanden som 
gör det teknisktekonomiskt oförsvarligt att genomföra en viss åtgärd. 
 
 
4.3.3 Yttre utformning och miljöanpassning 
 
Byggnader skall ha en yttre form och färg som är lämplig för byggnaden som 
sådan och som ger en god helhetsverkan. Dessa bestämmelser gäller även 
tillbyggnader och andra ändringar. De är relevanta bland annat när det gäller 
utformningen av fasader och fönster. Varsamhetskravet och förbudet mot 
förvanskning gäller även den yttre utformningen och miljöanpassningen. Det är 
viktigt att ta tillvara byggnadens karaktärsdrag i tidstypiska eller på annat sätt 
bevaransvärda bebyggelsemiljöer. 
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4.4 Holmen Skogs krav 
 
Holmen Skog avser upprätta en bostadslägenhet för en tvåbarnsfamilj. 
Bostaden ska inrymma tre sovrum, vardagsrum, kök, matrum och badrum med 
plats för tvättmaskin.  
 
Holmen eftersträvar en standardbostad där val av material och utrustning ska 
göras med hänsyn till en rimlig kostnadsnivå. De befintliga väggarna ska 
bevaras i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta ombyggnadsarbetet. 
 
Ingrepp i byggnadens fasader ska endast göras då det är absolut nödvändigt 
eftersom man vill bevara det ursprungliga utseendet. Detta är viktigt för att 
byggnaden ska harmoniera med omkringliggande bebyggelse. Holmen har 
tillsammans med stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz kommit fram till att den 
gamla skylten på västra fasaden, på vilken det står Hults brukshandel, ska 
behållas då den har ett historiskt värde för området. Även de kulörer man 
använt ska behållas för att huset ska passa ihop med intilliggande bebyggelse. 
Vid eventuella ingrepp i fasaden är det viktigt att samma kulörer används. 
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5 Lösningar 
 
5.1 Ny planlösning 
 
5.1.1 Utformning 
 
Vid utformningen har vi tagit hänsyn till Holmens krav och de regler och 
rekommendationer som finns för ombyggnationer. Dessutom har vi försökt att 
bevara många av de befintliga väggarna då Holmen önskar så lite ändrings-
arbeten som möjligt. 
 
Vi har utformat en bostad om 110 kvm som inrymmer fem rum och kök. 
Bostaden omfattar vardagsrum, tre sovrum, matsal, kök med skafferi, badrum 
med tvättmaskin, hall samt ett förrådsutrymme som kan användas som kontor. 
Förvaringsutrymmen finns i form av garderober i hall och sovrum samt ett 
städskåp i köket. 
 
Vi har prioriterat en öppen planlösning för att åstadkomma stora fria ytor och för 
att få större gemensamma utrymmen, t.ex. vardagsrum och kök som ej är 
avgränsade utan går ihop. Eftersom vi har prioriterat dessa utrymmen har tyvärr 
sovrummens storlek drabbats något. Ett sovrum är aningen mindre än vad som 
föreskrivs i SBN1980 men då dessa regler idag endast tillämpas som goda rikt-
linjer måste de inte nödvändigtvis följas. De krav som finns idag är att rummen 
ska ha tillräcklig storlek för att vara möblerbara. 
 
Holmen vill bevara de stora fönstren åt väst vilket gynnar vår idé om en öppen 
planlösning som är beroende av ett rikligt ljusinsläpp. Dock måste ytterligare ett 
glas sättas på insidan av fönstren p.g.a. värmeförlusten vid englasfönster.  
 
I så stor utsträckning som möjligt bevaras befintliga väggar och rivs endast där 
det är nödvändigt. En hel del nya väggar sätts upp p.g.a. att flera rum ska 
byggas. I varje sovrum öppnas det upp för nya fönster, vilket är ett måste då det 
idag endast finns fyra fönster i byggnaden. Både nya och gamla väggar får nya 
ytskikt. 
 
Köket ligger på den plats där köket finns idag, detta bl.a. på grund av att vattnet 
är draget hit och att vi valde att göra om den gamla köttkylen, som ligger i direkt 
anslutning till det nuvarande köket, till skafferi. Ny köksutrustning och nya 
köksskåp och lådor, typ Marbodal, installeras. Vi har valt att placera en köksö 
centralt i köket. Denna kan fungera både som arbetsbänk och matplats. I 
matsalen, som angränsar till köket, finns plats för middagar i större sällskap. Vi 
har inte planerat att sätta in något fönster i direkt anslutning till köket. Detta 
beror på att det inte finns någon lämplig placering, då utsikten skulle skymmas 
av grannbostadens yttervägg. Härför är det extra viktigt att köket förses med 
tillfredsställande belysning. Dock kommer ljus in från matsalen och vardags-
rummet.  
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Mellan det förråd som finns i lokalen idag och samlingssalen sitter ett fönster 
1,5 meter ovanför golvet. Detta vill vi bevara av estetiska skäl och för att få 
extra rymdkänsla och ljusinsläpp i det kontor som vi planerat för, då detta 
utrymme är i minsta laget. 
 
Det finns idag tre ingångar till lokalen. Den ena, som tidigare var en förbindelse 
mellan affären och föreståndarbostaden, har vi valt att sätta igen då den ej 
längre används. Föreståndarbostaden är idag en separat bostad. Ingången från 
den gamla lastkajen har vi valt att använda som huvudentré och anlägga hallen 
innanför. Då trappen till källaren är placerad väldigt nära intill denna dörr har vi 
valt att sätta upp en vägg med en dörr p.g.a. olycksrisken. Den dörr som 
tidigare användes som affärsingång kommer att fungera som altandörr från 
vardagsrummet.  
 
