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Abstract 

The report aim to increase awareness of factors that have a major role when 
remodelling an apartment building from the 1950s to offices.  
 
The thesis can be used for future projects when remodelling apartments to offices.  
The report can provide ideas and inspirations on how this can be done in an 
effective way, ie . A way that does not require rebuilding the supporting structure, 
but only non bearing walls. The thesis also gives insight on the parts that will need 
to be supplemented from Boverket’s requirements in terms of accessibility, 
acoustic and fire requirements. 
 
The methods used in this thesis are literature studies, case study and sketch work. 
In the literature studies, the primary sources were Boverkets byggregler BBR, and 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:2 but other literature were also used. The 
primary items were chosen from the literature studies and they were further 
analysed in the sketch work. It shows how the most common office solutions can 
be remodelled without tearing down load bearing walls and change the existing 
apartment building in an excessive degree. A case study of an apartment building 
is described.  
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Sammanfattning 

Rapportens syfte är att öka kunskapen om de faktorer som har en avgörande 
betydelse vid ombyggnation av ett flerbostadshus från 1950-talet till kontor.  
 
Examensarbetet kan användas för framtida projekt av ombyggnation av boende 
till kontor. Arbetet kan ge idéer och inspiration om hur ändringar kan göras på ett 
effektivt sätt. Dvs. på ett sätt där ombyggnation av bärande stommen inte krävs 
utan endast ändringar av icke bärande väggar. Rapporten ska även ge insyn på de 
delar som kommer att behöva kompletteras m.h.t. Boverkets krav gällande 
handikappanpassning, ljud- och brandkrav. Hänsyn till installationer tas dock inte 
med i denna rapport. 

 
Metoderna som använts i detta examensarbete är litteraturstudier, tillämpning på 
en specifik byggnad samt skissarbete. I litteraturstudien valdes främst Boverkets 
byggregler BBR, och arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:2 men även annan 
litteratur. Ur litteraturen valdes de viktigaste punkterna som vidare analyserades i 
skissarbetet. Det visar förslag på hur de vanligaste kontorslösningarna kan göras 
om utan att riva ner bärande väggar och förändra det befintliga flerbostadshuset i 
alltför stor grad. I fallstudien beskrivs ett flerbostadshus.  
  

Nyckelord  

Anpassning, kontor, anpassning, flerbostadshus. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete ger förslag på två olika kontorsutformningar vid 
ombyggnation av ett flerbostadshus med lägenheter från 50-talet. Arbetet innebär 
att utreda och beskriva olika lokalförslag i text och ritningsförslag. 
Examensarbetet kan vara ett hjälpmedel för framtida projekt av liknade byggnader 
ombyggda till kontor då det kan ge idéer och inspiration om hur detta kan göras 
på ett effektivt sätt. Flerbostadshuset som denna rapport behandlar är ett 
lamellhus med gasbetong. Examensarbetet görs vid Umeå universitet och är den 
sista kursen på programmet högskoleingenjör i Byggteknik 

 

1.1 Problembeskrivning 

Bakgrunden till studien är att kunskapen om problematiken som uppstår vid 
ombyggnation av flerbostadshus till kontorslokaler är liten. Flertalet äldre 
byggnader är inte handikappanpassade och därmed uppfylls inte de nuvarande 
kraven för tillgängligheten. Vidare uppfylls inte kraven för brand, och ljud.  
 

1.2 Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om de faktorer som har en avgörande betydelse vid 
ombyggnation av ett typiskt flerbostadshus från 1950-talet till kontor.   

 

1.3 Mål 

Målet är att ge förslag på lösningar på kontor som uppfyller dagens krav efter en 
ombyggnation av ett typiskt flerbostadshus från 1950-talet. Målet är också att 
utreda kontoren utifrån brand, ljud och tillgänglighet.  

 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ska undersökas är följande: 

1. Hur kan dagens krav på tillgänglighet vid ombyggnation till kontorslokaler 
uppfyllas? 

2. Hur kan dagens krav på brand och ljud vid ombyggnation till 
kontorslokaler uppfyllas? 

 

1.5 Metod 

Metoderna som används är litteraturstudie samt skissarbete som underlag men för 
att få en större och djupare bild görs även en studie över byggnaden som 
analyseras i rapporten. Litteraturstudien ger den fakta och de teoretiska aspekter 
som behövs och skissarbetet görs för att ge förslag i form av bilder hur de olika 
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kontorslösningarna kan göras på ett enkelt sätt. Programmet AutoCAD användes 
vid skissen och befintliga ritningar bifogades in i programmet för att utgöra 
underlag vid skapandet av förslagen i denna vetenskapliga rapport Detta för att få 
så tydliga förslag som möjligt än vid att börja skissa på befintliga ritningar. 
Skisserna ska utgöra förslag som uppfyller krav på tillgänglighet, brand och ljud. 
 

