
































































































 ANNA LINDGREN

  1:e Antikvarie 

  026-65 56 21 

  070-331 56 31 

 Datum: Dnr: 

 2004-03-02 853/310 

Projektnamn
Alderholmen och Amicitia – hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som 

står inför exploatering? 

Foto från ett lagerutrymme i ett av magasinen 

på Alderholmen med utsikt över närliggande 

trämagasin och Gevaliafabriken. Foto: 

Länsmuseet Gävleborg  

Projektledare
Länsmuseet Gävleborg 

Budget för projektet 
Samrådsmöten 20 000:-  

Arkivstudier 4 200:- 

Inventeringar 66 400:-  

Antikvarisk utredning av Kv. Amictia 24 500:-  

Byggteknisk utredning av Kv. Amicitia 24 500:-  

Fastighetsekonomisk utredning av kv. Amicitia 40 000:-  

Rapportarbete 12 250:-  

Marknadsföringsplan 3 000:-  

Marknadsföring 3 000:-  

Utvärdering 4 000:-  

Omkostnader 7 000:-  

Oförutsedda kostnader 20 815:-  

Totalt 228 965:- exkl. moms 

   

Egeninsats samrådsmöten (länsmuseet, länsstyrelsen, Gävle kommun,  



fastighetsägare) -10 000:- 

Egeninsats  inventeringsarbete (Gävle kommun) -20 000:- 

Egeninsats marknadsföring (länsmuseet) - 2 000:- 

   

Sökt belopp 191 965:- exkl. moms  

Arbetskostnaderna för länsmuseets del är beräknade till 350:-/tim. Länsmuseets ordinarie 

taxa är 450:-/tim.   

Samarbetspartners
Gävle kommun 

Fastighetsägare Alderholmen 

Fastighetsägare Stig Eriksson (kv. Amicitia) 

Fastighetsägare Per Landfors (kv. Amicitia) 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsmuseet Gävleborg 

Sammanfattande projektbeskrivning 
Området Alderholmen i centrala Gävle står inför en stor exploatering. Idag karaktäriseras 

Alderholmen av magasinsbyggnader från sekelskiftet 1900 samt äldre och modern 

industri. Området uppskattas av många gävlebor med sin speciella karaktär och 

debatterna har varit intensiva om hur området kan utvecklas. Ett underlag som belyser de 

kulturhistoriska värdena behövs för den fortsatta planeringen. Länsmuseet planerar att 

utarbeta en ny inventeringsmodell och använda sig av en annan vokabulär än den 

traditionella för att se om de historiska spåren kan få större genomslagskraft än i tidigare 

ärenden. För att belysa de kulturhistoriska värdena på Alderholmen och få fram ett 

användbart underlag för den fortsatta planeringen av området önskas följande frågor 

besvaras:

· Vilka exteriöra och interiöra värdebärare finns på respektive byggnad i området? 

· Vilka värdebärare finns i kajområdet? 

· Hur kan dessa värden tas tillvara vid förändringar av byggnaderna och omgivande mark? 

· Hur kommer varsamhetsaspekterna i PBL kunna beaktas vid den nybyggnation som 

planeras i området? 

Genom att studera en av de mer välbevarade magasinsbyggnaderna ur antikvarisk och 

fastighetsekonomisk synvinkel önskas metoder och arbetssätt utvecklas. Kv. Amicitia står 

i dag oanvänt till stora delar. I den östra delen bedrivs en skeppshandel som i sig är ett 

intressant levande exempel på det moderna samhällets kulturarv.  

Genom att besvara följande frågeställningar kommer nya metoder att utvecklas för 

kulturmiljövården i länet: 

· Vilka exteriöra och interiöra kulturhistoriska värden besitter Kv. Amicitia? 

· Hur kan dessa värden tas tillvara vid ett brukande av byggnaden? 



· Hur kan byggnaden anpassas till en funktion ur teknisk, ekonomisk och tillgänglighets 

synpunkt? 

· Vilka verksamheter kan rymmas i byggnaden med hänsyn till de antikvariska 

intressena?

F.d. lagerutrymmen i kv. Amicitia. Foto: Länsmuseet Gävleborg 

Bakgrund och syfte med projektet 
Alderholmen har sedan 1600-talet varit centrum för handel och transport i Gävle stad. 

Efter den stora stadsbranden 1869 bebyggdes den västra delen av Alderholmen med nya 

funktionsenliga magasin i tidstypisk arkitektur. Denna del ingår i riksintresseområde för 

Gävle stad (K800). Sedan 1980-talet har Gävle kommun haft planer på att bebygga de 

östra delarna av området och hitta nya funktioner för de befintliga magasinen. 

Under 2002 och 2003 har planerna intensifierats för en exploatering av området och 

behovet av planeringsunderlag har aktualiserats. I samband med detta har ett av de mest 

välbevarade magasinen, Kv. Amicitia, lyfts fram som ett exempel på att de byggnader 

som konstituerar riksintresset kan behöva förändras för att få nya användningsområden. 