Entrédörren är 90x210 cm vilket är något mindre än standarden som ligger på 
100x210 cm. Vi har dock valt att inte göra några ingrepp i fasaden för att utöka 
dörrens storlek då ett fasadingrepp kan bli kostsamt och förstöra fasadens  
utseende. Vid behov av större passage, vid t.ex. flytt och införsel av större 
föremål, kan altandörren, som är 100 cm bred, användas. Denna entré kan 
även användas av rullstolsbundna då den ligger i markplan. Altandörren ska 
vara utformad med ett stort glasparti där bröstningen ska vara på samma höjd 
som de intilliggande fönstren. Entrédörren ska vara utformad med glasparti för 
att få in ljus i den annars mörka hallen.  
 
Då den invändiga takhöjden idag är 2,75 m finns utrymme för en sänkning. Vi 
har valt att sänka taket med ungefär 15 cm för att kunna dra elledningar och 
ventilationstrummor i taket. Takhöjden blir därmed 2,60 m vilket fortfarande är 
betydligt högre än minimumkravet 2,40 m. 
 
Samtliga golv byts ut p.g.a. att de nuvarande golven är mycket slitna, 
omorderna och inte passar in i en bostadsmiljö.  
 
Centralt placerad i huset finns idag en rökkanal som leder upp till skorstenen på 
taket. Rökkanalen har vi valt att utnyttja genom att placera en täljstensugn i 
anslutning till denna. En täljstensugn är både ett mysigt inslag i utformningen 
och en väl fungerande värmekälla. 
 
Ombyggnationens omfattning och den nya planlösningen åskådliggörs i bilaga 
2. 
 
 
5.1.2 Invändiga arbetsinsatser 
 
Eventuella bärande väggar som måste rivas ersätts med limträbalkar för att 
hålla upp vindsbjälklaget och taket. Nya innerväggar uppförs med 70 mm 
träreglar med 13 mm tjocka gipsskivor på vardera sida. Dessa tapetseras med 
Borosan tapeter enligt Holmens standardutförande. I badrummet kaklas 
väggarna liksom i köket, över diskbänken. 
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Innerdörrarna ska vara vita med måtten 90x210 cm, vilket krävs för handikapps-
anpassning. Dörren som leder in till grannbostaden ska sättas igen i samma 
utförande som befintliga ytterväggar. Övriga två ytterdörrar tas bort och ersätts 
med nya. Altandörren är idag 20 cm högre än dagens standardmått. Vi föreslår 
att fylla ut dörrhålet upptill, för att åstadkomma en öppning som passar till en 
standarddörr på 100x210 cm.  
 
De stora fönstren i vardagsrummet bevaras men kompletteras med ytterligare 
ett glas på insidan. I övrigt byts samtliga fönster och dörrar ut. De befintliga 
tvåglasfönstren ersätts med treglasfönster med vipp och kompletteras med 
spröjs för att efterlikna det ursprungliga utseendet. 
 
Innertaket sänks 15 cm. Träreglar fästs i det befintliga innertaket och bekläds 
med gipsskivor som målas vita. 
 
Samtliga golv och golvlister byts ut. I vardagsrummet läggs ekparkett och i 
hallen klinkers, i badrum och skafferi läggs plastmatta med uppvikt sockel och i 
övriga rum läggs linoleumgolv. Markeringarna på ritningen visar tydligt var 
gränserna går.   
 
Täljstensugnen ansluts till den befintliga rökkanalen, om detta visar sig vara 
möjligt vid närmare utredning. Alternativt dras en separat kanal. På grund av 
dess tunga vikt måste golvet under ugnen förstärkas. Detta görs med ett 
fundament uppfört av exempelvis lättklinker som även fungerar som 
brandskydd. 
  
Radiatorerna i vardagsrummet under de stora fönstren ska bevaras då de 
fortfarande är väl fungerande. Kåporna som idag omsluter radiatorerna skall 
dock bytas ut mot nya.  
 
Den nuvarande köksinredningen rivs och ersätts med ny, typ Marbodal Arkitekt 
vit eller likvärdig. Samtliga vitvaror ska vara av fabrikat Electrolux. Den befintliga 
köttkylen saneras och inreds för att kunna användas som skafferi. 
 
För en mer detaljerad materialspecifikation se rumsbeskrivningar, kapitel 5.2. 
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5.2 Rumsbeskrivningar 
 
5.2.1 Allmänna föreskrifter 
 
5.2.1.1 Förkortningar 
 
R  Rivning/demontering 
G Golv 
S Sockel 
V Vägg 
T Tak 
Ö Övrigt 
 
 
5.2.1.2 Materialval 
 
Samtliga förslag på material och utrustning är endast rekommendationer och 
kan ersättas med likvärdiga fabrikat. 
 
 
5.2.1.3 Hänvisningar 
 
I rumsbeskrivningen tar vi endast upp elementära uppgifter om fabrikat och typ. 
För mer detaljerad information hänvisar vi till bilaga 7. 
 
 
5.2.1.4 Rumsnumrering 
 
Rum 1    Hall 
 2    Förråd/kontor 
 3    Skafferi 
 4    WC/Dusch/Tvätt 
 5    Kök 
 6    Matsal 

7    Sovrum 
 8    Sovrum 
 9    Sovrum 
  10  Vardagsrum 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 21: Rumsnumrering 
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5.2.2 Rum 1: Hall 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Dörrparti mot veranda och mot befintligt förråd 
Glasparti 
Del av vägg mot befintligt förråd och rum 5 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Klinker 145x145x12 mm Höganäs 
   Rustikbrun 
 Linoleum  ForboForshaga 
   MARMOLEUM real 3038 
 
S: Socklar av trä 14x57 mm Vit 
 
V: Gipsskivor 
  
 Tapeter  Borosan papperstapeter 
  Bygg 7:an 
 
T: 
 
