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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar flödet i kommande Kårhus Norrköping och inriktar sig på flödena av 
personal, gäster och varor i den del av kårhuset som kallas ”Mat och nöje”. Denna del 
innefattar café-, lunch-, pub- samt nattklubbsverksamhet. 
 
Under projektets gång har huvuduppgiften varit att granska planritningarna över Kårhus 
Norrköping. För att kunna genomföra en grundlig granskning har författaren först studerat den 
nuvarande verksamheten i Studenternas Hus och då tagit hjälp av de nuvarande brukarna. Ett 
flertal analyser har därefter genomförts på de planritningar som tagits fram i projektet under 
våren 2005. Analyserna har resulterat i ett antal åtgärdsförslag som har presenterats för 
projektledaren för Kårhus Norrköping, Helena Nordström.  
 
Enligt författaren finns det ett par brister i nuvarande planritningar som kan komma att skapa 
problem i den framtida verksamheten. Det berör först och främst flödet kring 
iordningställandet av festlokaler och förflyttning av möbler från stora salen men även 
utformandet samt placering av garderober utifrån entréernas placering. Samtliga slutsatser 
bygger på att den framtida huvudsakliga verksamheten, som troligen skall bedrivas av ideellt 
arbetande studenter, skall fungera på ett enkelt och genomarbetat sätt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrunden till rapporten 
Det är nu bestämt vilket hus som skall byggas om till ett nytt kårhus för studenterna på 
Campus Norrköping. Kårhuset kommer att ligga i Holmbrogränd, mellan nuvarande 
Studenternas Hus, SH, och Stadsmuseet. Huset som skall byggas om tillhör Henry Ståhl 
Fastigheter AB, härmed kallat HSF.  
 
Visionen med ett nytt kårhus är att skapa en ny samlingspunkt för studenterna på Campus 
Norrköping. Kårhuset ska fungera som en naturlig mötesplats för studenterna, där man ska 
kunna fika, träffas med sin förening, anordna föreläsningar, konserter, fester eller ta en öl på 
puben.  
 
År 2006 kommer kårhuset förhoppningsvis stå klart för invigning. Under hösten 2004 och 
våren 2005 har projektering skett, det har till exempel tagits fram lokalprogram och ritningar. 
Byggstarten är planerad till september 2005. 
 
Idag sker lunch- och nattklubbsverksamheten i en annan byggnad, närmare bestämt i SH, 
vilket ligger i samma gränd som kommande kårhus. Under luncherna serveras i dagsläget 
mellan 200-250 studenter dagligen. Vardagskvällarna, då pubverksamhet drivs i lokalerna, tar 
man in max 150 studenter och på lördagar då det bedrivs nattklubbsverksamhet får det finnas 
450 personer i lokalerna. Det finns 3 fast anställda i verksamheten idag. En driftschef, en 
kökschef samt en heltidsanställd student, resterande arbetspass utförs av ideellt arbetande 
studenter. 
 
Författaren som skriver denna rapport läser sista året på byggnadsingenjörsprogrammet. 
Under mina år på Campus Norrköping har författaren arbetat 2 år på SH och då arbetat i 
köket, baren och i vakten. Detta har gjort att författaren har erfarenhet från verksamheten. När 
kårservice hösten 2004 satte igång arbetet med att planera nytt kårhus i Norrköping såg 
författaren chansen att kunna dela med mig med min erfarenhet av de flödesproblem som 
finns idag. Författaren kunde även dela med mig av den kunskap författaren fått under mina 3 
år på byggnadsingenjörsprogrammet på Universitetet. 
 

1.2  Syfte 
Syftet med denna rapport är att granska utformningen av kårhusets lunchservering, café och 
nattklubbslokaler utifrån personalens och gästernas flödesmönster samt deras behov av god 
arbetsmiljö. Målet är att skapa planritningar med vilka man skall uppnå en god funktionalitet 
och arbetsmiljö för kommande brukare. I denna rapport kommer även kårhusets 
projekteringsprocess att studeras. 
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1.3  Frågeställningar 
Frågeställningar har tagits fram för att försöka hitta lösningar på de problem som nuvarande 
driftledning och ideellt arbetande har angående flöden. För att göra detta har författaren 
arbetat utifrån följande frågeställningar gällande kommande kårhus: 
 
Källaren: 

• Hur kommer flödet av varor att bli med den tilltänkta arkitekturen? 
• Finns det en noga planerad avlastningsmöjlighet för varor? 
• Täcker förråd och personalutrymmen de vardagliga behoven? 
 

Café/ Pub:  
• Hur kommer flödet av personal och gäster att bli med den tilltänkta arkitekturen och 

den tänkta ökningen av gäster? 
• Hur kan det tänkas fungera med att ha caféverksamhet i pubdelen dagtid på vardagar? 
• Har garderoben fått optimal placering, täcker den allas behov? 
• Har toaletterna fått optimal placering? 
• Var kan det uppstå köer bland gästerna? 
 

Lunchservering: 
• Hur kommer flödet av personal, gäster och varor att bli med den tänkta arkitekturen 

och den tänkta ökningen av gäster? 
• Var kan det uppstå köer bland gästerna? 

 
Nattklubb: 

• Hur kommer flödet av personal, gäster och varor att bli med den tänkta arkitekturen 
och den tänkta ökningen av gäster?  

• Har garderoben fått optimal placering, täcker den allas behov? 
• Har toaletterna fått optimal placering? 

 
Projekteringsprocessen: 

• Vad är en projekteringsprocess?  
• Hur har byggprojektgruppen planerat att projektet Kårhus Norrköping skall fortskrida?  
• Klarade man av att hålla projekteringsplanen? 

 

1.4  Målgrupp 
Denna rapport vänder sig till de studenter som är intresserade av att studera projektprocesser. 
Rapporten vänder sig även till andra studenter vid Linköpings Universitet och som vill skapa 
sig en bild av hur ett kårhusbyggprojekt går till. De som är intresserade av Kårhus 
Norrköpings utformning kommer i denna rapport att kunna följa de olika stegen till valda 
planlösningar. 
 

1.5  Avgränsning 
Detta arbete fokuserar på de lokaler som skall användas till pub-, café-, lunchserverings- och 
nattklubbsverksamhet. Utifrån nuvarande verksamhet kommer en undersökning av flöden av 
personal, gäster och varor att genomföras, dessa flöden kommer sedan att implementeras i 
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kommande kårhus. Dessutom kommer en analys att genomföras för att se över 
funktionaliteten i förhållande till flödena i kommande kårhus.  
 
Författaren skulle även vilja undersöka hur verksamheten kan komma att förändras då den 
skall fungera för 800 gäster, detta valdes dock bort på grund av tidsbrist. 
 

1.6  Metod  

1.6.1 Faktainsamling 
I den teoretiska studien använder författaren sig av faktamaterial som i första hand utgått ifrån 
böckerna Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början (1997) samt Byggnads 
planering, (1981) del av Handboken Bygg. De språkliga riktlinjerna är hämtade ur Lathund 
för rapportskrivning (2005). Har även använt mig av internetkällor där stora delar är hämtade 
från kårhus Norrköpings hemsida, www.kn.liu.se. Bilder är hämtade från olika hemsidor.  

1.6.2 Granskning av dagens verksamhet 
Arbetet startade med att undersöka och granska vilka rörelsemönster varor, personal och 
gäster har på nuvarande SH. De funktioner och flöden som finns idag gicks igenom för att få 
fram vilka som är mindre bra och hur kan de göras bättre. 
 
Därefter har författaren arbetat med att ”översätta” dessa flöden till en större verksamhet med 
cirka 300 sittande lunchgäster, och nattklubbsverksamhet för 800 gäster mot nuvarande 200-
250 gäster för lunchverksamhet och 450 för nattklubbsverksamhet.  

1.6.3 Studier och intervjuer  
För att kunna kartlägga dagens verksamhet har författaren följt de arbetande under deras 
arbetspass, både kvällstid och dagtid, har även granskat gästernas flödesmönster för att se var 
köer uppstår. Har intervjuat driftledning, driftchef och kökschef och fått dem att berätta om 
vad de ses för flödesproblem idag. För att ta reda på vad den ideellt arbetande personalen 
tycker om dagens flöden under pubkvällar och nattklubbskvällar samlade författaren till 
stormöte med de studenter som arbetat på en ansvarspost inom Studenternas Hus. 

1.6.4 Granskat planritningar 
Efter att ha kartlagt dagens verksamhet och sammanställt de arbetandes åsikter har författaren 
granskat de planritningar som arkitekten har arbetat fram under projekteringen. Författaren 
har kommit med konstruktiv kritik och förklarat varför de planritningar som gjorts kan skapa 
problem i de olika flödena. Författaren har även arbetat fram lösningar på hur planerna kan se 
ut för att underlätta arbetet för framtida brukare.  
 
Den granskning som författaren har gjort för Kårservice räkning har pågått under våren 2005. 
Då författaren, på halvfart, har arbetat med att granska och ge feedback rörande 
planritningarnas utformning. 

1.6.5 Studerat hur ett byggprojekt fungerar i praktiken 
Under projekteringsprocessen har författaren även analyserat projekteringsformen och de 
beslut som har lett fram till de olika planlösningarna. Genom projektets olika faser under 
våren 2005 har författaren suttit med på några brukarmöten och på projektmötena för att få en 
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inblick i hur processen ser ut i ”verkligheten”. Författaren har under projektmötena då kunnat 
följa de olika stegen och valen av utformning i planritningarna. De olika skedena som 
projektet har gått igenom behandlas i senare del av rapporten. 

1.6.6 Metodkritik 
I detta avsnitt kommer författaren kort beskriva kritik mot de metoderna som har används i 
denna rapport. 
 
Faktainsamling och intervjuer 
Det finns olika typer av data som man som författare kan arbeta med under ett arbetes gång, 
sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data som redan finns som t ex befintlig statistik 
och tidigare gjorda undersökningar vilket oftast finns att inhämta i litteratur. Primärdata är 
den data som undersökaren själv samlar in. Denna delen i en rapport kan även kallas empiri i 
vilken undersökaren arbetar med att få in data genom t ex intervjuer och enkäter. 
 
Författaren har i denna rapport samlat in en del fakta från litteratur. Då det varit svårt att hitta 
information om utformning av pubar och nattklubbar, fick författaren tips av sin examinator 
för att få fram äldre böcker om byggnadsplanering. Böckerna var mycket bra, i stora drag var 
det förklarat hur vissa utrymmen skulle formas för att få bästa resultat. Nackdelen med 
faktainsamlingen har varit att böckerna är gamla vilket kan leda till att det idag ser annorlunda 
ut vid byggnadsplanering. 
 
Insamlingen av primärdata kan bli problematisk, i då författaren har valt att göra intervjuer 
med olika inblandade. Vid intervjuer är det viktigt att först få tag i rätt person att intervjua, 
sedan är det viktigt att kommunikationen mellan undersökare och den/de som blir intervjuade 
sker på ett bra sätt. Något som är viktigt är att undersökaren inte påverkar den intervjuade 
genom att t ex vara nedlåtande, kritisk eller självgod vid tolkningen av svaren. I denna rapport 
har intervjuerna gått till på olika sätt. Den intervjun med den fast anställda personalen gjordes 
med 3 stycken samtidigt där författaren ställde frågor om vilka flöden av gäster, varor och 
personal som har fungerat bra och mindre bra. I intervjun kunde man ha låtit dem, var och en, 
svara på frågorna i lugn och ro, men författaren valde att låta dem ha en diskussion och skrev 
sedan ner i punktform vad som varit bra och mindre bra. 
 
Till den andra intervjun kallade författaren de studenter som jobbat ideellt på SH en längre tid 
och som har haft en ansvarsroll som t ex barchef eller vaktchef. Mötet fungerade som en 
brainstorming då de som medverkade fick skriva ner tankar om olika delar av verksamheten. 
De medverkande fick olika papper där de skulle skriva ner positiva respektive negativa saker 
rörande flödet i t ex personalrummet, toaletterna, garderoben osv.  Samtidigt skulle de 
medverkande skriva ner förslag på hur de skulle vilja förändra de saker som var mindre bra i 
befintlig verksamhet. Efter att de själva funderat någon timma så diskuterades svaren i grupp 
och författaren kunde då få den bakomliggande orsaken till varför vissa saker fungerar bra 
och andra mindre bra.  
 
Granskning av dagens verksamhet 
Granskningen av dagens verksamhet gjordes i två steg, innan samt efter mötena med 
personalen. Detta för att i första skedet granska verksamheten opartiskt och för att i det andra 
skedet granska den utifrån de problem som personalen ansåg fanns. 
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Granskning av planritningar 
Granskningen av planritningarna gjordes utifrån studien av dagens verksamhet. Ett problem 
med detta kan vara att författaren granskat enskilda detaljer innan helheten granskades, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Författaren tror dock att metoden att granska enskilda detaljers 
flöden har lett till ett enklare sätt att se flödena ur ett helhetsperspektiv. Granskningen kan 
även vara missvisande då författaren utgått från flödesproblem som existerar i nuvarande 
verksamhet.   
 

1.7  Disposition/ Läsanvisningar  
Rapporten beskriver först en kort bakgrund om projektet Kårhus Norrköping där bland annat 
Kårservice presenteras och där brukarnas visioner berörs. Efter detta gås projektets 
projekteringsfaser igenom. Rapporten kommer sedan att presentera Studenternas Hus 
verksamhet och organisation idag. Därefter klargörs den teori som ligger till grund för den 
analys som har gjorts i slutet av denna rapport. Sedan kommer en presentation av den 
granskning som författaren har arbetat med under våren, under detta avsnitt redovisas en 
sammanställning av författarens åsikter om ritningarna. Slutligen görs en analys och förslag 
på alternativa lösningar läggs fram som, enligt författaren, är bättre. 
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2 Projektets historia 
I detta kapitel kommer historien om kårhusbyggnaden samt en beskrivning av dagens 
verksamhet och flöden i SH, Norrköping att presenteras. 
 
Allt sedan Campus Norrköping invigdes 1997, har det talats om ett kårhus för studenterna. De 
första två åren bedrevs de studentsociala aktiviteterna i en del av Drags, en skolbyggnad på 
Campus, där lokalen fick namnet Petter Speet. I och med den snabba ökningen av studenter 
blev dock lokalen för liten, därför bildades 1998 en kårgrupp som arbetade med att ta fram en 
ny större lokal. Resultatet blev Studenternas Hus som öppnade vintern 2000. För att 
framtidens studenter skall få utrymme att arbeta och utveckla sina idéer så behöver 
campusstudenterna, återigen, större lokaler och samtidigt få en gemensam mötesplats, ett nytt 
kårhus. 1 

2.1 Behovet av kårhus i Norrköping  
Bakom Kårhus Norrköping står de tre studentkårerna vid Linköpings universitet, LinTek, 
Stuff och Consensus. De tre kårerna representerar studenterna vid Universitets tre olika 
fakulteter. Samtliga studenter vid svenska Universitet måste vara medlemmar i en kår, det 
kallas kårobligatorium och regleras av svensk lagstiftning.2 Nedan följer en kort beskrivning 
av Linköpings Universitets tre kårer: 
 
LinTek, Linköpings Teknologers studentkår, är studentkåren för de studenter som läser 
utbildning inom naturvetenskap eller teknik vid Linköpings Tekniska Högskola. 3  
StuFF, studentkåren för Filosofiska fakulteten. StuFF är medlemskåren för dem som studerar 
vid Filosofiska fakulteten eller området Utbildningsvetenskap vid Linköpings Universitet.4  
Consensus, studentkåren för Hälsouniversitetet i Linköping. Consensus är en 
sammanslutning av alla studenter och registrerade forskarstuderande vid Hälsouniversitetet.5 
 
Under de senaste åren har Campus Norrköping växt och i takt med detta har antalet studenter 
ökat, detta har i sin tur gjort att studentverksamheten har växt. Denna utveckling gjorde att de 
tre studentkårerna Consensus, LinTek och StuFF gick ihop i ett samarbetsprojekt vid namn 
Kårhus Norrköping, med avsikt att bygga ett kårhus i Norrköping. Under sommaren 2004 tog 
Kårservice över ansvaret för genomförandet av projektet. 6  
 

                                                 
1 Programbeskrivning Kårhus Norrköping, www.kn.liu.se 
2 www.stuff.liu.se, 2005-04-12 
3 www.liu.se, 2005-04-12 
4 www.stuff.liu.se, 2005-04-12 
5 www.consensus.liu.se, 2005-04-12 
6 www.kn.liu.se, 2005-03-12 
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2.2 Kårservice organisation och uppbyggnad 
Kårhus Norrköping drivs av Kårservice på uppdrag av de tre kårerna vid Linköpings 
universitet. Kårservice, förkortat KS, är den gemensamma serviceorganisatören som de tre 
studentkårerna har anlitat. KS är kårernas gemensamma förening. 
 
KS förvaltar flera kårhus sedan tidigare och det 
kommer att vara KS som ansvarar för driften av 
Kårhus Norrköping. KS kommer att stå som 
hyresgäst och kommer att driva kårhuset genom att 
hyra ut kårhusets lokaler till olika verksamheter. 7 
 
Under hösten 2004 ingick KS samarbetsavtal med 
Henry Ståhl Fastigheter AB. I avtalet beslutades det 
att kårhuset skulle placeras i kvarteret Gamla bron 
13 vilket ligger mellan nuvarande Studenternas Hus 
och Stadsmuseet. Samarbetsavtalet reglerar arbetet 
fram till tecknade av hyresavtal. När avtalet var 
skrivet anlitade HSF en byggprojektledare som i sin 
tur varit ansvarig för upphandling av konsulter. 8  

Figur 1: Organisationsskiss (egen skiss) 
 
I byggprojektet finns en styrgrupp, styrgruppen tar de stora besluten som berör kårhusets 
framtid och de ger klartecken till fortsatt arbete. I byggprojektets styrgrupp sitter Peter 
Karlsson, VD HSF, Jonas Hillman, fastighetschef HSF, Anna-Karin Andersson, 
byggprojektledare Hifab, Andreas Ericsson, verksamhetschef KS och Helena Nordström, 
projektledare KS. 
 
Kårhusprojektet leds av projektledaren från KS. Projektledarens roll är att hålla i de olika 
delprojekten och samordna de olika arbetsgrupperna. Inom projektet finns det olika typer av 
arbetsgrupper vilka har olika arbetsuppgifter. Kårgruppen, består av representanter från de 
tre kårerna på Campus Norrköping. Kårgruppen är en referensgrupp som har till syfte att ge 
kårerna insyn och möjlighet att påverka beslut rörande kårhusprojektet. Projektgruppen som 
består av frivilliga studenter arbetar med inredning och marknadsföring av Kårhus 
Norrköping. I Kårhusrådet finns representanter från Norrköpings kommun, näringslivet, 
Linköpings Universitet och KS. I rådet sitter Mats Arwidson, bitr. 
universitetsledningsdirektör, LiU, Göran Ekdahl, tidigare bankdirektör, numera 
styrelseledamot i en rad bolag, Andreas Ericsson, verksamhetschef, Kårservice, Bengt 
Johansson, stadsarkitekt, Norrköpings kommun, Eva Qvist, informationschef Naturgas 
Mellansverige, Sydkraft.9 I skrivande stund håller även en insamlingsgrupp på att upprättas 
som har till uppgift att skapa bra relationer mellan studenterna vid Campus Norrköping och 
näringslivet i Norrköping. 
 

                                                 
7 www.kn.liu.se, 2005-03-12 
8 www.kn.liu.se, 2005-02-16 
9 www.kn.liu.se, 2005-02-16 
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2.3  Kårservice framtidsvisioner med kårhuset 

2.3.1 Visioner 
Så här beskriver KS och kårerna ett framtida kårhus: 
”Tanken med ett kårhus är att skapa en samlingspunkt för studenterna i Norrköping. 
Kårhuset kommer att rymma både studenternas egen verksamhet och studentrelaterade 
servicefunktioner. Kårhuset ska vara den naturliga mötesplatsen för studenter från alla 
fakulteter, utbildningar och årskurser. Där ska man kunna fika, träffas med sin förening, 
anordna föreläsningar, konserter, fester eller ta en öl på puben. Det är också där 
kårexpeditionen, studenthälsan och studentprästerna finns.  
En förhoppning är att kårhuset även ska fungera som en länk mellan studenterna och 
staden.” 10 
 
Målet de tre kårerna har med Kårhus Norrköping är att ge norrköpingsstudenterna en 
gemensam samlingspunkt. Deras förhoppning är att ett kommande kårhus skall vara fullt av 
liv och rörelse hela dagarna. Studenterna skall här kunna träffa varandra både när det gäller 
skolarbeten men de skall även kunna ta en paus från skolan genom en gemensam fika, lunch 
eller middag. Kårerna hoppas också att föreningslivet, kårverksamheten och studentservice 
skall kunna utvecklas under samma tak. Kårhusets placering mitt i industrilandskapet skall 
leda till att studenterna och norrköpingborna kan komma närmare varandra. Kårhuset skall 
vara den levande mötesplatsen mellan studenter, norrköpingsbor, kulturliv och näringsliv.11 

2.3.2 Tidsplan 
Här nedan följer en kort sammanfattning av den tidsplan som tagits fram och som skall 
försöka hållas. 

• 2003 startade de tre kårerna projektet Kårhus Norrköping och anställde en 
projektledare genom KS.  

• I mitten av februari 2004 fick Kårhus Norrköping in anbud på olika kårhusbyggnader 
från fastighetsägare i Norrköping som tagit del av förfrågningsunderlaget. Förslagen 
granskades, jämfördes och bedömdes av en expertgrupp som bestod av en representant 
från varje kår, tre arkitekter samt verksamhetschefen och projektledaren från KS. De 
rekommenderade anbudet från HSF, och då främst Gamla bron 13 på grund av läget, 
byggnadens storlek och expansionsmöjligheterna. 

• Våren 2004 tog KS över projektet Kårhus Norrköping. 
• Hösten 2004 inleddes projekteringsfaserna då huset planerades på en detaljnivå 

tillsammans med brukarna och fastighetsägarna. Lokalprogram och ritningar revideras 
och bygget planerades. 

• Under våren 2005 skall projekteringen, ritningarna och bygglovshandlingar 
färdigställs.  

• September 2005 är byggstarten planerad och produktionen kommer att ta cirka 1 år. 
• Hösten 2006 planeras invigningen av kårhuset .12 

 

                                                 
10 www.kn.liu.se, 2005-02-16 
11 www.kn.liu.se, 2005-02-16 
12 www.kn.liu.se, 2005-04-12 
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2.4  Brukarnas framtidsvisioner av kårhuset 
De som kommer att bruka Kårhus Norrköping är självklart studenterna. Kårhuset skall 
fungera som en gemensam mötesplats där studenterna kan samlas i olika sammanhang, t ex 
äta lunch under veckorna, ta en öl på kvällarna samt kunna arbeta med föreningsverksamhet. 
 
För att detta skall fungera skall kårhusets verksamheter drivas av anställd personal i t ex 
kårexpeditionen som skall placeras i kårhuset. På det övre planen skall det finnas 
kontorsverksamhet, där bland annat kårerna kommer att ha sina representanter sittande. Där 
skall även finnas mötesrum för föreningar vid Campus Norrköping. På de övre våningarna  
skall även universitetets sjuksyster, präst och kurator att ha sina besöksrum.  
 
Puben och stora salen kommer att drivas av 3-4 fast anställda som ansvarar för inköp och 
köksarbete. Utöver dessa behövs en stor stab bestående av ideellt arbetande studenter.  
 

2.5  Programbeskrivning  
Denna programbeskrivning presenterades i början av januari 2004, programmet är skrivet 
med fokus på de behov som ska uppfyllas och de funktioner som krävs i ett kommande 
kårhus. Hösten 2003 fördes samtal med de som var intresserade av att finnas i kårhuset, och 
det togs då fram vilka funktioner kårhuset skulle fylla. Allt från studentpräst till sektioner och 
föreningar fick beskriva sina verksamheter och önskemål. Denna information lade grunden till 
kårhuskonceptet.13 Förutom att de specifika behoven beskrevs också de visioner och 
förhoppningar som kårerna hade kring kårhuset. Programmet som bygger på kårhuskonceptet 
lämnades ut till olika fastighetsägare runt om i Norrköping, programmet skulle användas som 
ett ramverk vid granskning av de byggnader som fastighetsägarna presenterade och kårerna 
såg som intressanta val till alternativa kårhus. Kårerna var då väl medvetna om att lösningar 
och upplägg såg olika ut. Specifikationerna i programmet var ej definitiva, dock var 
programmet framtaget med hjälp av brukarnas åsikter. 14 

2.5.1 Lokaler 
Detta avsnitt kommer att beskriva de stora delar som programmet bygger på. Programmet har 
tagits fram av dåvarande projektledare Elisabett Falk, 2003-2004, genom möten med de olika 
brukarna. I ”Mat och nöje” delen har dåvarande driftgruppen vid SH suttit med och diskuterat 
fram vilka funktioner som bör finnas i den framtida verksamheten. 
 
De stora delarna i programbeskrivningen är ”Studentservice”, ”Föreningar” och ”Mat och 
nöje”.  Kapitlet kommer att beskriva vad som var tanken med de olika delarna och vilka 
önskemål som fanns. Kapitlet kommer aven att ta upp de funktionskrav som delar av ”Mat 
och  nöje” verksamheten bör ha. De kommande delarna är hämtat ur programbeskrivningen, 
programbeskrivningen finns att se i bilaga 2.15 

2.5.1.1 Studentservice 
I denna del i programbeskrivningen är det kårexpeditionen som ska vara den centrala 
punkten. Kårexpeditionen är en funktion som studenterna utnyttjar på många sätt och måste 
vara lätta att hitta och alltså ligga synligt från stora entrén. Det skall finnas ett kontor för 

                                                 
13 www.kn.liu.se, 2005-05-20 
14 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
15 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
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ekonomiansvarig och husansvarig som bör ligga i närheten av kårexpeditionen då denna 
personal hör till samma organisation. 16 
 
Kårexpeditionen har ett stort behov av att få ut information och i foajén bör det därför finnas 
gott om plats för anslagstavlor, informationsställ och även utställningsyta för t ex 
företagspresentationer. 17 
 
Studentkårerna ser gärna att det också finns plats för en eller flera butiker i kårhuset. I så fall 
bör dessa ligga exponerat, kanske med egen ingång. En bokhandel med försäljning av 
kontorsmateriel är också efterfrågat. Ett café i denna del av huset, nära entrén, är det som 
särkilt bör prioriteras, caféet bör rymma 50 personer. Får caféet inte plats måste puben i ”Mat 
och nöje” fungera som café dagtid. Fördelen med separat café skulle vara att det går att inreda 
mysigt och att det kan vara öppet under en stor del av dagen och kanske även kvällstid. Finns 
café- och butiksyta bör också kontor- och förrådsmöjligheter planeras för den verksamheten, 
ett varuintag krävs.18 

2.5.1.2 Föreningar 
Denna del av huset kommer att utnyttjas av de studenter som är aktiva medlemmar i 
sektioner, festerier, nationer och övriga studentföreningar. Vad gäller sambandet med övrig 
verksamhet, t ex kårservice, studenthälsan och kårerna, finns inga särskilda önskemål. Detta 
är den svåraste lokalytan att uppskatta då behoven växlar från år till år och ekonomin för en 
del föreningar inte är särkilt stabil. Förutom mötesrum för föreningarna så efterfrågas även 
förrådsutrymmen vilket är mycket viktigt för föreningarna. En bra lösning på detta vore att 
skapa ett utrymme liknande ett vindsförråd i hyreshus med många små celler, 5 m2 på 
gemensam yta. Dessa förråd behöver alltså inte ha solida väggar.19 

2.5.1.3 ”Mat och nöje” 
I den totala festlokalen, dvs. stora salen, puben och foajén ska 800 personer rymmas. Några 
gånger om året anordnas i dagsläget fester med 1000 besökare. Det vore bra om det går att 
hitta lösningar som möjliggör detta även i fortsättning. Vardagskvällar kommer kanske bara 
puben vara öppen, eller puben och en del av stora salen. Därför skall det gå att avgränsa 
ytorna så att det inte upplevs som tomt när det är få besökare.20 
 
Entrén/Foajén måste vara funktionell och fungera även när många besökare står i kö och vill 
in. Därför behövs ett entréstaket utanför som styr upp en kö på 80 personer. Vid ingången 
måste också finnas plats för en biljettkassa, det vill säga någon form av disk eller bås. Detta 
kanske kan vara samma entré som till de andra delarna av huset. 21 
 
Garderoben ska rymma 800 vinterjackor, som gärna kan hängas i dubbelhöjd och det skall 
finnas plats för väskförvaring. Garderoben måste kunna låsas och fyra personer ska kunna 
arbeta i den samtidigt. Toaletterna ska bestå av ett stort rum med ”bås”, handfat och speglar 
skall finnas på den gemensamma ytan utanför. Där ska finnas plats för köbildning.22 
 

                                                 
16 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
17 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
18 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
19 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
20 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
21 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
22 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
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Stora salen ska kunna utnyttjas till mycket. Det skall finnas plats för 250 sittande, det gäller 
kvällssittning men även 250 lunchgäster. Det skall finnas plats för en portabel scen som kan 
tas bort helt men också anpassas efter olika behov. Den skall ge utrymme för konserter, spex 
och presentationer. Salen ska också användas till mässor, utställningar, filmvisning. Stora 
salen skall kunna delas i två mindre rum så att det även går att skapa en trevlig miljö för 
mindre sittningar och sällskap. I stora salen ska det också finnas en bar.23 
 
Lokalen för café/pub ska rymma sittplatser och bord till 100 personer och en bar. I baren 
skall fyra personer kunna arbeta samtidigt. Puben måste ligga nära köket då det kommer att 
säljas pubmat på kvällarna. Det får gärna vara lågt i tak och plats för mindre dansgolv på cirka 
30 m2. Här kommer studenterna också att spela dart, biljard, tv-spel, titta på storbilds-TV mm. 
Beroende på placering i huset och utformning kanske puben också kommer att fungera som 
café dagtid. Helst skulle kårerna som tidigare nämnts se ett separat café. 24 
 
Köket bör ligga centralt och vara navet i denna del av huset,. Köket skall vara ett fullt utrustat 
restaurangkök och klara av 300 luncher/dag, sittningar och pubmat. Det är viktigt med 
placering av diskrum och diskstation i anslutning till köket. Diskrummet måste ha öppningar 
både mot köket och stora salen. De olika ytor som köket har till förvaring bör ligga nära 
varuintag. Se vidare krav under rubriken funktionskrav i programbeskrivningen, se bilaga 2.25 
 
Artistlogen ska rymma artister, band eller kör innan och efter uppträdande och ha plats för 
soffgrupp, speglar, kylskåp, toalett. Artistlogen kan även fungera som vilrum.26 
 
Personalrummet/pausrum behövs för de studenter som jobbar i festlokalerna. I pausrummet 
ska det finnas plats för soffgrupp och ett litet kylskåp. Omklädningsrummet ska rymma 
garderob för arbetskläder samt 30 klädkrokar. En bastu för 20 personer, som alla studenter 
kommer att ha tillgång till, är också önskvärt i anslutning till denna yta. Toalett och dusch 
likaså bör ligga i anslutning till bastun. Tvättstugan får gärna ligga bredvid personalrummet.27 
 
Möbelförrådet bör vara i anslutning till stora salen, men kan eventuellt lösas med draperier.28 
 
Ölförrådet bör ligga nära barerna så att ledningarna till pumparna inte blir för långa och ha 
utrymme för pallyft samt vara kylt. Transport till barerna från ölförrådet under pågående 
festverksamhet bör inte ske exponerat, inför besökarna. Därför är det viktigt med placeringen 
även ur den aspekten.29 
 

                                                 
23 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
24 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
25 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
26 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
27 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
28 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
29 Programbeskrivning Kårhus Norrköping 
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2.6  Historik över kårhusbyggnaden 
I detta avsnitt kommer en presentation av kvarteret Gamla Bron 13 att göras. 