Länsmuseets och länsstyrelsens antikvarier har deltagit i ett flertal samrådsmöten med 

ägarna till fastigheten samt tjänstemän och politiker på Gävle kommun för att diskutera 

bevarande och brukande av magasinen i allmänhet och kv. Amicita i synnerhet. 

Kulturmiljövården har i det här fallet försökt att ligga steget före och få upp de 

kulturhistoriska värdena på agendan i ett tidigt skede istället för att komma i efterhand 

och granska färdiga förslag. 

För att kunna arbeta vidare med området ur kulturhistorisk synpunkt behövs ett 

kunskapsunderlag där kulturmiljövärden tas fram. För kv. Amicitia önskar 

kulturmiljövården utveckla en ny arbetsmodell där antikvariska och kommersiella 

aspekter belyses i en gemensam utredning. Arbetet med Alderholmen sker i nära samråd 

mellan kommunens tjänstemän och politiker, fastighetsägare och kulturmiljövårdens 

företrädare.



Skeppshandel i Kv. Amicitia. Foto: Länsmuseet 

Gävleborg 

Förväntade resultat och effekter 
· nya arbetsmetoder för inventering 

· en arbetsmodell för länets kulturmiljövård vid större exploateringstryck på områden med 

kulturhistoriska värden 

· ett praktiskt exempel på hur byggnader uppförda för en viss användning kan anpassas 

till annan användning utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade 

· delaktighet av kommunens tjänstemän, politiker och invånare, fastighetsägare i området, 

länsstyrelse och länsmuseum 

· förbättrat samarbetsklimat mellan kulturmiljövårdens företrädare och Gävle kommun 

Tid- och genomförandeplan för ansökningsåret 
Samrådsmöten    2003-2005 

Marknadsföringsplan    maj 2004  

Arkivstudier     maj 2004 

Inventeringar     maj 2004 

Antikvarisk utredning av Kv. Amictia   juli 2004 

Teknisk utredning av Kv. Amicitia   augusti 2004 

Fastighetsekonomisk utredning av kv. Amicitia  oktober 2004 

Rapportarbete    december 2004 

     - februari 2005 

Marknadsföring    2004-2005 

Utvärdering     april 2005  

Plan för resultatspridning 
Inom projektet tas en marknadsföringsplan fram i ett tidigt skede för att kunna planera 

kontakter med media och spridning av information. Rapporterna från inventeringen och 

utredningen av kv. Amicitia distribueras till kommunens tjänstemän och politiker, 

fastighetsägare och media. För att sprida kunskapen om området till allmänheten och 

väcka intresset för Alderholmens historiska årsringar genomförs en stadsvandring och en 

särskild aktivitet på Kulturhusens Dag. Inom länsmuseets programverksamhet förmedlas 



resultaten från projektet under en kulturlunch. En presentation av den nya arbetsmodellen 

och spridning av arbetssättet görs för kulturmiljövårdens företrädare på interna möten.

Bilagor
Program för Alderholmen. Nya bostäder i gamla hamnen. 

Program till detaljplan för magasinen på Alderholmen 

Besiktningsprotokoll 2003-11-05 

Inbjudan 2003-10-07 

Tjänsteanteckningar 2003-03-03 

Minnesanteckningar 2003-02-17 

Minnesanteckningar 2003-03-03 

”Sjömanshistorierna lever i stadens sista skeppshandel” Arbetarbladets bilaga Sommar 

1999





Ojekt Datum Entreprenad form

AMICITIA ALT A 05-01-21 TE
Anbudsdag Övrigt

Budgetkalkyl Ombyggnad av butik och lager
SLUTSIDA Lön Soc Resor Trakt Övrigt Totalt

Yrkesarbetare: Medelvärde Kr/tim 240 240

Yrkesarbetare:antal timmar 9 219

Benämning Mängdkostnader Gem kostnader Rättelser

Material: 4 423 240

245 000

Underentreprenörer:

Maskiner utan förare 90 000

Maskiner med förare 145 000

Yrkesarbetare 2 212 464 221 246

Tjänstemän 95 000

Summa MK+GK 6 730 704 701 246 7 431 950

UE-installationer:

Elarbeten 1 200 000

Vsarbeten 1 100 000

Ventarbeten 1 300 000

Hiss 490 000

Vsarbeten

Summa UE-installationer 4 090 000 4 090 000

Konsulter 175 000

Kapital , försäkringar

Summa 11 696 950

Administrationskostnad 2,0 % av 11696950,4 233 939

Summa 11 930 889

CV påslag UE 6,0 % av 4090000 245 400

CV påslag bygg 9,0 % av 11930889,408 705 680 951 080

Delsumma Exkl UE-intern 12 881 969

Ue intern

Oförutsett 1 150 000

Rättelse 0

Marknadsanpassnig
Delsumma 14 031 969

Utbytespris

Byggherrekostnader exkl moms 980 000

Budgetsumma exkl moms 15 011 969

Arbetsplatsomkostnader exkl UE-intern

Självkostnader exkl UE-intern

Jonsson Consult AB
Floravägen 7

802 67 GÄVLE



Kv Amicita 22:3 m fl. Ombyggnad av hela kvarteret.  Alt A. 