Ö: Dörr 9x21  Swedoor 159M71H vit 
   Smålänningen  
 Dörr 9x21  Swedoor 
 Astrid 155/O2B NCS s 0502-Y  
 Hatthylla  Habo vit standard 
  
 Glasparti Elitfönster original 
  Glidhängt. Trä (EFT) 13x13 
   Spröjs SP 1,1 
  
 Garderober enl. bilaga 7a.  
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5.2.3 Rum 2: Förråd / Kontor 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Befintlig inredning 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Linoleum ForboForshaga 
  MARMOLEUM real 3038 
   
 
S: Socklar av trä14x57 mm Vit 
 
V: Tapeter Borosan papperstapeter 
   Bygg 7:an  
   
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Dörr 9x21 Swedoor 
  Astrid 155/02B NCS S 0502-Y 
 
 
5.2.4 Rum 3: Skafferi 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Befintlig inredning 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Plastgolv ForboForshaga 
  AQUALON pacific 4844 
    
 
S: Uppvikt plastgolv Samma som golv 
 
V: Målas  
   
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Hyllor 
 Dörr målas 
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5.2.5 Rum 4: WC/Dusch/Tvätt 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Trappräcke 
Dörr mot rum 5 igensättes 
Befintlig inredning 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Plastgolv ForboForshaga 
 AQUALON pacific 4875  
 Plastgolv (dusch) ForboForshaga 
   AQUALON relief 24375  
 
S: Uppvikt plastgolv ForboFrshaga 
   AQUALON pacific 4875   
 
V: Kakel till tak 147x147 mm Höganäs 
   Harmony H152010 
 Kakelbård 147x147 mm  Höganäs 
 (mitten) Harmony H152044 
  
T: Gipsskivor  Vit 
 
Ö: Dörr 9x21 Swedoor 
 Astrid 155/02B NCS S 0502-Y 
  
 WC-utrustning enl. bilaga 7b. 
  
 Beslag enl. bilaga 7c. 
  
 Vitvaror enl. bilaga 7d. 

30 



Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad 5 Lösningar 
   

 
 
 
5.2.6 Rum 5: Kök 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Kakel på väggar 
Befintlig inredning 
Dörr mot rum 4 igensättes 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Linoleum ForboForshaga 
   MARMOLEUM real 3038 
 
S: Socklar av trä 14x57 mm Vit 
 
V: Kakel Höganäs 
   
 Tapeter Borosan papperstapeter 
   Bygg 7:an 
 
T:  
 
Ö: Köksinredning enl. bilaga 7e. 
  
 Vitvaror enl. bilaga 7f. 
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5.2.7 Rum 6: Matsal 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Dörrset mot grannbostad 
Väggparti med fönster och dörr i befintligt kontor 
Fönster mot norra fasaden 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del Material  Målning Kulör 
 
G:  Linoleum ForboForshaga 
  MARMOLEUM real 3038 
    
 
S: Socklar av trär 14x57 mm Vit 
 
V: Gipsskivor 
 
 Tapeter Borosan papperstapeter 
   Bygg 7:an 
     
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Glasparti Elitfönster Original 
   Glidhängt. Trä (EFH) 13x13 
  Spröjs SP 1,1 
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5.2.8 Rum 7: Sovrum 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Linoleum ForboForshaga 
  MARMOLEUM real 3038 
    
 
S: Socklar av trä 14x57 mm Vit 
 
V: Gipsskivor 
  
 Tapeter Borosan papperstapeter 
   Bygg 7:an 
     
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Dörr 9x21 Swedoor  
 Astrid 155/02B NCS S 0502-Y 
 Glasparti Elitfönster original 
 Glidhängt. Trä (EFH) 13x13  
  Spröjs SP 1,1  
 
 Fönsterbänk Lundberg 
 
 Garderober enl. bilaga 7g. 
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5.2.9 Rum 8: Sovrum 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Linoleum ForboForshaga 
  MARMOLEUM real 3038 
    
 
S: Socklar av trä 14x57 mm Vit 
 
V: Gipsskivor 
  
 Tapeter Borosan papperstapeter 
   Bygg 7:an 
     
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Dörr 9x21 Swedoor  
   Astrid 155/02B NCS S 0502-Y 
 Glasparti  Elitfönster Original 
 Glidhängt. Trä (EFH) 13x13 
   Spröjs SP 1,1 
 
 Fönsterbänk  Lundberg 
  
 Garderober enl. bilaga 7h. 
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5.2.10 Rum 9: Sovrum 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Socklar 
Del av vägg 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Linoleum ForboForshaga 
  MARMOLEUM real 3038 
    
 
S: Socklar av trä 14x57 mm Vit 
 
V: Gipsskivor 
 
 Tapeter Borosan pepperstapeter 
   Bygg 7:an 
     
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Dörr 9x21 Swedoor  
 Astrid 155/02B NCS S 0502-Y 
 Glasparti Elitfönster Original 
  
 Fönsterbänk Lundberg 
 
 Garderober enl. bilaga 7i. 
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5.2.11 Rum 10: Vardagsrum 
 
Rivning/demontering 
 
Golvbeläggning 
Dörrparti mot uteplats 
Elinstallationer 
 
Nya  ytskikt 
 
Del    Material  Målning Kulör 
 
G:  Lackad ekparkett ForbForshaga S73E1 
   Ek sarek 3-stav 
  SafeLoc   
  
 
S: Socklar av trä14x57 mm Vit 
 
V: Gipsskivor 
 Tapet Borosan papperstapeter 
   Bygg 7:an 
   
T: Gipsskivor Vit 
 
Ö: Dörr 10x23 Swedoor  
   G16 Specialbeställs 
 Täljstensugn  Spiscenter AB Norrköping 
   TU1450/2 
 Dörrparti  Elitfönster Original 
 Fönsterdörr. Trä (ED) 10x21-16 
 
 Persienner i trä Lameller 
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5.3 Köksuppställning 
 
Vid utformningen av köksuppställningen har vi tagit hänsyn till grundläggande 
kriterier vad gäller tillgänglighet, utrymme, säkerhet m.m. Vi har tagit hjälp av 
boken Utformning och säkerhet som är en handbok i anslutning till BBR och 
boken Kök, utgiven av Konsumentverket.  
 