2.6.1 Holmbrogränd 13, bebyggelsehistoria  
Kårhuset som skall invigas hösten 2006 skall vara beläget i kvarteret som tidigare hetat  
Kv. Geväret. Idag kallas kvarteret Kv. Gamla Bron. Kvarterets inre upptas av två 
industribyggnader i 3-4 våningar, vilka är uppförda 1854 
och 1903, dessa två byggnader skall byggas om till 
Norrköpings kårhus. Den större byggnaden är uppförd 
1903 och ligger med kortändan mot Holmbrogränd är 
renoverad 1977, den mindre byggnaden som uppfördes 
1854 är renoverad 1976. Över byggnadsmassan höjer sig 
ett krenelerat, försedd med upphöjda partier, torn. Tornet 
har tidigare utgjort en pittoresk accent i stadsbilden och 
då synts vida omkring med sin gula kamelflagga, en 
reklam för dåtidens kamelhårsfabrik. 30 
 
Det är av stor betydelse att rivningstomterna vid ett 
återbyggande får behålla sin ringa bredd- Västgötegatan 
anses vara Norrköpings äldsta gata. Gatan ledde fram till 
passage över strömmen där det funnits bro sedan 
hedenhös.31 
 

Figur 2: Kv. Gamlabro 13 (ÅWL) 
 

2.6.1.1 Arkitekten 
Arkitekter var Werner Northun född 1903 och Karl Holmberg född 192932. Werner Northun 
är även arkitekten bakom Norrköpings Grand Hotel, som tidigare hette Göta Hotell. Som 
förebild till denna byggnad använde sig Northun av Rosenbad i Stockholm.33 

2.6.1.2 Industrilandskapets skydd 
Hela industrilandskaps område blev förklarat som riksintresse under 1980-talet av 
Riksantikvarieämbetet. De förändringar som sker måste därför göras mycket varsamt och 
efter länsstyrelsens medgivande. Strykjärnet, Stadsmuseet, Holmentornet Bergslagsgården 
och Swartziska huset är byggnadsminnen. 34 
 
 
 

                                                 
30 Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping 
31 Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping 
32 Håkan Andersson, Statsmuseet Norrköping 
33 Kerstin Sandberg , Werner Northun - en provinsarkitekt kring sekelskiftet 
34 Industrilandskapet vid Strömmen i Norrköping 



 13

2.6.2 Holmbrogränd idag 
I kvarteret Gamlabro 13 finns idag 18 lokaler 
sammanlagt, på en yta av cirka 3000 kvm. Till en början 
kommer KS att hyra 2000 kvm av dessa. 35,36 

 

 

Figur 3: Kv. Gamlabro 13, Västgötegatan (www.staahl.se) 
 

                                                 
35 www.staahl.se/, 2005-04-12 
36 Kårservice 
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Byggnadsprogram 

Gestaltning 

Systemutformning 

Detaljutformning 

Bygghandlingar 

TID 

3  Kårhusprojektets olika projektdelar 
I detta kapitel beskrivs i korta drag vilka faser ett byggprojekt kan gå igenom. Här beskrivs 
även kårhusprojektets olika faser. 

3.1  Projekteringsfaser vid ett bygge 
Ett byggprojekt delas in i olika aktiviteter. Till en början handlar byggprojektet om att göra 
inledande utredningsarbeten för att klargöra om det finns ekonomiska och andra 
förutsättningar för ett visst bygge.37 
 
Om utredningarna tyder på att byggprojektet har klara fördelar så vidtar programarbetet, 
som utmynnar i ett program. Programmet ska precisera förutsättningarna för de fortsatta 
arbetet. Programmet skall t ex redovisa vilken verksamhet som ska äga rum i det färdiga 
huset, vilka lokaler som därför behövs och hur stora de ska vara. Det skall dessutom beskrivas 
vilka tekniska och andra krav som ska uppfyllas beträffande värme, ventilation, belysning, 
konstruktionsdelar, ytskikt, utrustning mm. Byggherren anlitar vanligen konsulter för 
utrednings- och programskedet. 38 
 
Projektering innebär att det fastställs hur den färdiga byggnaden eller anläggningen ska se ut, 
konstrueras och detaljutformas. Arbetet utförs stegvis, i samarbete mellan de olika 
projektörerna. 39 
 
Vid ett husbyggnadsprojekt arbetar vanligen arkitekt-, mark-, byggnads-, el-, vvs - 
konstruktörer i konsultföretag. Projekteringen har olika faser. Att bestämma utseende i stort 
för en byggnad kallas gestaltning. Gestaltningen utförs delvis parallellt med arbetet att 
utforma konstruktionerna för bärande stomme, ytterväggar och tak samt för installationerna. 
Detta kallas systemutformning. Slutligen sker detaljutformningen, se figur 2,  vilket 
betyder slutlig dimensionering, måttsättning val av material och utförande mm. Resultatet av 
projekteringen redovisas på ritningar och i beskrivningar, som ska användas när 
ombyggnaden genomförs.40 
 
Produktionen, det vill säga själva byggandet, utförs huvudsakligen av byggentreprenörer i 
samarbete med bygghantverks- och 
specialföretag. Bland bygghantverksföretagen 
märks främst el- och vvs-installatörer samt 
måleriföretag. För att produktionen ska kunna 
genomföras måste en s k tillfällig fabrik etableras 
på eller i anslutning till bygganden. Den skall 
bestå av transportvägar, transportanordningar, 
maskiner, materialupplag, förråd och verkstäder 
samt personalutrymmen mm.41        
  
 

Figur 4: Tidsschemat under ett byggnadsprojekt (egen bild) 
                                                 
37 Uno Nordstrand, Ervin Révai, Byggstyrning 
38 Uno Nordstrand, Ervin Révai, Byggstyrning 
39 Uno Nordstrand, Ervin Révai, Byggstyrning 
40 Uno Nordstrand, Ervin Révai, Byggstyrning 
41 Uno Nordstrand, Ervin Révai, Byggstyrning 
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3.2 Projekteringsfaser i Kårhus Norrköping 
Det som beskrivs i detta avsnitt är hur projekteringsfaserna ser ut i Kårhus Norrköping. Hur 
detta har följts upp redovisas i senare delen av rapporten. Samtliga delar i detta avsnitt är 
hämtat från KS. 
 
Projektadministration: 

• Skapa styrgrupp 
• Upprätta projektadministrativa rutiner 
• Rutiner för projektekonomi utarbetas 
• Upprätta tidplan 
• Upphandla mindre konsultgrupp, Arkitekt, VVS, El/ tele/larm/ data/ passersystem, 

Statiker och Brandkonsult 
 
Programskede: Krav på utrymmen från verksamheterna kompletteras och omvandlas till 
krav på byggnaden och blir projektbundna förutsättningar. Detta skede planeras vara klart 
under fjärde kvartalet 2004 

• Skapa ”Visionen” för projektet 
• Referensobjekt 
• Upprätta kvalitets- och miljöplan 
• Uppdatera förfrågningsunderlaget 2004-01-15 
• Upprätta kalkyl baserad på programskedets förutsättningar 
• Hyreskalkyl 

 
Systemhandlingsskede: Handlingar upprättas som tillsammans utgör redovisning av 
projektet med avseende på form, konstruktion och installationer.  Komplett konsultgrupp 
upphandlas. Detta skede planeras vara klart andra kvartalet 2005 

• Anläggnings-, byggdels- och installationsbeskrivning 
• Typrumsbeskrivning 
• Planer och sektioner i skala 1:100 
• Planer och sektioner som redovisar storlek på schakt och aggregatrum samt 

förläggning av huvudstråk 
• Detaljerad projekttidplan 
• Kalkyl baserad på systemskedets förutsättningar 
• Hyreskalkyl 

 
Bygglovskede: 

• Bygglov sökes.  
• Komplett projektekonomi upprättas. 

 
Bygghandlingsskede: Färdigt förfrågningsunderlag upprättas baserat på 
systemhandlingsskedet. Anbud tas in från entreprenörer. Detta planeras vara klart under tredje 
kvartalet 2005. 

• Förfrågningsunderlag 
• Upphandling 
• Bygghandlingar42 

                                                 
42 Kårservice 
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4 Nulägesbeskrivning  
  

4.1 Studenternas Hus idag 
Studenternas Hus är idag beläget längs med vattnet mitt 
i industrilandskapet. Fastigheten heter Kvarnen 1+4 och 
adressen är Västgötegatan 13. Studenternas hus drivs 
idag till största delen av ideellt arbetande studenter, i 
verksamheten arbetar även 4 heltidsanställda.  
Studenternas hus är domännamnet, men studenterna 
kallar det för Huset. 
 

Figur 5: Bild över nuvarande Studenternas Hus (www.staahl.se) 

4.1.1 Husets planlösning 
Husets, SH, planlösning består idag av två våningar varav den ena i markplan. På första 
våning är köket beläget, i anslutning till köket finns en bar, diskrum samt personalrum. 
På nedervåningen finns även stora dansgolvet som under dagtid används som lunchrestaurang 
med cirka 90 sittplatser. Baren i anslutning till köket används som serveringsdisk och kassa 
för lunchgästerna. En mindre bar är även placerad i anslutning till dansgolvet denna används 
som dryck -, och kaffestation dagtid. Ovan på den mindre baren är DJ - båset till stora 
dansgolvet placerat, detta för att discjockeyn skall få en bra överblick över hela dansgolvet. 
På först våningen finns en handikapptoalett, en pissoar samt tre vanliga toaletter.   
 
Trappan som leder upp till andra våningen är spiralformad och är placerad centralt i lokalen. 
På utsidan av byggnaden finns en brandtrappa, spiralformad, som används kvällstid på 
vardagar. Trappan på utsidan används för att kunna bedriva verksamhet på enbart 
övervåningen och då ej ha gäster springande på en obevakad nedervåning. Trappan på utsidan 
gör det även möjligt att kunna bedriva två olika typer av verksamheter, en på nedervåningen 
och en på övervåningen. 
 
På övervåningen finns det plats för cirka 21 bord och där med cirka 80 sittplatser. Baren på 
övervåningen är cirka 9 meter lång och kvällstid är den i genomsnitt bemannad med 3 
bartendrar. På övervåningen finns ett mindre dansgolv med mindre DJ –bås som spelar 
alternativ musik till dansgolvet nere. Uppe finns två vanliga toaletter och en pissoar.  
 

4.1.2 Verksamheten  
För att skapa en förståelse om hur dagens verksamhet fungerar kommer här nedan en 
förklaring. Under en vecka är det en mängd olika aktiviteter på SH och det arbete som sker på 
kvällarna utförs till största delen av ideellt arbetade studenter. 
 
Lunchverksamhet på vardagar 
Under vardagar serveras lunch i lokalerna mellan 11.30 och 13.30. Denna verksamhet drivs 
av 4 heltidsanställda samt en heltidsanställd student. Varje dag serveras cirka 220 luncher 
under de två timmar som lunchen är öppen. 
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Kvällstid  
Under kvällstid förekommer en mängd olika verksamheter beroende på vilken kväll som 
avses. Det kan även förekomma bokningar av lokalerna i form av t ex föreläsningar. Nedan 
följer en kort beskrivning av de olika verksamheterna som bedrivs en normal vecka.   
 
Pubkväll: 
Under måndag, tisdag och onsdag är övervåningen öppen mellan 18.00 -22.00 och 
restaurangen är öppen mellan 18.00-21.00. Verksamheten bedrivs av 5 ideellt arbetande 
studenter som arbetar mellan cirka 17.00 -23.00. 
 
Fredagskvällarna är även de en pubkväll dock är öppettiden längre än måndag -, tisdag - och 
onsdagskvällar, nämligen 18.00 -23.00 restaurangen är öppen samma tider som övriga kvällar. 
Verksamheten bedrivs av 6 studenter, som arbetar mellan 17.00-00.00. 43 
 
After school: 
After school, som är varje torsdagskväll, är den största vardagskvällen i veckan då många 
studenter går ut. Detta leder till att gästantalet är högre en torsdagskväll än normala 
vardagskvällar. Det högre antalet gäster kräver en större personalstyrka än normalt, därför 
arbetar i genomsnitt 11 studenter dessa kvällar. Under torsdagskvällarna är övervåningen 
öppen mellan 18.00 -01.00 och restaurangen är öppen mellan 18.00-21.00. Öppettiden på 
torsdagskvällarna innebär ett längre arbetspass för de arbetande studenterna. Arbetstiden är 
mellan cirka 17.00-02.00.44 
 
Nattklubb: 
Nattklubbsverksamheten bedrivs på lördagskvällar, på båda våningarna, då Huset är öppet 
mellan 22.00 -03.00. Enligt brandskyddsbestämmelser är maximala antalet gäster under en 
lördag 450 gäster. Nattklubben är öppen på båda våningar För att denna verksamhet skall 
kunna bedrivas krävs det att cirka 21 studenter som arbetar mellan 18.00- 05.00. Av de 21 
arbetar åtta studenter som vakter, åtta som bartendrar samt tre stycken studenter som ansvarar 
för verksamheten under kvällen. De två dansgolven är bemannade med en diskjockey 
vardera.45  
 
Totalt:  
Under hela veckan är det totalt 53 arbetspass som måste fyllas under kvällarna. För att detta 
skall fungera har varje arbetslag en lagansvarig, en kockchef, en barchef, en vaktlagschef 
samt en serveringsansvarigchef. Dessa chefer är även de ideellt arbetande studenter. Deras 
uppgift varje vecka är att försöka få alla arbetspass fyllda. Idag finns det cirka 60 ideellt 
arbetande studenter som arbetar mellan 4-10 gånger i månaden. 46 
 

4.1.3 Organisationen  
Inom Studenternas Hus, förkortat SH, finns flera olika poster. De är 5 stycken som arbetar 
under luncherna, några heltidsanställda och några deltidsanställda. De studenter som driver 
SH all övrig tid arbetar till stor del ideellt.47 

                                                 
43 Jakob Delden, Vice Driftschef  SH, 2005 
44 Jakob Delden, Vice Driftschef  SH, 2005 
45 Jakob Delden, Vice Driftschef  SH, 2005 
46 Jakob Delden, Vice Driftschef  SH, 2005 
47 Fredrik Johnsson, Vice Driftschef  SH, 2004 
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Ägare och styrgrupp 
SH ägs av KS som i sin tur ägs av de tre kårerna vid Linköpings universitet. KS har utsett en 
styrgrupp som består av en studentrepresentant från varje kår, i gruppen sitter även 
representanter från kommunen, universitetet och näringslivet. Styrgruppens uppgift är att 
kontrollera att SH håller sin budget.48 
 
Driftschefen (DC), heltidsanställd 
DC är ytterst ansvarig för SH drift och ansvar för alla ekonomiska beslut. DC är 
heltidsanställd och utses av styrelsen för KS. DC arbetar bland annat med ekonomisk 
redovisning, beställning och inventering av alkohol, bokningar, inköp samt att tillsammans 
med VDC utveckla driften.49 
 
Vice Driftschef (VDC), heltidsanställd 
VDC ska stödja DC: n i driften av SH. Vid bokningar av band och dylikt så hjälps VDC och 
DC åt, de arbetar även tillsammans med utveckling. VDC är ansvarig för lokalernas ordning 
och att de håller bra kvalité. Detta innebär att denne leder och samordnar bygg och 
renoveringsarbetet på huset. VDC kan dock välja att delegera delar av detta ansvar. Arbetet 
kräver att VDC håller sig uppdaterad om vad som händer i organisationen och att denne också 
har tät kontakt med DC.50 
 
Driftgruppen 
Driftsgruppen består av lagcheferna från varje huvudlag samt DC och VDC. I driftsgruppen 
tas beslut som påverkar de olika arbetslagen, det handlar om beslut som inte kan fattas på 
lagnivå. Driftsgruppen ansvarar också för att utse nya utskott, ansvariga och resurspersoner 
vid behov.51 
 
Arbetslag 
Barlag: 
Till barlaget hör alla de ideellt arbetande som vill jobba som bartender. Barlaget leds av 
barlagschefen som är lagets representant i driftgruppen. Barlagschefen organiserar möten med 
barpersonal, där man bland annat diskuterar problem som har uppstått samt utvecklar 
lagandan. Barlagschefen ser även till att baren är bemannad under alla arbetspass. 
 
Vaktlag: 
Vaktlaget består av de studenter som arbetar i vakten. Även vaktlaget har en chef som sitter 
med i driftgruppen och som utför liknande arbetsuppgifter som barlagschefen. 52 
 

                                                 
48 Fredrik Johnsson, Vice Driftschef  SH, 2004 
49 Fredrik Johnsson, Vice Driftschef  SH, 2004 
50 Fredrik Johnsson, Vice Driftschef  SH, 2004 
51 Fredrik Johnsson, Vice Driftschef  SH, 2004 
52 Fredrik Johnsson, Vice Driftschef  SH, 2004 
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SA-lag: 
SA-laget består av de studenter som har fått förtroendet att ansvara för verksamheten under 
kvällstid. Att vara serveringsansvarig innebär att man är chef över kvällsverksamheten och 
har ansvaret gentemot myndigheter och liknande att se till att lagar och regler efterföljs. SA-
laget har även de en chef som sitter i driftgruppen och som ansvarar över de 
serveringsansvariga.53 
 
Kocklag: 
I kocklaget är de studenter med som arbetar med restaurangverksamheten. Chefen för laget är 
en ideellt arbetande student och inte den heltidsanställda kock som ansvarar för all 
köksverksamhet och alla inköp. Kockchefen sitter även med som medlem i driftgruppen. 54 
 
 

4.2 Flödena i nuvarande verksamhet 
I detta avsnitt behandlas de flöden som finns i dagens verksamhet. De olika flödena berör 
personalflöden, flödet av gäster, materiella flöden samt varuflöden.  

4.2.1 Varu- , material- och personalflöden  
De varor som först och främst har studerats är flödet av följande:  
frysvaror, kylvaror, färskvaror, torrvaror, starksprit, pallar med öl- och 
ciderbackar samt fat med öl och cider, som rymmer cirka 30 liter. 
Till materialet i detta avsnitt räknas bord, stolar, städutrustning, tallrikar, 
bestick, glas samt förbrukningsmateriel.  
 
Frysvaror och kylvaror lagerhålls idag på olika ställen där det finns plats. I 
köket finns två storköksfrysar, två storkökskylar samt två normalstora kylar. 
Det finns även ett kylförvaringsskåp i varuförrådet där färskvaror så som 
sallad lagerhålls. I varuförrådet finns idag även plats för 5 pallar med 
öl/cider, pallplatsen är idag cirka 5 m2, vilket täcker veckobehovet. I samma 
förråd finns även den pumpanläggning som förser de båda barerna med öl 
och cider samt de fat som behövs för att täcka nuvarande behov. 
Pumpanläggningen och faten tar idag upp en yta på cirka 7-8 m2.  

Figur 6: Fat innehållande öl (egen fixad bild) 
Matvarorna och starksprit tas idag in via huvudentrén på bottenplan och plockas därifrån in av 
lunchpersonalen i varuförrådet eller direkt in i köket. Leveranser av pallar med öl och cider, 
både i back och på fat, sker genom port direkt in i varuförrådet. Från varuförrådet bär 
personalen backarna till de två barerna. Under en 
genomsnittsvecka bärs cirka 75 backar från varuförrådet till de 
båda barerna. 
 
Under lunchen sker flera arbetsuppgifter utanför köket, t ex 
påfyllnad av salladsbuffén, kaffe- samt dryckesbehållarna. Arbetet 
kan ibland vara besvärligt ty personalen måste röra sig med bland 
annat varma kantiner bland gästerna, för att fylla på värmerierna.  

Figur 7: Kantin (www.oanademojligheter.se/kantin) 
                                                 
53 Fredrik Johnsson, SH 
54 Fredrik Johnsson, SH 
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Den disk som gästerna ställer ifrån sig vid diskstationen, som ligger utanför diskrummet, bärs 
in i omgångar till diskbänken som ligger i anslutning till diskmaskinen. Där fördiskas all disk 
för att sedan ställas i diskbackar och köras genom diskmaskinen. Därefter skall tallrikar och 
dylikt bäras ut till sina respektive förvaringsställen. 
 
Under kvällarna då det är pubverksamhet har de arbetande olika arbetsområden. Måndag, 
tisdag, onsdag och fredag ser arbetsuppgifterna ungefär likadana ut i de olika arbetsrollerna. 
På torsdagar ökar flödet av personal på grund av att gästantalet ökar vilket leder till mer 
arbete. Kvällen inleds med att personalen bär upp bland annat bestick, kaffe och eventuella 
bord och stolar från nedervåningen. Detta gör att utrustningen kan användas i flera 
sammanhang vilket är bra, dock sliter allt bärande upp och ner, på personalen. Då gästerna 
börjar göra beställningar börjar springet med beställningslappar från baren uppe till köket på 
nedervåningen. Därefter skall mattallrikarna hämtas nere i köket, för att sedan serveras till 
gästerna på övervåningen. Den disk som pubgästerna lämnar efter sig skall ner till 
diskrummet, samma rum som beskrivits tidigare, för att diskas, vilket gör att personalen måste 
springa i trappan ytterligare en gång, den här gången med disk. 
 
På lördagskvällarna då båda våningarna är öppna måste bord och stolar som används under 
luncherna på nedervåningen och till vis del under kvällsverksamheten tas bort. Stolarna 
staplas och borden fälls ihop och läggs i en hög i förvaringsutrymmet som idag är byggt vid 
sidan av stora dansgolvet. När nattklubben har stängt och städningen av lokalerna är avklarad 
monteras borden och de ställs, tillsammans med stolarna, återigen på plats.  

 
Städningen av lokalerna skiljer sig åt beroende på vilken dag i veckan som avses. Alla dagar 
förutom lördagar så städas enbart övervåningen samt köket, lördagar städas båda våningarna. 
Gemensamt för alla städtillfällen är att städutrustningen hämtas och lämnas i den enda 
städskrubb som finns. Städskrubben är placerad på övervåningen intill toaletterna och där 
finns allt städmaterial i form av t ex hinkar, moppar, sopkvastar, skrapor och skurmedel. På 
nedervåningen används, till största delen, den städmaskin som finns att tillgå.  

 
Vinglas och dylikt som används vid sittningar finns idag i skåp i köket och de transporteras 
till stora dansgolvet där sittningarna hålls. 
 

4.2.2 Flödet av gäster 
Eftersom flödet av gäster skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet som bedrivs. I detta 
avsnitt förklaras därför vilka olika typer av flöden som kan förekomma under luncherna 
respektive under kvällarna. 
 
Lunch:  
Under luncherna sträcker sig kassakön från entrén på bottenplan till kassan som är belägen i 
baren nere. Kassakön korsar då stråket från matsalen till toaletterna och diskstationen.  
Diskkön i sin tur sträcker sig från spiraltrappan till diskstationen. Då gästerna har fått sin mat 
vid serveringsdisken skall de förflytta sig genom diskkö och matkö fram till salladsbuffén, där 
de väljer någon av de två köerna, till höger eller till vänster om vagnen. Viktigt att påpeka är 
att på vagnen finns även potatis, ris och dylikt så nästan alla gästerna måste passerar detta 
bord. Efter detta skall gästerna hämta dryck vid sidan av trappan. Därefter skall de hitta en 
plats att sitta, på nedervåningen eller övervåningen. Kaffe hämtar man på samma plats som 
måltidsdrycken hämtades. Flödesskiss över flödena kan ses på nästa sida, se figur 7. 
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Figur 8: Skiss över hur flödet funderar runt kassan under lunchen (egen bild) 
 
 
Pubkväll: 
Under de kvällar då puben är öppen är entrén belägen på övervåningen och gästerna för då ta 
sig upp via den utvändiga spiraltrappan, vilken egentligen är en nödutgång men som används 
dagligen. Under dessa kvällar förekommer sällan någon kö för att få komma in. En mindre 
garderob är placerad direkt innanför entrédörren och kan både vara bemannad och obemannad 
beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Det viloplan som spiraltrappan leder upp till, där 
även entrédörren finns, används idag som rökruta, då rökning ej får ske inomhus.  
 
 
Nattklubbskväll: 
Huvudentrén används som entré under de kvällar som nattklubbsverksamhet bedrivs. 
Vanligen finns två köer, en förköpskö och en eftersläppskö, köerna är placerade på varsin 
kant av uppfarten, mellan köerna är ca två meter gång rakt ur från entrén, vilket gör att 
evakuering kan ske utan problem, se figur 8 
Vid entrén finns även rökrutan placerad under dessa kvällar, vilken byggs upp varje 
nattklubbskväll, i rökrutan får alkohol ej förekomma. 
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Luftslussen, vindfångent, innanför entrédörren är uppdelad i två passager. Ena passagen är till 
för de gäster som är på väg in och som skall passera den biljettkassa som finns till vänster i 
vindfånget. I andra passagen går de gäster som skall gå hem eller skall ut för att röka. Direkt 
till höger innanför luftslussen är garderoben placerad, se figur 8. 
 
Toaletterna på nedervåningen är placerade bortanför baren och köket i förhållande till 
dansgolvet. Under nattklubbskvällarna uppstå ofta köer till både dam och herrtoalett. Köerna 
finns både inne på toaletterna men ibland även utanför i korridoren.  
 
Under kvällarna är större delen av gästerna på övervåningen för att beställa något ur baren, då 
denna bar har hela sortimentet vilket den nedre baren ej har. Uppe finns även ett litet dansgolv 
som fungerar som ett komplement till det stora dansgolvet nere.  
 
Något som ibland händer är att spiraltrappan måste spärras av under en del av kvällen då 
mängden gäster på övervåningen är för stor för att säkerheten skall kunna uppfyllas.  
En av nackdelarna med det stora dansgolvet är att denna ytan känns öde om inte tillräckligt  
mycket gäster dansar samtidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 9: Flödesmönster över huvudentrén 
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5 Byggstandarder ur handboken bygg 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för den analys som gjorts i denna 
rapport. 

5.1  Byggnaders anpassbarhet 
Utformningen av en byggnad styrs till stor del av de krav som ställs av de verksamheter som 
skall bruka lokalerna. Kraven kan avse olika egenskaper som skall tillgodoses i byggnadens 
funktion och miljökvalitet eller dess ekonomi i investering, drift och underhåll.  
 
Funktionskraven kan gälla byggnaders eller lokalernas förmåga att i olika avseenden 
underlätta anpassning till ändrade verksamhetskrav som kan uppkomma med tiden eller deras 
förmåga att ge utrymme för olika verksamhetsinnehåll genom t ex sambruk.55 

5.1.1 Begrepp 
Det finns grundläggande aspekter på det specifika funktionella problem som anpassbarhet 
innebär, i detta avsnitt förklaras dessa aspekter.  
 
Anpassbarhet; egenskaper hos byggnaden som medger att dess lokaler kan anpassas till 
skiftande verksamhetskrav, med eller utan ändring av lokalerna och egenskaperna hos 
verksamheten som medger att den kan anpassa till de förutsättningar som lokalerna ger med 
eller utan förändring av verksamheten. 
 
Allmängiltighet (generalitet); egenskaper hos en byggnad som främst kan avläsas i att olika 
verksamheter kan inrymmas utan att lokalerna behöver ändras. Graden av allmängiltighet 
beror av hur många olika verksamheter som omfattas av utformningen.    
 
Föränderbarhet (flexibilitet); egenskaper hos byggnaden som medger att lokalerna kan 
anpassas genom byggnadsteknisk förändring (ombyggnad) av byggnaden eller dess delar. 
Graden av föränderbarhet kan variera beroende av den byggnadstekniska utformningen av 
byggnadsdelarna. 
 
Verksamhetsförändring; införande av ny verksamhet, omorganisation inom verksamheten, 
införande av nya arbetsuppgifter, ny maskinell utrustning eller tillverkningsteknik, ökning 
respektive minskning av personal. 56 

5.1.2 Lokalanpassning 
Behovet av anpassbarhet är direkt relaterat till typen av verksamhet och dess 
utvecklingsmöjligheter. Ju större olikheter mellan de verksamhetskrav som skall tillgodoses, 
desto större är behovet av anpassbarhet.  
 
Möjligheten att genomföra anpassningen till ändrade krav beror på vilka byggnadstekniska 
egenskaper byggnaden och dess delar givits i utformningen. Ett av byggnadsutformningens 
mål blir därför att bedöma behovet av anpassningsbarhet och att utforma anpassbarhet på en 
nivå som svarar mot det bedömda behovet och mot de kostnader i investering och drift som 
utformningen medför. 

                                                 
55 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
56 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
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Anpassningsbehovet kan uppstå på olika sätt och tillgodoses på olika sätt inom en 
verksamhet. Antingen sker anpassningen utan ändring av byggnaden eller så sker 
anpassningen med ändring av byggnaden eller dess delar.  
 
Anpassning utan ändring kan ske genom att verksamhetens krav anpassas efter de 
förutsättningar lokalerna erbjuder. Anpassningen kan då underlättas genom att 
lokalutformningen gjorts allmängiltig genom fördelning av rumstyper, system för 
kommunikation, transport och service. Anpassningen kan bestå genom att behålla en given 
organisatorisk struktur för ett nytt verksamhetsinnehåll, t ex nya arbetsuppgifter och då 
använda sig av outnyttjade arbetsresurser. Anpassning med ändring kan betyda att 
verksamheten omorganiseras, ökning eller minskning av personal, rationalisering, 
effektivisering, för att bättre kunna möta den nya situationen. 
 
En byggnad med hög grad av anpassbarhet bör utformas med hög nivå beträffande både 
allmängiltighet (generalitet) och föränderbarhet(flexibilitet) dvs. med egenskaper som ger 
maximal frihet för framtida verksamhetsförändringar. Detta kan åstadkommas genom att t ex  
planformen medger tillbyggnad och att olika rumsdispositioner kan genomföras med lätt 
flyttbara byggnadsdelar och enkel installation.  
 
Byggnadsutformningen innebär en vägning av funktionella, ekonomiska, tekniska och 
estetiska egenskaper, med verksamhetens krav som styrande. Krav på funktionell 
anpassbarhet innebär en vägning av egenskaperna allmängiltigt och föränderbarhet. Val av 
hög nivå av föränderbarhet bör grundas på bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för 
byggnadsutformningen, där fördelar i drift och underhåll ställs mot investeringsmerkostnader. 
57 
 

5.2  Arkitektonisk gestaltning av byggnader 
Arkitektonisk gestaltning innebär att arkitekten på ett tekniskt sätt, funktionellt sätt och med 
estetisk samordning fogar samman byggnadens olika delar. 58 

5.2.1 Plangestaltning 
Plangestaltning innebär att olika sektioners planformer betraktas. Syftet med plangestaltning 
kan vara att: 

• Renodla, genom att göra rum och utrymmen estetiskt uttrycksfulla och detta genom att 
utnyttja den tillgängliga arean maximalt.  

• Betrakta hur man kommer att röra sig i byggnaden, hur man möter rum och deras 
olikartade former. 59 

5.2.2 Rumsgestaltning 
Rumsgestaltning innebär att enskilda rum utformas så att rummets karaktär görs tydlig och att 
den tar hänsyn till hur de olika rummen i en byggnad upplevs tillsammans. Medlen för 
rumsgestaltning är flera: 

• Proportioner mellan rummets bredd, djup, höjd. 

                                                 
57 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
58 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
59 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
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• Placering och utformning av byggnadsdelar, t ex fönster och dörrar, som har betydelse 
för upplevelsen av öppenhet för ljusföring och utsikt samt för rummets funktion, t ex 
möblering. 