Ett förvaltningsobjekt. 

Kostnader för ev köpeskilling ingår ej nedan.

Ombyggnadskostnad 15 milj exkl moms. 

INTÄKTS OCH KOSTNADSKALKYL  (Alt med en hiss)           2005-01-21 
Alla kostnader är exkl moms.

Fastighet: Amicitia 22:3 mfl Garage:  m2 Tomtareal:                         c:a 741 m2

Adress: N Skeppsbron Carport:   m2 Taxvärde totalt:    575.000 kr 
Kommun:   Gävle Butik:  638 m2 Taxvärde byggn.: 501.000 kr 
Län: Gävleborg Lokal ca: 1 800 m2 Taxvärde mark:                  74.000 kr 
Typkod: 432 BRA tot: m2 Markvärde:                    1.000.000 kr
Ant lgh:  P-platser: st 

Intäkter

Kr/m²       m²  
700     638 Kontor / butiker plan BV        446.000:- 
475    1.800 Utställningsytor, lager mm 855.000:- 
  P-Platser, carport, garage       000.000:-    + 1.301.000:-

Kostnader, enligt uppgift och beräknade

Skatt   0,5 %  (tippat taxvärde 6 milj efter omb) 30.000:-  
Avskr = amortering  2% på 15 milj.                                     300.000:-       - 330.000:-

Drifts- och underhållskostnader 

Kontor/Lokal  m² à 80 kr/m² x  2.438 m²    195.000:- - 195.000:-
(Hyresgästen betalar driftkostnader) 

Lån, insatser 

 Kalkyllån Räntesats Ränta 

         15.000.000:-       4 %           600.000:-    - 600.000:-      
     
                                                                                                                                          .                              

  Överskott år 1      176.000:-

   
Göran Jonsson 
Jonsson Consult AB 

värdering / amicitia - museet  2004-12-16



Ojekt Datum Entreprenad form

AMICITIA ALT B 05-01-21 TE
Anbudsdag Övrigt

Budgetkalkyl Ombyggnad av butik och lager
SLUTSIDA Lön Soc Resor Trakt Övrigt Totalt

Yrkesarbetare: Medelvärde Kr/tim 240 240

Yrkesarbetare:antal timmar 10 751

Benämning Mängdkostnader Gem kostnader Rättelser

Material: 4 581 430

253 000

Underentreprenörer:

Maskiner utan förare 91 000

Maskiner med förare 151 000

Yrkesarbetare 2 580 264 258 026

Tjänstemän 105 000

Summa MK+GK 7 266 694 753 026 8 019 720

UE-installationer:

Elarbeten 1 200 000

Vsarbeten 1 100 000

Ventarbeten 1 300 000

Hiss 895 000

Vsarbeten

Summa UE-installationer 4 495 000 4 495 000

Konsulter 175 000

Kapital , försäkringar

Summa 12 689 720

Administrationskostnad 2,0 % av 12689720,4 253 794

Summa 12 943 515

CV påslag UE 6,0 % av 4495000 269 700

CV påslag bygg 9,0 % av 12943514,808 760 366 1 030 066

Delsumma Exkl UE-intern 13 973 581

Ue intern

Oförutsett 1 180 000

Rättelse 0

Marknadsanpassnig
Delsumma 15 153 581

Utbytespris

Byggherrekostnader exkl moms 1 050 000

Budgetpris exkl moms 16 203 581

Arbetsplatsomkostnader exkl UE-intern

Självkostnader exkl UE-intern

Jonsson Consult AB
Floravägen 7

802 67 GÄVLE



Kv Amicita 22:3 m fl. Ombyggnad av hela kvarteret. Alt B.

Två förvaltningsobjekt. 

Kostnader för ev köpeskilling ingår ej nedan. 

Ombyggnadskostnad 16,2 milj exkl moms. 

INTÄKTS OCH KOSTNADSKALKYL  (Alt med två hissar)         2005-01-21 
Alla kostnader är exkl moms.