Det är viktigt att tillräckligt utrymme ges för att man ska kunna röra sig utan 
hinder, framförallt mellan målpunkterna kyl, frys, arbetsplats, matplats och 
diskplats/diskmaskin. För att undvika kollisioner och onödigt mycket spring i 
köket är det viktigt att placeringen av skåp och utrustning görs med eftertanke. 
Det ska exempelvis finnas möjlighet att ha specerier i närheten av spisen och 
diskmaskin i direkt anslutning till vasken.  
 
Det ska finnas tillräcklig beredningsyta mellan vask/diskho och spis. Denna yta 
bör vara minst 80 cm och helst inte större än 120 cm för då blir avståndet 
mellan spisen och vasken för långt. Vi har en beredningsyta på 80 cm. Vi har 
valt att denna ska vara av rostfritt stål. Dessutom har vi placerat en rostfri 
bänkyta på andra sidan vasken, vilken är en lämplig placering för avdroppning 
av handdisk. 
 
Det är även lämpligt att ha kompletterande bänkytor med plats för matbered-
ning, vilket möjliggör att fler personer kan arbeta i köket samtidigt. Vårt förslag 
innefattar ett vinkelkök med en lång arbetsbänk med bänkskiva i trä mot den 
ena väggen. Dessutom har vi valt att ha en köksö centralt placerad i köket, 
vilken kan fungera både som arbetsbänk och som matplats. 
 
Standardbredder för skåp är 2 dm, 4 dm, 5 dm och 8 dm och standarddjup för 
överskåp är 2 dm och 3 dm. Djupmått för köksbänk är vanligen 6 dm. 
 
Eftersom köket är en daglig arbetsplats är det viktigt att det är trivsamt och 
ergonomiskt utformat. Tillfredsställande belysning är viktigt liksom bra 
arbetshöjd. En arbetshöjd mellan 85 och 100 cm är lämplig för personer mellan 
155 och 190 cm. Vi har valt en bänkhöjd på 90 cm. Den fria höjden mellan 
bänkyta och väggskåp bör vara tillräcklig för att man ska kunna se hängande 
föremål på väggen. 
 
Höjden på väggskåpen är 80 cm, vilket ger en total höjd från golvet upp till 
väggskåpens övre kant på 220 cm. Då takhöjden i bostaden är 260 cm sätts en  
passbit upptill på 40 cm för att skåpen ska gå ända upp till tak. För att kunna 
öppna skåp ordentligt är det viktigt att även sätta passbitar intill väggar och 
hörn.  
 
Vi har valt att ha linoleumgolv i köket p.g.a. att det är lättare att hålla rent än 
trägolv. På väggen över diskbänken har vi valt att ha kakel för att det är lätt att 
rengöra från fettavlagringar och annat stänk från matlagningen. Övriga väggar 
tapetseras.  
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Kökets inredning och utrustning bör planeras så att god säkerhet och förebyg-
gande av olycksfall, i synnerhet för barn, åstadkoms. Man bör utforma köket så 
att kollision mellan dörrar och utfällda ugns- och diskmaskinsluckor undviks, 
vilket annars medför en olycksrisk. Det ska finnas möjlighet att ställa undan 
heta kärl på en tålig bänkyta intill spisen. Dessutom ska man kunna förflytta en 
kastrull med hett vatten från spis till utslagsvask över en sammanhängande 
bänkyta. Skulle man behöva göra denna förflyttning över golv ökar risken för 
brännskadeolyckor kraftigt. 
 
Då köket är en trevlig och spännande lekplats för barnen är det viktigt att det 
görs så ofarligt som möjligt som lekplats. Viktigt är att spis och diskmaskin ska 
vara försedda med tippskydd, liksom att spisen ska vara utrustad med häll-
skydd. Dessutom ska ugnsluckan vara försedd med en spärr så att barn inte 
kan öppna ugnen när den är i funktion och dess framsida ska inte kunna bli så 
varm att man bränner sig på den. Dörrar till kyl och frys måste kunna öppnas 
inifrån. 
 
Lådor och bänkskåp som innehåller farliga redskap ska förses med spärrar som 
försvårar för barn att öppna dem. Lådor bör inte placeras intill spisen eftersom 
barnen kan använda lådorna som trappsteg och klättra upp och bränna sig på 
spisplattorna. 
 
Det städskåp som vi har placerat mitt emot kylen och frysen bör innehålla ett 
låsbart utrymme för förvaring av kemisk-tekniska hushållspreparat. 
 
Måttsatt och detaljerad köksuppställning med förslag på skåpsanvändning kan 
ses i fig. 22-24. 
 

 
 
 Fig. 22: Köksuppställning, plan  
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 Fig. 23: Köksuppställning,  Fig. 24: Köksuppställning, sektion B-B 
 sektion A-A   
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5.4 Utvändiga arbetsinsatser 
 
5.4.1 Utformning av uteplats och tomt 
 
Vi anser att en god placering av en uteplats skulle vara i anslutning till vardags-
rummet. Uteplatsen skulle då komma att vätta mot sydväst, vilket betyder att 
platsen får solinstrålning på eftermiddagen. Uteplatsen ska förslagsvis ha en yta 
på 4x6 m och beläggas med tumlad grå marksten som kantas av stenblock. För 
att erhålla erforderlig höjd på uteplatsen fyller man upp med makadam och 
sättsand under plattorna. Lämplig nivå är ca 20 cm över marken. 
 