 

1.6 Avgränsningar 

I denna studie utreds inte konstruktionstekniska lösningar. Installationslösningar 
utreds inte heller. Vidare behandlas inte det ekonomiska perspektivet och ingen 
utredning kommer ske på byggnadens kulturhistoriska värde. En detaljstudie 
kommer inte att göras på de olika utrymmena i en kontorsplats vad det gäller mått, 
material och möblering. Kapitel 2 ger information om byggtekniken. Källarplanet i 
flerbostadshuset kommer inte heller att studeras i rapporten. 
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2 Teori och förutsättningar 

För att ta reda på vilka krav som gäller för kontoren har Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 använts. För vissa avsnitt har 
BBR 20 använts och för andra avsnitt den äldre upplagan BBR 19 då en 
konsoliderad version inte har kommit där alla gällande bestämmelser finns 
samlade. 

En del litteratur samt vetenskapliga referenser har också använts för att få en bild 
hur en byggnad såg ut på 1950 – talet.  
 

 

2.1 Resultat av litteraturstudie  

I litteraturstudien beskrivs i allmänhet hur byggtekniken var på 50-talets. Vidare 
beskrivs dagens krav vad gäller handikappanpassning, brand- och ljudkrav även 
hur stor modern arbetsplats kan vara. 

2.1.1 1950-talets byggteknik och stomkonstruktion 

Uppvärmningssystemet för husen bestod i allmänhet av vattenburen värme från 
oljepanna då oljan var billig. Husen hade ofta en källare och ett flackt sadeltak 
med en fasad av sten eller puts. Invändigt hade lägenheterna högt i tak.  
 

Den mest förekommande typen av yttervägg som förekom på 50-talet var 
murblock av lättbetong.1  

2.1.2 Typiska konstruktioner av stommar, bjälklag och 
grundkonstruktioner på 1950-talet 

Stommens uppgift är att skydda husets invändiga delar och föra ned laster till 
grunden. Stommen på 50-talet bestod oftast av en kanalmur i tegel, lättbetong eller 
träreglar med mellanliggande isolering. Väggarna av lättbetong var uppbyggda med 
slätputsad insida och hade spritputsade fasader. För att skydda källarväggarna mot 
fukt ströks varm asfalt på utsidan och invändigt kläddes husens grundmur med 
plattor av lättbetong. 2 Hjärtvägg användes också som bärande vägg i ett flertal 
hus på 50-talet. En hjärtevägg kunde exempelvis bestå av 200 mm massiva 
betongblock eller 200 mm platsgjuten betong.3 

 
Primäruppgifterna för bjälklagskonstruktionerna på 1950-talet var att bära upp 
våningslaster. Bjälklagen utfördes vanligtvis av en armerad betongplatta. 

                                                 
1 Björk, C, Kallstenius Per och Reppen, Laila. Så byggdes husen 1880-1980. Stockholms 

Stadsbyggnadskontor och Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1984. 
2 Berg A, S. Byggteknik. Byt 4 - Stommar av Betong, trä och stål och byggnaders klimatskydd. Lärnö 

AB, Mölndal, 2007.  
3 Björk, C, Kallstenius Per och Reppen, Laila. Så byggdes husen 1880-1980. Stockholms 

Stadsbyggnadskontor och Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1984. 
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Täckskikten på betongplattan varierade beroende på typ av rum. I vardagsrummet 
bestod oftast täckskiktet av koksaska mellan träreglar med parkettgolv på. I 
badrummet täcktes betongplattan med koksaska, överbetong, membranisolering 
och klinkerplattor satta med bruk. I de övriga rummen var det överbetong och 
linoleummattor.4 
 
Grundkonstruktioner är till för att föra ner laster till undergrunden. 
Grundläggning skedde på 50-talet med plintar, utbredda plattor, pålar m.m. Valet 
av grundkonstruktions baseras på undergrundens bärighet. Grundläggning med 
plintar var en vanlig grundläggningsmetod på 1950-talet.5  
 

 
Figur 1. Grundmur med underliggande utbredda plattor.6 

2.1.3 Ljud och brand 

Nedan redovisas krav vad gäller brand och ljud för byggnaderna 50-talet var samt 
dagens krav.  