Fastighet: Amicitia 22:3 mfl Garage:  m2 Tomtareal:                         c:a 741 m2

Adress: N Skeppsbron Carport:   m2 Taxvärde totalt:    575.000 kr 
Kommun:   Gävle Butik:  638 m2 Taxvärde byggn.: 501.000 kr 
Län: Gävleborg Lokal ca: 1 800 m2 Taxvärde mark:                  74.000 kr 
Typkod: 432 BRA tot: m2 Markvärde:                    1.000.000 kr
Ant lgh:  P-platser: st 

Intäkter

Kr/m²       m²  
700     638 Kontor / butiker plan BV        446.000:- 
475    1.800 Utställningsytor, lager mm 855.000:- 
  P-Platser, carport, garage       000.000:-    + 1.301.000:-

Kostnader, enligt uppgift och beräknade

Skatt   0,5 %  (tippat taxvärde 6 milj efter omb) 30.000:-  
Avskr = amortering  2% på 16,2 milj.                                  324.000:-       - 354.000:-

Drifts- och underhållskostnader 

Kontor/Lokal  m² à 90 kr/m² x  2.438 m²    219.000:- - 219.000:-
(Hyresgästen betalar driftkostnader) 

Lån, insatser 

 Kalkyllån Räntesats Ränta 

         16.200.000:-       4 %           648.000:-    - 648.000:- 
     
                                                                                                                                          .                              

  Överskott år 1         80.000:-

   
Göran Jonsson 
Jonsson Consult AB 

värdering / amicitia - museet  alt 2



Ojekt Datum Entreprenad form

AMICITIA ALT C 05-02-15 TE
Anbudsdag Övrigt

Budgetkalkyl Ombyggnad av butik och lager
SLUTSIDA Lön Soc Resor Trakt Övrigt Totalt

Yrkesarbetare: Medelvärde Kr/tim 240 240

Yrkesarbetare:antal timmar 7 861

Benämning Mängdkostnader Gem kostnader Rättelser

Material: 4 024 660

245 000

Underentreprenörer:

Maskiner utan förare 90 000

Maskiner med förare 145 000

Yrkesarbetare 1 886 592 188 659

Tjänstemän 95 000

Summa MK+GK 6 006 252 668 659 6 674 911

UE-installationer:

Elarbeten 1 080 000

Vsarbeten 980 000

Ventarbeten 1 170 000

Hiss 490 000

Vsarbeten

Summa UE-installationer 3 720 000 3 720 000

Konsulter 175 000

Kapital , försäkringar

Summa 10 569 911

Administrationskostnad 2,0 % av 10569911,2 211 398

Summa 10 781 309

CV påslag UE 6,0 % av 3720000 223 200

CV påslag bygg 9,0 % av 10781309,424 635 518 858 718

Delsumma Exkl UE-intern 11 640 027

Ue intern

Oförutsett 1 150 000

Rättelse 0

Marknadsanpassnig
Delsumma 12 790 027

Utbytespris

Byggherrekostnader exkl moms 945 000

Budgetsumma exkl moms 13 735 027

Arbetsplatsomkostnader exkl UE-intern

Självkostnader exkl UE-intern

Jonsson Consult AB
Floravägen 7

802 67 GÄVLE



Kv Amicita 22:3 m fl. Ombyggnad av hela kvarteret.  Alt C. 

Ett förvaltningsobjekt utan inredd vind. Endast fläktrummet 

placeras på vinden. 

Kostnader för ev köpeskilling ingår ej nedan.

Ombyggnadskostnad 13,7 milj exkl moms. 

INTÄKTS OCH KOSTNADSKALKYL  (Alt med en hiss)           2005-02-15 
Alla kostnader är exkl moms.

Fastighet: Amicitia 22:3 mfl Garage:  m2 Tomtareal:                         c:a 741 m2

Adress: N Skeppsbron Carport:   m2 Taxvärde totalt:    575.000 kr 
Kommun:   Gävle Butik:  638 m2 Taxvärde byggn.: 501.000 kr 
Län: Gävleborg Lokal ca: 1 400 m2 Taxvärde mark:                  74.000 kr 
Typkod: 432 BRA tot: m2 Markvärde:                    1.000.000 kr
Ant lgh:  P-platser: st 

Intäkter

Kr/m²       m²  
700     638 Kontor / butiker plan BV        446.000:- 
475    1.400 Utställningsytor, lager mm 665.000:- 
  P-Platser, carport, garage       000.000:-    + 1.111.000:-

Kostnader, enligt uppgift och beräknade

Skatt   0,5 %  (tippat taxvärde 6 milj efter omb) 30.000:-  
Avskr = amortering  2% på 13,7 milj.                                  274.000:-       - 304.000:-

Drifts- och underhållskostnader 

Kontor/Lokal  m² à 80 kr/m² x  2.038 m²    163.000:- - 163.000:-
(Hyresgästen betalar driftkostnader) 

Lån, insatser 

 Kalkyllån Räntesats Ränta 

         13.700.000:-       4 %           548.000:-    - 548.000:-      
     
                                                                                                                                          .                              