• Utformning och färgsättning av innertak, väggar och golv. 
• Inredning med val av textilier, möbler och växtlighet.60 

 

5.3  Husbyggnadsplanering  
Den allmänna grunden enligt handboken bygg är att offentliga lokaler skall uppfylla krav på 
tillgänglighet för alla, även för rörelsehindrade, äldre samt personer med barnvagn. Med 
offentliga lokaler avses utrymmen i byggnad till vilka allmänheten har tillträde och lokaler 
som är upplåtna för allmänheten. Till dem räknas bl.a. expeditioner, bibliotek, 
samlingslokaler, restauranger, skolor och butiker. Offentliga lokaler skall utformas så att man 
kan besöka dem i rullstol, orientera sig med nedsatt syn och använda den service som normalt 
tillhandahålls. 61 

5.3.1 Funktionsmått 
För en rak passage med rullstol t.ex. genom en dörr krävs ett funktionsmåttet på 800 mm. Vid 
passage genom korridor med rullstol, t.ex. på kontor krävs ett funktionsmått på 1300 mm. 62  
 
Utrymmet som krävs vid vändning med normalstor rullstol beror på svängradien. De allra 
flesta kan svänga 90 grader på en yta av 1,2x1,2 m och 180 grader på en yta av 1,30x1,30 m. 
För att kunna svänga med en större rullstol kan det behövas en yta på 1,50x1,50 m. 63 

5.3.2 Entré och kommunikationsutrymmen 
Minst en entré till en byggnad skall vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Entréer och kommunikationsutrymmen skall kunna användas av personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och det skall finnas tillräckligt med 
manöverutrymme för rullstol. Förflyttningsvägar skall utformas så att personer i rullstol kan 
förflytta sig utan hjälp.64 
 
Dörrar och portar skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. De skall utformas så att det är möjligt att passera med rullstol samt att 
det finns tillräckligt med utrymme för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. 
Personer i rullstol är beroende av rätt utformade friytor för att kunna öppna, passera och 
stänga dörren utan komplicerade manövrar och utan hjälp. Dörrbladet skall kunna öppnas 
minst 90 grader och kunna stå öppet utan att vara till hinder, roterdörr bör ej användas. 
Slagdörr som kompletterar roterdörr hålls i praktiken ofta låst och är ingen garanti för 
tillgänglighet. 65,66. Då det används maskindrivna dörröppnare skall dörrknappen placeras 0,8 
m från dörrhandtaget (då dörren är stängd). En person i rullstol sitter då inte i vägen för 

                                                 
60 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
61 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
62 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
63 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
64 BBR, Boverkets Bygg Regler 
65 Bygg ikapp Handikapp 
66 www.byggklokt.nu 
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dörren då den far upp. Nivåskillnader så som trösklar bör vara så låga som möjligt, högst 25 
mm, större nivåskillnader kan tas upp av ramper.67 

5.4  Hotell, restaurang och storkök 
Förr utfördes alla storköksarbeten i ett och samma rum. I rummet fanns stor spis med inbyggd 
ugn, kokpall för långkok samt en bakugn. I samma rum fanns dessutom grovdisken, som även 
fungerade som renseri och beredning, till köket hörde även förråd och skafferi. Under 1950- 
talet delades arbetet upp i mindre produktionslokaler med olika rumstemperaturer där  
beredningen var i en enskild del. Idag har köksutförandet delats upp i högst tre rum. 68 
 
Det finns olika typer av namn på restauranger och storkök beroende på användningsområden. 
Storkök är ett gemensamt namn för tillredning av mat för all storhushållsservering. 
Mottagningskök slutbereder och serverar måltider. Verksamheten omfattar upptining och 
eller värmning av huvudkomponenter, kokning av t.ex. potatis och grönsaker samt 
iordningställande av måltidstillbehör.  
Serveringsköket tar emot, kompletterar, fördelar och serverar färdiglagad varm mat. 
Serveringsköket ligger i regel i anslutning till serveringslokalen.69 

5.4.1 Byggnadstekniska synpunkter 
Serverings- och produktionslokaler bör ha tåliga ytskikt. Då man väljer golv bör man betrakta 
rengöringskostnaderna. I serveringslokaler väljs golvläggning efter restaurangtyp. Om man 
väljer en ömtålig golvbeläggning bör avtorkningsmöjligheterna i entréer och kapprum vara 
effektiva. I produktionslokalen är kraven att de är slitstarka, halkfria och lättstädade. När det 
gäller taket och väggarna i arbetslokaler bör man ta hänsyn till rengöringen. Ofta bekläs 
väggarna med kakelplattor eller väggplastmatta. Taket bör vara ljudabsorberande och 
utformade som lättstädade kassettunderlag. Dörrar och karmar vid serveringslokaler blir 
utsatta för slag och stötar och bör därför vara i rostfritt stål.70 

5.4.2 Funktionssamband i storkök/restaurangkök  
För att skapa ett bra funktionssamband i ett storkök/restaurangkök bör produktionslokaler 
med förråd placeras i samma plan som serveringslokalen. Vertikaltransporter i form av 
person- och mathissar, brickelevator mm innebär oftast ökade personalkostnader och längre 
serveringstid. Vid bordsservering är rangeringsutrymmet kontaktplatsen mellan 
serveringslokalen och produktionslokalen. Vid barserveringar ersätts rangeringsrummet med 
en utlämning för självbetjäning framför eller i väggen mot kök- kallskänk. Utlämningen vid 
en barservering skall ha direktkontakt med kök och kallskänk och innefattar även kaffekök 
och kassa. Den disk som förekommer i ett storkök delar man in i två skilda grupper, 
servisgods och grovdiskgods. Servis avser tallrikar, fat, koppar, glas, bestick, vilket används 
av gästerna. Med grovdisk avses kantiner, grytor, bleck, handredskap som används vid 
hantering och tillagning av mat.71 

5.4.2.1 Diskrummets flödesgångar 
Vid planering av diskrummet delas rummet in i separata delar, dessa delar är inlämningsdel, 
sorteringsdel, försköljningsdel, diskningsdel, torkdel och rangeringsdel. Det finns tre olika 

                                                 
67 Byggnadsplanering, handboken bygg 
68 Byggnadsplanering, handboken bygg 
69 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
70 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
71 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
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transportsystem för disken: manuellt, med vagnar eller med olika slag av transportörer. Ett 
system som har testats bygger på att matgästerna själva sorterar den smutsiga disken direkt i 
back, där backen är placerad på rullband och där personalen slipper tunga lyft. Att 
planritningen över diskrummet är välplanerad är en viktig förutsättning för ett gott diskarbete. 
Krav bör ställas på åtgärder som skapar en bra arbetsmiljö, kraven kan gälla luft, ljud, ljus och 
ergonomi.72 
 

5.5  Biutrymmen 
Kommunikationsutrymmen är lokaler eller 
utrymmen i lokaler som är avsedda för 
förflyttning av personer, varor eller 
transportmedel. Entréer och korridorer är 
avsatta för horisontella förflyttningar, medan 
trappor och hissar är avsedda för att 
överbrygga höjdskillnader. Ramper 
kombinerar de vertikala och horisontella 
kommunikationerna. 73 
 

Figur 10: Funktionsmått (Linn,G, 1997) 
Allmänna minimala dimensioneringsmått för kommunikationsutrymmen är: 

• Bredd på gåfil: 0,60 m, en gåfil har en kapacitet av max 100 personer per minut. 
• Passage förbi stillastående/mötande person: 0,35 m. 
• Bredd på förflyttningsväg för rullstol: 1,30 m.  

Dimensioneringen av kommunikationsutrymmen bör inte eftersträva minimum utan istället 
eftersträva hög trivsel.74 
 
Minsta gångbrädden för en utrymningsväg i en samlingssal enligt handboken bygg: 

• Sittplats på ena sidan 0,8 m. 
• Sittplatser på båda sidor 1,00 m.1,00 m svarar mot max 150 personer. 

 
 
 
 

                                                 
72 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
73 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
74 Handboken bygg, byggnadsplanering. 
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6 Fastigheten som arbetsmiljö 
Största delarna av detta kapitel är hämtat ur boken fastigheten som arbetsmiljö, där författaren 
Gudrun Linn i en handbok har sammanställt verklighetens problembild. Hennes syfte har varit 
att kartlägga arbetsmiljön för flera stora yrkesgrupper samt komma med förslag till hur man 
kan åtgärda arbetsmiljöproblem i till exempel trånga utrymmen, vid svåra tillträdesvägar och 
vid tunga manuella transporter.  
 

6.1  Rum med god arbetsmiljö 
Det finns många olika yrkesgrupper som arbetar med drift och underhåll i en större fastighet. 
De som är involverade i driften och säkerheten av en byggnad är olika typer av 
fastighetsskötare, städare, fönsterputsare, elektriker men även bevakningspersonal, ambulans- 
och brandförsvarspersonal, brevbärare, drifttekniker, snickare, målare och VVS-montörer.75 
 

6.1.1 Tillfartsvägar och varumottagning 
Framkomligheten till och från en fastighet bör vara god, med 
enkla och säkra transportvägar. Detta gäller för alla typer av 
transporter från brevbäring, färdtjänst, ambulanstransporter, 
brandkår till varutransporter, sophämtning samt snöröjning. 76 
 

Det vanligaste problemet då varor skall levereras till byggnader 
är att det saknas lastkaj, istället sker varumottagningen genom 
butiksdörrarna eller via gården. Ofta är framkomligheten runt 

byggnaderna dålig för varutransporterna. Transportvägarna 
mellan bil och byggnad skall ofta ske med pallyftare, se Figur 
12, eller rullbur, Figur11. Det bör därför inte finnas trappsteg 

eller kanter som skapar problem.  
Figur 11: Rullbur  (www.el-kretsen.se ) 

 
Vid mindre leveranser då varorna till exempel skall bäras in via låsta portar som kräver 
passerkort blir det svårt för chauffören att samtidigt gå, bära godset och öppna porten. Istället 
bör det finnas en enklare lösning. Innanför porten bör det finnas speciell avlastningsyta för 
mindre varor. Skall de levererade varorna direkt in i kylrum eller frysrum direkt måste detta 
också planeras. 77 

6.1.1.1 Transporter av varor från lastbil till 
förrådsutrymmen  

Varor från bryggerier som öl och cider kommer i backar lastade 
på pall. Viktigt är att chauffören lätt skall kunna transportera 
varorna med hjälp av till exempel pallyftare från lastbil till  
 

Figur 12: Manuell pallyftare(www.se-datateknik.se) 
 

                                                 
75 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
76 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
77 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
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förvaringsutrymmet. Passager genom dörrar och portar 
skall därför gå smärtfritt. 
 
Måttet på en vanlig EUR-pall A (godkänd EUR-pall) är 
1200 x 800, med en virkestjocklek på 22 mm. Den 
godkända EUR-pallen är den vanligaste pall typen i 
Sverige. Pallen används framför allt inom 
dagligvarubranschen. 78 

Figur 13: EUR-pall A(www.norrlandspall.se) 
 
Dörrar, portar och korridorer bör därför vara så breda i byggnadens varuutrymmen att det 
skall vara möjligt att transportera en pall på bredden, ifall att detta skulle behövas. 

6.1.2 Avfallsutrymmen 
Ur Boverkets Byggregler, BBR 3:331 går att läsa följande om avfallsutrymmen. 
”I eller i anslutning till byggnader skall finnas avfallsutrymmen som kan nyttjas av boende 
och andra brukare. Utrymmen och anordningar för avfallshantering skall vara anpassade till 
avfallets mängd och sammansättning samt till hanteringssystem och hur ofta avfall hämtas. 
Avfallsutrymmen, sopinkast med schakt samt maskinella transportanordningar och 
transportvägar skall placeras och utformas så att rensning och rengöring underlättas samt så 
att säkerhet, god hygien och god arbetsmiljö erhålls.” 

6.1.2.1 Sopkärl 
Ur Boverkets Byggregler, BBR:s kapitel om källsortering: 
”Utrymmen och anordningar för avfallshantering skall vara så 
utformade att olika typer av avfall kan förvaras och hämtas 
var för sig. Avfall som kan återvinnas och skrymmande avfall 
skall kunna förvaras och tas om hand särskilt.” 
 
Avfallskärl finns i storlekarna: 120 liter, 240 liter, 360 liter och 
660 liter. Rejäla avfallsbehållare är ett måste på de flesta 
arbetsplatser. Kärlen har många användningsområden, där det 
gäller att tillvarata alla typer av avfall. Behållarna är lätta att 
flytta, tömma och hålla rena. 79 

Figur 14: Avfallskärl i olika storlekar (www.bula.se) 

6.1.2.2 Utförande av avfallsutrymme 
Dörrbredden till soprum bör vara 1000 mm då man använder standardkärl på 400 liter. Om 
man använder större kärl bör dörrbredden ökas, eventuellt måste man använda pardörrar. De 
större kärlen är mycket tunga och svårstyrda då de är fulla, då det finns trösklar i dörrarna 
försvåras hanteringen av de tunga kärlen på hjul ytterligare. Det bör heller inte finnas några 
stora dörrlister i dörren in till soprummet, detta kan försvåra den manuella hanteringen av 
sopkärlen. Vid dörr med smalare passage ökar risken för klämskador mellan kärl och 
dörrkarm. 
 

                                                 
78 www.norrlandspall.se 
79 www.bula.se 
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Soprummen bör ha lättvättade golv och väggar, för att lätt kunna spola av hela rummet med 
trädgårdsslang. Soprummet bör vara försedda med kran för tappvatten och golvbrunn för att 
kunna bli av med smutsigt vatten.  
 
Pappersåtervinningen kräver ett särskilt förvaringsutrymme, soporna och 
pappersåtervinningen bör därför vara i skilda rum.80 

6.1.2.3 Transportväg av sopor 
Ur Boverkets Byggregler, BBR:s kapitel om källsortering: 
”Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där 
personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så 
att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning till 
bostäder eller arbetslokaler.” 
 
I äldre bebyggelser är soprummen ofta belägna i källarplan, 
vilket medför att det blir tungt arbete under transportvägen från 
soprum till sopbil. Enligt byggreglerna om god arbetsmiljö och 
råd om hur transportvägar för avfall skall utformas och för att 
transporterna skall kunna ske riskfritt bör avfallsutrymmena 
placeras i markplan vid nybyggnation. Vid ombyggnad bör 
soprummen placeras i gatuplanet.81 
 
Ett lutande plan i manuell soptransportväg bör undvikas då detta 
skulle leda till en dålig arbetsmiljö. Utformningen av lutningen 
på transportvägen för sopkärl bör diskuteras och planeras med 
det tilltänkta renhållningsföretaget innan bygget påbörjas. 82  

 
Figur 15: Kan vara svårt att hantera ett tungt avfallskärl (Linn, G, 1997) 

 

6.1.2.4 Framkomlighet 
Framkomlighet får sopbilarna i innestadsområden kan ofta vara krånglig på grund av att det 
ofta står bilar parkerade längs vägen. Detta leder till att sopbilarna får stanna mitt i körbanan, 
vilket får konsekvensen att övriga bilar har svårt att komma fram. Enligt Linn fungerar det bra 
med sophämtningen där det finns lastzoner. Oftast sker sophämtningen på morgonen 
samtidigt med varutransporter och trafiken med de som skall till arbetet.83 
 
Något som kan vara ett hinder för renhållningspersonalen är att soprummen ofta är placerade 
inne på gårdar som är avspärrade med låsta bommar och portar. Om soprummet inte ligger 
avskilt utan istället i samband med huvudbyggnaden behöver renhållningspersonalen ha 
tillgång till huvudnycklar för att sedan även ha nyckeln till dörren till soprummet. Detta kan 
var lite känsligt i vissa byggnader.84 
 
För att undvika bekymret med att ta sig in på trånga innegårdar kan det vara ett förslag att 
placera soprum så att det bli tillgängliga från gatusidan och samtidigt i ett friliggande soprum 
                                                 
80 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
81 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
82 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
83 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
84 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
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sophämtningsfordonen behöver då inte köra in på gården. Att tänka på är då att soprummet 
kall ligga lätt tillgängligt för både de som arbetar i huset och de som arbetar med 
renhållningen. 85 

6.1.3 Trappor 
Med tanke på bår- och möbelbärning bör trappor vara raka. Svängda trappor brukar innebära 
problem vid sådana transporter, speciellt om trappan är smal. Vid trappan bör det finnas 
eluttag med hänsyn till städningen. Belysningsarmaturer bör placeras så att den är lätt att nå 
då man skall byta lampa eller städa vid belysningsarmaturen.  
 
För att göra det lättstädat bör trappsteget gå ända ut till vägg, detta för att förhindra att smuts 
faller ner på armaturer, kablar och dylikt som sitter på 
väggen på våningsplanet under. Trappsteg bör var 
utformade med bakkantslist, som hindrar smuts och 
eventuellt tvättvatten att falla/rinna ner på 
underliggande golv eller trappa. Trappstegen bör även 
formas så att de blir lättstädade, då städarna måste 
komma åt längs in vid varje trappsteg.86 
 
 
Figur 16: Varianter på trapputförande 
 (Linn,G 1997 ) 
 
 

6.1.4 Entré 
Vid entréer som används frekvent bör det finnas skärmtak 
över entrén för att minska indragandet av smuts. Om det är 
torrt precis utanför entrén dras det inte med lika mycket 
smuts in. Det bör heller inte vara någon grusgång utanför 
entrén för att undvika att småsten följer med in, det bör 
istället finnas plattbeläggning och skrapgaller utanför 
dörren. På insidan av entrédörren bör det finnas två typer av 
torkmattor. Varje torkmatta bör vara så lång att de 
passerande hinner ta två steg med varje fot innan mattan tar 
slut, det vill säga cirka 2 meter, ett stort rullstolshjul rullar 
ett varv på 2 m. Viktigt att tänka på är att 
avtorkningsanordningen skall vara lätt att rengöra. Golvytan 
bör ha ett slitstarkt ytskikt därför att gästerna har ytterskor. 
87 
 
 
 

 
Figur 17: Entrédetaljer (Linn,G, 1997 ) 

                                                 
85 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
86 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
87 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
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6.1.5 Hygienrum 
Hygienrum, och då speciellt toaletter, är i allmänhet det mest svårstädade utrymmet i en 
byggnad. Att städproblemen är stora beror på att toaletter blir ordentligt förorenade. 
Utrymmena är ofta trånga och har ofta fasta installationer med genomföring i t.ex. golvet. 
Några generella städregler för att förbättra städmiljön är följande:  
 

• Golven skall vara helt fria från rördragningar, installationer, stödben vilket gör att 
golvytan blir helt åtkomliga vid rengöring. För att 
genomföra detta används vägghängda toaletter och handfat. 
Det är nämligen svårstädat vid toaletter som ej är 
vägghängda, se Figur 18. Rören med tappvatten kan dras 
vid taket och ner till t.ex. handfat, viket minskar 
rördragningar genom golv. 

• Skrymslen och vrår bör undvikas, istället rekommenderas 
släta hela ytor (halkrisken får dock beaktas) samt rundade 
hörn mellan golv och vägg.  

• Papperskorgar på toaletten bör också monteras på väggen 
för att underlätta städningen.  

• Ytskikten skall vara tvättvänliga på toaletterna, dels för att 
enkelt kunna tvätta rent och dels för att materialet skall 
vara svårt att vandalisera. 88 

 
Figur 18: Svårtstädat m. WC på golvet (Linn, G, 1997) 

 
 
 

6.1.6 Städning 
Vid städning i arbetslokaler och i 
skolor bör det finnas ett städrum på 
varje våning. Städrummen bör placeras 
nära de lokaler som fordrar frekvent 
rengöring med metoder då man måste 
använda mycket vatten t ex toaletter, 
huvudentréer, personalrum, samt helst 
nära trapphus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Mått på städrum(mm) (Linn, G, 1997) 
  

 

                                                 
88 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
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6.1.6.1 Städrum 
Städrummet bör göras tillräckligt stort så att t.ex. tappstället kan nås utan att vagnar eller 
annan utrustning behöver flyttas ut när man behöver hämta vatten. Samråd bör ske med 
städpersonalen vid utformandet av planritning av städrum.  
 
Ett förslag ur Nybyggnadshandboken, är att städrummet skall vara 
2,0 x 2,0 m och rummet skall vara utrustat med ett tappställe, 
försett med snabbkopplingar för att underlätta för städaren vid 
användning av spolslang. I förslaget ur Nybyggnadshandboken, på 
planlösning av städrum, finns vissa detaljer med ritade så som 
ejektorpump, torkställning på vägg för torkning av skurdukar, 
förvaringshyllor på tre olika höjder, uppställningsplats för 
städvagn, lister för upphängning av städredskap samt plats för 
dammsugare. I varje städrum, som bör finnas på varje våning, skall 
det dessutom finnas en golvbrunn på 400x600 mm, för tömning av 
till exempel städmaskiner.  

Figur 20: Batteridriven städmaskin (www.abbarenhold.no) 
 
 
Då städning sker med batteridrivna städmaskiner, så kallade kombinationsmaskiner, gäller 
särskilda bestämmelser enligt Arbetsstyrelsen. Städrummet bör därför planeras noggrant och 
man måste planera in plats för till exempel en städmaskin i städrummet. 89  
Bilden här ovan är på en batteridriven städmaskin 
med en sopbredd på 60 mm. 
 
I Nybyggnadshandboken kan även utläsas att det fria 
dörrmåttet till städrummen skall var minst 866 mm 
för att en städmaskin skall kunna transporteras ut och 
in. Städdörrarna skall vara utåtgående och skall inte 
ha någon tröskel eller dörrstopp. Dörrmåttet bör även 
överensstämma med städvagnsbredden. En 
standardvagn, med enkel 125 liters sopsäckshållare 
har storleken, L:107 cm, B:55 cm, H:105 cm. 
 
Ett tappställe skall finnas i varje städrum. Tappstället 
bör innefatta kran med varm- och kallvatten samt 
utslagsback med uppfällbart galler. När gallret fälls ut 
finns plats för att kunna ställa hinken under kranen 
vid påfyllning av vatten.   
 
 
 

Figur 21: Ett arbetsovänligt städrum (Linn, G, 1997 ) 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
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Tvättmöjligheter måste finnas för att till exempel kunna tvätta golvduken (för moppskaftet), 
det bör också finnas torkmöjligheter i anslutning till tvättmaskinen. Tvättmaskiner för 
mopptvätt bör dessutom vara försedda med luddskydd. Då man använder en vanlig 
tvättmaskin till golvdukar är risken stor att maskinen förstörs.  
 

6.1.6.2 Utformning av lokaler för att underlätta städningen 
Utformningen av de lokaler och utrymmen där städning skall ske med maskin bör utformas så 
att maskinen lätt kan komma åt de flesta ställen, detta för att undvika efterarbete med 
handredskap. Lokalerna bör inte vara utformade med onödiga vinklar, utskjutande pelare eller 
fristående pelare med kort avstånd från vägg. Nedan följer några enkla tips på hur man kan 
göra planritningar för att förenkla städarbetet: 

• Invändiga trappor bör ej var utformade med svårtstädade vinklar som nämnts tidigare. 
• Element med gångjärn, som finns idag, bör monteras, dessa går smidigt att fälla ut 

från väggen och gör det lättare att städa vid element. 
• Fönster som går att öppna helt och är vända inåt t.ex. vid ett skrivbord, för att 

underlätta vid fönsterputsning. Det bör inte hänga några armaturer eller kabelstegar 
framför fönstren.  

• Kabelstegar bör placeras under skrivbord för att underlätta städningen av kontor. 
• Papperskorgar på vägg eller på hjul. 
• Vanliga trösklar kan försvåra manuell golvstädning och framkomlighet för bland annat 

städvagnar, städmaskiner, returpapperskärl samt varutransporter. Ett alternativ är att 
istället använda välvda trösklar. 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Linn G, 1997, Fastigheten som arbetsmiljö, bygg rätt från början 
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7 Faktainsamling Brukarnas önskemål 

7.1 Möte med heltidsanställda på Huset 
För att kunna granska och analysera de problem som finns i nuvarande SH kontaktade 
författaren de som jobbar heltid på SH. Med på mötet var den heltidsanställda kocken, Anders 
Johansson,  VDC, Jakob Deldén, den timanställda alltiallon Ola Olsson samt författaren. DC, 
Henrik Ringqvist kunde tyvärr ej deltaga. 
 
I lugn och ro och gicks flödena i dagens verksamhet igenom. Här nedan har författaren 
kortfattat skrivit ner de synpunkter som de arbetande förde fram under mötet. 

7.1.1 Förutsättningar under luncherna 
Under lunchen jobbar: kocken, VDC, DC, alltiallon, samt ytterligare en timanställd. 
 
På matsedeln varje dag finns: 
Tre olika dagens rätt (kött, fisk), vegetariskt alternativ, två olika pastaalternativ, 
bakpotatis med röra, paj samt veckans sallad. 
 
Antal gäster varje dag: Mellan 150-200 personer 
Antal sittplatser på över- och undervåning: Cirka 70 uppe och 80 nere. 

7.1.2 Lunchserveringen 
Följande åsikter diskuterades angående de dagliga luncherna. Det diskuterades även vilka 
flöden som uppstår under vardagsarbetet. Nedan sammanfattas åsikterna i två grupper plus (+) 
och minus (-). 

+ 
• Jättebra att det är nära från kassan in till köket, det blir en väldigt bra kommunikation 

mellan dessa olika funktioner, kort och effektiv. 
• Beställningssystemet med lappar för andra maträtter än dagens rätt fungerar bra. 
• Bra med fristående salladsbuffé mellan kassan och sittplatserna. 

- 
• Matsedeln är skriven på liten tavla där det ofta blir trängsel. 
• I dag är det ett jätteproblem att matsedeln sitter nästan där man skall betala vilket gör 

att det ofta blir stopp i kön. Detta beror på att när gästen skall beställa så står de vid 
menyn och tvekar, vore bra om det blir tvungna att välja innan man ställer sig i kö. 

• Finns inte någon värmelampa vid utlämnandet av mat. Borde finnas en vid varje disk.  
• De gäster som oftast beställer dagens vill se maten innan de handlar, de skall i dagens 

verksamhet nästan ta ett kliv in i köket. 
• Idag lämnas all mat utöver dagens rätt ut på ett och samma ställe i baren, det skulle 

vara bra med separata stationer för vissa maträtter.  
• Idag springer alla som jobbar i köket i samma ”korridor” samt ut med maten till 

samma disk. Det hade underlättat om de olika stationerna hade sin egen köksdel 
bakom varje disk vilket skulle göra arbetsställningen för de arbetande mycket bättre 
och de skulle inte behöva springa på varandra. 
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• Idag springer kökspersonalen ut med alla typer av sallad till salladsbordet i matsalen. 
De olika sorternas sallad placeras i separata skålar. 

• Vid salladsbordet står skålarna över hela bordet vilket gör att gästerna måste sträcka 
sig in för att kunna ta salladen i mitten av bordet, detta leder till problem och det 
uppstår köer vid salladstagningen. 

• Precis innan salladen på samma långbord står värmekärlen med potatis, och ris. Detta 
skall alla ta av som tagit dagens rätt, där bildas ofta en lång kö. Efter att gästerna tagit 
potatis, skall sallad och bröd tas direkt, då håller gästerna sin mattalrik i ena handen 
och lägger upp sallad och bröd på en assiett. Alternativt går de till sin plats och ställer 
ifrån sig mattallriken och tränger sig tillbaka in i kön för att bara ta sallad och bröd, 
detta gör även de som enbart vill ta mer sallad. 

• Personen vid kassan går in i köket och sätter upp lappar över köksbänken, för de  
gäster som beställt något annat än dagens rätt. Samtidigt ropar man ut maträtten så att 
kocken uppfattar vad som skall göras. Lapparna kan dock komma bort. Sedan får 
kocken eller någon annan gå förbi kassapersonen för att lämna portionen med mat vid 
utlämningsstället på bardisken. 

• Kassapersonalen har inte kortläsaren intill kassan utan på ett annat ställe vilket gör att 
det blir spring mellan kassan och kortläsaren.  

• Inför varje lunch fylls ca 7 saftdunkar och 7 vattendunkar på, dessa skall bäras från 
diskbänken i köket för att ställas bakom drickabehållarna i matsalen. Med dessa fyller 
man sedan på vatten och saftbehållarna under lunchen, personalen har ingen översikt 
över dryckesbehållarna utan det brukar vara så att gästerna säger till om att det är slut.  

• Kaffet tar man idag precis nere vid trappan där det finns även de andra köerna till 
dricka och salladsbord.  

7.1.3 Köket 
Följande åsikter kom upp rörande dagens köksdel. Det diskuterades även vilka flöden som 
kan uppstå under vardagsarbetet.  

+ 
• Bra att kök och bar är i anslutning till varandra, kassan vid lunchservering är placerad 

i baren vilket gör att köken har bra kontakt med de i kassan, detta gör att samarbetet 
mellan dem är bra. Helst skall kassan vara nära köket om det skulle bli några 
frågetecken om beställningar. 

• Det är ett bra avstånd mellan stekytor, kokytor och arbetsbänk vilket gör att kockens 
rörelsemönster är vettigt. 

 

-  
• Personalen spring genom köket 
• Att varuleveranser sker via huvudentrén, de kan ibland dyka upp mitt i lunchen, ibland 

alla gäster. 
• Vid städningen blir det stora problem med att göra riktigt rent pga. att arbetsbänkarna i 

köket står på ben  
• Golvet lutar in under bänkarna, vilket gör att vattnet vid städning samlas där under. 
• Det finns fogar på golvet där smuts och bakterier fastnar. 
• Finns inte tillräckligt med kylar och frysar (rum där man kan förvara alla varor), idag 

krävs en stor planering för att få plats med alla varor. 
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• Det finns ej några mobila enheter (vagnar att ha stora bleck på), vilket skulle 
underlätta bärandet och springet i köksutrymmet, och även vid utplaceringen av 
salladsbuffé. 

• Det finns ej någon separat avdelning (bänk) för kallskänken, skulle även underlätta om 
det finns vatten vid varje bänk då man skall skölja te x sallader.  

• Det finns ej något separat städrum i anslutning till köket. 
 
 
Rörelse: 

• Rörelsen i köket sker mellan kyl, frys, arbetsbänk, stekytan, samt från köket ut till 
bardisken med den färdiga maten.  

• Alltiallon hjälper till med påfyllning av salladsbuffén, vatten, saft, kaffe, mjölk, bröd,. 
Arbetsuppgifterna sker parallellt med arbetet att flytta disken från diskstation till 
diskhon. 

• Personen i kassan växlar mellan kortapparaten arbetsbänken för att hänga upp 
lapparna till kocken. Sedan får denna också ha koll på salladsbuffén och drickat och 
fylla på detta om det tar slut. 

• En personal står och lägger upp dagens rätt på tallrikar, samma person rör sig in i 
köket fram till värmeskåpet för att hämta mer mat då något tar slut. 

 

7.1.4 Diskstationerna 
Följande åsikter kom upp rörande dagens diskstationer och de momentflöden som kan uppstå 
under vardagsarbetet.  

+ 
• Fungerande diskmaskin. 
• Rätt höjd på diskmaskinen. 

- 
• Vid diskstationen där gästerna skall ställa sin disk är det svårt att hålla sig till den 

kronologiska följden.  Detta beror troligen på att de flesta har både vanlig tallrik med 
bestick plus en assiett samt glas huller om buller vilket gör det svårt att följa den 
kronologiska ordningen.  

• Disken förflyttas flera gånger innan den är ren. Detta medför en massa lyft för bara en 
tallrik. Det måste kunna gå att göra detta flödet mer ergonomiskt och få disken att bli 
mer lätthanterlig. 

• Grovdisken från köket står idag på golvet i diskrummet vilket också innebär fler 
jobbiga lyft. Det skulle behövas en avlastningsyta för grovdisk.   

• Även i diskrummet är det lutningen dålig, golvet lutar åt fel håll vilket gör att man får 
skrapa om och om igen för att få upp allt vatten. 

• Det finns inte några vagnar för att stapla disk på, vilket skulle underlätta. 
 
Rörelse: 

• Alltiallon hjälper till med påfyllning av salladsbuffén, vatten, saft, kaffe, mjölk, bröd, 
detta skall ske parallellt med att disken skall flyttas från diskstation till diskhon.  