2.1.3.1 Ljud 

De minimikraven som finns i BABS 50 har inte förändrats så mycket gentemot 
vad man idag hittar i BBR och Arbetsmiljöverkets föreskrift.   

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:02, paragraf 32 § står följande om 
arbetsplatsen: 
 

”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt utformade och inredda 
med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och förekommande bullerkällor. De ska 
planeras, disponeras och isoleras mot omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta 
praktiskt möjliga nivå och så få som möjligt utsätts för buller.” 

 

                                                 
4 Björk, C, Kallstenius Per och Reppen, Laila. Så byggdes husen 1880-1980. Stockholms 

Stadsbyggnadskontor och Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1984. 
5 Berg A, S. Byggteknik. Byt 4- Stommar av Betong, trä och stål och byggnaders klimatskydd. Lärnö 

AB, Mölndal, 2007. 
6 Ibid.  
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Buller kan leda till koncentrationssvårigheter och stress, vilket inte är önskvärt på 
en arbetsplats då det kan medföra till att arbetets kvalitet sänks.7 Enligt BBR i 
avsnitt 7:22 ska man tänka på att dämpa buller så mycket som möjligt från 
installationer och hissar.8 Vid ändring av byggnaden ska man enligt BBR 7.4 
följande ses över: 

 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud 
begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas”9 
 

Ett allmänt råd från BBR är att göra en byggnadsakustiks genomgång av 
byggnaden genom t.ex. en enkätundersökning till de boende eller arbetande.10 I 
kontor och byggnader i allmänhet finns olika ljud som kan vara störande, 
exempelvis stegljud och luftljud. Stegljud är ljud som uppkommer exempelvis då 
en person går på bjälklaget.  Luftljud är ljud som verkar i luften, såsom tal mellan 
personer, ljud från tv eller radio. 11 Enligt BABS 50 ska stegljudsnivån vara 50 
dB12 och för luftljud finns inget gränsvärde enligt dagens föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket. Enligt BBR ska kontor uppnå klass C för stegljud vilket 
motsvarar 65 dB.13 Vidare står det i BÄR punkt 4.5 att när ändringar sker bör man 
uppnå dagens krav vad det gäller ljudnivå och ljudisolering. 14 För kontor med 
öppna planlösningar kan buller vara ett problem då flera personer delar samma 
rum, därmed bör planlösningarna göras med extra noggrannhet. Ett utdrag ur 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter förklarar detta:  

 

” Ovidkommande tal i kontorsmiljö kan också utgöra en olägenhet, speciellt i kontor med öppna 
planlösningar. Det är därför angeläget att ägna speciell omsorg åt utformningen av denna typ av 
kontor. Hänsyn behöver bland annat tas till typen av verksamhet, rumsakustik, ljudutbredning 
samt placering och avskärmning av störande ljudkällor. Dessutom behöver hänsyn även tas till 
placering av personalen utifrån de enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av 
kommunikation eller avskildhet. Öppna kontor behöver nästan alltid också kompletteras med 
ljudisolerade rum för samtal, telefonsamtal och särskilt koncentrationskrävande arbetsuppgifter. 

                                                 
7 Arbetsmiljöverket. Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02. 2009.  

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx (hämtad 2014-04-20) s.30 
8 Boverket. Boverkets byggregler, BBR 20. 2013 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR-20.pdf. (Hämtad 2014-04-20) s.34 
9 Ibid s.35 
10 Ibid s.35 
11 Weber Saint-Gobain. Weber Saint-Gobain: Vad är stegljud och luftljud. 2011. 

http://navigator.weber.se/?id=15474 (Hämtad 2014-04-21) 

12 Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer. Anvisningar till byggnadsstadgan 1950, BABS 50. 1950 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-

byggregler/BABS-1950.pdf (Hämtad 2014-04-21) s.53 
13 http://navigator.weber.se/21148 (Hämtad 2014-04-22) 
14 Boverket. Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. 2009.  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggna

d_BAR.pdf (hämtad 2014-04-25) s.35 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR-20.pdf
http://navigator.weber.se/?id=15474
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-byggregler/BABS-1950.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-byggregler/BABS-1950.pdf
http://navigator.weber.se/21148
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggnad_BAR.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggnad_BAR.pdf
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Tydliga regler för ljudalstrande aktiviteter ökar förutsättningarna för en fungerande ljudmiljö i 
öppna kontor.”15  

 

Enligt utdraget ovan bör kontor med öppna planlösningar kompletteras med extra 
rum för koncentrationskrävande arbetsuppgifter och för telefonsamtal.  
 