  Överskott år 1        96.000:-

   
Göran Jonsson 
Jonsson Consult AB 

värdering / amicitia - museet  2005-02-15 ALT C



Ojekt Datum Entreprenad form

AMICITIA ALT D 05-02-15 TE
Anbudsdag Övrigt

Budgetkalkyl Ombyggnad av butik och lager
SLUTSIDA Lön Soc Resor Trakt Övrigt Totalt

Yrkesarbetare: Medelvärde Kr/tim 240 240

Yrkesarbetare:antal timmar 9 079

Benämning Mängdkostnader Gem kostnader Rättelser

Material: 4 163 430

253 000

Underentreprenörer:

Maskiner utan förare 91 000

Maskiner med förare 151 000

Yrkesarbetare 2 178 984 217 898

Tjänstemän 105 000

Summa MK+GK 6 447 414 712 898 7 160 312

UE-installationer:

Elarbeten 1 080 000

Vsarbeten 990 000

Ventarbeten 1 170 000

Hiss 895 000

Vsarbeten

Summa UE-installationer 4 135 000 4 135 000

Konsulter 175 000

Kapital , försäkringar

Summa 11 470 312

Administrationskostnad 2,0 % av 11470312,4 229 406

Summa 11 699 719

CV påslag UE 6,0 % av 4135000 248 100

CV påslag bygg 9,0 % av 11699718,648 680 825 928 925

Delsumma Exkl UE-intern 12 628 643

Ue intern

Oförutsett 1 180 000

Rättelse 0

Marknadsanpassnig
Delsumma 13 808 643

Utbytespris

Byggherrekostnader exkl moms 1 020 000

Budgetpris exkl moms 14 828 643

Arbetsplatsomkostnader exkl UE-intern

Självkostnader exkl UE-intern

Jonsson Consult AB
Floravägen 7

802 67 GÄVLE



Kv Amicita 22:3 m fl. Ombyggnad av hela kvarteret. Alt D.

Två förvaltningsobjekt utan inredd vind. Endast fläktrummet 

placeras på vinden. 

Kostnader för ev köpeskilling ingår ej nedan. 

Ombyggnadskostnad 14,8 milj exkl moms. 

INTÄKTS OCH KOSTNADSKALKYL  (Alt med två hissar)         2005-02-15 
Alla kostnader är exkl moms.

Fastighet: Amicitia 22:3 mfl Garage:  m2 Tomtareal:                         c:a 741 m2

Adress: N Skeppsbron Carport:   m2 Taxvärde totalt:    575.000 kr 
Kommun:   Gävle Butik:  638 m2 Taxvärde byggn.: 501.000 kr 
Län: Gävleborg Lokal ca: 1 400 m2 Taxvärde mark:                  74.000 kr 
Typkod: 432 BRA tot: m2 Markvärde:                    1.000.000 kr
Ant lgh:  P-platser: st 

Intäkter

Kr/m²       m²  
700     638 Kontor / butiker plan BV        446.000:- 
475    1.400 Utställningsytor, lager mm 665.000:- 
  P-Platser, carport, garage       000.000:-    + 1.111.000:-

Kostnader, enligt uppgift och beräknade

Skatt   0,5 %  (tippat taxvärde 6 milj efter omb) 30.000:-  
Avskr = amortering  2% på 14,8 milj.                                  296.000:-       - 326.000:-

Drifts- och underhållskostnader 

Kontor/Lokal  m² à 90 kr/m² x  2.038 m²    184.000:- - 184.000:-
(Hyresgästen betalar driftkostnader) 

Lån, insatser 

 Kalkyllån Räntesats Ränta 

         14.800.000:-       4 %           592.000:-    - 592.000
   
                                                                                                                                          .                              

  Överskott år 1          9.000:-

   
Göran Jonsson 
Jonsson Consult AB 

värdering / amicitia - museet  alt 2



Kersti Lenngren Arkitektkontor Stålgatan 22 738 34 Norberg – Tel 0223-22 117 

Magasinsbyggnaden i Kv Amicitia Gävle kommun 

Byggteknisk utredning –eller hur påverkar teknikkraven de 
antikvariska värdena och arkitektoniska ambitionerna? Kan 
byggnadens skönhet och historia fortfarande tala till besökaren 
efter ombyggnad för nya verksamheter? 

Norberg 2005-04-04 

Kersti Lenngren Arkitekt SAR/MSA 



Kersti Lenngren Arkitektkontor Stålgatan 22 738 34 Norberg – Tel 0223-22 117 2

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning................................................................................................................... 2 
Uppdraget ................................................................................................................................... 3 
Installationer och diskussion av kravuppfyllelse enligt BBR och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter .................................................................................................................................. 4 
Antikvarisk målsättning ............................................................................................................. 7 

Bilagor
Planritning, plan 1 och 2 
Planritning, plan 3 och 4 
Fasadritning, fasad mot öster och väster 



Kersti Lenngren Arkitektkontor Stålgatan 22 738 34 Norberg – Tel 0223-22 117 3

Uppdraget 

Avsikten har varit att diskutera och visa hur man med givna förutsättningar baserade på 
varsamhetskrav och fastighetsekonomiska bedömningar kan utnyttja byggnaden för en ny 
funktion, utan att antikvariska värden går förlorade på grund av okänsliga och olämpliga 
teknikinstallationer.