• Vid diskstationen är tallrikarna staplade på hög. Det mesta diskas först av för hand för 
att sedan ställas i backar som skall in i diskmaskinen. Därefter måste man nästan ta i 
den varma disken direkt för att skapa yta till nästa back. Finns ingen möjlighet att 
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förvara två backar bredvid varandra efter diskmaskinen. Sedan skall den fördiga 
disken åter ut till matutlämningen.  

• Gästerna står i en kö för att lämna sin disk, det kan 
hända att det samtidigt är kö till kassan vilket gör att 
dessa två köer krockar. Vid diskstationen skrapar man 
först av matresterna från assietten, ställer ifrån sig 
glaset, kaffemugg samt assietten, sedan måste man 
skrapa av matresterna från mattallriken, därefter ställer 
man ifrån sig denna och slutligen lägger man ifrån sig 
besticken.  

 
Figur 22: Så här ser det ofta ut i händerna på gästerna i diskkön.(egen bild) 

 

7.1.5 Förbättringar för lunchverksamheten 
• Att matsedeln sitter en bit innan betalningen så gästerna har bestämt sig vad de vill äta 

när de ställer sig i kö. 
• Bättre placering av matsedeln. Matsedeln får gärna sitta en våning ner så det inte blir 

trängsel i restaurangen.  
• Vore enkel om potatis, ris och sallad/bröd fanns på stationer efter varandra. De som då 

skall hämta sallad efter att de har lämnat sin tallrik vid sin sittplats kan ställa sig i kön 
till salladen istället för att stå i den långa kön till potatis och ris eller tränga sig förbi. 

• Det vore enkelt att få gästerna att välja de vill äta om man kunde göra färdiga tallrikar 
och ställa fram visningsexemplar av dagens rätt. Gästerna skulle då se portionerna och 
inte behöva ha en glasdisk som annars skulle vara ett alternativ. Detta kräver 
värmelampor över disken där maten serveras så att den inte kallnar. 

• Införa brickor så blir det mindre spring till och ifrån sittplatserna. Det blir enklare att 
ställa ifrån sig disken och man drar brickan längs en dragbänk.  

• Skulle vara bra med separata stationer för maträtterna, så att gästerna, efter att de har 
betalat, kan gå fram till en separat disk och hämta sin pasta om man nu beställt det. 
Alltså en station för dagens, en för pasta samt en för sallad, paj och bakpotatis. 

• Att kortläsaren finns tillgänglig vid kassapparaten vilket skulle minska springet i 
köket. 

• Ett system där man slog in i kassan vad gästen beställde och att denna information 
kom ut på en skrivare hos kocken istället för att springa med lappar fram och tillbaka. 
Detta skulle även underlätta på kvällarna vid pubserveringen, idag springer personalen 
ner för trappan för att lämna lappar och får springa ner 10 minuter senare för att hämta 
maten till gästerna. 

• Det vore enklare att placera betalningen först innan gästerna hämtar sin mat. Det blir 
då ingen extra kö inne i restaurangen utan kön finns innan. Det blir inga missförstånd 
att någon tar något som är dyrare när de väl har betalt för att allt kostar lika mycket. På 
tex. IKEA måste man ha kassan sist för där kan det växla väldigt beroende på vad 
gästerna plockar åt sig. Det tar troligen kortare tid då gästerna har pengarna framme 
när de kommer in i restaurangen annars måste de ställa ifrån sig brickan och plocka 
upp plånboken i slutet. 

• Införa så att man kan betala med LIU-kortet, gästerna kunde fylla på det istället för att 
köpa de kuponghäften som sker idag. 
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• En uppgång och en nergång så blir det ett naturligt flöde när man har ätit klart. Det blir 
också bra under nattklubbsverksamheten då man kanske måste stänga av flödet av 
gäster till andra våning. 

• En automatisk drickstation med en enkel tapp med kallt vatten. Övrig dricka får 
gästerna köpa till. 

• En separat kaffestation efter diskstationen, med en kaffebryggare i anslutning till 
kaffeautomaten. Stationen skall placeras efter diskstationen så att gästerna lämnat sin 
disk. Då tar de automatiskt med sig sitt glas och sina tallrikar, idag glömmer gäster 
ofta antingen kaffemugg eller glas vid sin sittplats för det är så mycket på bordet när 
de reser sig upp. 
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7.2 Stormöte med de ansvariga ideelltarbetande 
Författaren samlade till stormöte med den personal som under årens gång varit ansvariga för 
t.ex. baren, vakten, eller köket. Närvarande under mötet var: Linda Andersson (vakt), Erik 
Ljungaeus (KA bar, vakt, SA,) Daniel Thorsell (barchef, kock), Ulrika Deldén (bar, café, 
lunch), Niklas Alexandersson (f d vaktchef), Andreas Emtinger (SA), Fredrik La Fluer (KA 
bar, KA vakt, kock). 
 
Här nedan har författaren kortfattat skrivit ner de positiva (+) och negativa (-) synpunkter som 
de arbetande studenterna förde fram under mötet. De frågor de fick att fundera över var vilka 
typer av flöden som har varit bra eller dåliga i det befintliga huset under kvällsverksamheten i 
pub och nattklubb: 

7.2.1 Garderob 

+ 
• Stationär garderob vilket underlättar för gästerna de vet var och hur de skall bära sig åt 

i kön och så vidare.  
• Garderoben finns i anslutning till entrén. 
• En väskhylla finns för all väskor som gästerna lämnar in. 
• (Otten är ett bra exempel, de har en liten bit från entrén in till garderoben) 

- 
• Liten disk på kortsidan av garderoben, personalen kan bara lämna ut eller ta in en 

jacka i taget, vilket gör att kön blir lång väldigt fort.  
• Litet utrymme i anslutning till garderoben där både gäster som skall gå hem och 

kommer in skall trängas, ofta stökigt vid stängningstid på lördag pga. att fulla 
människor trängs och vill hem. Ur säkerhetssynpunkt är detta inte bra ifall man måste 
utrymma lokalen eller att någon gäst behöver komma ut fort. Då gästerna trängs får 
vakterna, med sina kroppar, skapa en kö genom att spärra av för att det skall kunna gå 
och komma ut från garderobsdisken. De som hämtat ut sin jacka kommer annars inte 
förbi de som vill fram och hämta sin egen jacka. 

• Då Studenternas Hus hade mobila garderober blev det rörigt för de fulla gästerna då 
garderoben inte var på samma ställe varje gång. Anordningarna ramlade ner då det var 
vinter och det hängde vinterjackor i garderoben. Det tog dessutom lång tid för 
personalen att sätta upp och ta ner alltihop varje kväll. Det fanns heller inget bra 
utrymme att förvar väskor på. 

• Arbetsbördan var stor varje kväll.  
• Gästerna kan se alla jackorna inne i garderoben. De gånger då någon tappat sin 

nummerbricka kan de stå och peka och kanske beskriver en jacka som inte är deras. 
Dessutom underlättar en fast garderob arbetssituationen för personalen. 

• Det behöver minst vara 2 personer i garderoben då det är mycket gäster som vill 
komma in. Garderoben idag är byggd så att de nästan inte får plats att arbeta bredvid 
varandra. 

• Ett amatörmässigt system med upptejpande nummerlappar som vissa klarar av att följa 
och andra inte. Man måste tänka på att det ofta är ny personal som står i garderoben 
varje kväll.  

• Finns ej någon förvaring för t.ex. paraplyer. Regnar det har personalen paraplyer över 
hela garderobsgolvet.   
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Förbättringar: 

• Att garderoben finns några meter innanför entrén så gästerna hinner ta av sig 
ytterkläder innan de skall hänga in sina saker, ett bra exempel är Nattklubben Otten 
där det sällan är kö innanför entrén.  

• En längre disk där flera kan arbeta samtidigt med att lämna ut och hänga in jackor. Det 
blir enklare då man både skall plocka ut och hänga in jackor samtidigt.  

7.2.2 Personalrum 
Nedan har de positiva (+) och negativa (-) sakerna radats upp. 

+ 
• Det finns ej något positivt mer än att det finns en personaltoalett. 

- 
• Personalrummet är placerat innanför köket, vilket gör att alla som jobbar måste gå 

igenom köket då de skall gå på personaltoaletten, hämta något eller för att byta om. 
• Trångt, rummet är väl ca 6 m2 där alla som jobbar skall in och byta om innan arbetet. 

Vakterna skall hämta sina vaktskjortor som hänger i en 40 cm garderob längst in i lilla 
rummet, den smala gång som går genom personalrummet leder till ett badrum 
innanför. I badrummet finns tvättmaskin och torktumlare, det finns en hemmagjord 
torkställning som knappt fungerar där skjortor hängs upp för att torka, barkläder 
torktumlas. Det finns endast en personaltoalett. Tvättmaskinen körs ungefär en gång 
varje dag. 

• Det finns inte några utrymmen där man kan hänga av sig sina vanliga kläder. 
• Det finns ej någon dusch, har man t ex stått i matos hela dagen finns det inte någon 

möjlighet att duscha av sig. 
• Det finns ingenstans att byta om enskilt, är det upptaget på personaltoaletten får man 

byta om i stort sett i köket. 
• Det finns ej några låsbara skåp, personalen skall inte behöva gå och bära på sina 

värdesaker under arbetspasset. Det räcker inte att det går att låsa personalrummet, 
därför att i rummet får även de personer som jobbar för något festeri en lördag även 
befinna sig. Dessa personer kan vara helt främmande för övrig personal. Dessutom 
finns det inte någonstans att sätta sig och koppla av, kunde ha funnits en soffa eller 
något liknande. 

• Finns ingen mikro, jobbar man så måste man äta vad huset serverar eller så måste man 
springa i köksavdelningen och värma maten. 

• Är inte mysigt, är endast en förrådsyta. 
• Det finns inte något vilorum om någon skulle bli dålig under en kväll. 
• Finns ej heller något rum där man kan ta hand om en gäst som skadat sig. 
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7.2.3 Toaletterna 
Nedan har de positiva och negativa sakerna radats upp. 
 

+ 
• Nere ligger toaletterna på ett relativt bra ställe, de skall ej var i anslutning till 

dansgolvet om det är så att vakterna måste hjälpa någon på toaletten. Om toaletterna är 
placerade vid dansgolvet går det ej att kommunicera ordentligt. 

- 
• För få, blir ibland långa köer nere. 
• Finns ej dam- respektive herrtoalett, alla använder samma.  
• Det finns speglar inne på toaletterna vilket gör att det tar tid för flickorna.  
• Handfaten är placerade inne på toaletterna 
• Alla toaletter är placerade på samma ställe vilket gör att det blir en enda lång kö på 

undervåningen. 
• Enskilda rum för några toaletter, är inte bra om någon svimmar eller somnar av att de 

druckit för mycket alkohol, är det enkla bås kan man se om det sitter någon där inne. 

7.2.4 Städning 
Nedan har de positiva och negativa sakerna radats upp. 

+ 
• Bra material på dansgolvet nere 
• Städmaskinen nere fungerar jättebra. 

- 
• Det finns inte städförråd på varje våning, det blir ett väldigt spring mellan våningarna 

då det är dags att städa. 
• Finns bara en städmaskin placerad på nedervåningen, skulle behövas en på övervåning 

också då det blir lika smutsigt där. 
• Det finns ingen brunn att dra ner smutsvatten i barerna. 
• Inga lättstädade ytor. 
• Dåliga material på mingelgolven samt på dansgolvet uppe. 
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7.2.5 Dansgolv 

+ 
• Bra med flera dansgolv, leder till att det blir en rörelse bland gästerna 
• När man har flera dansgolv kan man ha ett öppet i taget.  

- 
• Är inte delbart, det kan känns väldigt stort då det är lite folk. 
• Fyrkantigt 
• Finns inte något naturligt rundvandringsstråk runt dansgolvet vilket gör att man endast 

går in eller ut från dansgolvet. Är det en dålig låt försvinner gästerna helt för man kan  
inte stå rakt upp och ner på dansgolvet. Gästerna går då troligen upp och försvinner en 
timme eller två. 

• Fel färg på väggarna för att det skall kunna användas som ett mörkt dansgolv. 
• Finns inga soffgrupper runt om dansgolvet. 
• Dansgolvet är inte ljudisolerat nere 
 

7.2.6 Entrén och rökrutan 

+ 
• Att det finns en stor rökruta och det är rökfritt inne. 
• Att det finns en köfålla som går ända in till entrékassan, det är ingen gäst som kan 

smita förbi utan att betala, genom alla som är på väg ut för att röka. 
 

- 
• Det är kallt i entrén för de som sitter i kassan och de som står i garderoben vintertid. 
• Rökrutan måste byggas upp varje lördag, med betongblock och stängsel. 
• Entrékön är för rak och det finns för lite plats för att förlänga den. 
• Det finns bara möjlighet till att bygga en köfålla men stadiga stolpar och dyligt. Man 

måste kunna ha två storters köer plus att de som vill gå vidare skall kunna gå ut 
någonstans. 

• Rökrutan är placerad vid entrén vilket leder till att röken tar sig in i lokalerna samt att 
vakterna står mitt i det. Det hade räckt med att den bara var placerad 2-3 meter bort 
från ingången då vakterna måste ha kontroll över det som sker i rökrutan. 

• Det blir spring i entrén då rökarna skall ut och röka. 
• Ett vingligt bord med alla glasflaskor står precis innanför dörren, då alkohol inte får 

tas med ut. 
• Finns ingen slussfunktion så att man behåller värmen inne. 

 

7.2.7 Trappan 

- 
• Trappan måste stängas av tillfälligt då det blir för mycket folk på övervåningen.  
• Värdelöst att det är en spiraltrappa. 
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• I trappan springer all personal med mat under pubkvällarna, påfyllning av öl och cider 
till kylarna uppe samt disk i form av tallrikar.  

• Är inte handikappanpassad. 
 

Förslag: 
• En uppgång och en nergång så blir det ett naturligt flöde när man har ätit klart. Blir 

också bra under nattklubbsverksamheten då man kanske måste stänga av flödet av 
gäster till andra våning. 

• Måste finnas en hiss för rullstolsbundna. 
 

7.2.8 Barerna på övervåning och nedervåning 

+ 
• Stationära barer 
• Enkelt att arbeta i en bar med ett hörn på , blir en automatisk uppdelning av gästerna  
• Finns möjligheten att ha ett stort sortiment av olika sorters öl. 
• Fasta system med 10 kanaler öl/cider. 
• Syrtappsystem med pistol med 6 olika kolsyrade läskval plus vanligt vatten. 
• Bryggerierna satte in systemet gratis. 
• Får känslan av ett riktigt uteställe då det finns så mycket olika sorter att beställa. 
• Finns en diskmaskin i varje bar. 

 
- 

• Ej tillräckligt med hyllor till spritsorterna. 
• Kassan är placerad på bakre disken vilket gör att man måste vända sig om och 

släppa blicken från serveringsdisken. Det är då lätt att någon gäst sträcker sin in 
innanför baren och tar något. 

• Kanske lite litet med 2 barer 
• Baren uppe ligger precis vid trappan. Det hade varit bättre om baren låg rakt fram 

då man kommer upp för trappan, då skulle det bli bättre spridning på gästerna 
kring baren. Nu tar de först bästa luckan. 

 
 



 45

7.3 Kårhusprojektledarens insamling av åsikter från de 
ideellt arbetande studenterna 

Under hösten 2004 samlade Helena personalen på SH för att få ta del av deras åsikter om 
verksamheten och visionerna med ett nytt kårhus. Av de som var där kom följande åsikter 
fram: 
Garderob:  

• Arbetsvänlig.  
• Viktigt att det går att dra för/stänga ned sektioner av garderoben. 

Personalrum: 
• Ljudisolerat personalrum för upp till 10 personer med låsbara skåp. 
• Tvättmaskin i anslutning till personalrum. 
• Det finns behov av att använda ett större mötesrum inför kvällar. Man skulle kunna 

låna ett konferensrum på kontorsplanet. 
• Omklädningsrum som endast används av Mat & Nöjes personal. 

Loge: 
• Ljudisolerad loge om den ligger nära dansgolv. Logen kan dock med fördel placeras i 

källaren, bara det är smidigt att ta sig till stora salen.  
• Dusch och kyl i loge önskvärt. (många band kräver det!) 

Övrigt: Inplankning: Risk att folk sitter på kontor och förfestar och sedan går in utan 
att legimitera sig/betala. 
Uteplats: det ska vara lätt att slinka in dagtid. 
Passersystem: LiU-kort önskvärt. 
Trappor: Arbetsvänliga trappor. Bra att se trappan direkt när man kommer in. 
Kösystem vid entrén: 2 köer vore en fördel. 
Stora salen: Den får inte gapa för tom, ska inte vara för jobbigt att gå ut på 
dansgolvet när det är lite folk. 
Låsa för: Låsa för expedition och liknande. 
Toaletter: Gott om toaletter, inga speglar inne på toaletten. 
Två dörrar in i barerna: Vore bra med bakdörr till alla barer, så att man 
slipper gå igenom allt folk. 
Fler barer: Bra att ha många ställen att dra in pengar på. Man får dock ha 
problematiken kring personalstab i åtanke. Huset ska gå att drivas på ganska få 
personer då man är beroende av ideell arbetskraft. 
Mindre dansgolv nere: Litet dansgolv i pub/café 
Bastu: Bastu med alkoholtillstånd 
Verkstad: att kunna bygga saker som skall användas i inredningen 

 
Känslan de skall vill uppnås i kårhuset: Studentkänsla, Mysigt, Stilrent men studentikost, 
pampig stor sal, Bra med många mysiga hörnor att slå sig ned i. Spons: huset får inte kännas 
köpt. 
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8 Analys  

8.1 Hur projekteringsprocessen har fortlöpt 
Den 23 september, 2004 blev det offentligt vilket hus som ska byggas om till kårhus. Då var 
det dags att dra igång projekteringen på allvar.  
 
Under projektadministrationen skapades en styrgrupp, det togs fram en tidplan över projektet. 
Henry Ståhl Fastigheter AB som är byggherre i projektet gjorde upphandlingar med olika 
konsulter. Som projektledare för byggprojektet valdes Anna Karin Andersson från,  Hifab 
Byggprojektledaren AB. Arkitektfirman som fick förtroendet att forma byggnaden är ÅWL 
Arkitekter, med arkitekten Per Wångstedt i spetsen. Konstruktionen skall K-Center 
Byggkonsult AB projektera och som installationskonsult valdes ÅF-Installation AB. 
Brandkonsult blev Brandkonsulten AB. Tillsammans med dessa skapades 
projektadministrativa rutiner för att projektet skall få bra organisation runt om. 
 
Uppstarten av byggprojektet skedde i början av oktober 2004. Här startade också 
programskedet, då görs kompletteringar till byggprojektets förutsättning och de omvandlas 
till att bli krav på byggnaden och arbetades också fram till att bli projektbundna 
förutsättningar. Uppmätning och digitalisering av byggnaden arbetades det med från mitten av 
december 2004 till början av februari 2005.  
Programskedet sträckte sig från oktober 2004 till mitten av januari 2005. Under denna tid 
upprättades bland annat förfrågningsunderlaget, kalkyl baserad på programskedets 
förutsättningar och en hyreskalkyl gjordes. Förhoppningen var ju att programskedet skulle 
vara klart innan jul men denna processen gick över cirka 2 veckor. För att styrgruppen skulle 
kunna ta ett beslut om att projektet skulle fortlöpa skulle programskedes olika handlingar 
lämnas in. Dessa handlingar granskades noga och någon vecka in i januari kom beskedet om 
att projektet skulle fortsätta.  
 
I mitten av januari gick projektet in i systemhandlingsskedet, en komplett konsultgrupp 
skulle nu upphandlas och systemhandlingar skulle tas fram. I dessa handlingar skulle de olika 
konsulterna redogöra för de olika delarna så som form, konstruktion och installationer. Detta 
pågick fram till början av april. Under systemhandlingsskedet var det inplanerat 
projekteringsmöte var tredje vecka, detta för att håll alla inblandade väl informerade om vad 
som hände och om det hade uppstått några problem på vägen. Olika typer av beskrivningar 
togs fram som t ex anläggnings- och installationsbeskrivningar, även rumsbeskrivningar togs 
fram. Konsulterna arbetade fram planer och sektionsritningar, detta för att kunna beräkna 
storleken på t ex schakt. Då detta hade rätts ut kunde kalkyler göras som var baserade på 
systemhandlingarnas förutsättningar. Från mitten av januari har planlösningar och 
systemförslag arbetats fram.  
 
4 april togs beslutet om att fortsätta och då påbörjades bygghandlingsskedet. Planritningar, 
systemdetaljer och systemhandlingskalkylen skall vara klara i slutet av maj. De slutgiltiga 
ritningarna kommer att läggas ut på kårhusets hemsida så småningom.  
 
Från mitten av maj till mitten av juni skall entreprenad upphandlas och troligen blir det en 
utförandeendreprenad. Upphandlingen skall vara klar 1 juli så produktionen skall kunna dras 
igång i augusti. Den officiella byggstarten skall äga rum den 2 september 2005. 
 
Då allt går som det ska så skall Kårhus Norrköping invigas i september 2006 .  
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8.2 Granskning av projektets planritningar  
Författaren har under projektets gång, under hela våren, haft uppgiften att ganska de ritningar 
som tagits fram. Granskning har gjorts av ritningar daterade 2004-12-08,  2005-01-20,  
2005-02-23 samt 2005-04-20. Utöver dessa fyra gjordes det en utredning av huvudtrappa. 
Dessa ritningar var klara 2005-03-16. 
 
Granskningen av varje omgång har skett utifrån hur flöde i ”Mat och nöje” - delen skulle 
kunna fungerar med personal, gäster och varor. Författaren har granskat plan 1, plan 2 med 
pub och foajé samt plan 3 med stora salen. Författaren har dock inte granskat varutransporten 
av material till den tilltänkta butiken på plan 2, inte heller flödet i köket 
 
En sammanfattning av de kommentarer som tagits fram i granskningen redovisas i avsnitt 8.4. 
I detta avsnitt har författaren också sammanställs de motiv som finns till de valda 
planlösningarna. Hela granskningen går att läsa i bilaga 1. 
 

8.3 Antaganden  
Då författaren granskar ritningarna görs följande antagande rörande kommande verksamhet. 
Granskningen utgår ifrån att verksamheten fungerar på liknande sätt som den gör idag och tar 
alltså inte hänsyn till framtida verksamhetsutvecklingar. 

• Matservering kvällar och luncher, kvällsverksamhet med pub och nattklubb är avsedd 
för studenter, inte för allmänheten. 

• Det är ideellt arbetande studenter som driver verksamheten på pubkvällar.  
• Det är anställd personal som driver luncherna.  
 

Följande verksamheter antas: 
• Några gånger i månaden anordnas filmvisningar, föredrag etc. i stora salen på 

vardagskvällarna. 
• Puben är öppen på vardagskvällar och att de då finns möjlighet för gästerna att beställa 

mat. 
• Det serveras lunch på vardagarna till studenter och universitetets personal. 
• Torsdagar anordnas after school och cirka 150 gäster besöker puben. 
• Under torsdagskvällarnas after school spelar liveband.  
• Att det under pubkvällarna ordnas musik från DJ-bås. 

 
I detta avsnitt kommer ni få ta del av uppgifterna om hur ritningarna arbetades fram. Kommer 
att kort beskriva valda lösningar på varje ritning kommer även att förklara lite kort varför det 
gjorts förändringar i planlösningarna. 
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8.4 Övergripande kommentarer 
I detta avsnitt har författaren samlat övergripande kommentarer från huvudgranskningen. Här 
finns också beskrivet skälen till varför vissa planlösningsdetaljer tagits fram. För att 
underlätta för läsaren att hämta information om de specifika delarna på varje våningsplan i 
varje ritningsomgång har författaren försökt att använda sig av samma ordning då ritningarnas 
olika delar presenteras.   

8.4.1 Planritningar gjorda av ÅWL 2004-12-08 
För att underlätta förståelsen i detta avsnitt, ha gärna planbeskrivningarna till hands. 
Ritningarna tillhörande detta avsnitt finns att se i slutet av detta avsnitt. 

8.4.1.1 Plan 1 
Teknikrum / Rum för personal och artister: 
Plan 1 har arkitekten endast ritat i stora drag. De stora utrymmena teknikrum, förråd samt 
personalrum är utplacerade. Uppackningen av varor skall troligen ske på den öppna ytan. 
  
Flöde: 
Flödet är svårt att säga något specifikt om då ritningarna bara är skissade än så länge. Det som 
kan påpekas är att förråden bör vara fler och mindre, avfallsutrymme måste in samt 
varuutrymme måste planeras. En stor fråga är hur transporten av varor kommer att se ut inne 
på gården, det kommer att behövas ett stort utrymme nere på gården för varuleveranser. 
 
Vad gäller transporten av varor inne i byggnaden på källarplan så bör förråden ligga i 
anslutning till varuintaget. Förrådet bör även ligga nära den hiss som kommer att användas för 
att transportera upp varor till köken. 
 
Kökshissen skall användas från plan 1 till plan 3. Det blir då enkelt för personalen att 
transportera upp t ex matvaror och starksprit upp till puben och till storköket.  
 
Saknas: 
De delar som saknas är främst utrymmen för avfallshanteringen, mindre förråd för att 
underlätta hanteringen av mindre materiel, artistloge samt varuförråd. 
 
 

8.4.1.2 Plan 2 
Toaletterna: 
Toaletterna är placerade på ett och samma ställe i form av ett batteri. Placeringen gör det 
smidigt att sammankoppla rördragningar från toaletterna på plan 3 med dem på plan 2. Dock 
kommer placering på plan 2 leda till stora bekymmer då man skall dela av plan 2 i skilda 
verksamheter, då puben skall skärmas av och det skall vara verksamheter i stora salen. 
 
Trappan: 
Trappan är placerad centralt på plan 2. Det är bland det första man möter när man kommer in i 
kårhuset. Trappan skall fungera som en naturlig övergång mellan plan 1 och plan 2. Flödet av 
gäster är menat att komma ifrån två olika håll, dels från pubavdelningen och dels från foajén.  
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Entrén: 
Tre olika entréer är planerade, en för kontorspersonal, en för pubgäster, rakt in i puben, samt 
en huvudentré som kommer användas dagtid och på kvällar då det t ex är sittning i stora salen 
eller då det är nattklubbsverksamhet i lokalerna. 
 
Butik och expedition är placerade på samma sida av foajén. Rummen får maximalt solljus då 
fönstren ligger i söderläge. Kanske att kårexpeditionen skulle placeras före butiken direkt 
innanför huvudingången, för att underlätta för studenterna då de skall söka upp expeditionen 
som skall fungera som ett informationscenter för studenterna.  
 
Garderoben: 
Stora garderoben är stor och rymlig och skall förhoppningsvis uppfylla brukarnas krav. Den 
är placerad nära huvudentrén och bör då användas av de gästerna som går in den vägen, den 
bör alltså inte användas av de som går in via pubentrén ty då behöver de gå genom lokalen 
innan de kan hänga av sig sin jacka. 
 
Lilla garderoben, som är placerad i puben, är en bra lösning under pubkvällarna, ty då är det 
svårt för gästerna att ta sig till den stora garderoben, framförallt då puben skall kunna fungera 
som en enskild del då trappan mot plan 3 är avstängd.  
 
Bar/kök: 
Baren har fått en bra placering i pubdelen. Bardisken är ca 6 meter lång, personalen kan då få 
plats att servera cirka 6 beställare samtidigt. Samverkan med köksavdelningen kommer 
troligen att fungera bra då kökshissen är placerad i köket.  
 
Kökshissen är lätt att använda ty den är placerad i anslutning till köket och baren 
 
Café: 
Café- delen är inplanerat med soffgrupper och dylikt. Utformningen av pubdelen smälter bra 
ihop med café- delen. Trots att soffgrupperna ligger relativt nära foajén så är sofforna 
skyddade på ett bra sätt från lunchgästernas spring upp för trappan, ljudnivån kan dock 
komma att bli relativ hög men det är ingen direkt insyn. 
 
Förråd: 
Finns inga större förråd på plan2. 
 
Flöde: 
Trappan är utformad på så sätt den går att stänga av mot ena delen av lokalen om det skulle 
behövas. Trappan bildar också en centralpunkt i lokalen då det skall bedrivas 
nattklubbsverksamhet.  
 
Varor skall transporteras med den mindre varuhissen.  
 
Transporterna av bord och stolar kommer troligen att ske från plan 1, då hissen i trapphuset 
skall användas. Garderoben är stor och rymmer en hel del jackor och om någon extra 
garderob behövs kan den förvaras på plan 1 och tas upp vid behov.  
 
Saknas: 
Det som saknas på detta våningsplan är ett förråd för extra bord och stolar, Dj-bås samt en 
mindre scen där liveband kan spela under vardagskvällar. 
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8.4.1.3 Plan 3 
Köket: 
Köket är placerat längs med den norra väggen för att arkitekten vill ta var på det ljus som 
kommer från fönstren i söder, för att skapa stämning i lokalerna.  
 
Toaletter: 
Toaletterna är placerade över plan 2:s batteri med toaletter, vilket underlättar rördragningen. 
Dock är det en sämre placering ur flödessynpunkt. Gästerna måste ta sig över dansgolvet för 
att ta sig till toaletten och vakterna måste ta sig över dansgolvet då det skall patrullera runt 
toaletterna för att kolla till gästerna. 
 
Bar: 
Det finns ej någon bar utplacerad på ritningarna. Man kan anta att baren skall placeras i 
samband med kökets serveringsdisk, detta kan dock ställa till problem då kvällspersonalen 
måste röra sig i storköket vilket är olämpligt med tanke på hygienen. Baren bör placeras på en 
annan plats på plan 3.  
 
Scen/Dansgolv: 
Det är bra att scenen kan vara permanent för att minska arbetet under de kvällar då scenen 
behövs. Samtidigt kan gästerna sitta där och äta under luncherna vilket ökar flexibiliteten. 
 
Förråd: 
Det finns ej något förråd till stolar och bord, detta bör ses över för att de ideellt arbetande 
skall få en bättre arbetssituation, man bör placera ett förråd i anslutning till stora salen. 
 
Flöde: 
Matkön kan komma att sträcka sig från trappan till matserveringen vilket kan leda till att 
matkön och diskkön korsar varandra, vilket bör undvikas. 
 
Maten kommer att fraktas med den mindre varuhissen i köket eller också med hjälp av vagnar 
i den större hissen i trapphuset. 
 
Vid pumpning av öl/cider skall fatens ledningar räcka från källaren och upp till plan 3, vilket 
troligen är för långt för att trycket i ledningarna skall räcka. Antingen får man köra upp faten 
till barerna på plan 3, alternativt serveras bara flask- öl/cider och drinkar, på plan 3.   
 
Bord och stolar skall troligen forslas från dansgolvet till plan 1 då stora salen skall användas 
som dansgolv på lördagskvällar. Det måste, enligt författaren, finnas en bättre lösning för att 
underlätta arbetet. 
 
Saknas: 
På dessa ritningar saknas en ordentlig diskstation i anslutning till köket, där gästerna skall 
göra det största jobbet och ställa ifrån sig använda tallrikar och glas. Det bör placeras ut en 
bar någonstans på plan 3, som ej är i anslutning till köket. Förråd till bord och stolar bör 
planeras in.  
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8.4.1.4 Sammanfattning av författarens kommentarer 
I detta avsnitt lyftes de viktigaste delarna ur planritningar, från december 2004, fram, både 
positiva och negativa. Nedan listas dessa upp i punktform.  

• Flytta toaletterna till en mer central del på plan 2. Flytta även toaletterna på plan 3 till 
en mer central del 

 
• Det är bra lösningar på utförandet av garderoberna. Garderoben, i pubdelen, kunde ha 

varit mindre, men funktionen att man kan hänga av sig i puben är bra. Viktigt är dock 
att garderoberna finns i direktanslutning till entréerna.  