Mellanbjälklag på 50-talet utformades vanligtvis med trägolv på läkt, 80 mm sand 
under samt 160 mm lättbetong. För sådana bjälklag antas stegljudsnivån vara 
mellan 58-62 dB. Andra alternativ för mellanbjälkaget var korklinoleum på 
stålglättad lättbetong. Stegljudsnivån antas här vara mellan 53-54 dB. 16 

 

2.1.3.2 Brand 

Kraven på brandskydd vid ändring av byggnader återfinns i BBR 19.  
Enligt avsnitt 5:811 bör tillståndet på det befintliga brandskyddet undersökas. 
Detta innebär att bl.a. brandcellsgränser, ytskikt, skyddsanordningar m.m. bör 
undersökas.17 Utredningen bör ske för att kunna se vilka åtgärder som behövs för 
att kunna uppfylla dagens krav. Enligt BBR avsnitt 5:81 utformningen av 
brandskyddet utgå ifrån att en brand kan uppkomma.18 En 
brandskyddsdokumentation bör upprättas efter ändringar i byggnaden även krav i 
avsnitt 5:12 ska uppfyllas. 19 
För en säker utrymning krävs det enligt BBR och Arbetsmiljöverket att en 
tillfredsställande utrymning kan ske.20 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:02 
återfinns en del paragrafer som behandlar utrymning.  
I paragraf 75 § står följande: 

 

”Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska vara avpassade efter 
arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek och efter det största antal människor lokalen 
är avsedd för. I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. 
Utrymningsvägar ska så direkt som möjligt leda ut i det fria eller till annan säker flyktplats.” 
 
Väggar utförda i lättbetongblock med 200 mm och murade med bruk är godkända 
brandmurar i klass A-4. Klassen A-4 är att väggen förhindrar flammor och 
rökgaser att komma igenom under åtminstone fyra timmar enligt BABS 50.21 En 

                                                 
15 Arbetsmiljöverket. Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02. 2009. 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf (hämtad 2014-04-26) s.61 
16Börge, A, Forsby L och Tell W. Bygghandbok för hus-, väg och vattenbyggnad. AB Byggmästarens 

förlag, Stockholm, 1964. 
17 Boverket. Boverkets byggregler, BBR 19. 2011.  

http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-

byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-5.pdf (hämtad 2014-04-27) s.87 
18 Ibid s.88 
19 Ibid s.33 
20 Ibid s.89 
21Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer. Anvisningar till byggnadsstadgan 1950, BABS 50. 1950  

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-

byggregler/BABS-1950.pdf (hämtad 2014-05-01) s.104 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf
http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-5.pdf
http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-5.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-byggregler/BABS-1950.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-byggregler/BABS-1950.pdf
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utrymningsväg av samma material kan även ses som att vara en brandcell eller som 
skydd mot brand- och brandgasspridning till andra delar av byggnaden.22  

 

2.1.3.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en egenskap som har uppmärksammats den senaste tiden.  
På Arbetsmiljöverkets hemsida står det att arbetsplatsen ska vara anpassad för 
funktionshindrade.  Den ska kunna användas av funktionshindrade med rullstol 
eller något annat funktionshinder, detta gäller både anställda eller besökande i alla 
utrymmen och rum. 23 

 
Tillgänglighet gäller inte bara utformningen av lokalen i sig utan också att utforma 
med tanke på akustiken så att buller och onödigt ljud minskas då det kan vara 
känsligt för hörselskadade.24  Val av material är också viktigt då man gärna ska 
välja material och möbler som inte samlar damm då det kan bli känsligt för 
allergiker. 25 
 
En korridor ska alltid vara 1300 mm för att en funktionshindrad med rullstol ska 
kunna passera. 26 

”Det som ändras i en byggnad skall vara tillgängligt för och kunna användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller i princip fullt ut för ändringar i sådana 
byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, 
om det inte innebär en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad. Lagstiftningen innehåller 
alltså starka krav på att byggnader skall vara tillgängliga och användbara. Undantag från det 
grundläggande tillgänglighetskravet görs för vissa arbetslokaler och för fritidshus med högst två 
bostäder.  Liksom vid nybyggnad gäller, under vissa förutsättningar, inte hisskravet bostäder i 
byggnader med färre än tre våningsplan.”  