Föresatsen har varit att göra så få ingrepp i byggnaden som möjligt, men ändå uppfylla 
gällande myndighetskrav.  

Under arbetets gång har det visat sig svårt att inte hamna i en projekteringssituation. De 
anvisade resurserna har också varit för knappa för att redovisa konsekvenserna av alla 
alternativ som uppkommit. 

Sammantaget kan sägas att val av tekniklösningar bör göras på ett tidigt stadium i ett projekt, 
så att konsekvenserna för de antikvariska värdena kan utvärderas, innan arbetet går vidare.



Kersti Lenngren Arkitektkontor Stålgatan 22 738 34 Norberg – Tel 0223-22 117 4

Installationer och diskussion av kravuppfyllelse enligt BBR 
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Ventilation
Avsikten är att ventilationskraven skall uppfyllas. Vid överslagsberäkning har 
ventilationssakkunnig utgått från att endast ett fåtal människor (15-20) arbetar i byggnaden. 
Intag respektive utsläpp för till- och frånluft fälls in i yttertaket i takfallets plan på var sida om 
nocken, förses med galler, typ skrapgaller, och står via fyra schakt i direkt förbindelse med 
fläktrummet. Varje schakt måste förses med avlopp. Dessutom tätas schaktväggar och golv 
mot väta. Mellan byggnadens olika plan förs luften i vertikala schakt, som placeras intill de 
två kraftiga, tvärgående mellanväggarna av tegel. Schaktväggarna kläs med träpanel (se 
befintliga väggar på plan 1, vilka avses att rivas). Luftpassage sker via trägaller i 
schaktväggen. Horisontella trumdragningar behövs ej på plan 2 och 3, möjligen på plan 1 
beroende på verksamhet och planlösning. 
Värmeväxling förutsättes. Kyla erfordras. Om inte kyla installeras blir byggnaden ibland för 
varm sommartid. 

Värme
Fjärrvärme förutsättes. Undercentral förlägges till plan 1:s mellandel. Möjlighet finns att 
utnyttja undercentralsutrymmet ända ner till nuvarande källargolv (nuvarande skyddsrum). 
Enstaka radiatorer under fönsteröppningar blir för glest. Bättre med relativt låga radiatorer, 
som sammanhängande följer väggen hela vägen mellan portöppningar. 

Vatten och sanitet 
Hur många toaletter behövs? Enligt AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 
behövs 1 st på var 15:e arbetande person. Hur många kan tänkas arbeta i huset? Om butiker 
och kontor förutsättes på plan 1 och lager, showrooms, galleri på plan 2 och 3 blir det inte 
många. Max fem – sex pers per plan samtidigt, vilket skulle göra 15-20 personer i hela huset. 
Därutöver tillkommer kunder, besökare. 
Frågan är om man måste ha toalett på varje plan. I första hand tänkes dock toaletterna 
placerade endast på plan 1. 
Matrum- pausrum- vilrum- personalrum. Gemensamt för hela byggnaden, om verksamheten 
är en och densamma. Placeras också på plan 1.  

El- och teleinstallation 
Elcentral placeras i plan 1:s mellandel. Vertikala 
dragningar förläggs i schakt inne i eller i direkt anslutning 
till ventilationsschakten. Horisontella dragningar på plan 
1 görs i bjälklaget, på övriga plan längs bärlinornas sidor. 
Se principskiss. 

Belysning
Belysningen tänkes utformas ”naken”. Verksamheten har stor betydelse vid val av 
utformning. Generellt bör armatur och belysningsutformning väljas, som understryker och 
samspelar med byggnadens kärva karaktär.  
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Dagsljus
Som schablonvärde gäller enligt Boverkets byggregler att det oftast är tillräckligt om 
fönsterglasarean uppgår till 10% av golvarean. Det gör den definitivt inte här, men de 
antikvariska värdena prioriteras. 
I nuläget finns normalstora fönster på plan 1. På plan 2 och 3 dominerar fönsterlösa gluggar, 
som endast täckts med järnluckor i vippkonstruktion. 
Förslag till utförande: 
På plan 1 behålls äldre fönster.
Nuvarande öppna gluggar som täcks med luckor på plan 2 och 3: Isolerglas 
monteras på insidan av ytterväggen, se principskiss. Inga karmar eller bågar 
inkräktar på så sätt på öppningen. Fönstren kommer inte att gå att öppna. 
Utifrån kommer fönstren att upplevas som hål i väggen. Järnluckorna, som är 
horisontellt hängda, demonteras eller kan efter ombyggnad, sitta kvar. De får 
då manövreras utifrån. 
Alternativt kan glasen monteras inne i smygen mot vinkeljärn. Något fönster 
då göras öppningsbart. 