 
• Det är bra att caféet på plan 2 ryms i pubdelen, att caféet finns är en viktig del för 

studenterna enligt programbeskrivningen. 
 

• I pubdelen bör man även se över var dj-bås och en mindre scen bör placeras. Man bör 
även fundera över om nedervåningen skall kunna användas som dansgolv, i så fall vart 
skall detta placeras. 

 
 
 
 
 

8.4.1.5 Planritningarna, 2004-12-08  
 

Figur 23: Plan 1, 2004-12-08 (ÅWL) 
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Figur 24: Plan 2, 2004-12-08 (ÅWL) 

 

Figur 25: Plan 3, 2004-12-08 (ÅWL) 
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8.4.2 Planritningar gjorda av ÅWL 2005- 01-20 
För att underlätta förståelsen i detta avsnitt, ha gärna planbeskrivningarna till hands. 
Ritningarna tillhörande detta avsnitt finns att se i slutet av detta avsnitt. 

8.4.2.1 Plan 1 
Teknik: 
Fläktrummet har blivit större och har placerats om. Detta på grund av att dagens teknikrum 
och fläktrum finns redan placerade i den här delen av byggnaden. 
 
Teknikrummet är fått sin placering mot Holmbrogränd, i denna del av källaren är 
rördragningar planerade att dras in från Holmbrogränd. 
 
Avfallsutrymme: 
Avfallshanteringen bör placeras nära en utgång, ty det kommer att vara ett antal kärl som fylls 
under en vecka som sedan skall hämtas av sopbilen. Antalet kärl kommer dessutom att bli fler 
jämfört med dagens verksamhet. Flera verksamheter skall placeras i kårhuset, pub och 
lunchverksamhet kommer att öka och då skapa mer avfall. Kontoren som skall in på de övre 
våningarna kommer till exempel ha särskild pappersåtervinning som i sin tur kommer att ta 
stor plats.  
 
Soprummet för glaskross bör ligga nära hissen, ty det är en stor mängd glasgross som 
personalen hanterar varje vecka. Detta utrymme måste även ljudisoleras då det låter väldigt 
högt när man tömmer glaskrossen i avfallskärlen. 
 
Förråd: 
Ett stort utrymme är planerat dels för att förvara matvaror, starksprit, öl, cider men utrymmet 
skall även innehålla personalomklädning. 
 
Rum för personal och artister: 
En loge för artister bör planeras, logen bör vara så stor att cirka 6 personer skall få plats att 
sitta och dylikt. Dessutom bör det finnas en enkel transportväg från logen till stora scenen och 
tillbaka.  
 
Då en del artister har egen musikutrustning med sig så bör det finnas ett förråd som är avsatt 
till dem. Efter spelningarna kan de då ta med sig de värdefulla sakerna från scenen in till ett 
förråd. 
 
Flöde: 
Kökshissen har nu fått en annan placering på grund av platsbrist. Den är istället placerad i 
närheten av varuutrymmet i källaren.  
 
Författaren kan inte säga så mycket om flödet ty planritningarna känns inte bearbetade. De 
flöden som bör beaktas är flödet av t ex: sopor, pallar, rullburar, heltidsanställd samt 
deltidsanställd personal, ideellt arbetande, artister, musikutrustning samt materiel som bord 
och stolar. 
 
Varutransporter till och från kårhuset bör ses över då detta inte känns genomtänkt t ex 
brandtrappan i gränden ner till gården kan ej placeras där om lastbilarna skall kunna komma 
fram. Ett varuintag behöver vara nära varuhissen, detta för att minska transporten av matvaror 
inne i byggnaden. Man kan då använda dessa transportytor till förvaring av öl och cider. 



 54

Saknas: 
På detta våningsplan saknas ett mer utförligt avfallsutrymme, särskilda förråd till varor samt 
artistloge och personalrum för de ideellt arbetande studenterna. 
 
 

8.4.2.2 Plan 2 
Toaletterna: 
Toaletterna har fått en ny placering vilket har förändrat mycket i planritningen. De är nu  
placerade mer centralt och det finns möjlighet att ha igång två verksamheter samtidigt.  
 
Trappan: 
Trappan har fått en ny placering på grund av att toaletterna har flyttats, den är nu placerad 
genom hjärtväggen och ligger nu längs med den södra väggen. Trappan har tagit bort en del 
av pubytan för bord och dylikt. 
 
Entrén: 
Butiken har placerats om och ligger nu istället med fönster ut mot Holmbrogränd. Butiken har 
fått ta platsen som toaletterna tidigare hade. Butiken har nu fått ett mer attraktivt läge, det 
finns nu möjlighet till exponering genom fönstren ut mot Holmbrogränd. 
 
Expeditionen har fått ny plats. Den finner studenterna nu direkt innanför huvudingången 
vilket var ett av önskemålen.  
 
Garderoben: 
Garderoben har flyttats på grund av att toaletterna har flyttats och har samtidigt blivit mindre. 
Att den har minskat är ett av önskemålen som KS har haft, detta för att kårhuset inte skall få 
allt för många fasta konstruktioner. KS anser att då det behövs större garderober skall en 
tillfällig garderob byggas upp i foajén.  
 
Författaren anser dock att garderoben bör vara stationär och rymma 800 jackor. Det är viktigt  
att garderoben är lättarbetad. Det är dessutom viktigt att det finns plats för gästerna att ta av 
sig ytterkläderna innan de kommer fram till garderoben. Det är viktigt med en lång disk, då 
flera gäster kan få betjäning samtidigt. En enkel lösning vore om garderoben gick att öppna i 
sektioner, t ex då det är en kväll med ett mindre antal gäster. Viktigt att tänka på är att det kan 
uppstå två olika köflöden samtidigt, dels de gäster som vill hänga in sina jackor och dels de 
gäster som samtidigt vill hämta ut sina jackor. För att minska trängseln vid garderoben bör det 
därför finnas flyttbara köfållor som kan forma köerna längs med innerväggarna. Detta för att 
få bort kön från centrum av lokalen ifall man t ex måste ut med en gäst akut. 
 
Bar/kök: 
Baren och köket är omplacerad. Detta bland annat för att utnyttja det ventilationsschaktet som 
skall schaktas ut längs husets östra innervägg. Varuhissen bör vara i anslutning till köket. Man 
bör även se över placeringen av baren som nu ligger precis innanför pubentrén, då det på 
kvällarna kan komma att bli kö vid entrékassan, kan det bli flödeskrockar mellan gästerna vid 
kassan och de som står/sitter vid baren. 
 
Café: 
Caféverksamheten bör vara lite avskild från foajén för att de studenter som vill sitta ner och 
fika eller plugga skall kunna få lite lugn och ro. 
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Förråd: 
Det bör finnas ett förrådsutrymme där extra stolar och bord kan förvaras. Det skall även 
finnas plats för den del av garderoben som KS vill ha mobil.  
 
Flöde: 
Kökshissens nya placering har gjort att det blir ett större flöde av personal genom pubdelen. 
Hissen är inte längre placerad i anslutning till köket vilket har gjort att funktionen med denna 
hiss har försvunnit.  
 
Terrassen: 
Terrassen kommer att fungera som en rökruta, dock måste man avgränsa servering eller 
liknande så att även ickerökarna kan nyttja terrassen och serveringen utan att känna obehag.  
 
Dansgolv: 
Det bör finnas ett mindre dansgolv på plan 1, dels för att kunna vända sig till en större 
målgrupp, då olika musikgenrer kan spelas på de olika dansgolven, men även i det syfte att få 
gästerna att röra sig igenom byggnaden. Detta skapar ett flöde där gästerna växlar mellan att 
vara på över- och undervåningen.  
 
Saknas: 
Det som inte finns på detta våningsplan är sittplatser till mer än 70 personer, antalet gäster 
beror nämligen på om det är torsdag och ”After School” eller en vanlig pubkväll. Det saknas 
även en caféavdelning, med soffor och dylikt. Det bör även finnas ett DJ - bås på plan 1, som 
skall kunna användas under pubkvällarna och på nattklubbskvällar då foajén fungerar som 
dansgolv. Det behöver även planeras in en scenyta i pubdelen, där trubadurer och mindre 
liveband kan uppträda, det är viktigt att ytan kan ses av alla pubgäster, oberoende på var de 
sitter. Det bör även planeras in ett diskrum intill lilla köket samtidigt som det bör finnas ett 
ordentligt städförråd på plan 2, som kan inrymma t ex en städmaskin. 
 
 

8.4.2.3 Plan 3 
Köket: 
Köket är fortfarande placerat längs med den norra väggen dock har arkitekten lyssnat lite på 
brukarna och ritat in en alternativ köksplacering. Enligt författaren så vill arkitekten bibehålla 
utrymmet som kan bli vid fönstren, detta för kunna ta till vara på det solljus som skapas i 
söder. 
 
Toaletter: 
Toaletterna är placerade centralt i lokalen, dock kan de toaletterna som ligger i direkt 
anslutning till dansgolvet blir svårhanterliga för personalen. Om vakterna behöver få kontakt 
med en gäst på toaletten kan detta bli svårt på grund av den höga musiken. Dessutom bör 
toalettbesök vara av mer privat karaktär och därför bör ingången till toaletterna placerad 
bakom en avskiljande vägg, väggen skulle även dämpa ljudet och det skulle då bli lättare att 
konversera i toalettkön både för personal och gäster. Att placera en vägg framför toaletterna 
skapar även en bra funktion då stora salen skall användas som t ex föreläsningssal. 
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Bar: 
I den mindre matsalen vid den planerade cocktailbaren bör det finnas ett större förrådsrum till 
öl- och ciderbackar. Detta för att det i denna baren kommer att bli svårt att servera öl/cider på 
fat, ty avståndet från pumprummet till baren är för långt, öl och cider bör istället serveras på 
flaska. Det bör även tas fram planer på att kunna ha ytterliggare en bar placerad på plan 3.  
 
Scen/Dansgolv: 
För att skapa ett bra flöde runt om dansgolvet och för att få dansgolvet att bli mer centrerat i 
stora salen bör det finnas någon typ av upphöjning längs med väggarna. Upphöjningen gör 
dessutom att stora salen inte kommer att kännas så stor. Ytterliggare en fördel med att ha en 
upphöjning runt dansgolvet är att gästerna, men även personalen, lättare får en överblick över 
dansgolvet.  
 
Förråd: 
Projektledningen bör ta fram en bättre lösning på förvaring av bord och stolar som enligt 
dessa ritningar skall förvaras på plan 1, vilket författaren anser vara felaktigt. Bord och stolar 
får enligt skisserna transporteras på speciella vagnar via stora huvudhissen ner till plan 1. Det 
bör istället finnas ett utrymme inplanerat på plan 3 för stolar och bord.  
 
Flöde: 
Trappan gör att det blir ett enklare flöde vid matserveringen, gästerna kan nu direkt komma 
upp mot serveringen och kassan. Då lunchgästerna ätit klart kan de gå ner via den trappan 
som leder ner från stora salen. 
 
Matvarorna kan nu förvaras i källaren och transporteras upp med varuhissen, dock känns 
placeringen av hissen förvirrande. Hissen bör placeras i anslutning till köksdelarna på plan 2 
och 3. 
 
Dj-bås: 
Enligt dj-gruppen på SH bör dj-båset på plan 3 ej planeras in i ett hörn i stora salen. För att 
kunna mixa det bästa ljudet är det nödvändigt att ha båset rakt framför scenen, detta för att 
ljudbilden då framträder på bästa sätt. 
 
Författaren föreslår att dj-båset skall placeras på den balkong som är planerad i stora salen, 
detta skulle skapa den perfekta placeringen mitt framför scenen. Dessutom få då dj:n en 
överblick över dansgolvet. Då dj-båset planeras är det viktigt att tänka på att det vid 
artistframträdanden eller företagsarrangemang ibland kommer att behövas plats för 
ytterliggare mixerbord. 
 
Saknas: 
Det som saknas på denna våning är framförallt ett förråd för förvaring av stolar och bord. Det 
är även viktigt att det planeras in ett rymligt städutrymme på plan 3. Ett dj-bås till stora salen 
måste planeras in. 
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8.4.2.4 Sammanfattning av författarens kommentarer   
I detta avsnitt lyfts de viktigaste delarna ur planritningar, från januari 2005, fram, både 
positiva och negativa. Nedan listas dessa upp i punktform.  

• Flytten av toaletterna är mycket bra. Detta har gjort att det nu finns större 
möjligheter att kunna bedriva parallella verksamheter på de olika våningsplanen 
samt att de nu blir mer lättillgängliga för gästerna.  

 
• Kökshissens förflyttning har enligt författaren gjort att den tappat sin funktion, den 

bör vara i anslutning till köksdelarna. 
 
• Dj-bås och dansgolv på plan 2 och 3, bör planeras mer noggrant. 

 
• Förråd för att förvara bord och stolar bör placeras på plan 3. 

 
• Pub– och caféverksamheten bör få mer utrymme, då denna del är något av det 

viktigaste för studenterna enligt programbeskrivningen. 
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8.4.2.5 Planritningarna, 2005- 01-20 

 

Figur 26: Plan 1, 2005-01-20 (ÅWL) 
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Figur 27: Plan 2, 2005-01-20 (ÅWL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

 

 

Figur 28: Plan 3, 2005-01-20 (ÅWL) 
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8.4.3 Planritningar gjorda av ÅWL 2005-02-23 
För att underlätta förståelsen i detta avsnitt, ha gärna planbeskrivningarna till hands. 
Ritningarna tillhörande detta avsnitt finns att se i slutet av detta avsnitt. 

8.4.3.1 Plan 1 
Teknik: 
Det har tillkommit teknikdetaljer vilket har gjort att det på dessa ritningar finns fler separata 
utrymmen som inrymmer teknik. 
 
Avfallsutrymme: 
Avfallsutrymmena är nu inplanerad i två olika soprum, ett vanligt samt ett med kylning.  
 
Förråd: 
Om matvaruförråden skall placeras in på plan 1 eller i anslutning till köket är ännu inte 
bestämt. På dessa ritningar har det planerats in stora ytor för varuhantering. Några 
förrådsutrymmen som dock bör finns är: kylrum, frysrum, ölförråd samt förråd till övrigt 
materiel. Förråden bör ligga i anslutning till hissen och varuintaget för att förenkla flödet. 
 
Stolförrådet har placerats på plan 1 istället för på plan 3 där stora salen är placerad. Enligt 
projektgruppen förstör ett större förråd i stora salen, den flexibilitet som där skall råda. Detta 
strider mot programbeskrivningen och brukarnas åsikter angående kraven på 
förrådsutrymmen i anslutning till stora salen.  
 
Då trubadurer och band under vardagar och helger kommer med musikutrustning bör det 
finnas ett förråd att förvara utrustningen i tills dess att utrustningen skall användas. 
 
Rum för personal och artister: 
Två personalrum har utformats det bör också planeras in en tvättstuga i anslutning till 
personalrummen där personalen skall kunna tvätta skjortor, tröjor, barhanddukar och 
förkläden. I anslutning till detta bör det även finnas torkskåp och tvättlinor för att hänga upp 
skjortor och dylikt. Dessutom bör det finnas förvaringsskåp där personalen kan förvara bland 
annat arbetströjor och handdukar samt några garderober för att kunna hänga upp vaktskjortor, 
vaktjackor samt kockkläder. Enligt författaren är det viktigt att personalrummen inte formas 
till tvättstuga/förråd utan att det blir samlingsrum för personalen.  
 
Flöde: 
I dessa ritningar har varuhissen tagits bort på grund av att kostnaden för en extra hiss blir för 
stor för kårhusprojektet. Placeringen av hissen var dessutom inte den optimala på grund utav 
att köket befinner sig över det teknikrum som inte gick att flytta. Därför var det svårt att hitta 
en bra placering på varuhissen då meningen vara att den skulle ligga i anslutning till köken 
och varuförråden, för att den skulle kunna motiveras.   
 
Det är två varuingångar inplanerade, de är befintliga det vill säga de finns där redan idag. 
 
Själva transporten från barerna till soprummen bör vara enkel, tömning av kärl med t ex 
glaskross görs under och efter nattklubbsverksamheten och är en mycket tung uppgift. Det 
kan vara svårt att flytta de fyllda sopkärlen en längre sträcka. En viktig sak är då att det inte 
bör finnas några trösklar som skall passeras.  
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Saknas: 
Det som saknas i dessa ritningar är artistloge, mindre tvättstuga i anslutning till personalrum 
samt en städskrubb. 
 
 
 

8.4.3.2 Plan 2 
Toaletterna: 
Toaletterna har en bra central placering. 
 
Trappan: 
Trappan har en central placering, denna kan vara svår att bygga då den är placerad i 
hjärtväggen, vilket gör att byggkonstruktionen kan bli svår.  
 
Entrén: 
Förslag har lagts fram om att entrén i Holmbrogränd skall fungera som nattklubbsentré dock 
har det ännu inte tagit några beslut om detta. 
 
Garderoben: 
Enligt dessa ritningar skall det inte finnas någon permanent garderob utan bara plats för 
mobila garderober. Ett problem är att garderoben enligt ritningarna även skall fungera som  
dj-bås. Då lokalerna skall rymma ca 800 gäster och foajén skall användas som dansgolv på 
riktigt stora kvällar finns ingen plats att ha den mobila garderoben. En mobil garderob är svår 
att övervaka, i varje fall då den ligger i anslutning till ett stort dansgolv.  
  
Bar/kök: 
Pubköket är flyttat, vilket innebär att hela den vänstra delen av plan 2 följer en och samma 
arkitekturiska linjen. Då man som gäst kommer in genom huvudentrén från holmbrogränd 
skall butiker, garderober, kontor följa en och samma estetisk linje. Den ”osynliga” linjen gör 
att betraktarens öga luras så att man automatiskt fäster blicken i bortre delar av plan 2 och på 
så sätt skapar ett välkomnande helhetsintryck.   
 
Puben med köksdel känns liten om där skall få plats med en bar med kylar, kök samt diskrum. 
Detta bör ses över. 
 
Café: 
Enligt författaren så har cafékänslan försvunnit på grund av att cafédelen helt har glömts bort, 
cafékänslan bör hittas igen.  
 
Förråd: 
Som tidigare nämnts är plan 2 beroende av förvaringsutrymmen för bord, stolar och mobila 
garderober.  
 
Flöde: 
Se tidigare kommentarer, se avsnitt 8.4.3.2, beträffande problem som kan uppstå vid 
användandet av mobila garderober i anslutning till större dansgolv.  
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Saknas: 
På detta våningsplan saknas fat garderob för 800 jackor, mindre scen för liveband, permanent 
DJ –bås. 
 
 
 

8.4.3.3 Plan 3 
Köket: 
Köket har ändrat utseende och är nu placerat i ena ändan av plan 3. Köksritningar håller på att 
tas fram med hjälp av en extern kökskonsult.  
 
Kontoret i den mindre matsalen är bortplockat. De som arbetar under luncherna ansåg inte att 
det var någon mening att ha ett kontor i den delen av huset. Istället vill de ha någon form av 
telefonbås i köket där de t ex kan göra beställningar av varor via telefon eller dator. Ett kontor 
för verksamheten med tillgång till dator och dylikt kan lika gärna ligga på plan 1 enligt 
brukarna.  
 
Toaletter: 
Toaletterna som ligger i anslutning till stora salen och dansgolvet kommer att bli ett problem 
som författaren nämnt tidigare.  
 
Bar: 
Cocktailbaren som är planerad i den mindre matsalen kommer förhoppningsvis bli välbesökt. 
Som tidigare nämnts kvarstår förslaget om att planera in ytterligare en plats för en bar på  
plan 3. 
 
Scen/Dansgolv: 
Scenen är ej inplanerad. Det kommer att bli tungt för personalen när de skall bygga upp 
scenen då den skall användas. 
 
Förråd: 
Förvaring av stolar och bord i förråd på plan 1 kommer att leda till att personalen vid 
nattklubbsverksamhet behöver hämta vagnar från källaren, transportera upp dem till stora 
salen för att fylla dem med bord och stolar för att sedan transportera ner dem till 
källarförrådet. När kvällen är över och städningen är gjord skall alla bord och stolar åter 
transporteras upp igen och ställas i ordning för lunchservering.  
 
För att kunna förstå hur stor arbetsinsats detta arbete kräver kommer författaren här nedan att 
exemplifiera detta med hjälp av en liten beräkning. Se nästa sida: 
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Lunchserveringen skall omfatta 250 sittande vilket kräver cirka 50 bord samt 250 stolar. 
För att kunna transportera möblerna kommer det att behövas en typ av vagn för att frakta bord 
och stolarna antar vi skall transporteras med någon typ av säckkärra. 
 
Författaren antar att: en bordsvagn rymmer cirka 8 bord, 
  en säckkärra tar cirka 10 stolar åt gången  
 
Antaatt det köps in:  

7 bordsvagnar, antalet blir så stort pga. att dessa vagnar ej töms utan borden 
förvaras på vagnarna. 
4 säckkärror, som används till alla högar av stolar.  

 
Början av kvällen görs följande: 
Via hissen transporterar personalen upp de 7 bordsvagnar för att de skall fyllas med bord, och 
sedan transporteras de ner igen.  

Totalt 14 vändor med borden i hissen. 
 
Personalen kör upp hissen med alla fyra kärror, sedan används 2 kärror åt gången i hissen. 
Hiss hämtat antal stolar: 
1   på väg upp  
1 40 
1 -  på väg upp igen 
1 40 
1 -  på väg upp igen 
1 40 
1 -  på väg upp igen 
1 40 
1 -  på väg upp igen 
1 40 
1 -  på väg upp igen 
1 40 
1 -  på väg upp igen 
1 10 
 
Antar att en tur i hissen antingen upp eller ner tar cirka 1 minut. 
Hisstiden blir då (14+14)*1 = 28 minuter, då är inte tiden för lastning och lossning 
medräknad. Författaren tror då att det kan ta ungefär en timma att tömma stora salen då hela 
bemanningen hjälps åt. Och  detta är då optimistiskt räknat. 
 
Samma procedur skall upprepas när nattklubbsverksamheten är avslutad och städningen är 
utförd. Förvaring av bord och stolar bör därför, enligt författaren, finnas i stora salen för att 
inte slita ut den arbetande personalen. Förslag till förvaring i stora salen finns på kommande 
sidor. 
 
Flöde: 
Se kommentarerna under rubriken förråd av bord och stolar, på föregående sida. 
 
Maten kommer att transporteras via huvudhissen i trapphuset. Spriten kommer även den att 
transporteras via huvudhissen, in till cocktailbaren, bör dock placeras ett större förråd i 
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anslutning till den baren för att personalen inte skall behöva springa med cider- och ölbackar 
bland gästerna på dansgolvet. 
 
Saknas: 
Då dess ritningar saknar samma detaljer som föregående ritningsförslag. Se avsnitt 8.4.2.3. 
 

8.4.3.4 Sammanfattning av författarens kommentarer  
• Stolsförråden bör vara i direkt anslutning till stora salen.  
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8.4.3.5 Planritningarna, 2005- 02-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Plan 1, 2005-02-23 (ÅWL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30: Plan 2, 2005-02-23 (ÅWL) 
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Figur 31: Plan 3, 2005-02-23 (ÅWL) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32: Plan 4, 2005-02-23 (ÅWL) 
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8.4.4 Planritningar gjorda av ÅWL, ny trappa 
För att underlätta förståelsen i detta avsnitt, ha gärna planbeskrivningarna till hands. 
Ritningarna tillhörande detta avsnitt finns att se i slutet av detta avsnitt. 
 

8.4.4.1 Kårservice ej nöjda med tidigare trappa 
Av en mängd olika anledningar har huvudtrappan nu ritats om av arkitekten. KS har haft 
önskemål om att kunna stänga av mellan köksavdelningen på plan 3 och stora salen på plan 3 
samt mellan stora salen och puben. Anledningen till detta är att pubverksamhet inte skall störa 
verksamheten i stora salen och tvärt om.  
 
KS ansåg att den tidigare trappan inte uppfyllde kraven. Detta ledde till att det skissades fram 
en ny lösning. De olika argumenten från KS var följande: 
 

• Att trappan är placerad i hjärtväggen innebär flera mer avancerade byggtekniska 
lösningar vilket gör att kostnaderna blir högre, vilket inte är bra. 

• Trappan skall leda till en naturlig kontakt mellan puben och stora salen. 
• Trappan skall kunna gå att stänga då det bedrivs två parallella verksamheter, puben 

skall inte störa en föreläsning i stora salen, det skall därför gå att skärma av 
verksamheterna från varandra. 

 
Det skissades då fram en ny lösning på en ny trappa, se ritningarna i slutet av detta avsnitt. 
Den nya trappan skall inte vara placerad i hjärtväggen, lösningen att kunna stänga dörrar ner 
till trappan är något som möjliggör parallella verksamheter. KS är mycket nöjd med den nya 
utformningen då deras önskemål blivit uppfyllda. 

8.4.4.2 Utförandet av trappan 
Enligt ÅWL:s ritning: 
Trappan är planerad att vara av stål- och trämaterial.  
Den består av 21 sättsteg i 132 mm.  
Planstegen i öppna trappan är 290 mm.  
Stegen i podie = 1, 2 resp. 3 steglängder; 600mm, 1200mm, 1800mm. 
 
Trappan är alltså tänkt att vara i olika etapper från foajén till pubdelen upp till stora salen. 
Den första etappen som sträcker sig från foajén till själva brytpunkten då trappan vänder 
uppåt, är uppdelar i 5 podier. Delen som leder från pubdelen upp till samma brytpunkt är 5 
enkla trappsteg. Efter brytpunkten vänder trappan mot foajén och sträcker sig upp mot stora 
salen. Denna del vidgar sig ju längre upp man kommer i trappan. Då trappan tar slut och man 
når plan 3 så har det placerats två stora dörrar, som skall fungera som avskiljare mellan de 
olika utrymmena 
 
I och med den nya trappan kommer pubdelen inte att rymma det antal sittplatser som det är 
tänkt, nämligen 100 gäster, enligt programbeskrivningen som tagits fram. Utrymme kommer 
att försvinna i och med denna trappan. 
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8.4.4.3 Sammanfattning av författarens kommentarer  
• Trappan måste göras mindre, den stjäl nu väldigt mycket yta i puben. Måste finnas en 

annan lösning.  
• Avspärrningen av trappan är felplacerad, enligt författaren. Nu måste t ex personal 

från puben ta sig in i stora salen först för att kunna nå stora köket. Vore bra om 
dörrarna placerades en bit från trappan.  

• Trappan bör vara formad med två olika upp och ned farter, den bör inte tillbjuda till att 
gäster kan sitta i trappan detta kan leda till stop i trappan. 

• Podierna på plan 2 känns överflödiga, de måste användas som sittplatser då 
pubgästerna skall äta. Detta göra att gäster på väg upp eller ner från stora salen skall 
gå i ett stråk förbi de som sitter och äter på podiet. 
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8.4.4.4 Trappritningarna, 2005-03-16 

Figur 33: Skiss ny trappa, 2005-03-16 (ÅWL) 

 

Figur 34: Sektionsplan, 2005-03-16 (ÅWL) 
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Figur 35: Skiss innertrappa, plan 2, 2005-03-16 (ÅWL)  
 

 

Figur 36: Skiss innertrappa, plan 3, 2005-03-16 (ÅWL) 
___________________________________________________________________ 
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8.4.5 Planritningar gjorda av ÅWL, 2005-04-20, sista 
omgången  

För att underlätta förståelsen i detta avsnitt, ha gärna planbeskrivningarna till hands. 
Ritningarna tillhörande detta avsnitt finns att se i slutet av detta avsnitt. Flödet beskrivs i detta 
avsnitt som en enskild del, kommentarer och förklaringar av flödet på plan 1, 2 och 3 går att 
läsa i kapitlet 8.4.5.4.  

8.4.5.1 Plan 1 
Förråd: 
Öl/spritförrådet har delats upp i två separata rum, vilket det inte var tidigare. Detta för att dels 
underlätta förvaringen och dels för att kunna låsa in starkspriten i ett separat rum. 
 
Stolsförrådet har blivit mindre, delar av den tidigare ytan har nu blivit mindre förråd som 
författaren antar skall användas av föreningar.  
 
Rum för personal och artister: 
En bastu har planerats in, som är placerad i artistlogen. Att det skall finnas en bastu har varit 
ett önskemål från brukarna. Bastun skall kunna användas av studenter. Dock kan det vara 
svårt att använda logen för artister om de då inte skall sitta i bastun. 
 
Kökspersonalen kommer äntligen att få ett eget krypin där de kan ha egna klädskåp, det 
kommer nu även att finnas möjligheter att duscha efter jobbet. Personalrummet för 
kökspersonalen är på cirka 4,0 x 4,6 m = 18 m2. 
 
Studenterna kommer även de få ett eget personalrum men skåp och möjlighet att kunna låsa in 
sina privata kläder och värdesaker i ett eget skåp. Författaren hoppas även att det skall finnas 
en tvättmaskin i anslutning till personalrummet samt att det finns garderober för upphängning 
av vaktjackor, vaktskjortor och kockkläder i personalrummet. Personalrummet för studenterna 
är cirka 5,0 x 4,0 m =20 m2.   
 
Flöde: 
En handikapptoalett har planerats in. 
 
 

8.4.5.2 Plan 2 
Toaletterna: 
Är bra placerade för att kunna användas i två olika verksamheter då man vill stänga av till 
foajén till exempel. 
 
Trappan: 
Trappan har ritats om igen. Den har nu två viloplan och är formad i en triangel. Viloplanen 
och att trappan svänger kan göra att det uppstår stopp i trappan. 
 
Entrén: 
Entrén vid puben har flyttats närmade gaveln på innergården och den befintliga dörren skall 
nu användas. Entrén vid puben, som nu skall användas, under nattklubbsverksamhet och 
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under pubkvällar bör vara placerad i anslutning till garderoben. Detta är i bland det viktigaste 
anser författaren.  
 
Garderoben: 
Finns enligt denna ritning ingen fast garderob 
 
Bar/kök: 
Köket i puben har flyttats igen och är återigen utrustat med diskrum, vilket är ett krav för att 
kunna bedriva verksamheten i puben.  
 
Café 
Det är tråkigt att det inte blev en särskild yta för lite fåtöljer och väggsoffor, anser författaren.  
 
Förråd: 
De bord och stolar som kan komma att behövas placeras ut under större pubkvällar, kommer 
personalen att få hämta på plan 1.  
 
Dansgolv/foajén:  
Dansgolvet på plan 2 kommer att placeras i den del som under vardagarna är foajé. Detta gör 
att det ej bör sitta anslagstavlor med viktiga papper på väggarna i foajén som det idag gör i 
Kåkenhus foajé. Detta kommer troligen inte att sitta uppe då gästerna skall trängas på det 
nedre planets dansgolv.  
 
Saknas: 
Det saknas på dessa ritningar fortfarande en fast garderob för 800 jackor, garderobsutrymmet 
ligger dessutom inte i anslutning till entrén samt att caféet inte har fått något utrymme. 
 
 
 

8.4.5.3 Plan 3  
Köket: 
Köket har ritats upp. Diskstationen har hamnat mot södersidan och köket är placerat mellan 
diskrum och förvaringsutrymmen. Transporten av matvaror kan enligt denna planritning 
transporteras direkt från huvudhissen till köket. Författaren har valt att inte granska köket 
invändigt ty detta har en kökskonsult gjort tillsammans med arkitekterna.  
 
Toaletter: 
Den centrala placeringen av toaletterna är bra, det går nu att använda toaletterna vid 
kökserveringen då stora salen är bokad och stängd, detta för att dörrarna för avskärmning har 
flyttats från trappan.  
 
Det finns ett stort problem och det är placeringen av herrarnas toaletter vid dansgolvet, vilket 
bör ses över. Det bör inte vara direkt insyn till toaletterna, det måste finnas någon 
avskärmande vägg som kan skärma av ljudet från att nå till toaletterna och ljuset från 
toaletterna att nå till dansgolvet.  
 