På södra sidan av uteplatsen finns idag en liten slänt. Denna bör schaktas bort 
för att få en användbar yta för t.ex. parkering av bil. Längs den lodräta kanten 
som då uppkommer bygger man upp en mur av stenblock för att undvika ras. 
Muren byggs upp ca 1 m över uteplatsen för att skydda mot fallolyckor och 
skapa insynsskydd. Denna kan med fördel användas för placering av krukväxter 
och dylikt. På den västra sidan av uteplatsen, mot vägen och busshållplatsen, 
planteras en häck med buskar, exempelvis Tuja som ger bra insynsskydd. 
 
De staket som finns idag rivs eftersom placeringarna är olämpliga. Istället sätts 
nya upp. Den nya tomten avgränsas med ett trästaket som löper från den 
nyplanterade buskhäcken vid uteplatsen till den befintliga buskhäcken på norra 
sidan. En grind måste sättas in någon stans i detta staket så att man kan ta sig 
in även från detta håll. Denna ska ha tillräcklig storlek för att möjliggöra in- och 
utförsel av större föremål. Ett trästaket sätts även upp som en avgränsning 
mellan den nya tomten och grannarnas, nu något förminskade, tomt.  
 
Rabatter, fruktträd, bärbuskar och trädgårdsland anläggs enligt fig. 26 för att få 
en mer trivsam utemiljö. Nytt gräs sås där det behövs. 
 
Då det inte finns någon lekplats för barnlek i området lämnas plats på tomten 
för eventuellt lekställningar och sandlåda. 

 

  
 Fig. 25: Befintlig tomt, skala 1:400 Fig. 26: Ny tomtutformning, skala 1:400 
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Fig. 27: Resultatet av vårt utformningsförslag 
 
 
5.4.2 Ändringsarbeten på fasad, tak och befintlig lastkaj 
 
Vid utformningen av ombyggnationen har vi försökt att följa Holmens krav att 
inte göra för stora ingrepp i fasaden.  
 
De fasadändringar som dock måste göras är insättningen av nya fönster och 
vissa utfyllnader. Det är viktigt att vid ändringsarbeten använda samma kulörer 
som byggnaden idag är målad med. 
 
De nya fönstrens karmar, spröjs och fönsterbleck ska målas med den röda 
kulören som använts på de fönster som finns idag. Eventuellt målas även de 
nya dörrarna röda för att efterlikna dagens utseende så mycket som möjligt. 
 
På västra fasaden behövs det göras en utfyllnad där en av de gamla affärs-
ingångarna suttit, så att denna inte längre är så tydligt markerad. Utfyllnaden 
ska målas i den beiga kulören och sammansmälta med övriga fasaden. 
Dessutom ska det fyllas igen ovanför den nya altandörren eftersom den gamla 
hade ett höjdmått på 2,30 meter och då vi istället valde en dörr med 
standardmåttet 2,10 meter. 
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Det befintliga taket bör bytas ut eftersom det är gammalt och det finns risk för 
läckage. Det nya taket ska, liksom dagens tak, beklädas med rött lertegel. 
 
Befintlig lastkaj saknar räcke på långsidan. Då denna ska fungera som veranda 
och troligtvis brukas av en småbarnsfamilj måste ett räcke även finnas på 
denna sida, av säkerhetsskäl. Detta ska utföras i stil med befintliga räcken, dvs. 
i svart smide. Den gamla lastkajen är i dåligt skick, sprickor har uppkommit på 
flera ställen. Dessa bör lagas och verandan målas i den gråa kulör som finns på 
utsidan av källarväggarna. 
 
Samtliga ändrade fasader åskådliggörs i bilaga 4. 
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6 Rördragningar och installationer 
 
6.1 Vatten och avlopp 
 
6.1.1 Tappvatten 
 
Varm- och kallvatten finns redan draget till köket i entréplanet. 
 
Vid utformningen av tappvattenledningarna har vi valt att ansluta dem till de 
befintliga ledningarna i köket. Samtliga befintliga ledningar samt den anslutande 
servisledningen bör dock bytas ut mot nya, då stambyte aldrig gjorts. 
 
Ledningarna dras i källartaket förutom i badrummet där de dras längs väggarna 
och i köket där de dras bakom diskbänken. 
 
Se ritning över ledningsdragningen i bilaga 8. 
 
 
6.1.2 Spillvatten 
 
Vid utformningen av spillvattenledningarna har vi valt att från toalett, dusch, 
tvättställ, tvättmaskin och diskbänk dra ner ledningarna direkt i källaren och 
ansluta till de rör som går från den befintliga toaletten i källarplanet. 
 
 
6.2 Värme 
 
Vattnet som idag används för uppvärmning av elementen leds från värme-
pannan i källartaket till befintliga element. 
 
Vid utformningen av nya element ansluts de nya ledningarna till de befintliga. 
Dessa dras i källartaket. 
 
Nya element krävs i sovrum, matsal och i badrum. 
 
 
6.3 Ventilation 
 
Vi har valt att utforma ett nytt ventilationssystem då det befintliga ej är brukbart i 
ett bostadshus och då vissa av ventilationskanalerna är av eternit.  
 
Tilluften ska komma in genom springventiler i de nya fönstren i sovrummen och 
genom fresh-ventiler vid de gamla fönstren i vardagsrummet. Frånluften ska 
transporteras genom ventilationstrummor i taket från fläktar i köket och 
badrummet samt en centralt placerad fläkt i vardagsrummet. Om vi förutsätter 
att vi kan nyttja den befintliga rökkanalen leds ventilationstrumman till denna 
och på skorstenen placeras en frånluftsfläkt. 
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Ovannämnda ventilationssystem är inte tillräckliga för köket. Där krävs även en 
separat im-kanal till köksfläkten. I den gamla köttkylen finns idag ett spjäll mot 
södra fasaden, detta kan fortfarande användas för att ventilera skafferiet. 
 