Nuvarande portöppningar på plan 2 och 3 täcks med hela glas på samma sätt 
som ovan. Järnluckorna behålles i öppet läge. Dörrar till utvändiga nödutrymningstrappor 
utföres helglasade. 

Rumshöjd
Enligt AFS är i regel en rumshöjd av 2,7 m tillräcklig i arbetslokaler. I lokaler där endast ett 
mindre antal personer arbetar kan ofta en rumshöjd av 2,4 m räcka. 

På plan 1 är avståndet från golv till de tvärgående bjälkarnas undersida c:a 3,3 m. 
På plan 2 är detta avstånd 2,3 m. 
På plan 3 är detta avstånd 2,5 m. 
Tvärbjälkarna har ett centrumavstånd av c:a 80 cm. Deras tvärsektion är c:a 170x250 mm 
(bxh).
Det är viktigt att tvärbjälkarna på plan 2 och 3 inte kläs in. 

Städrum
Ett städrum eller åtminstone en möjlighet att fylla och tömma vattenhink bör finnas på varje 
plan.

Brand
Byggnaden utföres med sprinkling. Detta innebär att hela byggnaden räknas som en brandcell. 
Trapporna kan därigenom behållas öppna, vilket är en fördel ur antikvarisk synvinkel. 
Kommer automatiskt brandlarm att installeras, om inte sprinkling utföres? 

Nödutrymning
Byggnaden förses med två st utvändiga nödutrymningstrappor (spiraltrappor) som via 
befintliga inlastningsöppningar ansluter till plan 2 och 3, ev också till vindsplanet, plan 4. På 
plan 1 finns flera möjligheter att nödutrymma.  För att inte avståndet till närmaste 
utrymningsväg skall överstiga 30 m måste mellandelens trappa fungera som 
nödutrymningsväg och således omgärdas med väggar (trapphus). 
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Ljudisolering
Frågeställning: Hur förhindras att luftljud, stegljud överförs mellan våningarna? Hur kan 

man ändå ha bjälkarna synliga? 
Mellan plan 1 och 2 kan fullgod stegljuds- och luftljudsisolering av bjälklaget utföras, 
eftersom bjälklaget där beräknas byggas in. Mellan plan 2 och 3 kan däremot ingen 
luftljudsisolering anordnas. Stegljud från plan 3 till plan 2 kan dämpas genom tjocka 
gångmattor. Alternativt byggs ett flytande golv ovanpå bjälkarna. Rumshöjden minskar 
därmed något. Viktigt ur antikvarisk-estetisk synpunkt är i detta sammanhang att undersidan 
och framförallt ovansidan utgöres av träpanel. 

Tillgänglighet för rörelsehindrade 
Byggnaden förses med hiss, som även användes för godsbefordran. 
Mellandelens bjälklag mellan nuvarande skyddsrum och nuvarande bottenvåning rives och 
plan 1 blir därmed direkt från Skeppsbron tillgängligt för rullstolsburna. 
Ett rwc finns på plan 1. 

Barnsäkerhet mm 
Trappor säkras mot fall genom helt täta räcken (trä). Även trappornas undersidor kläs med 
träpanel.  
Glas i lågt sittande fönster (f d öppningar för inlastning) utföres härdat/laminerat. De flesta 
fönstren utföres icke öppningsbara, övriga förses med spärr. Fönsterdörrar till 
nödutrymningstrappor förses med nödutrymningsbeslag. 
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Beskrivning

Antikvarisk målsättning 
Intrycket av magasin skall behållas in- och utvändigt både rent allmänt och avseende detaljer. 
Det innebär bland annat öppna ytor på plan 2, 3 och 4. 

Förslaget
Det redovisade förslaget förutsätter att en förvaltare ansvarar för bägge fastigheterna och att 
hela byggnaden kan användas i ett sammanhang utan invändiga avgränsningar.
Vindsvåningen är kallvind och utnyttjas ej med undantag för mellandelen, där teknikrummet 
för ventilation är inrymt. 
Byggnaden är totalsprinklad, vilket innebär att hela byggnaden utgör en brandcell. 
Skyddsrummet under plan 1 utgår. Bjälklaget mellan nuvarande bottenvåning och skyddsrum 
rives. Under plan 1 behålles uppkommet kryputrymme. 

Rumsbeskrivning

Allmänt
Målsättningen är att behålla trappor i befintliga trappors lägen och att de inte skall byggas in 
med väggar. De byggs eventuellt om med bibehållet grundutseende och säkras mot fall.  
I mellanväggarna tas rejäla, centriskt belägna öppningar med skjutdörrar upp för att god 
visuell kontakt mellan byggnadskroppens olika delar skall möjliggöras.  
Hissen går endast till plan 3. 