Bar: 
Baren är placerad på ett sådant sätt att gästerna måste ta sig över dansgolvet så fort de skall 
till baren och personalen måste ta sig över dansgolvet med till exempel glaskross, vilket kan 
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ställa till problem. Backar med öl och cider finns lagrade i det förråd som finns i anslutning 
till baren i den mindre matsalen.  
 
Scen/Dansgolv: 
Finns ej plats för 250 sittandes, på ritningen vilket har varit ett krav enligt 
programbeskrivningen. Dock har byggprojektet under våren 2005 kommit fram till att det får 
räcka med 200 platser ty rummet kan ej bli större. 
 
En scen borde byggas och vara permanent, den kan dessutom fungera som bordsförvaring. Se 
förslag i kommande avsnitt. Scenen kan användas av honnörsbordet då det är sittningar med 
mycket folk och på luncherna kan gästerna lika gärna sitta på scenen. 
 
Dansgolvet borde ramas in som författaren har kommenterat på tidigare ritningar. Viktigt är 
att få ett naturligt flöde av gästerna runt i den stora salen och då med ett dansgolv i mitten. 
 
Terrassen  
Terrassen sträcker sin nu längs med hela södersidan av huset. Hur utsidan kommer att se ut är 
ännu inte bestämt. 
 
 

8.4.5.4 Hur flödet kommer att se ut på plan 1, 2 och 3 
För att skapa en bättre helhetsbild av flödet i dessa sista planritningar har författaren samlat 
samtliga flöden genom plan1, 2 och 3. 
 
Transport av varor: 
Från varutransporten, in i byggnaden,  med rullbur eller säckvagn. Genom källarvåningen till 
hissen upp till andra våningen. Genom trapphuset in i storköket. In i förråd, kyl, frys. 
Sedan bereds maten och serveras under lunchen eller bereds och transporteras till pubköket 
för att serveras till pubgästerna. Där värms bland annat hamburgare i pubköket och serveras 
sedan under pukvällarna. 
 
Öl/cider: 

• Öl- /ciderpallar transporteras från lastbil till förråd i källaren med hjälp av pallyft 
• Öl- /ciderpallar transporteras från förrådet till barerna på plan ett och två 
• Sorteras sedan in de utrymmen som finns i de olika barerna. 

 
Starksprit: 

• Transporteras från bil till förråd i källaren. 
• Spritflaskor transporteras från källaren till cocktailbaren på plan 2. 
 

 
Transport av materiel: 

• Bord och stolar från källaren på plan 1 till puben på plan 2, om sittplatserna inte räcker 
till i publokalen. 

• Uppkörning av vagnar och säckkärror från källaren till stora salen. 
• Stapling av bord och stolar på lördagskvällen. 
• Transport av bord och stolar från/till stora salen. 
• Ner från stora salen till källaren med vagnar och dylikt  
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Personallogistik: 
Lunch: 

• Spring mellan kök och kaffebord, påfyllning av kaffe, tevatten, mjölk ect. Då 
kaffebordet är placerat i stora salen. 

• Påfyllning av salladsbordet innan lunchen.  
• Förflyttning av salladsbordet från köksdelen till stora salen. 
• Insamling av kvarlämnad disk. 

 
Kväll: 

• Glaskross från cocktailbaren på plan 2 till soprummet på plan 1, under 
nattklubbsverksamhet. 

• Glaskross från pubbaren till källaren under nattklubbsverksamhet. 
• DJ:s förflyttningar, toalettbesök etc. under nattklubbsverksamhet. 

 
 
Gästernas eventuella rörelsemönster 

• Köerna in på lördagar. 
• Köerna till toaletten på plan 1. 
• Köerna till toaletten på plan 2. 
• Matkön kommer att sträcka sig från trappan till matserveringen, via salladsbordet och 

därefter till dryckstation.  
• Diskkön kommer att sträcka sig från stora salen, förbi trappan och genom matkön för 

att nå till diskstationen, på vägen tillbaka skall gästerna igenom matkön igen för att ta 
sig ner för trappan eller återigen in i stora salen.  

• Kaffet anser författaren kan placeras i stora salen, dock leder detta till att personalen 
skall fylla på kaffetermosarna under lunchen. 

 
 
 

8.4.5.5 Sammanfattning av författarens kommentarer  
• Måste finnas ett förråd till bord och stolar!!! 
• En vägg bör sättas upp mellan dansgolvet och toaletterna.  
• Förråd till scenmateriel bör finnas, eller att det finns en mindre scen permanent.  
• Upphöjning längs med vaggarna i stora salen, samt en inramning av dansgolvet. 
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8.4.5.6 Planritningarna, 2005- 04-20 

 

Figur 37: Översiktplan, 2005-04-20 (ÅWL) 

 

Figur 38: Plan 1, 2005-04-20 (ÅWL) 
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Figur 39: Plan 2, 2005-04-20 (ÅWL) 
 
 

Figur 40: Plan 3, 2005-04-20 (ÅWL) 
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Figur 41: Plan 4, 2005-04-20 (ÅWL) 
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8.4.6 Platser där möjliga flödeskrockar kan uppstå i de nya 
planritningarna från 2005-04-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42: Flödescirklarna visar de ställer där det kan komma att uppstå problem på 
plan 2 (egen bearbetning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43: Flödescirklarna visar de ställer där det kan komma att uppstå problem på 
plan 3 (egen bearbetning) 

 
 Blå cirkel: Känsliga ställen där det kan uppstå flödesproblem under nattklubbar.  

 Ljusblå cirkel: Känsliga ställen där det kan uppstå flödesproblem under vardagarna. 
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9 Sammanställning för att förenkla flödet i de 
planritningar som är framtagna 2005-04-20 

 
I detta kapitel kommer författaren att sammanställa de synpunkter som författaren har 
angående de nya skisserna. Författaren kommer på ett konstruktivt sätt beskriva hur flödena 
kan bli om man ändrar på planlösningarna. Först har författaren gjort en sammanställning av 
hur planritningar skulle kunna bli bättre ur flödessynpunkt. 
 

9.1 Plan 1 
Antagande: 
Att man skall servera öl/cider på flaska, vilket gör att man får ett större utbud och på så sätt 
kan locka fler gäster.  
 
Flöden: 

 Inkommande matvaror från transportörer, vilket kan röra sig om 2-4 olika leveranser. 
Dessa varor måste upp till köket direkt, en lösning är då att transportörerna får köra 
upp med varorna med hissen 2 våningar. 

 
 Inkommande dryckesvaror från transportör. Sker idag varje torsdag och kan 

förslagsvis ske likadant i fortsättningen. Kan röra sig om 3-5 pallar med öl/cider 
backar. Kanske även en pall med fat till husets fasta öl/cider system. Detta skall då 
transporteras med en mindre truck från lastbil till förråd. Sedan från förråd upp till 
någon av våningarna, även där krävas en mindre truck. 

 
 Intransport av bandens musikanläggning och deras rekvisita, som idag sker på torsdag-

, fredag- eller lördagseftermiddagar. Det är utomstående band eller trubadurer som 
spelar. Deras anläggningar måste gå att låsas in under tiden rekvisitan befinner sig på 
kårhuset och är obevakad. Det blir ett flöde med rekvisitan från bil till 
förvaringsutrymmet förmodligen i källaren. Från förvaringen upp till stora salen eller 
puben. Från stora salen och puben till förrådet efter spelningarna på torsdagar och 
lördagar. Från förrådet till bil på fredag eller måndag. 

 
 Flödet av stolar och bord från stora salen till förrådet. 

 
 Soporna från köken skall transporteras från plan 1 och 2 ner till soprummet i källaren. 

Det skall gå att transportera de innersta kärlen förbi de som står ytterst om de står 
längs en vägg. 

 
 Glaskross, i stora soptunnor, skall transporteras från barerna på plan 1 och 2 ner till 

soprummet i källaren.   
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Bör finnas: 
Nedan har författaren sammanställt förslag på åtgärder för att förenkla flödet. 

• Förvaringen av bord och stolar bör vara i anslutning till stora salen, tex att man rullar 
in borden under scenen. Att det finns utrymme att ställa stolarna. Måste fundera över 
om de ideellt arbetande studenterna kommer att orka transportera bord och stolar, från 
och till stora salen varje lördag. 

 
• Förråd stort nog att få plats med minst 4-5 pallar fyllda med backar av öl/cider. Där 

skall även få plats med den fasta anläggningen som krävs för tappsystemet. Det krävs 
ett utrymme på cirka 13 m2. (7 m2 yta för keggar och tappar, 6 m2 yta för varupallar) 

 
• Stort personalrum, ytan att vara på behöver ej var så stort, vore bra med ett bord och 

stolar om man behöver ta en paus. Plats att hänga alla vaktskjortor, vaktjackor, 
kockkläder (till studenter), garderober att förvara bla tröjor till barpersonal. 
Tvättmaskin och torkskåp och plats för stora tvättkorgar bör finnas i närliggande rum. 
I personalrummet bör det finnas ett tiotal förvarings skåp som personalen kan använda 
då de jobbar.  Det bör även finnas tvättlinor för att hänga upp skjortor och dylikt på. 
Sedan skall det finnas förvaringsskåp där personalen kan ha bland annat tröjor och 
handdukar förvarade samt 3 stycken 60-garderober för att hänga upp vaktskjortor, 
vaktjackor samt kockkläder 
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9.2 Plan 2 
Flöden: 

Vardagar: 
 Flödet av matvaror från storköket till lilla köket i puben. 

 
 Flödet av dryckvaror till puben. 

 
 Flödet av sopor och glaskross från puben till källaren. 

 
 Flödet av cafégäster i pubdelen. 

 
 Flödet av studenter som skall handla i butiken, från stora entrén till butiken. 

 
 Flödet av studenter som har ärenden till kårexpeditionen. 

 
 Flödet av studenter som har ärenden till kontoret, för KS drift. 

 
 Lunchgästerna går in vid gränden, genom foajén upp för trappan, in genom dörrarna 

till stora salen, vidare bort till kassan för betalning, till matserveringen, vidare till 
salladsbord och dryck, till sin sittplats. 

 
 Flödet av gäster till sittning i stora salen. 

 
 Flöde av gäster från entrén på gården in till puben. 

 
 Flödet av gäster från sittplats i baren, till toalett. 

 
 

Kvällar: 
 Flödet av gäster med ytterjackor från puben entrén till garderoben.  

 
 Flödet av mobila garderoben, antingen upp till stora salen via hissen eller placering på 

dansgolvet. 
 

 Flöde av bord och stolar från stora salen via hissen till plan 1, för att få 100 sittande i 
puben. 

 
 Flöden av städvagnar och sopmaskiner efter stängning. 

 
 
Bör finnas: 
Nedan har författaren sammanställt förslag på åtgärder för att förenkla flödet. 

• Plats för biljettkassa vid pubentrén under nattklubbskvällar.  
 

• Köfållorna skall få plats vid huvudentrén, på innergården samt längs med väggen ner 
mot gården. Vakterna får stå på utsidan och troligen ha ett kösystem från båda håll för 
att inte blockera innergården. 

 
• En garderob i direkt anslutning till entrén. 
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• Fast garderob för ca 800 vinterjackor. 

 
• Vid pubkvällar räcker det troligen med mindre krokar innanför dörren för att gästerna 

skall kunna hänga av sig. 
 

• Plats för DJ-bås på dansgolvet/foajén 
 

• Plats för mobila garderoben, smidigast hade varit att man hade flexibla ställningar som 
fanns i ett ytterligare garderobsutrymme men att de var enkla att förflytta till annan 
plats. Vid placering av mobil garderob på foajén/dansgolvet bör det finnas plats för  
dansgolvet någon annanstans.  

• Möjlighet att skärma av mellan puben och stora entrén, då gäster till stora salen samlas 
i foajén för sittning eller föreläsning och samtidigt spelar trubaduren i puben och 
gäster sitter och äter. 
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9.3 Plan 3 
Flöden: 

 Bord och stolar från källaren till stora salen. Har förffattaren grundligt beskrivit i 
tidigare avsnitt. 

 
 Matvaror från källaren in till kökets kyl och frys, med transportörens hjälp. 

 
 Transport av tillskurna matvaror till kvällspuben. 

 
 Påfyllning av salladsbord innan lunch, personalen skall lätt kunna fylla på större 

salladsbyttor som skall vara nersänkta i salladsbordet, är då bra om bordet går att 
transportera till köket från stora salen. 

 
 Flödet av lunchgäster från foajén till stora salen. Lunchgästerna går in vid gränden, 

genom foajén upp för trappan, in genom dörrarna till stora salen, vidare bort till kassan 
för betalning, till matserveringen, vidare till salladsbord och dryck, till sin sittplats 

 
 Flödet av lunchgäster med disk från bordet till diskstationen. Studenterna skall då 

smidigt kunna ta sig till diskstationen utan att korsa det flödesstråk som de som just 
tagit mat har från betalningen till sittplatsen. 

 
 Flödet av lunchgäster som skall ta kaffe efter maten. 

 
 Flödet av tallrikar med upplagd mat på, vid sittningarna. Skall då finnas ett stort bord 

att samla alla tallrikar, vid uppläggning av maten. Smidigast är att ta det bord som 
salladsbuffén skall finnas på. 

 
 Musikutrustning till stora scenen från källaren. 

 
 Flöden av städvagnar och sopmaskiner efter stängning. 

 
Bör finnas: 
Nedan har författaren sammanställt förslag på åtgärder för att förenkla flödet. 

• Städutrymmet på plan 3 skall ej vara placerat i köket. 
 

• Förvaringen av bord och stolar bör vara i anslutning till stora salen, t.ex. att man 
rullar in borden under stora scenen.  

 
• Vägg för att skärma av toaletterna från dansgolvet. 

 
• Möjlighet att bygga en högre scen för att gästerna skall kunna se banden vid 

spelning. 
 

• Inramning av dansgolvet, för att det skall fungera som mingelyta plus dansgolv.  
 Lättare för gästerna att ta sig förbi dansgolvet in i cocktailbaren. 
 Lättare för vakterna att hålla ordning.  
 Lättare för barpersonal att ta sig från baren till övriga delar av huset då det är dans.  
 Lättare att transportera tex. glaskross förbi dansande gäster.  
 Lättare för personalen att hålla rent från glas och glasflaskor på dansgolvet. 
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9.4 Plan 4, etage med större DJ-bås: 
Flöden: 

 Dj-killarna transporterar bland annat mixerbord upp till dj-båset på balkongen. 
 

 Flödet av dj-personal till och från dj-båset. 
 

 Rörelsen i dj-båset då det är flera som jobbar samtidigt. 
 
 
Bör finnas: 
Nedan har författaren sammanställt förslag på åtgärder för att förenkla flödet. 

• Bås som är 3 meter brett. 
 

• Ett djup för mixerbord på 1,10 m, yta bakom bordet med ett djup på 1 m. Se bild 
nedan. 

 
 

  
 

Figur 44: Skiss över DJ - båset på balkongen (egen bild) 

2m 

3m 

Dansgolv 

Plats för mixerbord + 
ytterliggare ett mixerbord 

Förvaringsh
yllor 



 86

10 Några av huvudidéerna författaren har 
förslagit under rapportens gång 

I detta kapitel beskrivs de förslag som författaren delat med sig av till byggprojektgruppen 
under arbetets gång.  

10.1.1 Entréförslag på plan 2, till ritningar gjorda 2005-01-20 
Ett av författarens förslag är 
att skapa ytterliggare en entré 
närmare foajén, där den ena 
garderoben är placerad, se 
figur 45. Detta skulle göra att 
köerna med nattgäster inte 
skulle hålla sig i 
Holmbrogränd utan inne på 
gården. Huvudentrén skulle 
fortfarande användas på 
dagtid men inte kvällar och 
nätter.  

Figur 45: Förslag till ändrad entré, även flyttad garderob (egen bild) 
 

10.1.2 Garderobsförslag, fungerar på alla ritningar 
I detta förslag försöker författaren visa hur man skulle kunna bygga rörliga stänger som rullar 
i rännor i golvet och som sitter fast i taket. Om dessa också hade små hjul kunde man även 
kunna ta ur några delar ur garderoben om man vill ha t ex en mobil garderob på plan 3   
 

 

 

 

 

 

Figur 46: Förslag över hur garderoben kan var utformad och samtidigt ta liten plats 
(egen bild) 

10.1.3 DJ-bås på balkongen, förslag till ritningar 2005-01-20 
DJ-dås centralt i rummet, mitt förslag är att placera det på balkongen,  

o För att kunna mixa bästa ljudet är det nödvändigt att ha båset rakt framför scenen. 
o Ett skyddat bås där man enbart kan höra ljudet från dansgolvet eller scenen. 
o Ett större bås så att man kan få plats med ett extra mixerbord då det kommer större 

artister. 
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o Behöver vara närmare 2 meter brett, detta för att mixerbord plus annan utrustning skall 
få plats. Då de kommer artister som har med sig egna DJ:s så har de med sig ett 
mixerbord som då också skall få plats.  

10.1.4 Ett förslag på köksplacering på plan 3, gjorda till 
ritningarna 2005-01-20,  

Antagande: Köket är inte placerat längs med den norra väggen utan att det istället utan är 
istället placerat i änden av lokalen. Författaren har skissat en egen, mer detaljerad, lösning till 
de ritningar som finns.  
 
Matkö/Diskkö: Då det nu 
finns två passager ner i 
trappan så är det möjligt att 
använda en för gäster på 
väg upp och den andra för 
gäster som ätit klart och 
skall ner på plan 1. Kön till 
kassan kan komma att 
slingra sig ner i trappan, 
vilket är något man bör ha 
med i kommande ritningar. 
Köerna till 
diskavlämningen, toaletten, 
salladsbuffébordet eller 
kaffet, krockar nu inte med 
de som står i kö till 
matserveringen vilket är en stor fördel. 
 

Figur 47: Förslag på flödesmönster på plan 3 (egen bild) 

 
Kassan först: Att kassan är först, underlättar för gästen som efter betalningen kan 
koncentrera sig på att bära med sig maten.  
 
3 matstationer: Kocken har haft som önskemål att kunna dela upp avhämtningen av mat 
beroende på vad gästen har beställt. Detta bygger mycket på att dagens verksamhet bibehålls, 
då gästerna kan välja olika typer av mat. Delas matserveringen upp i olika stationer så får 
gästerna gå till den station där de har beställt mat. Detta gör att kockarna kan stå innanför 
disken och ha värmekantinerna i värmeskåp och servera maten direkt, det blir då inget extra 
spring för kökspersonalen inne i köket. 



 88

10.1.5 Förslag på förvaring och utformning av dansgolvet på 
plan 3, till alla ritningsförslag 

Inramning av dansgolvet: Då det enligt arkitekten inte går att genomföra någon typ av 
upphöjning kring dansgolvet så har författaren ett förslag på hur man enkelt skulle kunna göra 
stora salen lite mer flödesvänlig. Inramning av dansgolvet kan ske genom att det finns 
förborrade hål i golvet där man på lördagar kan sätta ner löstagbara hängbord. Det kan då 
fungera mer som i idrottshallar då man sätter upp t ex badmintonnät i förborrade hål i golvet, 
hål med lock. Detta anser författaren kan leda till att lokalen får en inramning, och dansgolvet 
kan troligen bli lite mer attraktivt. Detta leder till att lokalen blir mer flexibel och att lokalen 
är förändringsbar. 
 
 

10.1.6 Förvaringsförslag, till alla 
ritningsförslag  

Kommer här att presentera en liten lösning på hur 
man lätt skulle kunna förvara bord och stolar i stora 
salen utan att behöva bygga tråkiga förvaringsskåp.  
Se de mer utförliga ritningarna på nästa sida. 
 

Figur 48: Huvudritning till de följande 
ritningarna förvaringsmöjligheter (egen bild) 

 
 
 
Bordförvaring: 
Har man en scen som ändå måste vara 
lite upphöjd för att artisterna skall 
synas så kan man använda utrymmet 
under scenen till att förvara borden. 
Har man då låga u-formade pallar på 
hjul så kan man som personal lätt städa 
undan. 
 

Figur 49: Skiss på hur man kan 
tänkas ha förvaringen av borden i 
stora salen (egen bild) 
 
 
 
 

Figur 50: Förslag på bordsställning på hjul (egen bild) 
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Stolsförvaring: 
Har man stolar man lätt 
kan stapla på höjd så 
har författaren ett 
förslag på att man kan 
ha en förvaringsbänk 
längsmed ena sidan i 
stora salen. Den 
behöver ej bygga så 
mycket från väggen och 
den behöver heller inte 
bli så hög. Den kan då 
användas som ett längre 
mingelbord där man 
kan ställa ifrån sig sin 
drink. Här bredvid är en 
förenklad skiss. 
 

Figur 51: Förslag på hur förvaring av stolar kan ske i stora salen (egen bild) 
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11 Författarens slutliga planlösningar 
I detta kapitel redovisas de planritningar som författaren arbetat fram. Dessa planritningar har 
författaren försökt arbeta fram genom att ta hänsyn till de ideala flödesmönster som skall 
kunna ge en god funktionalitet och arbetsmiljö för de kommande brukarna. 
 
Författaren har bearbetat de senaste planritningarna och försökt att bibehålla mycket av de 
framtagna planritningarna, författaren har dock gjort en del förändringar. Författaren har tagit 
hänsyn till att stora salen ej kan byggas med upphöjning längs väggarna men står fortfarande 
kvar vid min åsikt om att en upphöjning längs väggen skulle forma det stora rummet och få 
det mer lämpat för nattklubbsverksamhet. 

11.1 Plan 1 

Figur 52: Författarens förslag på ny planritning, plan 1 (egen bearbetning) 
 

11.1.1.1 Ändringar 
På denna våning har författaren inte gjort några större förändringar. Det mesta är bra 
flödesmässigt men det finns vissa förråd som författaren hellre hade sett på andra våningar.  
 
Artistlogen: Författaren har dock ändrat i artistlogen där författaren har flyttat 
handikapptoaletten från korridoren in till logen. Detta innebär att logetoaletten kan tas bort 
och duschen kan placeras där denna toalett tidigare var placerad, detta för att göra logen något 
större. Artislogen är fortfarande för liten för att kunna användas då större band kommer och 
spelar.  
 
Stolsförrådet: Förvaring av bord och stolar sker istället på plan 3. 
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11.2 Plan 2 

Figur 53: Författarens förslag på ny planritning, plan 2 (egen bearbetning) 

11.2.1.1 Ändringar 
Entré: Författaren har placerat in en ytterliggare entré som kan användas under 
nattklubbskvällar men även vid större pubkvällar. Detta för att flytta entrén närmare den stora 
garderoben. Pubentrén finns fortfarande kvar för att det lätt skall kunna bedrivas två 
verksamheter samtidigt. Pubgästerna kan nu gå in via pubentrén och hänga av sig på en enkel 
garderobslösning som ej behöver vara så avancerad.  
 
Garderob: Författaren har valt att flytta på kontoret som på originalritningarna är placerad 
intill butiken, och istället placerat in en stor garderob på kontorets plats. Det är viktigt att det 
finns en rejäl garderob som enkelt och smidigt kan användas. Tanken är att delar av 
garderobens inredning skall kunnas tas ur garderoben, genom att t ex montera små hjul på 
garderobsställningarna skulle man kunna transportera runt delar av garderoben, om man t ex 
vill ha garderob i stora salen eller någon annan stans. Om det nu skulle inträffa att det 
samtidigt som en storpubkväll skall vara sittning med fördrink i foajén kan man spärra av från 
garderobskanten till trappan och då använda garderoben från två håll, dels de som skall på 
sittningen men även de 100- talet gäster som skall till puben. Författaren anser att detta är en 
bra lösning då kravet att det skall finnas mobila garderober samtidigt som huvudverksamheten 
skall fungera smidigt uppfylls. 
 
Trappan: Författaren har valt att placera in den trappan som fanns på de första ritningarna, 
genom granskningen av flödena kring trappan har det nämligen visat sig att den trappan leder 
till ett optimalt flödesmönster. Skall även gå att spärra av i trappan för att skilja på pub och 
stora salen. Vilket gör at man bara använder vänstra delen av trappan vid t ex föredrag. 
 
Caféet: Caféet har författaren försökt lyfta fram pga. att det var ett av brukarnas stora 
önskemål i programbeskrivningen. 
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11.3 Plan 3 
 

Figur 54: Författarens förslag på ny planritning, plan 3, dagtid (egen bearbetning) 

 

Figur 55: Författarens förslag på ny planritning, plan 3, nattklubb (egen bearbetning) 
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11.3.1.1 Ändringar 
Städförråd: För att personalen nattetid skall kunna städa ordentligt krävs att det finns 
användarvänliga städförråd på de plan där gästerna befinner sig. På plan 3 finns bara 
städförrådet i köket vilket inte bör användas under nattklubbsverksamhet, då det kan handla 
om att ta hand om spyor, vilket inte bli hygieniskt att ta med sig in till köket. Har därför 
använt ena delen av toaletterna i köket till städförråd till stora salen. Kökspersonalen får då en 
mindre toalett i köket vilket borde räcka. 
 
Vägg vid toaletterna: Har placerat en vägg mellan dansgolvet och toaletterna vid stora 
dansgolvet. Detta för att underlätta arbetet för personalen, då det kan kommunicera med de 
gäster som blivit kvar på toaletten en längre tid. Samt att väggen gör att det inte blir direkt 
insyn på toaletterna från dansgolvet. 
 
Stolsförvaring: Författaren har även placerat in, som tidigare nämnts, stolsförvaring längs 
ena väggen i stora salen, även detta för att förenkla arbetet för personalen. 
 
Scenen: Författaren har placerat in scenen, enligt de förslag författaren tidigare har nämnt. 
Scenen gör det även möjligt att ha förvaring av bord i stora salen, vilket är en fördel ur 
arbetssynpunkt. 
 
Trappan: Dess utformning gör att lunchgästerna tar sig upp ena vägen mot diskrummet och 
tar sig ner för trappan direkt från stora salen. 
 
Antal sittplatser: Författaren har flyttat på tre matbordsgrupper á 12 sittandes, de bord som 
på originalritningarna var placerade närmare den norra väggen i stora salen. Två av dessa tre 
bord har placerats nära två av de pelare som finns i stora salen, författaren antog att den ytan 
som tidigare fanns mellan borden och pelarna inte skulle användas av lunchgäster eller 
lunchpersonal, kunde därför placera de tre matbordsgrupperna närmaremitten av stora salen. 
Antalet sittplatser är 202 lika många som det är i originalritningen. 
 
Salladstagningsbordet: Bordet är nu placerat i stora salen för att få ett bättre flöde vid 
matkön och diskkön. 
 
Inramning av dansgolvet: Under nattklubbsverksamheten är mitt förslag att man mellan de 
stora pelarna i mitten sätter fast hängräcken som leder till att dansgolvet får en inramling och 
dansgolvet kan troligen bli lite mer attraktivt. Går det ej att sätta fast hängborden på pelarna så 
finns det möjlighet att man förborrar hål i golvet, likt dem man har i idrottshallar för att sätta 
upp nät. Utseendemässigt kan hängräckena likna de 
räcken som finns vid trapporna i ett av Campus 
byggnaderna, Täppan, vån. 5,  i Norrköping.  
 
Ytan mellan pelarna är ca 25 m2, denna ytan kan 
göras större genom att inte hålla sig precis mellan 
pelarna, utan istället utöka ytan genom att göra 
dansgolvet mer ovalt, se bilden bredvid, då med 
rundade räcken, likt ena dansgolvet på utestället 
Otten, i Norrköping.  

Figur 56: Förslag på alternativ inramning av dansgolvet (egen bild) 

D a n s g o l v  
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11.4 Plan 4 

Figur 57: Förslag på planritning, plan 4 (egen bearbetning) 
 
 

11.4.1.1 Inga ändringar 
Förslaget med dj-bås på etagevåningen som författaren kom med under arbetats gång 
användes i de planritningar som ritats. DJ - båset har en bra placering på plan 4, så  
författaren ändrar ingenting av det som finns i originalritningarna på plan 4.  
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12 Slutsats 
Vid detta examensarbetes början fanns förhoppningen om att utföra en analys av delar av 
flödena i kommande kårhus. Under arbetets gång har en grundlig undersökning gjorts då de 
flöden som finns i dagens verksamhet har studerats. Med detta som bakgrund har författaren 
sedan gjort en tolkning av kårhusets planritningar med avseende på kommande flöden. 
Förslag på förändringar har även givits till projektledaren för Kårhus Norrköping. En del av 
den kritik författaren har givit under projektets gång har projektledaren för Kårhus 
Norrköping tagit åt sig och fört vidare. En del av de förändringsförslag som författaren har 
givit har på detta sätt förverkligats i planritningarna.  
 
Idéerna om runda barer lades ner då författaren påpekat att det är väldigt jobbigt att arbeta i en 
rund bar. Skisserna på trappan som presenterades 2005-03-16 lades ner, dels för att författaren 
ansåg att flödesmönstret på plan 3 var svårt att förverkliga med genomgång genom stora salen 
för att ta sig till köksserveringen. Trappan byttes ut och dörren till stora salen förflyttades en 
bit från trappan. Att dj-båset skulle placeras på balkongen i stora salen var ett av förslagen 
från författaren, denna lösning finns nu på slutliga ritningarna.  
 
Som man kan läsa i handboken bygg innebär byggnadsutformningen en vägning mellan 
funktionella, ekonomiska, tekniska och estetiska egenskaper, med verksamhetens krav som 
styrande. Det är alltså viktigt att den huvudsakliga verksamheten är den som kommer i första 
hand. Det beskrivs i handboken bygg att krav på funktionell anpassbarhet innebär en vägning 
av egenskaperna allmängiltigt (generalitet) och föränderbarhet (flexibilitet). Det är alltså svårt 
att utforma rum som kan tillgodose båda delar full ut.   
 
Flexibilitet och generalitet har varit de huvudord som genomsyrat hela projektet. Huset skall 
kunna användas till mycket och detta helst samtidigt. Under kårhusprojektets gång har det 
varit många brukare som har haft åsikter och förslag på hur ett optimalt kårhus skall se ut, 
men det går inte att tillgodose alla brukarna.  
 
Den programbeskrivning som togs fram i januari 2004 är skrivet med fokus på de behov som 
ska uppfyllas och de funktioner som krävs i ett kommande kårhus. Dåvarande projektledare 
Elisabeth Falk förde samtal med de brukare som var intresserade av att finnas i ett framtida 
kårhus. Genom dessa samtal samlades information in om vilka funktioner samt krav kårhuset 
skulle uppfylla, alla från studentpräst till sektioner och föreningar fick beskriva sina 
verksamheter och önskemål. Denna information lade sedan grunden till kårhuskonceptet. 
 
Efter att det stod klart vilken byggnad som skulle byggas om till kårhus genomförde 
byggprojektledare Anna-Karin Andersson samt projektledare Helena Nordström, Kårhus 
Norrköping, ett arbete med att återigen samtala med brukargrupperna. Detta för att på nytt 
stämma av med brukarna om deras önskemål och krav. 
 
En viktig sak, som författaren vill lyfta fram, är att t ex det möte som hölls med de ideellt 
arbetande vid SH, hösten 2004, uppfattades av en del anställda som ett extramöte utöver det 
möte Elisabeth Falk tidigare haft angående SH önskemål och krav. Fortfarande tror därför 
många av de framtida brukarna att det är den programbeskrivning, gjord 2004-01-15, som 
utgör underlag till de planritningar som nu snart är färdigbearbetade. Enligt projektledaren för 
Kårhus Norrköping, Helena Nordström, ligger programbeskrivningen till grund för 
projekteringen. Programbeskrivningen har fördjupats efter det att byggnad valts ut, den 
fördjupade programbeskrivningen finns dock ej tillgänglig varken för framtida brukare eller 



 96

för författaren. Författaren har därför utgått från programbeskrivningen från 2004-01-15 då 
granskningen av planritningarna har utförts.  
 