 
6.4 El 
 
6.4.1 Utformningsregler  
 
Vid utformningen av elinstallationerna har vi följt de rekommendationer som 
finns i Svensk Standard (SS). 
 
• Enligt SS 4370145 bör det maximalt gå tio förgreningar från elskåpet. 
 
• Enligt SS 4307146 bör det i varje rum finnas ett vägguttag var 4:e meter. En 

tryckknapp kombinerad med ett vägguttag bör placeras innanför varje dörr, 
det senare för att man ska kunna stoppa i kontakten till dammsugaren direkt 
när man kommer in i rummet (ej tillämpligt där centraldammsugare finns). 
Dessutom bör det finnas ett teleuttag i varje rum. Antennuttag för TV ska 
finnas i de rum där det anses behövas, exempelvis i sovrum, kök och 
vardagsrum. 

 
 
6.4.2 Ledningsdimensioner 
 
Vid ledningsdragningen är det viktigt att beakta att ledningen till spisen skall 
vara 2,5 mm2  och övriga ledningar 1,5 mm2 . 
 
 
6.4.3 Materialspecifikation 
 
Samtliga elinstallationer skall utföras i material av högre kvalitet från ABB eller 
likvärdigt. Jordfelsbrytare skall installeras och även denna vara av högre klass. 
 
 
6.4.4 Kravspecifikation för antenninstallation 
 
TV-antennen avslutas på vinden och installeras av installatör. Det skall vara 60-
80 dB i samtliga antennuttag, i alla väderförhållanden. 
 
 
6.4.5 Utförande 
 
Samtliga el-ledningar dras i tak och väggar. Innertaket sänks för att underlätta 
installationen. Se el-ritningar, bilaga 9-11. 
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7 Planer för framtiden 
 
7.1 Ombyggnation av källaren 
 
Då källarplanet inte ingår i vår uppgift har vi endast givit förslag på vad som 
skulle kunna göras med detta plan i ett senare skede. Vi har begränsat oss till 
att utforma ett planlösningsförslag, vilket kan ses i bilaga 13. 
 
Planlösningsförslaget innebär att alla bärande väggar bevaras och så lite 
ändringsarbeten som möjligt utförs. 
 
De rum som vi planerat för i källarplanet är tvättstuga, lekrum, relaxavdelning 
och tre förråd. 
 
En separat tvättstuga, istället för att ha tvättmaskin och torktumlare i badrummet 
på entréplanet, skulle medföra större ytor för t.ex. torkning av tvätt. Vi placerade 
tvättstugan intill WC och dusch för att underlätta vattendragningen. 
 
Städskrubben som finns idag görs om till dusch och den befintliga toalettens 
storlek utökas. 
 
Det f.d. personalrummet görs om till en relaxavdelning med bubbelpool. 
Förrådet intill inreds som bastu och en dörr slås upp mellan de båda rummen. 
Den nuvarande ingången till detta förråd sätts igen. 
 
Det stora rummet längst in i källaren kan förslagsvis användas som lekrum för 
barnen. Detta är behövligt eftersom barnens rum inte är så stora. 
 
Tre av de befintliga förråden bevaras för förvaring av t.ex. utemöbler, redskap, 
cyklar och annan fritidsutrustning. 
 
Oljetankarna som är placerade nedanför källartrappen skulle med fördel kunna 
flyttas till annan lämplig plats. Då vi ej planerat någon särskild verksamhet för 
platsen där de är placerade idag och då en förflyttning skulle innebära stora 
arbetsinsatser inklusive nya rördragningar anser vi dock att de kan stå kvar. 
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8 Diskussion 
 
Vårt utformningsförslag omfattar en bostad om 5 rum och kök med källare, 
vilket är lämpad för en tvåbarnsfamilj. Vi har även planerat en tillhörande tomt 
då en sådan saknas i dagsläget. 
 
Ett av Holmens krav var att ombyggnationen ej skulle innebära för höga 
kostnader och alltför omständliga arbetsinsatser. Detta tog vi hänsyn till genom 
att försöka bevara så många av de befintliga väggarna som möjligt och genom 
att vid materialval hålla oss till en rimlig kostnadsnivå. Dessutom har vi vid 
utformningen placerat kök och badrum i närheten av befintliga vattenledningar, 
så att rördragningen underlättas. 
 
Vi har valt en öppen planlösning för att åstadkomma större gemensamma 
utrymmen i bostaden. Detta främjas av ett rikt ljusinsläpp, vilket fås genom att 
de gamla skyltfönstren bevaras samt att nya fönster sätts in i samtliga sovrum. 
Dock sätts inget nytt fönster in i köket eftersom utsikten därifrån skulle 
skymmas av grannbostadens fasad. 
 
Utöver de nya fönsterinsättningarna har vi ej planerat för några större fasad-
ingrepp då Holmen och stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz gärna vill se att 
byggnadens ursprungliga skick bevaras. Även nuvarande färgsättning och 
skylten på fasaden behålls. 
 
Källarplanet skulle i framtiden kunna byggas om enligt vårt förslag, vilket skulle 
bidra till en utökning av bostadsytan. Väggarna skulle då behöva isoleras, 
fönster skulle behöva sättas in och övriga renoveringar ske. Vid eventuellt 
större familj än vad vi planerat denna bostad för och större utrymmesbehov 
skulle man här kunna placera ytterligare ett sovrum. 
 