Plan 1 

Golv: I västra delen: Kalksten, c:a 40x40 cm. Luftning mot yttervägg.  
I mellandelen: trägolv alt kalksten. I östra delen behålles bef golv. 

Väggar: Ytterväggars insida putslagas och kalkmålas. Innerväggar kläs med träpanel. 
Vitmålas. 

Tak: Mellanbjälklag är delvis sargat och delvis redan inbyggt. Därför föreslås att hela detta 
bjälklags undersida byggs in med panel, slätspont. De tvärgående bjälkarna blir alltså inte 
synliga. Se t ex butiken i nuvarande skeppshandeln!

Installationer
Värme: Långa radiatorer som löper utmed ytterväggarna. Synliga vertikala dragningar till 
ovanförliggande plan accepteras. 
El: Kablage förlägges i bjälklaget mot plan 2.  
Vatten, avlopp: Rör förlägges i golvbjälklag och kryputrymme (mellandelen).  
Ventilation: Kanaler för till- och frånluft förläggs i schakt vid mellanväggar. Schakten 
omgärdas av enkla brädväggar med sågad yta (se befintliga brädväggar!) och förses med 
trägaller för luftpassage. 



Kersti Lenngren Arkitektkontor Stålgatan 22 738 34 Norberg – Tel 0223-22 117 8

Plan 2 

Golv: Golvträ, spontat. Skurgolv. Om möjligt behålles befintligt brädgolv. Bjälklag utformas 
så att steg- och luftljudsisolering erhålles. 

Väggar: Ytterväggars insida putslagas och kalkmålas vitt. 

Tak: Synliga tvärgående bjälkar. Takets ytskikt utgörs av träplank (ovanförliggande plans 
golv). Vitmålas.  
I eventuella toalettutrymmen undertak av slätspont. 

Installationer:
Värme: radiatorer som löper utmed ytterväggarna.  
El: Kablage förläggs på ”hyllor” av trä i bärlinornas överkant. Därifrån kan sidodragningar 
göras utmed de tvärgående bjälkarna.  
Vatten och avlopp från ev våtutrymmen: Vertikala rör tänks löpa i anslutning till 
ventilationsschakt vid mellanväggar. Ev sidodragningar görs ovan undertak i underliggande 
våtutrymmen.  
Ventilation: Kanaler för till- och frånluft förläggs i schakt vid mellanväggar. Schakten 
omgärdas av enkla brädväggar med sågad yta (se befintliga brädväggar!) och förses med 
trägaller för luftpassage. 

Plan 3 

Golv: Golvträ, spontat. Skurgolv. Stegljudsisolering tillgodoses med 15 mm tjock 
mineralullsmatta och 15 mm gipsskiva (se skiss). Eventuellt kan man komplettera med tjocka 
gångmattor. Luftljud bedöms inte utgöra någon större olägenhet, eftersom samma relativt 
tysta verksamhet (lager, showroom) förutsättes bedrivas både på plan 2 och 3.

Väggar: Ytterväggars insida putslagas och kalkmålas vitt.  

Tak: Synliga tvärgående bjälkar. Takets ytskikt utgörs av träplank (ovanförliggande plans 
golv). Vitmålas. I eventuella toalettutrymmen undertak av slätspont. 

Installationer:
Värme: radiatorer som löper utmed ytterväggarna.  
El: Kablage förläggs på ”hyllor” av trä i bärlinornas överkant. Därifrån kan sidodragningar 
göras utmed de tvärgående bjälkarna.  
Vatten och avlopp från ev våtutrymmen: Vertikala rör tänks löpa i schakt vid mellanväggar. 
Ev sidodragningar görs ovan undertak i underliggande våtutrymmen.  
Ventilation: Kanaler för till- och frånluft förläggs i schakt vid mellanväggar. Schakten 
omgärdas av enkla brädväggar med sågad yta (se befintliga brädväggar!) och förses med 
trägaller för luftpassage. 
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Plan 4 (vind) 

Kring trappmynningar byggs värmeisolerande väggar mot kalla utrymmen. 

Golv: I mellandelen med fläktrum byggs bjälklag upp ovanpå golvbjälkarna. 
I övriga delar träfiberisolering med 1,5 m bred landgång av trä i mitten. 

Väggar: Ytterväggar är putsade med kalkbruk. Fläktrummets väggar reglas upp och kläs 
invändigt med gipsskivor utvändigt med träpanel, slätspont. 

Tak: Fläktrummet byggs som rum i rummet. Takbjälklaget värmeisoleras. 
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Bilagor
På följande sidor visas ritningar i förminskad skala. De är ursprungligen ritade i skala 1:200.
I nuvarande skick är skalan alltså mindre, observera skalstaven! 
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