Då författaren har granskat planritningarnas innehåll och utgått från programbeskrivningen 
har det visat sig att vissa önskemål ur beskrivningen har tillgodosetts medan andra önskemål 
ej tagits med. Ett av önskemålen brukarna hade var t ex två personalrum med toalett och 
dusch på plan 1, inom ”Mat och nöje”, vilket finns inplanerat. Andra viktiga önskemål som 
finns med i programbeskrivningen och som har valts bort är t ex att pubdelen rymmer mindre 
antal sittplatser än det önskemål som fanns på en lokal för café/pub med 100 sittplatser. 
Ytterligare krav som har åsidosatts är en permanent garderob som skall rymma 800 jackor 
samt möbelförråd i anslutning till stora salen, som även de fanns med i 
programbeskrivningen. Detta kan bero på många saker, t ex att den valda byggnaden ej kan 
uppfylla alla önskemål eller att ekonomin ej tillåter de lösningar som författaren anser 
nödvändiga för att skapa ett bra flöde av gäster, personal och varor. 
 
Enligt författaren har ”Mat och nöje” - delen hamnat i skymundan. Det har inte satsats 
tillräckligt mycket på den dagliga verksamheten, då författaren mest tänker på café-, pub- och 
nattklubbsverksamheten. Enligt författaren är denna verksamhet mycket viktig för att kunna 
skapa den naturliga mötesplats som är tänkt för Norrköpings studenter. Självklart måste 
kontorsverksamheten kunna bedrivas och Kårservice expedition skall vara enkel att hitta. Men 
huset borde inte, enligt författaren, formas efter denna verksamhet utan efter den verksamhet 
som skall bedrivas i ”Mat och nöje” - delen.  
 
Det nya kårhuset byggs för studenterna men för att kårhuset skall uppskattas av de arbetande 
studenterna så bör, enligt författaren, verksamheten, flödena och arbetsmiljön genomarbetas 
ännu mer noggrant än vad som har gjorts. Detta för att skapa en bättre planlösning i syfte att 
underlätta studenternas arbete inom ”Mat och nöje”. 
 
Ekonomin har varit begränsad i byggprojektet och har därför prioriterats högst. Kvaliteten och 
tiden för färdigställande av kårhuset har därför fått lägre prioritet. Detta är troligen en 
bidragande anledning till varför Kårservice har drivit projektet med huvudmålet att Kårhus 
Norrköping skall formas av generella och flexibla lösningar. Enligt författaren kommer de 
flexibla och generella lösningarna som enligt KS skall gynna studenterna vid Campus 
Norrköping att leda till motsatt effekt. Ett exempel är pubdelen som skall kunna inrymma 100 
sittande. Pubdelen är inte stor nog för detta utan man kommer att behöva använda foajéytan 
som sittyta under stora pubkvällar vilket kan leda till att gäster på väg till stora salen måste 
passera genom foajén och de sittande pubgästerna, då två parallella verksamheter skall 
bedrivas. 
 
”Mat och nöje” – verksamheten kan under kvällsverksamheten stöta på problem enligt 
författaren, då rumsgestaltningen är planerad efter flexibilitet vilket i många fall innebär 
temporära lösningar så som mobila garderober och sittplatser i foajén. Vad kårhuset 
egentligen behöver är stationära inredningar för att få verksamheten att fungera så smärtfritt 
som möjligt. Författaren anser att de ideellt arbetande studenterna måste få en arbetsmiljö som 
innebär enkla men framför allt funktionella lösningar. Författarens förhoppning var att det nya 
kårhuset skall förenkla för de ideellt arbetande studenter som idag arbetar med att hålla 
Studenternas Hus öppen under pubkvällar och nattklubb. Författaren tror dock att antalet 
ideellt arbetande studenterna kommer att minska på grund av de arbetsförhållanden som 
kommer att råda, de önskar redan idag en bättre arbetsmiljö. 
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Den verksamhet som kommer att bedrivas skulle kanske fungera om den personal som skall 
arbeta där hade full lön och var anställd, idag är trots allt majoriteten av personalen ideellt 
arbetande, men det kanske är dit vi är på väg. Om de ideellt arbetande skulle försvinna kan en 
följdreaktion vara att den förväntade studentandan kanske inte kommer att infinna sig i det 
nya kårhuset. 
 
Författaren har farhågor om att det kan bli problem med t ex att det saknas stationär garderob, 
möbelförråd och städrum. Farhågor finns också för köbildningen under luncherna. Men 
författaren hoppas dock att den slutgiltiga utformningen blir bättre och hoppas då att 
studenterna själva kan bygga stationär garderob, vägg utanför herrtoaletter mot dansgolvet på 
plan 3, möbelförråd samt scen i stora salen. Det kan dock bli problem med att det redan nu 
måste projekteras för rördragning och avlopp till ett eventuellt städrum utanför köket på plan 
3 samt att armaturer runt om i byggnaden skall planeras in i planritningarna innan byggstart, 
vilket kan bli svårt om armaturerna skall tillgodose även kommande inredning i form av t ex 
garderob. Dessutom kanske den helhet som arkitekten haft visioner om inte finns kvar då det i 
efterhand skall byggas till delar i inredningen. Författaren hoppas därför att arkitekten har 
vetskap om tänka inredningslösningar då planlösningarna nu utförs och armaturer planeras in, 
detta för att helhetsintrycket skall bli så bra som möjligt.  
 
För att kunna skapa ett vardagsrum för studenter bör planritningarna ses över en sista gång 
och man bör redan nu göra skisser på hur inredningen skall se ut, och då lyssna på de framtida 
brukarna inom ”Mat och nöje” för att få en större förståelse om kvällsverksamheten bedrivs. 
Författaren hoppas att kårhusflaggan skall hissas i september 2006 och då tillsammans med 
glada och förväntansfulla studenter.  
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13 Ordlista 
 

Plansteg = trappstegets horisontella del eller överyta, PS 
Sättsteg= trappstegs vertikala del eller främre yta, SS 
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15 Bilaga 1: Författarens 
granskningskommentarer  

15.1  Planskisser, augusti 2004  
 
Skisser är de första som 
publicerades och man har inte 
tagit hänsyn till exakta mått eller 
exakta planlösningar utan 
arkitekterna har skissat på olika 
idéer. Dessa skisser kommer 
författaren inte att beskriva inte 
heller att ha med som 
granskningsmaterial. Om läsarna 
vill se skisserna ombeds ni ta 
kontakt med Kårservice.   
 
 
 
 

15.2 Synpunkter, på planritningarna 2004-12-08 
I detta avsnitt granskar författaren ritningarna utifrån funktionaliteten och vilka flödesmönster 
som planlösningen kan leda till. 
 
Författaren kommer dels att relatera till vad brukarna har haft för önskemål samt påvisa egna 
synpunkter gällande flödet och funktionaliteten.   

15.2.1 Plan 1 

15.2.1.1 Varor 
I dessa skisser verkar varorna inte ha någon plats på nedervåningen. Kan vara så att arkitekten 
räknat i dem i förrådsutrymmena. Detta är en viktig del som måste ses över. 

15.2.1.2 Avfallshanteringen  
Avfallshantering med plats för kärl finns inte nere i källaren vilket borde finnas.  

15.2.1.3 Förråd  
På dessa ritningar är det planerat för, ett förråd för stolar nere i källaren, detta förråd är stort 
och rymligt. Finns ytterligare ett större förråd in planerat. Förråd kommer troligen att behövas 
mycket utan, de bör göras mindre för att underlätta hanteringen av materiel. 

15.2.1.4 Personalrum  
Det är planerat två personalrum, ett för vardagspersonalen och ett gemensamt för alla 
studenter. Båda är planerade med dusch och WC. Bra. 
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15.2.1.5 Större artister  
Finns ingen planerad loge för större artister. Borde finnas ytor för artister och deras 
musikanläggningar. Personalrummen bör inte fungera som loge när artister är på besök, detta 
för att studenterna vill ha sina saker ifred.  

15.2.1.6 Flöde  
Är svårt att säga något specifikt om flödet för ritningarna är bara skisser än så länge. Det som 
kan påpekas är att förråden bör vara fler och mindre, avfallsutrymme måste in, varuutrymme 
måste planeras. En stor fråga är hur transporten av varor kommer att se ut inne på gården, 
kommer lastbilarna att behöva backa ner för backen, eller skall de finnas plats för vändning 
nere på gården? 
 
Varuintag 
Varorna kommer att tas in via dörren närmast kortsidan in mot gården. 
 
Varutransporter 
För varutransportören är det en fördel att varuintaget finns i början av byggnaden nere på 
innergården, för då behöver de inte baka in till mitten av byggnaden. Ett problem som kan 
uppstå då transportören väljer att parkera i västgötegatan är att då måste chaffören dra tunga 
varuvagnar och pallar i backen ner mot gården. Denna lutning gör att det är svårt att 
manövrera en pall fylld med t ex ölbackar. 
 
Vad gäller transporten av varor inne in byggnaden på källarplan så är bästa lösningen att 
förråden ligger i anslutning till varuinfarten. Förrådet bör äve ligga nära den hiss som kommer 
att användas för att transportera upp varorna till köken. 

15.2.1.7 Saknas  
• Varuplacering saknas, varutransporter inne i byggnaden saknas. 
• Plats för avfallskärl saknas,  
• Loge till band som spelar  
• Tänkta transportvägar saknas 
 

 

15.2.2 Plan 2 

15.2.2.1 Toaletter  
Toaletterna är samlade i en ända box längst ner mot holmbrogränd. Detta kan ställa till 
problem då det skall bedrivas olika verksamheter i foajén och pubben. De som sitter i pubben 
måste i detta fall ta sig in i foajén och in i den andra verkamheten. Detta bör ses över. 

15.2.2.2 Trappan  
Trappan är placerad mitt i lokalen och fångar på så sätt gästernas blickar då de gå in genom 
huvudentrén. Den har två uppgångar till viloplanet i mitten, en trappa från foajén och dels en 
trappa från pubdelen, detta kommer förhoppningsvis att underlätta trängseln, gästerna kan då 
gå från olika håll. Från viloplanet och upp så finns det dock bara en trappa upp mot stora 
salen. Detta bord kanske finnas två trappor upp, för att underlätta flödet av fulla gäster ner och 
upp hade det troligen varit bättre om gästerna hade gått en väg ner och en väg upp.  
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Då det är skilda verksamheter i stora salen och i pubben så skulle personalen lätt kunna stänga 
av trappan, så de som tar en fördrink i foajén lätt skulle kunna transporteras upp till stora 
salen utan att störa de som äter i pubben.  

15.2.2.3 Entré  
Finns här tre typer av entréer, en för kontoren, en för pubkvällarna och en huvudentré för 
vardagsverksamhet, nattklubbsverksamhet samt sittningar.  

15.2.2.4 Garderob  
Det finns två olika garderober, den ena är placerad vid huvudentrén och ser ut att kunna fylla 
de krav som brukarna har på stationär garderob, med låsbara möjligheter. Denna garderob är 
bra placerad för gästerna kommer att röra sig in i foajén och bland det första de kommer till är 
garderoben. De blir ett naturligt flöde från entrén till garderoben. Att det är några meter in till 
garderoben gör inte så mycket i detta fall ty då hinner gästerna ta av sig jackor och dylikt och 
framför allt så fungerar ytan innanför entrén som en större hall där gästerna träffas och skall 
detta fungerar så förutsätta att foajen inte används som t ex dansgolv. 
 
Andra garderoben är planerad till pubgästerna, den fungerar mer som en avhängningsyta och 
är inte tänkt att vara bemannad. Vore nog bra om den inte stal så mycket yta, istället kunde 
det placeras hängare längs med väggen, detta skulle ta mindre plats och dessutom skulle man 
som gäst kunna ha lite mer kontroll över sin jacka. Den planlösning, med stor 
avhängningsgarderob kan leda till att jackan lättare stjäls bakom ställningen.  
 
Något som är positivt med två garderober är att då man drar för mellan foajén och pubben för 
att ha skilda verksamheter så finns det garderob för båda verksamheterna och det behöver inte 
blir något spring med pubgäster i foajén eller tvärt om.  

15.2.2.5 Bar/Kök  
Baren har fått en bra placering i pubdelen. Bardisken är ca 6 meter lång, personalen kan då få 
plats att servera cirka 6 beställare samtidigt. Samverkan med köksavdelningen känns vättig 
dock kan det behövas fler avlastningsytor för att placeras tallrikar då kockarna lägger upp 
mat.  
 
Att det finns en hiss är toppen då maten skall fraktas från storköket till lilla köket. Skulle 
personalen behöva ordna till någon dressing eller liknande kan man då lätt transporterna detta 
denna väg rakt ner i köket istället för att använda huvudhissen i trapphuset och då gå 
transportera varor  bland gästerna. 

15.2.2.6 Café  
Känns som om café kan komma att bli mysigt. Det är inplanerat med soffgrupper och dylikt. 
Även vanliga bord och stolar kan komma att användas som fikabord. Utformningen av 
pubdelen smälter bra ihop med café- delen. Trots att soffgrupperna ligger relativt nära foajén 
så är sofforna skyddade på ett bra sätt från lunchgästernas spring upp för trappan, ljudnivån 
kan komma att bli relativ hög men det är ingen direkt insyn. 

15.2.2.7 Dansgolv  
Dansgolvet tror författaren inte är planerat på plan 2 dock hade det varit en stor fördel om det 
funnits två typer av dansgolv under nattklubbsverksamheten. 
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15.2.2.8 Förråd  
Bord och stolar  
Finns inget förråd till extra bord och stolar på plan 2, om det skulle behövas vid större 
pubkvällar. 

15.2.2.9 Flöde  
Gäster  
Trappan är utformad på så sätt den går att stänga av mot ena delen av lokalen om det skulle 
behövas. Trappan bilar också en central punkt i lokalen då det skall bedrivas 
nattklubbsverksamhet.  
 
Varor 
Varorna skall transporteras med den mindre hissen. Hoppas att förrådet hamnar i anslutning 
till hissen, för att undvika extra spring med varor nere på plan 1. 
 
Transporter av bord, stolar, garderober  
Transporterna av bord och stolar kommer troligen att ske från plan 1. Då hissen i trapphuset 
skall användas. Garderoben rymmer många jackor så någon extra garderob kan kanske tas 
upp från plan 1 då det skulle behövas.  
 
 

15.2.2.10 Saknas  
• Förråd till bord och stolar.  
• Dansgolv och DJ-bås.  
• Mindre scen där livebandet kan spela.  
• Tänkta transportvägar saknas 

 
 

15.2.3 Plan 3 

15.2.3.1 Köket  
Köket är nu placerat längs med väggen in mot innegården. Detta troligen för att ta vara på det 
ljus som kommer från strömmen. Detta avlånga kök kan leda till att just flödet kommer att bli 
problem, både utan för köket och inne i köket. Ett förslag är att placera köket längst ner i 
lokalen, detta kommer att leda till att det hela tiden finns dagsljus i köket från strömmen.  

15.2.3.2 Toaletter  
Detta är en helt ogenomförbar lösning med tanke på flödet. Det kommer att bli problem för 
vakterna som skall patrullera. Skulle det hända något t.ex. att nåon gäst mår dåligt och 
behöver ha frisk luft då skall de dansade på dansgolvet flytta på sig och alla vet vem som mår 
dåligt. De som underkvällen behöver gå på toaletten skall först ta sig genom dansgolvet, detta 
kan olyckligtvis sluta i att de inte hinner fram till toaletterna innanför dansgolvet. 

15.2.3.3 Bar  
Kan inte urskilja någon bar. Kan tänka mig att planen är att använda befintliga diskar där man 
lunchtid serverar mat. Detta kommer dock att leda till att det blir spring i köket under 
kvällarna vilket är väldigt olämpligt med tanke på hygienen.  
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15.2.3.4 Förråd  
Stolar och bord  
Finns ej något förråd till alla dessa stolar och bord. Detta bör ses över för att de 
ideelltarbetande skall slita ut sig varje vecka då allt skall bord för att kunna forma ett 
dansgolv, det måste finnas en enklare lösning. 

15.2.3.5 Scen  
Är ju jättebra att scenen kan användas under luncherna också, kanon. 

15.2.3.6 Flöde 
Matkö  
Kön kommer troligen att sträcka sig från trappen ända bort till änden av köket. Lunchgästerna 
som fått sin mat kommer att behöva passera matkön vilket kommer leda till att köerna stoppas 
upp. 
 
Diskkö  
Diskkön kommer troligen sträcka sig från stora salen förbi trappen till disken som än så länge 
bara har en dörr in till köksdelen. Får vänta på nästa ritningar för att kunna utreda detta. 
 
 
 
Transporter av mat  
Maten kommer att fraktas antingen med den mindre hissen i köket eller också med hjälp av 
vagnar med större hissen i trapphuset. 
 
Transport av sprit  
Keggarnas ledningar räcker troligen inte från källaren och upp. Så antingen får man göra upp 
keggarna till barerna på plan 1, eller också serveras bara flask- öl/cider och drinkar.   
 
Transporter av bord, stolar  
Bord och stolar skall troligen forslas från dansgolvet till plan 1. Måste finnas en bättre lösning 
för att underlätta arbetet för kommande personal. 

15.2.3.7 Saknas  
• Tänkta transportvägar saknas 
• Ordentlig diskstation där gästerna gör största jobbet och ställer ifrån isig använda 

tallrikar och glas.  
• Ordentlig bar som inte skall finnas i anslutning till köket.  
• Förråd till stolar och bord som annars skall fraktas till plan 1 och tillbaka varje 

lördagsnatt. Toaletterna bör placeras på annat ställe, inte längst in innanför dansgolvet. 
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15.3 Synpunkter, på planritningarna 2005-01-20 

15.3.1 Plan 1 

15.3.1.1 Varor 
Varorna är inritade i samma utrymme som , personalrum viket författaren inte tror är den 
slutliga lösningen. Avvaktar att studera varornas placering. Det som är viktigt dock att 
varurutrymmet ligger nära varuingången och nära hissen upp till köket. 

15.3.1.2 Avfallshanteringen 
Avfallshanteringen bör placeras nära utgång. Ty det är mängder av kärl som fylls under en 
vecka, som sedan skall hämtas av sopbilen. Antalet kärl kommer dessutom att bli fler, flera 
verksamheten skall ju slås ihop, pub och lunchverksamhet kommer att öka och då skapa mer 
avfall, kontoren som skall in på övervåningen kommer till exempel ha särskild 
pappersåtervinning som i sin tur ta stor plats.  
 
Soprummet för glaskross bör ligga nära hissen, ty det är en massa glasgross som personalen 
springer med varje lördagskväll. Detta utrymme måste även isoleras för det låter väldigt högt 
när man tömmer glastunnorna 

15.3.1.3 Förråd 
Finns ej utritade ännu. 

15.3.1.4 Personalrum 
Finns ej utritade ännu. 

15.3.1.5 Större artister 
Loge för större artiskter bör planeras, logen bör vara så stor att cirka 6 personer skall få plats 
att sitta och dyligt. Dessutom bör det finnas en enkel flyktväg från loge till stora scenen och 
tillbaka. 
 
Då de stora banden kommer med utrustning och instrument så bör det finnas ett förråd som är 
avsatt till dem. Efter spelningarna kan de då ta med sig de värdefulla sakerna från scenen in 
till ett förråd De måste även kunna tas in via baksidan för att slippa ta in dem via huvudentrén  

15.3.1.6 Flöde: 
Kan inte säga så mycket om flödet ty planritningarna känns inte bearbetade. De flöden som 
bör beaktas är flödet av t ex: sopor, pallar, rullburar, heltidsanställd personal, deltidsanställd 
personal, artister, musikutrustning samt materiel som bord och stolar. 
Varutransporter:  
Varutransporter till och från kårhuset, vart skall lastbilarna med mat vända och lasta in mat? 
Hur tar sig sopbilen in bakom huset? Brandtrappan får inte plats i gränden om transportörer 
skall kunna ta sig till varuingången. Dessutom kan det bli svårt för lastbilarna att ta sig under 
terrassen.  
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Varuintag: 
Varuintag behöver vara nära varuhissen För att minska transporten av matvaror inne i 
byggnaden. För att kunna använda ytorna till förvaring av öl och cider, istället för att behöva 
använda ytan till att transportera varor fram och tillbaka från hissen. 

15.3.1.7 Saknas, bör ses över 
• Avfallsutrymme för soppor av t ex kartong och glaskross.  
• Särskilda rum för varorna.  
• Artistloge och personalrum för studenter. 
• Tänkta transportvägar saknas 

 

15.3.2 Plan 2 

15.3.2.1 Toaletter 
Toaletterna är nu placerade centralt på plan 2 vilket gör att de kan användas då det skall vara 
flera verksamheter igång samtidigt. 

15.3.2.2 Trappan 
Trappan, den bör vara öppen, med det menar författaren att vakter och personal behöver ha en 
överblick över hur det fungerar i trappan. Ifall någon ramlar eller att det blir bråk. Lätt hänt 
när det är ett flöde av människor som skall ta sig upp och ner. Fastän att det finns separata upp 
och nedgångar bör man räkna med att påverkade gäster inte ser det som en självklarhet att 
följa strömmen och ta rätt väg upp. Bra att trappan är utformad med två separata uppgångar. 
De gånger då annan versamhet skall bedrivas i stora salen samtidigt som pubkvällen håller på 
så skulle man kunna stänga för nere vid trappan mot pubben till vilket gör att trappan då bara 
används av de gäster som använder andra entrén. 
 

15.3.2.3 Entré 
Det krävs 2 köfållor (förköp och 
direktinträde). Dessa fållor bör inte 
finnas direkt framför entrén om 
lokalerna behöver utrymmas eller 
att någon har skadats och behöver 
sjukvård. 
Det skall även finnas plats för de 
gäster som vill gå hem tidigt de 
vill inte trängas med de som står i 
köerna.  
 
Ett av författarens förslag är att skapa ytterliggare en entrén närmare foajén, där den ena 
garderoben är placerad, se figur. Detta skulle göra att de köerna med nattgäster inte skulle 
hålla sig i holmbrogränd utan inne på gården. Huvudentrén skulle fortfarande användas på 
dagtid men inte kvällarna och nätterna.  
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15.3.2.4 Garderob 
Garderoben bör ligga i anslutning till entrén, gästerna skall hitta den lätt från entrén fastän att 
de är berusade. Det är inte möjligt att gästerna skall behöva ta sig genom lokalen till 
garderoben påklädda stora vinterjackor. Detta har testats på SH hösten 2004 vilket ej 
fungerade för de fulla gästerna som redan var inne på stället gick inte undan när de nya 
gästerna kom med sina ytterkläder för att nå garderoben som låg en bit in i lokalen.  
 
Det måste vara lätt att få ut gästerna då det är stängning. I dagens verksamhet har personalen 
fullt upp att få ut gästerna fastän att det är 2 meter till entrédörren från garderoben. Kunde 
man stänga av vissa delar av byggnaden så skulle de lättare kunna samla ihop dem och få dem 
att gå hem. Att ha möjligheten att kunna stänga av vissa delar bör man nog fundera över. 
 
Garderoben bör vara stationär men behöver ej ta så stor plats. Viktigt är att den är enkel att 
jobba i. Att det finns plats för gästerna att ta av sig ytterkläderna innan de kommer fram till 
garderobsarbetaren. Viktigt med en lång disk, så kan fler få betjäning samtidigt. 
Vore enkelt om det gick 
att öppna halva disken 
om det är en kväll då det 
är mindre antal gäster. 
Viktigt att tänka på är att 
det kan uppstå två olika 
köflöden samtidigt, de 
gästerna som vill hänga 
in sina jackor och de som 
vill hämta sina. Då bör 
flyttbara köfållor finnas till 
hands och ställas upp längs 
med väggarna från var sitt 
håll, för att få bort kön från 
centrum av lokalen ifall man måste ut med en gäst akut. 
 
Detta är ett förslag författaren har där författaren försöker visa hur man skulle kunna bygga 
rörliga stänger som rullar i rännor i golvet och sitter fast i taket. Om dessa också hade små 
hjul kunde man även kunna ta ur några delar ur garderoben om man vill ha en garderob uppe 
tex.   

15.3.2.5 Bar/litet kök 
Hissen, den bör vara i anslutning till köket. Under en vardagskväll kan det hända att man 
behöver extra pommes eller sallad t ex då kan det bli problem då de i köket skall springa med 
varorna ibland gästerna. Bör även se över placeringen av baren som nu ligger vid pubentrén, 
då det på kvällarna kan komma att bli kö vid entrékassan, då kan det blir flödeskrockar mellan 
gästerna vid kassan och de som står/sitter i baren..  

15.3.2.6 Café 
Caféverksamheten, dör vara lite avskild för de studenter som vill sitta ner och koppla av 
kanske plugga lite. 

Förslag över hur garderoben kan var utformad och samtidigt ta 
liten plats (egen bild) 
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15.3.2.7 Dansgolv 
Det bör finnas ett lite mindre dansgolv på plan 1, för att kunna vända sig till en större publik 
och även i det syfte att få gästerna att röra sig igenom byggnaden, skapa ett flöde där de 
växlar mellan att vara på över och undervåning. Framför allt måste det finnas olika typer av 
musik på de olika dansgolven. 

15.3.2.8 Förråd  
Bord, stolar och garderob 
Bör finnas ett förrådsutrymme där extra stolar och bord kan rymmas. Även plats för den del 
av garderoben som kårservice vill ha mobil. Finns inte detta kommer det att bli ett väldigt 
spring ner till till exempel plan 1 för att hämta och lämna materiel. 

15.3.2.9 Flöde  
Gäster: 
Rörelsen i foajén,  

o Studenter som skall upp till restaurangen mellan 11.30 och 13.30. 
o Studenterna som skall lämna restaurangen vid 13.00. 
o Studenter som har ärenden till Butiken 
o Studenter som har ärenden till Kårexpeditionen 

 
Ambulanstransport måste kunna ta sig fram till sittningsentrén, ifall någon av gästerna 
behöver akut vård. Även om polisen är kallad till platsen. Det får då inte vara några gäster 
som står i vägen för dessa fordon, då de håller till i gränden ner till varumottagningen eller i 
holmbrogränd. 

15.3.2.10 Terrassen  
Det måste bli en bra lösning över Terrassen, glas ute eller inne, hänger på sprittillstånd. 
Det skall vara omöjligt att planka in. Det kommer att fungera som ett bra ställe för rökarna att 
ta sig, dock måste man gränsa av servering eller liknande så det inte är så att alla måste finna 
sig mitt i röken. Det får ju inte bli en terrass för rökare utan det skall vara ett ställe för alla. 
Sedan måste man ta vara på miljön vid strömmen så vi inte bygger in terrassen och missar 
miljöaspekten. Här skulle det finnas en möjlighet att nödutgången fanns istället för mitt i 
gränden. 

15.3.2.11 Saknas  
• Under kvällarna bör det finnas sittplatser till ca 50-150 personer beroende på om det är 

torsdag och ”After School” eller om det är en vanlig lugn måndag. 
• Café avdelning, med soffor och dylikt 
• Bör finnas ett DJ - bås på plan 1, som skall användas under pubkvällarna.  
• Scenyta, under torsdagskvällarna då det är ”After School” spelas ofta live band och 

skall detta funka i det nya kårhuset bör det finnas en avsedd yta där trubadurer kan 
spela för pubgästerna. 

• Bör finnas ett mindre dansgolv nere.  
• Ordentliga städförråd på plan 2. 
• Diskrum i lilla köket. 



 10

15.3.3 Plan 3  

15.3.3.1 Köket 
Har inte riktigt rund för att granska denna delen, har dock gjord ett egen förslag på hur det 
skulle kunna se ut, se nästa sida. 

15.3.3.2 Toaletter  
Bra att de är centrerade till mitten av lokalen, dock kan de toaletterna som ligger i direkt 
anslutning till dansgolvet blir svår hanterliga för personalen. Om vakterna behöver få kontakt 
med en gäst på toaletten kan detta bli svårt, musiken kan komma att göra det svårt för vakten 
att få kontakt med de gästen som finns på toaletten.  
Det blir även pinsamt för gästen om det dessutom skulle ske en olycka med t ex spyor eller 
liknande, för de dansande gästerna kommer att kunna se rakt in på toaletten. Dessutom tycker 
författaren att det är tråkigt att man skall behöva så i toalettkö, på dansgolvet.  

15.3.3.3 Bar 
I den bortre matsalen vid cocktailbaren bör det finnas ett större förrådsrum, till öl och cider 
backar. 
 
Bör finnas möjlighet att ha ytterliggare en bar placerad på plan 3, den kunde kanske placeras 
vid lunchserveringen under kvällstid.  

15.3.3.4 Förråd 
Stolar och bord  
Vad gäller stolar och bord så finns det inte något utrymme inplanerat för detta på denna 
våning.  

15.3.3.5 Scen / Dansgolv 
Ett inhägnat dansgolv under nattklubben  

o Ej en för hög avsats bara ett trappsteg,  
o För att lyckas få igång ett rörelse mönster så gästerna känner att det finns fler val 

möjligheter än att stå rakt upp och ner och titta på de som dansar. Det blir ett naturligt 
mingel runt dansgolvet, och letar man efter en kompis är det bara att ta ett varv runt 
dansgolvet.  

o Det känns mer som ett ”riktigt” dansgolv, inte som ett stor fyrkantigt rum där man 
stannar om det är bra musik och får därifrån då man inte gillar låtarna. 

o För vakterna blir det mycket lättare att ha kontroll över gästerna på dansgolvet, då de 
kommer upp en extra bit. 

15.3.3.6 Flöde 
Svårt att granska skisserna från ÅWL ty de är skissade i stora drag. Det som dock är bra o 
flödessynpunkt är att toaletterna är placerade centralt. 
 
Transporter av mat  
Matvarorna kan nu förvaras i källaren och skicks upp med varuhissen. Dock känns 
placeringen av hissen förvirrande om köket skall placeras i ändan av lokalen då hamnar inte 
hissen i köket längre. Författaren har dock skissat in hissen i köket, se Fel! Hittar inte 
referenskälla., skall den finnas bör den vara i anslutning till köket. 
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Transporter av bord, stolar: 
Bord och stolar får enligt skisserna transporteras på speciella vagnar vis stora huvudhissen ner 
till plan 1.  Detta kommer att leda till att personalen kommer att behöva hämta vagnar från 
källaren, upp till stora salen för att fylla dem med bord och stolar för att sedan transportera 
dem till källarförrådet. Efter kvällen skall alla bord och stolar transorteras upp igen och ställas 
i ordning för lunchservering.  
 
Transport av starksprit / Bar 
Finns det, så räcker det att personalen fyller på detta förråd en gång i veckan. Detta skulle leda 
till att personalen ej kommer att behöva springa med öl- och ciderbackar ibland gästerna 
under nattklubbsverksamheten.  

15.3.3.7 DJ-bås 
Dj-dås centralt i rummet, mitt förslag är att placera det på balkongen,  

o För att kunna mixa bästa ljudet är det nödvändigt att ha båset rakt framför scenen. 
o Ett skyddat bås där man enbart kan höra ljudet från dansgolvet eller scenen. 
o Ett större bås så att man kan få plats med ett extra mixerbord då det kommer större 

artister. 
o Behöver vara närmare 2 meter brett, detta för att mixerbord plus annan utrustning skall 

få plats. Då de kommer artister som har med sig egna DJ:s så har de med sig ett 
mixerbord som då också skall få plats.  

15.3.3.8 Saknas   
• Ordentliga städförråd på plan 3. 
• DJ bås på plan 3. 
• Planerad yta för scen på plan 3. 

 

15.3.3.9 Ett förslag på köksplacering 
Anta: Att köket inte är placerat 
längsmed norrväggen utan att 
det istället är placerat i änden 
av lokalen. Författaren har 
skissat en egen mer detaljerat 
lösning till de ritningar som 
finns.  
 