Eftersom det idag inte finns någon direkt tomt som tillhör samlingslokalen var 
det ett måste att en sådan skulle utformas när lokalen skulle göras om till 
bostad. Vi anser att en bra utformad tomt, där allas intressen tillgodoses, kan 
göra mycket för de boendes trevnad och välbefinnande. På tomten har vi även 
planerat för en större uteplats som möjliggör socialt umgänge utomhus. 
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Bilaga 7 

Inredningsdetaljer 
 
 
Bilaga 7a: Garderober i rum 1 
 
Samtliga garderober fabrikat Marbodal 
 
1 st Linneskåp 50 cm 
2 st Garderob med backar 50 cm 
 
 
Bilaga 7b: WC-utrustning, badrum  
 
Samtlig WC-utrustning fabrikat Svedbergs. 
 
WC-stol: WC 9040 
Tvättställ: Boké underskåp 50 vit med porslinstvättställ 9091 och 
spårdörrar 
  Boké överdel 55 Ny-Line Halogen 
Blandare för  
tvättställ: Panter krom 
Handdukstork: Vit 500x690 
Duschhörn: Fasett 90x90 cm vit med ornamenterat glas 
Blandare för 
Dusch: Bend duschset krom 
 
 
Bilaga 7c: Beslag, badrum 
 
Samtliga beslag fabrikat Svedbergs. 
 
Rustika pappersavrivare vit 
Rustika handukshängare 2 vit 
Rustika handukshängare 4 vit 
 
 
Bilaga 7d: Vitvaror, badrum 
 
Samtliga vitvaror fabrikat  Electrolux. 
 
Tvättmaskin: EWF 1234   b= 600 mm  d= 600 mm 
Torktumlare: EDC 504M   b= 600 mm  d= 600 mm 
 
 



Bilaga 7 

Bilaga 7e: Köksinredning 
 
Samtlig köksinredning fabrikat Marbodal prisgrupp1. 
 
Köksluckor:  Arkitekt vit 
Beslag:  T-grepp aluminium 
Bänkskiva:  Laminatskiva Bok K7017 
Diskho:   Intra Atlantic H 14R 
Blandare: Mora Temp Ess krom 
Städskåp: Städskåp d=50 cm l=1 m , specialbeställs 

Städskåp med ett låsbart utrymme för förvaring av kemisk- 
tekniska preparat. 

 
Köksö fabrikat Tibrokök: Huggkubb komp massiv bok, b= 82 cm h= 84 cm 
 
 
Bilaga 7f: Vitvaror, kök 
 
Samtliga vitvaror fabrikat Electrolux. 
 
Spis: EKE 6100   b= 600 mm  d= 600 mm 
Fläkt: EFT 640 
Kylskåp: ERC 3706   b= 600 mm  d= 600 mm 
Frysskåp: EUC 3101   b= 600 mm  d= 600 mm 
Diskmaskin: ESF 6221    b= 600 mm  d= 600 mm 
 
 
Bilaga 7g: Garderober i rum 7 
 
Samtliga garderober fabrikat Marbodal. 
 
2 st Linneskåp 60 cm 
2 st Garderob med backar 60 cm 
 
 
Bilaga 7h: Garderober i rum 8 
 
Samtliga garderober fabrikat Marbodal. 
 
1 st Garderob med backar 60 cm 
1 st Linneskåp 60 cm 
 
 
Bilaga 7i: Garderober i rum 9 
 
Samtliga garderober fabrikat Marbodal. 
 
1 st Garderob med backar 40 cm 
1 st Linneskåp 40 cm 
 















Bilaga 14 

Projektdagbok 
 
V. 10 
 
Mån 1/3  
 
- Besökte Hults Bruk och besiktigade den aktuella byggnaden. 
- Möte med Anders och Björn. Gick igenom uppgiftens           
omfattning 
- Erhöll ritningsunderlag och annan information från Holmen Skog om 
Hults brukshandel. 
- Upprättade arbetsbeskrivning för ex-jobbet. 
 
V.12 
 
Mån 15/3  
 
- Studerade ritningsunderlag, information och gamla ex-jobb. 
 
Tis 16/3   
 
- Studerade ritningsunderlag och information. 
 
Ons 17/3  
 
- Fick arbetsbeskrivningen godkänd av samtliga handledare. 
- Bestämde tid för möte med Björn till den 29/3. 
 
Tor 18/3   
 
- Möte med Lotta. Gick igenom ingående delar i ex-jobbet. 
- Bestämde möte med Bo Barv till den 22/3. 
- Tog kontakt med Ann-Charlotte Hertz. 
- Sökte litteratur. 
- Påbörjade rapportskrivning. 
 
Fre 19/3 
 
- Sammanfattade befintlig teknisk beskrivning. 
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V.13 
 
Mån 22/3  
 
- Mätte upp byggnaden, invändigt och utvändig. 
- Inspekterade utseendet och förändringar från befintliga ritningar. 
- Fotograferade byggnaden och omgivningen. 
- Intervjuade Bo Barv om Hults Bruks historia och gick  rundvandring i 
området. 
 
Tis 23/3  
 
- Sammanställde historian 
- Började att rita upp det befintliga husets planlösning och fasader på cad. 
- Läste igenom krav i SBN1980 
- Skissade på den nya planlösningen. 
 
Ons 24/3  
 
- Fortsatte rita befintliga fasader.  
- Läste igenom krav och anvisningar i BBR och BÄR. 
- Skissade på den nya planlösningen. 
- Började rita upp områdesöversikt. 
- Skrev en preliminär innehållsförteckning. 
 
Tor 25/3 
 
- Ritade klart befintliga fasader. 
- Ritade klart områdesöversikten. 
- Började skriva på rapporten, syfte, bakgrund, metod och avgränsningar. 
- Skissade på den nya planlösningen. 
- Ringde Bo Barv angående kompletterande frågor om historian. 
 
Fre 26/3   
 
- Möte med Anders Sydén angående vårt förslag på ny planlösning. Han 
var mycket nöjd. 
- Kompletterade historian. 
- Sammanställde frågor till Björn Rosen. 
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V.14 
 
Mån 29/3  
 
- Möte med Björn Rosen angående vårt förslag på ny planlösning samt 
genomgång av lämpliga val av material och utrustning.  
- Bestämde nytt möte med Björn till onsdag den 28/4.  
- Sammanställde informationen från mötet. 
- Ändrade på fasadritningarna. 
 