Matkö/Diskkö: 
Då det nu finns två passager ner 
i trappan så är det möjligt att 
använda ena för gäster på väg 
upp och andra för gäster som 
ätit klar och vill ner på plan 1. 
Kön till kassan kan komma 
slingra sig ner i trappan, detta 
är något man bör ha med 
sig i kommande ritningar. 
Köerna till 
diskavlämningen, toaletten, 

Förslag på flödesmönster på plan 3 (egen bild) 
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salladsbuffébordet eller kaffet, krockar nu inte med de som står i kö till maten vilket är en stor 
fördel. 
 
Kassan först: Även idag är kassan först, vilket underlättar för gästen som efter betalningen 
kan koncentrera sig på att bära med sig maten.  
 
3 matstationer: Kocken har haft som önskemål att kunna dela upp hämtningen av mat 
beroende på vad gästen har beställt. Detta bygger mycket på att dagens verksamhet bibehålls, 
då gästerna kan välja olika typer av mat. Delas matserveringen upp i olika stationer så får 
gästerna gå till den station där de har beställt mat. Detta gör att kockarna kan stå innan för 
disken och ha värmekantinerna i värme skåp och servera direkt, blir då inget extra spring för 
kökspersonalen inne i köket. 
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15.4 Synpunkter, på planritningarna 2005-02-23 
Dessa synpunkter som finns i detta avsnitt, lämnade författaren in till handledaren Helena 
Nordström i början av mars. Värt att nämna är att det inte enligt de som planerar inte finna 
plats för upphöjningar runt dansgolvet i stora salen, vilket gör att hela rummet blir en enda 
stor yta, förutom pelarna som sticker ner lite här och var. 

15.4.1 Plan 1 

15.4.1.1 Varor 
Matvaror: 
De varor som i huvudsak kommer att förvaras på plan 1 är följande: 

• Öl/ciderbackar. Öl/cider leverans ca 1 ggr per vecka då kommer ca 5 trä pallar fyllda 
med öl- och ciderbackar.  

• Fast system med cirka 10 fat som skall förse 10 kanaler, för tappning av cider och 
ölsorter upp till barerna  

• System för läskdrycker. 
• Dragning av kanaler upp till plan 1 och plan 2, med läsk, öl- och cidersorter.. 

 
Kylrum och frysrum 
Då matvarorna skall placeras i kyl och frys på plan 1, kommer personalen att behöva hämta 
matvaror till storköket ca 1-2 ggr per dag. Varorna kommer även att transporteras till lilla 
köket från plan1.  

15.4.1.2 Avfallshanteringen: 
Är inplanerad två olika soprum, ett vanligt och dels ett med kylning. Det som slängs en 
vardag i nuvarande SH är cirka 4-5 stora sopsäckar med t ex matrester och emballage. Det är 
även mycket glasgross som skall slängas, det är mest glaskross som skall slängas under 
pubkvällarna, främst under torsdagskvällar och lördagskvällar. Det speciella med glaskrossen 
är att det låter väldigt mycket och det krävs att personalen har hörselskydd och 
skyddsglasögon då det slängs och de stora kärlen, det är då viktigt att ingen annan finns in 
närheten då detta görs. Sedan bör glassgrossen inte samlas i samma utrymme som  övrigt 
avfall ty det bildas mycket glassplitter på 
Hiss nära utgång. 

15.4.1.3 Förråd: 
Bör finnas fler och mindre förråd för t ex materiel, varor samt sprit. Förråden bör ligga i 
anslutning till hissen och varuintaget för att förenkla flödet. 

15.4.1.4 Personalrum: 
I personalrummet bör det finnas ett tiotal förvarings skåp som personalen kan använda då de 
jobbar. Bör finnas tvättmaskin i personalrummet där personalens skjortor, tröjor, 
barhanddukar och förkläden skall tvättas ungefär var annan dag.  I anslutning till detta bör det 
finans torkskåp och tvättlinor för att hänga upp skjortor och dylikt på. Sedan skall det finnas 
förvaringsskåp där personalen kan ha bland annat tröjor och handdukar förvarade samt 3 
stycken 60-garderober för att hänga upp vaktskjortor, vaktjackor samt kockkläder.  
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15.4.1.5 Flöde: 
Transport av musikanläggningar torsdagar och lördagar: 
Då trubadurer och band kommer under vardagarna med billaster av musikanläggningar bör 
det finnas ett förråd att förvara utrustningen tills den skall monteras upp på t ex scen på 
lördagskvällar eller torsdagskvällar. Kommer att behöva använda hissen undervardagarna och 
på lördagarna för att transportera utrustningen från förråd till scen. 
 
Avfall: 
Själva transporten från barerna till soprummen bör vara enkel, tömning av kärl med glaskross 
görs under och efter nattklubbsverksamheten och det är en mycket tung uppgift att frakta kärl 
med glasskross.   
 
Då soporna skall tömmas i lastbil måste vägen ut ur byggnaden vara enkel för de tunga kärlen 
kan vara svårmanövrerade. Det kan vara svårt att flytta de fyllda kärlen en längre sträcka. En 
viktig sak är att det ej bör finnas några trösklar. Kommer avfallskärlen att transporteras vida 
närmaste utgången är det kanon. Dock är det en bit att dra soporna från storköket och lilla 
köket varje dag, detta är en nackdel som författaren ser det. Kunde kanske finnas något 
sopnedkast från de övre planen direkt ner till soprummen.  
 
Varutransporter / Varuintag 
Då transporter med varor kommer skall det finnas personal i källaren som tar emot varorna. 
Transportörerna skall annars ta sig upp till verksamheten för att få en påskrift. 
Framkomlighet mellan träpallarna i öl- och ciderförråd. 
 
Skall finnas personal som packar in matvarorna då det kommer från leverantör. Är det 
frysvaror bör dessa packas in så fort som möjligt.  
Transport av mat till och från storköket kommer att ske ca 1-2 ggr per dag. Sedan bör man 
nog räkna med att personalen inte kommer ihåg alla varor första vändan och behöver då åka 
ner ytterliggare gång. Viktigt att hissen är närmare förrådet än vad förrådet är utgången. Det 
är lättare att transportera varorna en längre sträcka då de kommer väl paketerade. Det är 
svårare att transportera varor då man har plockat isär alla varor från vagnen.  
Förrådsutrymmet skall vara bra planerat så att flödet av varor går smidigt. 
 

15.4.1.6 Saknas:  
• Loge till större band. 
• Inplanerade tvättmöjligheter i personalrum. 
• Städskrubb för rengöring av avfallsutrymmen. 

 

15.4.2 Plan 2 

15.4.2.1 Toaletter: 
Bra central placering. 

15.4.2.2 Trappan: 
Bra central placering, kanske svårt att bygga då den är placerad i hjärtväggen, vilket gör 
byggkonstruktionen kan bli en aning krånglig.  
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15.4.2.3 Entré: 
Förslag har lagts fram om att entrén i holmbrogränd skall fungera som nattklubbsentré. Detta 
anser författaren kan var lite riskabelt ty då skall köerna slingra sig längs holmbrogränds 
väggar och troligen kommer detta leda till att det kan bli en aning trångt då berusade 
människor skall organisera köer. Det är ett bra förslag på så sätt att övriga norrköpingsbor kan 
få en större inblick i verksamheten och bli lite nyfikna, dock kan detta leda till att fler objudna 
berusade förbipasserande personer skall försöka ta sig in. Skall entrén även användas under 
pubkvällar kommer entrén behöva var extra bemannad för att verkligen ha god översikt över 
vilka som tar sig in i huset. Entrén som är planerad i pubdelen kan personalen har större 
kontroll över. 

15.4.2.4 Garderob: 
Enligt ritningarna skall det inte finnas någon permanent garderob utan bara plats för mobila 
garderober. 
 
Var skall garderobsdetaljerna vara då garderobsutrymmet skall användas som DJ - bås? Då 
det behövs ett DJ – bås är det många gäster som rör sig i lokalerna och det behövs ett 
komplement till dansgolvet i stora salen, en bra idé är då att använda foajén nere som 
dansgolv vilket gör att garderoben som behöver vara större kommer att behövas placeras på 
dansgolvet. Får inte ihop detta, detta bör Kårservice se över.  

15.4.2.5 Bar/Kök: 
Ytan känns liten om där skall få plats med bar, sortiment av öl/cider/stark sprit,  kök samt 
diskrum. Bör ses över. 

15.4.2.6 Café: 
Känns som om hela lokalen från huvudentrén till bortre delen av puben har blivit stel, finns 
inte så mycket utrymme för mysigt café. Då tänker författaren på soffor och småbord som inte 
ligger i direkt anslutning till foajén och springet upp till lunchen. 

15.4.2.7 Dansgolv: 
Antar att foajén är planerat dansgolv då det blir mycket gäster.  

15.4.2.8 Förråd  
Bord och stolar: 
Finns ej. 
Garderob: 
Finns häller inte, dock måste man ju räkna med att de mobila garderoberna kommer att ta 
plats då det inte används. Mitt förslag är att har permanent yta för en garderob på 800 jackor. 
Vissa delar kan dock vara flyttbara som författaren visat i tidigare skisser. 

15.4.2.9 Flöde 
Gäster:  
Kan komma att bli problem då de tänkta garderoberna skall placeras på ytor som inte är 
inhängda. Blir svårt att bevaka jackor om gästerna kommer att gå runt om, hade varit en sak 
om det fanns väggar runt om garderobshängarna. Dessutom kan det var svårt för gästerna om 
placeringen av garderoben ändras från lördag till lördag, kan bli lite förvirrande.   
 
Transporter av bord, stolar, garderober: 
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Garderoberna har inte någon plats då det inte används vad författaren kan se. 
Extra bord och stolar får tas upp från plan 1 då det behövs fler under pubkvällarna.  

15.4.2.10 Saknas:  
• Mindre scen för liveband: 
• Garderob till 800 gäster + utrymme att förvara garderobshängare och dylikt 
• DJ -bås: 
• Ingång för pubgäster, där det inte skall behövas vakter under mindre kvällar. 
• Ingång till Sittningsgäster 
• Ingång till nattklubbsgäster: 
• 2 rejäla köfållor för nattklubbsverksamheten, förköp och ”vanliga”:   
• Rejält med utrymme vid köfållorna så de som skall hem för kvällen kan ta sig ut 

smidigt. 
 

15.4.3 Plan 3  

15.4.3.1 Köket 
 Köket har lagts ut på en kökskonsult, så planerna för invändiga delar av köket granskar 
författaren inte. 

15.4.3.2 Toaletter 
Toaletterna som ligger i anslutning till stora salen och dansgolvet kommer att bli et problem 
som författaren nämnt tidigare. Det borde komma upp en vägg mellan dansgolvet och 
toaletterna för att skärma av och undvika att de dansande kan se rakt in på toaletterna. 

15.4.3.3 Bar 
Baren i bortre rummet kommer troligen att bli en trevlig yta, gästerna måste ta sig över 
dansgolvet vilket kan var trevligt, en nackdel är dock att gästerna måste gå med glas och 
dylikt genom dansgolvet vilket kan vara svårt utan att störa emot någon. 
 
Det borde även finnas plats för ytterliggare en bar på övervåningen och den bör inte placeras i 
anslutning till lunchverksamheten, ty genom köket skall ingen springa under kvällarna och 
smutsa ner. 

15.4.3.4 Förråd 
Förvaring av stolar och bord: 
Förflyttning av bord kan bli ett väldigt tungt arbete, en liten beräkning:  
250 sittande: ca 50 bord, och 250 stolar, det för finnas speciella ställningar att frakta bord och 
stolar på, som dessutom skall få plats i hissen, anta att en bordställning rymmer cirka 7 bord, 
och en stolsställning rymmer cirka 10 stolar, vilket blir:  
Bord: ställning med plats för ca 7 bord ⇒ ca 8 ställningar 
Stolar: rullvagn med plats för ca 10 stolar ⇒ ca 25 vagnar 
 
Detta skulle innebära att de studenter som arbetar en lördag skulle behöva köra hissen mellan 
plan1 och plan 3 inte mindre än: 2*( (25/2))+8) = 42 ggr, med fyllda vagnar.  Då kvällen är 
ung och studenterna är pigga kanske det är okej att bära, stapla och transportera bord och 
stolar med hissen 21 ggr, men på morgontimmarna vid 04.30 är det troligen inte lika glada 
miner.  
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Förvaring av bord och stolar bör finna i stora salen för att inte slita ut de studenter som arbetar 
ideellt. Förslag till förvaring i stora salen finns på kommande sidor. 

15.4.3.5 Scen 
Scenen är ej planerad. Kommer bli tungt om personalen och artisterna skall bygga scen då den 
skall användas. 

15.4.3.6 Flöde 
Transport av bord och stolar under lördagskvällar 
Se kommentarerna under rubriken förråd av bord och stolar, på föregående sida. 
 
Transporter av mat: 
Maten kommer att transporteras via huvudhissen i trapphuset. 
 
Transport av sprit: 
Spriten kommer även den att transporteras via huvudhissen, in till cocktailbaren, bör dock 
placeras ett större förråd i anslutning till den baren för att personalen inte skall behöva springa 
med cider- och ölbackar bland gästerna på dansgolvet. 
 
Transporter av bord, stolar: 
Förrådet finns på plan1, vilket kommer leda till mycket arbeta för personalen. Se tidigare 
kommentarer angående detta. 
 
Gäster:  
Vakter och gäster under nattklubbsverksamhet skall ha lätt att röra sig och förflytta sig. 
Dansgolvet skall fungera som ett ”mingelområde”, gästerna skall vilja hålla till i denna lokal 
fastän att de inte just vill dansa.   
Flödet av gäster till cocktailbaren genom dansgolvet 

15.4.3.7 Saknas:  

• Förråd till stolar och bord 
• Förråd vid cocktailbaren 
• Vägg för att undvika insyn på toaletterna vid dansgolvet 
• Scen 
• Någon typ av upphöjning runt dansgolvet, så vakter  lätt kan patrullera runt i salen och 

se vad som händer. Samt att gästerna lätt skall kunna ta sig till baren innanför 
dansgolvet. 

 

15.4.3.8 Förslag på förvaring och utformning av dansgolvet  
Inramning av dansgolvet: 
Då det enligt arkitekten inte går att genomföra någon typ av upphöjning kring dansgolvet så 
har författaren ett förslag på hur man enkel skulle kunna göra stora salen lite mer 
flödesvänlig. Inramning av dansgolvet kan ske genom att det finns förborrade hål i golvet där 
man på lördagar kan sätta ner löstagbara hängbord. Där det då kan fungera mer som i 
idrottshallar då man sätter upp t ex badmintonnät i förborrade hål i golvet, hål med lock. Detta 
anser författaren kan leda till att lokalen får en liten inramning, och dansgolvet kan troligen 
bli lie mer attraktivt. Detta leder till att lokalen blir mer flexibel och att lokalen är 
förändringsbar. 
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Förvaringsförslag: 
Kommer här att presentera 
en liten lösning på hur man 
lätt skulle kunna förvara 
bord och stolar i stora salen 
utan att behöva bygga 
tråkiga förvaringsskåp.  
Se de mer utförliga 
ritningarna på nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordförvaring: 
Har man en scen som ändå måste vara lite upphöjd för att artisterna skall synas så kan man 
använda utrymmet under scenen till att förvara borden. Har man då låga u-formade pallar på 
hjul så kan man lätt som personal städa undan. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figur 58: Huvudritning till de följande ritningarna 

Skiss på hur man kan tänkas ha förvaringen av borden i stora salen 

Förslag på bordsställning på hjul 
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Stolsförvaring: 
Har man stolar man lätt kan stapla på höjd så har författaren ett förslag på att man kan ha en 
förvaringsbänk längsmed ena sidan i stora salen. Den behöver ej bygga så mycket från väggen 
och den behöver häller inte bli så hög. Den kan då användas som mingelplacering där man 
kan ställa ifrån sig sin drink. Här nedan är en förenklad skiss. 
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15.5 Synpunkter på nya Trappan, 2005-03-16 
Av en mängd olika anledningar har huvudtrappan har nu ritats om av arkitekten. Kårservice 
har haft önskemål om att kunna stänga av mellan köksavdelningen på plan 3 och stora salen 
på plan 3. Detta för att pubverksamhet inte skall störa verksamheten i stora salen och tvärt 
om. Följande ritningar har alltså tagits fram. 

15.5.1 Sektionen 
Trappan är nu omformad och även flyttad lite mer åt puben till. Enligt kårservice behöver 
man nu inte ta upp hjärtväggen för att trappan är flyttad. Dock kan författaren inte hålla med 
om detta ty enligt ritningarna är stora delar av hjärtväggen fortfarande borta vid ritningarna 
med nya trappan. 
 
Det författaren kan känna vid första blicken av skisserna är att trappan, som är tänkt i flera 
podier, känns enormt stor. Den tar upp stora delar 
av pubytan. Dock har arkitekten troligen tänkt sig 
att pubgäster skall sitta på podierna då de äter.   
 
Utförandet av trappan: 
Trappan är planerad att vara av stål- och trämaterial.  
Den består av 21 sättsteg i 132 mm.  
Planstegen i öppna trappan är 290 mm.  
Stegen i podie = 1, 2 resp. 3 steglängder; 600mm, 
1200mm, 1800mm. 
 
Trappan är alltså tänkt i olika etapper från foajén till 
pubdelen upp till stora salen. Den första etappen 
som sträcker sig från foajén till själva brytpunkten 
då trappan vänder uppåt, den är uppdelar i 5 podier. 
Delen som leder från pubdelen upp till samma brytpunkt är 5 enkla trappsteg. Efter 
brytpunkten vänder trappan mot faojé håller och sträcker sig upp mot stora salen. Denna delen 
vidgar sig ju längre upp man kommer i trappan. Då trappan tar slut och man når plan 3 så har 
det placerats två stora dörrar, som skall fungera som avskiljare mellan de olika utrymmens. 
 

15.5.2 Plan 2 /Plan 3 
Ytan: 
Det är stora delar av puben som kommer att försvinna i och med denna trappan, detta bör leda 
till att pubdelen inte kan rymma de antalet sittplatser som det är tänkt, nämligen 100 gäster, 
enligt programbeskrivningen som tagits fram. 
 
Flöde av gäster: 
För lunchgästerna innebär trappan att de skall ta sig från foajén upp på första podiet, längs 
med fönstren mot söder. Sedan blir det en helomvändning för att ta sig upp mot stora salen. 
Lunchgästerna måste sedan ta sig genom dörrarna in till stora salen för att sedan vända helt 
om för att ta sig bort till matserveringen och kassan. Efter detta skall gästerna ta sig till stora 
salen för att slå sig ner och äta. Detta leder till att det kommer bli mycket spring inne i storal 
salen då gästerna äter, ty gästerna måste alltid in i salen innan de kommer bort till 
matserveringen.  
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Under nattklubbsverksamheten kan det vara svårt att inte få gästerna att sitta i övre delar av 
trappan, ty där är trappan väldigt bred. Hade varit bra om trappan var utformad med två skilda 
upp- och nedgångar.  
 

15.5.3 Förslag 
Trappan bör göras mindre, för att pubdelen skall kunna fungera på ett bra sätt. Som 
planritningarna ser ut nu så kommer gästerna varje vardagskväll att behöva be personalen 
extra bord och stolar som skall ställas på andra sidan av trappan nämligen i foajén, platserna i 
puben kommer inte att räck till 100 sittandes. Varför inte behålla den trappan som fanns på 
förra ritningarna, för att komma från problemet med hjärtväggen kan trappan flyttas en bit. 
 
Kan förstå att man vill kunna stänga till stora salen och det t ex är föreläsning. Men dörrarna 
bör sitta en bit från trappan det måste var möjligt att gå upp till köket direkt från pubben utan 
att behöva klampa in mitt i en föreläsning för att sedan ta sig ut genom nästa dörr mot köket. 
 
Att trappan blir så bred som den blir upptill bör också ses över, detta kan bli problem då 
lokalerna är fulla med berusade gäster. Det är nästan menat för en flaskhalseffekt! Det 
kommer att bli väldigt trångt i nedre delen av trappan, det blir ett hårdare tryck från de gäster 
som kommer från plan3 ty där kommer fler gäster att kunna samlas i bredd, och då de gäster 
från plan 2 är på väg upp kommer dessa att få det svårt att hålla emot den mängd gäster som 
kommer uppifrån.  Varför inte bygga en trappa med två separata delar, tror att gästerna vänjer 
sig vid att ena vägen leder ner och andra upp, detta skulle leda till mindre trängsel.   
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15.6  Synpunkter, på planritningarna 2005-04-20 
Dessa ritningar är de sista som tagits fram. Det kommer inte att göras några större 
förändringar fram till byggstart. Det kan komma att bli förändringar under själva bygget, 
huset är ju gammalt vilket gör att det kan uppstå problem som inte funnits tidigare vilket kan 
leda till förändringar i planritningarna.  

15.6.1 Plan 1 

15.6.1.1 Varor 
Matvaror skall förvaras i kyl och frys i storköket på plan 3. Finns enligt ritningarna ett vin och 
sprit förråd, på cirka 6,6 x 2,4 m = 16 m2, samt ett öltanksrum, på cirka 2,6 x 6,6 m = 17 m2. 
Antar att öl och cider backar skall placeras i något av dessa utrymmen.  Det är mycket viktigt 
att korridorerna till förråden är breda och utrymmena i källaren inte är utrustade med vanliga 
trösklar, vilket försvårar vid hanteringen av t ex  palltruckar.  
 

15.6.1.2 Avfallshanteringen 
Det är planerat två olika soprum där ena är ett vanligt och andra är kylt. Det kylda soprummet 
är 3,0 x 2,0 m = 6 m2. Andra soprummet är lika stort, 6 m2. 
 

15.6.1.3 Förråd 
Finns tre mindre förråd som alla tre är cirka 2,8 x 1,6 m = 4,50 m2. Finns även ett förråd för 
stolar och bord, detta förråd är cirka 5,2 x 6,0 = 31m2.  

15.6.1.4 Personalrum 
Kökspersonalen kommer äntligen att få ett eget krypin där de kan ha egna klädskåp, kommer 
även att finnas möjligheter att kunna duscha efter jobbet. Personalrummet för kökspersonalen 
är på cirka 4,0 x 4,6 m = 18 m2. 
 
Studenterna kommer även de få ett ”eget” personalrum men skåp och möjlighet att kunna låsa 
in sina privata kläder och värdesaker i ett eget skåp. Hoppas även att det kommer dras in 
tvättmaskin och att det kommer att finnas plats för tvättlinor och garberober för hängning av 
vaktjackor, vaktskjortor och kockkläder. Personalrummet för studenterna är cirka 5,0 x 4,0 m 
=20 m2.   

15.6.1.5 Större artister 
Utrymmet som på tidigare ritningar har ritats som artistloge har på de nya ritningarna blivit 
bastu. Bastun med dusch och WC skall fungera som ett samlingsrum där studenterna skall 
kunna boka in sig för bastubadning. Utan skall även användas som artistloge, denna idén är 
enligt mig tagen i luften. Kommer ett större band som kommer inte logen att användas cet är 
författaren nästa helt säker på. Denna synpunkt har författaren lagt fram för handledaren, har 
dock fått svaret att studenternas personalrum då skall kunna användas som detta.  
Utrymmet som artisterna har att sitta ner och ta det lugnt är på cirka 3,2 x 2 m = 6,4 m2, där 
klädskåp är planerade att ta upp en yta på 1,5 m2.  
 
Finns inget planerat förråd till musikinstrument och musikanläggningar då de behöver 
förvaras mellan spelningarna. 
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15.6.1.6 Flöde 
Flödets utformning beskrivs i avsnitt 8.9.4  
 

15.6.1.7 Saknas 
• Städrum för städning av personalrum, samt städning av soprum. 
• Ordentlig artisktloge 
• Yta i student personalrummet som skall användas för hantering av tvätt. 

 
 

15.6.2 Plan 2 

15.6.2.1 Toaletter 
Är bra placerade för att kunna användas i två olika verksamheter då man vill stänga av till 
foajén till exempel. 

15.6.2.2 Trappan 
Hade föredragit en trappa med två olika uppgångar för att undvika större trängsel.   

15.6.2.3 Entré 
Placeringen av kvällsentrén är bra ty nu blir den inte lika central i industrilandskapet som den 
hade varit om den varit placerad i holmbrogränd, alla norrköpingsborna går inte förbi entrén 
under kvällarna. Entrén vid pubben som nu skall användas under nattklubbsverksamhet och 
under pubkvällar bör vara placerad i anslutning till garderoben. Detta är i bland det viktigaste 
anser författaren.  

15.6.2.4 Garderob 
Finns enligt denna ritning ingen fast garderob.  
 
 

15.6.2.5 Bar / Kök 
 

15.6.2.6 Café 
Vet ej var den är tänkt. Tråkigt att det inte blev en särskild yta för lite fåtöljer och väggsoffor.  
 

15.6.2.7 Dansgolv 
Dansgolvet på plan 2 kommer att placeras i den del som under vardagarna är foajé. Detta gör 
att det ej bör sitta anslagstavlor med viktiga papper på väggarna i foajén som det idag gör i 
Kåkenhus kårservicefoajé. Detta kommer troligen inte att sitta uppe då gästerna skall trängas 
på nedre planets dansgolv.  
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15.6.2.8 Förråd  
De bord och stolar som kan komma att behövas placeras ut under större pubkvällar, kommer 
personalen att få hämta på plan 1. Garderoberna kommer att behövas förvaras på något ställe, 
vet ej var detta förrådet kommer att placeras. 
 

15.6.2.9 Flöde 
Flödets utformning beskrivs i avsnitt 8.9.4 
 

15.6.2.10 Saknas 
Fast garderob för 800 jackor. 
Garderob i anslutning till entrén.  
Caféhörna 
Om det blir mobila garderober måste det finnas förråd att samla garderobs delarna.  
DJ-bås, som bör finns tillgängligt även under pubkvällarna. 
 
 

15.6.3 Plan 3  

15.6.3.1 Köket 
Har valt att inte granska köket invändigt ty detta har en kökskonsult gjort tillsammans med 
arkitekterna.  
 
En viktig sak rör dock matkören och diskköerna under lunchen. Diskrummet placering i 
förhållande till lokalen och matservering kan diskuteras. Det kommer troligen att uppstå 
flödeskrockar då matkön och diskkön skall passera samma yta ungefär samtidigt. Se en mer 
utförlig redogörelse av detta, i avsnitt 8.9.4. 

15.6.3.2 Toaletter 
Den centrala placeringen av toaletterna är bra Går då att använda toaletter vid kökserveringen 
då stora salen är bokad och igenstängd.  
 
Det finns ett jätteproblem och det är placeringen av killarnas toaletter vid dansgolvet. Under 
föreläsningar eller filmvisningar är toaletterna i direkt anslutning till salen vilket gör att 
gästerna kommer känna obehag då de reser dig upp och alla runt om vet att nu skall han /hon 
gå på toa. Det blir alldeles för påtagligt.  
 
Under nattklubarna kommer dansande gäster stt kunna se rakt in på toaletten då dörren till 
toalleten öppnas, dessutom  kommer det lysa upp på dansgolvet så det blir svårt att vara 
diskret. Sedan blir det problem för vakterna om det skall ha kontakt med en gäst som fastnat 
på toaletten, och sker det e olycka i form av spyor så sker detta precis på dansgolvet och 
därifrån kan ju alla se vad som händer. Alltså det bör inte vara direkt insyn till toaletterna, bör 
finnas någon avskärmande vägg som kan komma att skärma av ljudet att nå till toaletterna och 
ljuset att nå till dansgolvet.  
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15.6.3.3 Bar 
Baren är placerad på ett sådant sätt att gästerna måste ta sig över dansgolvet så fort de vill 
handla. Och personalen måste ta sig genom dansgolvet med till exempel glaskross. Vilket 
kommer att blir jobbigt. Backar med öl och cider finns under kvällarna redan lagrade i 
förrådet som finns i anslutning till baren i matsalen.  

15.6.3.4 Förråd 
Bord och Stolar 

15.6.3.5 Scen / dansgolv  
Scenen borde byggas och vara permanent. Den kan dessutom fungera som bordsförvaring. 
Scenen kan användas av honnörsbord då det är sittningar med mycket folk och på luncherna 
kan gästerna lika tjäran sitta på scenen. 
 
Dansgolvet borde ramas in som författaren har kommenterat på tidigare ritningar. Viktigt att 
få byggt in ett naturligt flöde av gästerna rund i stora salen och då ett dansgolv i mitten. 

15.6.3.6 Flöde 
Flödets utformning beskrivs i avsnitt 8.9.4 
 

15.6.3.7 Saknas 
Bord- och stolsförråd. 
Vägg som skärmar av till toaletterna från dansgolvet.  
Dansgolvs avbrytningar. 
Genomför flödes analys av lunchgästerna  
 

15.6.4 Hur flödet kommer att se ut på plan 1, 2 och 3 

15.6.4.1 Transport av varor 
Matvaror 

• Från varubilen in i byggnaden med varuvagn eller skäckvagn 
• Genom källarvånginen till hissen upp till andra våningen. 
• Genom trapphuset in till storköket 
• In i förråd, kyl, frys 
• Bereds 
• Serverad under lunchen 
• Bereds och transporteras till pubköket 
• Värms i pubköket 
• Serveras under pukvällarna 

 
Öl/cider  

• Öl- /ciderpallar från lastbil till förråd i källaren med hjälp av pallyftare 
• Öl- /ciderpallar från förrådet till barerna på våning ett och två 
• Sortera i de utrymmen som finns i barerna. 
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Starksprit 
• Från bil till förråd i källaren 
• Spritflaskor från källaren till cocktailbaren på plan 2. 
 

15.6.4.2 Transport av materiel 
• Bord och stolar från källaren till pubben plan 1 under vardagskvällar då det är mycket 

folk, och det inte räcker med 60 sittplatser. 
• Uppkörning av vagnar från källaren till stora salen. 
• Stapling av bord och stolar på lördagskvällen. 
• Nerkörning till källaren från stora salen med bord och stolar. 
• Uppkörning av stolar och bord från källaren till stora salen vid 05.00 på lördagsnatt. 
• Uppställning av stolar och bord i stora salen.  
• Ner från stora salen till källaren med vagnar och dylikt  

 

15.6.4.3 Personallogistik 
Lunch 

• Spring mellan kök och kaffebord, för påfyllning av kaffe, tevatten, mjölk ect. Då 
kaffeborde är placerat i storasalen. 

• Påfyllning av salladsbordet innan lunchen.  
• Förflyttning av salladsbordet från köksdelen till stora salen. 
• Insamling av disk som studenterna inte ställer i disken. 

 
 

• Glaskross från cocktailbaren plan 2 till källaren under nattklubb. 
• Glaskross från pubbaren till källaren under nattklubb. 
• DJ upp till DJ-båset på balkongen och kisspauser från balkongen under nattklubb. 
 

15.6.4.4 Gästernas eventuella rörelsemönster 
• Köerna in på lördagar. 
• Köerna till toaletten på plan 1. 
• Köerna till toaletten på plan 2. 
 

Matkö: Matkön kommer att sträcka sig från trappan till matserveringen till salladsbordet och 
någon sida av detta, till dryckstation, till sin plats.  
 
Diskkö: Från sin plats genom matkön för att nå till diskstationen, på tillbaka vägen skall de 
igenom matkön igen. Det blir nästan som en återvändsgränd för diskgästerna då de måste 
vända tillbaka  
 
Kaffekön: Kaffet kan placeras i stora salen, dock leder detta till att personalen skall springa 
ut och fylla på kaffetermosarna under lunchen. 
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16 Bilaga 2: Programbeskrivning  
 



 2

 
 
 



 3

 
 
 



 4

 
 
 



 5

 
 
 



 6

 
 
 



 7

 
 
 



 8

 
 
 



 9

 
 
 



 10

 
 
 



 11

 
 
 



 12

 
 
 



 13

 
 
 