Tis 30/3   
 
- Åkte till Beijer för att hämta kataloger. 
- Kontaktade Spiscenter angående täljstensugn. 
- Började skriva om krav för ombyggnation. 
- Gjorde små justeringar på planlösning efter mötet med Björn. 
 
Ons 31/3   
 
- Skrev klart kraven för ombyggnationen. 
- Satt in bilder i rapporten. 
- Ändrade den preliminära innehållsförteckningen. 
- Redigera rapporten. 
- Förberedde inför mötet med Lotta. 
 
Tor 1/4   
 
- Möte med Lotta. Gick igenom planlösning, fasader, preliminärt klara 
delar i rapporten och allmänna frågor. 
- Ändringar i planlösningen och i rapporten. 
- Började med rumsbeskrivningen. 
- Bestämde möte med Magnus Glänneskog ang. programmet point till 
måndag 5/4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 14 

V.15 
 
Mån 5/4   
 
- Åkte till Hults Bruk och tog kompliterande bilder, mått och antecknade 
om husets nuvarande kondition, invändigt och utvändigt. 
- Tog kort på Norra kyrkogårdens staket och grind. 
- Kontaktade spiscenter angående Täljstensugn. 
- Fortsatte med rumsbeskrivningen. 
- Började skriva på kapitlet ” beskrivning av byggnadens nuvarande skick 
och kondition”. 
 
Tis 6/4  
 
- Fortsatte med rumsbeskrivningen. 
- Fortsatte att skriva på kapitel se ovan. 
- Kontaktade Tibrokök och Björn ang. materialval. 
- Redigerade rapporten. 
 
Ons 7/4 
 
- Fortsatte med rumsbeskrivningen.  
- Fortsatte att skriva om byggnadens nuvarande skick och  
  omgivning. 
- Ritade in möbler med hjälp av Point5. 
 
Tor 8/4  
 
- Skrev in rivning i rumsbeskrivningen. 
- Fortsatte att rita in möbler. 
- Redigerade rapporten och satte in bilder. 
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V.18 
 
Tis 27/4 
 
- Gick igenom mötet med Björn. 
- Redigerade rapporten. 
 
Ons 28/4  
 
- Åkte till Hults Bruk med Björn och gick igenom el, vatten och   avlopp. 
Dessutom gick vi igenom några frågetecken och tog kompletterande 
bilder. 
- Redigerade rapporten. 
- Kompletterade rumsbeskrivningen. 
- Började rita upp källarplanet på cad. 
- Började med källförteckningen. 
 
Tor 29/4  
 
- Fortsatte med källarplanet. 
- Redigerade rapporten. 
- Ritade upp befintliga tomten och började med att planera den nya 
tomten. 
- Kompletterade källförteckningen. 
- Kontaktade Lars Molander angående elinstallationen. 
  
V. 19 
 
Mån 3/5 
 
- Började att skissa på elinstallationerna. 
- Skrev rapportens struktur. 
- Började att rita köksuppställningen, skissade och ritade på cad. 
- Kontaktade Lotta ang. ”feedback” på köksuppställningen. 
  
Tis 4/5 
 
- Ritade upp elinstallationerna på cad och skrev om detta i rapporten. 
- Fortsatte att rita upp köksuppställningen på cad och skrev om detta i 
rapporten. 
 
Tor 6/5 
 
- Skissade på vattendragningen. 
- Skissade på tomtutformningen. 
- Skrev om lösningar, kap. 5.1 och kap. 5.4. 
- Kompletterade rapporten. 
- Bokade möte med Magnus G ang hjälp med scanner mm till   
torsdag 13/5 kl.8.30. 
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Fre 7/5 
 
- Kompletterade cadritningar. 
- Ritade upp vattendragningarna på cad. 
- Skrev rent kap. 5.1 och 5.4. 
- Redigerade rapporten och satte ihop färdiga delar. 
- Ringde Bo Barv ang. kompletteringar till rapporten. 
 
V.20  
 
Mån 10/5  
  
- Skrev kap.6 
- Kompletterade rapporten. 
- Satte ihop en bilaga till rumsbeskrivningen och ritade en ritning med 
rumsnumrering. 
- Ordnade ritningsramar till ritningarna. 
 
Tis 11/5 
 
- Skrev kap. 7 
- Utformade ett planlösningsförslag för källaren och ritade upp. 
- Redigerade rapporten. 
- Sammanställde bilagor, figurförteckning och tabellförteckning 
- Redigerade cadritningarna. 
 
Ons 12/5  
 
- Träffade Björn angående kompletteringar. 
- Sammanställde bilagor. 
- Ritade upp perspektivritning och tomtritning. 
- Redigerade rapporten. 
 
Tor 13/5 
 
- Träffade Magnus och scannade in bilagor och bilder i rapporten. 

 - Skrev kap.8, diskussion. 
- Redigerade rapporten. 
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 V.21 
 
 Mån 17/5 
 

- Kompletterade ritningar. 
 - Läste igenom rapporten, kompletterade och ändrade fel. 
 - Redigerade rapporten. 

- Skrev sammanfattning och abstract. 
- Började att skriva titelsida, framsida, bibliotekssida m.m. 

 
 Tis 18/5 
 

- Fortsatte med översättningen av sammanfattningen. 
- Redigerade rapporten. 
- Lämnade den färdiga rapporten till Lotta för granskning. 

 
 V.22 
 
 Mån 24/5 
 

- Fick tillbaka rapporten av Lotta.  
- Redigerade rapporten. 
 

 Tis 25/5 
 
 - Redigerade rapporten. 