 

Den ovanstående citerade texten är hämtad ur ”BÄR- Allmänna råd om ändring 
av byggnad” och visar tydligt på att även vid ombyggnationer krävs 
handikappanpassning av kontorslokalerna.27 

För tillgängligheten ska en ramp luta högst 1:12 och höjdskillnad på högst 0,5 
meter mellan vilplan.  En lutning på högst 1:20 är enligt AFS 2009:2 säkrare och 
ett bättre alternativ för funktionshindrade. 28 Bredden för rampen ska vara större 

                                                 
22 Börge, A, Forsby L och Tell W. Bygghandbok för hus-, väg och vattenbyggnad. AB Byggmästarens 

förlag, Stockholm, 1964. 
23Arbetsmiljöverket. Funktionshinder.  

 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/funktionshinder/ (hämtad 2014-04-28) 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Andersson D, Nylén M & Olsson, yteffektiv och flexibel kontorsbyggnad, Linnéuniversitet, Växjö, 

2011 
27 Boverket. Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. 2009.  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggna

d_BAR.pdf  s.38 (hämtad 2014-04-29) 
28 Arbetsmiljöverket. Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02. 2009. 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf s.72 (hämtad 2014-04-29) 

http://www.av.se/teman/kontorsarbete/funktionshinder/
http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf
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än en passage som är minst 0,7 meter för gående. 1,2 meter gäller om det är 
mötande gångtrafik.29 
 
BBR 20 återfinns dessa allmänna råd: 
”En ramp bör 

a) ha minst 2 meter långa vilplan, 

b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, 

c) ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter, 

d) ha en fri bredd på minst 1,3 meter, 

e) vara fri från hinder, och 

f) ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd. 

En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta.  

En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20.” 30 

 

2.1.3.4 Passage och dörrar 

Enligt Arbetsmiljöverket ska en gångdörr ha en fri bredd på minst 0,7 meter. För 
funktionshindrade med rullstol är en bredd på 1,0 meter ett bättre alternativ men 
minst 0,8 meter. 0,8 meter accepteras för en utrymningsväg. För mindre rum som 
ex. grupprum räcker dock 0,76 meter. Passagemåttet tänks vara räknat när dörren 
är i 90 graders vinkel.  En standard karm K 9 motsvarar dessa krav.31 
 
1,3 meter gäller för vändning av en rullstol Ett större mått, 1,5 meter kan behövas 
användas för exempelvis eldriven rullstol.32 
 

För huvudingång gäller att ett mått inte får vara mindre än 1,2 meter.33 
I BBR kapitel 3 avsnitt 3:132 står det att i allmänhet ska en entré vara lätt att 
upptäcka, tillgängliga och användbara. 34 

 

2.1.3.5 Hiss 

I BBR 20 finns kraven för en hiss i en arbetsplats samt mått. Den ska vara 
tillgänglig och användbar.  Typ 2 (1,1 x 1,4 meter) och Typ 3 (2,0 x 1,4 meter) som 
återfinns SS-EN 81-70 uppfyller dessa krav.35 

 

                                                 
29 Ibid s. 71 
30 Boverket. Boverkets byggregler, BBR 20. 2013.  

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR-20.pdf  s.7 (hämtad 2014-04-29)  
31 Ibid s.8 
32 Ibid s.6 
33 Ibid s.7 
34 Ibid s.6 
35 Ibid s.9. 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR-20.pdf
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2.1.3.6 Toalettrum 

Toalettutrymmen ska utformas enligt Arbetsmiljöverkets författning AFS 2009:02 
där ett antal paragrafer listats: 

”102 § På arbetsställen ska det finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar 
samtidigt. 
103 § Toalettrummen ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar dörr.36” 
 
En WC ska finnas alltid i en arbetsplats.  Det ska finnas minst en WC per 15 
personer med måtten 1,2 x 1,8 meter.37 

2.1.4 Modern arbetsplats - storlek 

Enligt Arbetsmiljöverket finns det inga exakta mått på storleken av ett kontor, 
endast att kontoret ska ha en tillräcklig storlek för ändamålet som ska bedrivas.  

I föreskrifterna står det också att det ska finnas utrymme för mötesrum, 
personalutrymmen, förvaring och kopiering, kommunikationsytor och plats för 
städning och transporter. Utrymmena ska också vara handikappanpassade.38 
Enligt Arbetsmiljöverket kan en arbetsplats i ett öppet kontorslandskap vara 15-20 
kvadratmeter, för cellkontor ca 8-10 kvadratmeter och ca 15 kvadratmeter för två 
personer i ett kontor.39 Rumshöjden i ett kontor ska enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter inte understiga 2,7 meter.40  
Med cellkontor finns flera för och nackdelar. En fördel med ett cellkontor är 
enligt Arbetsmiljöverket att de ger större avskildhet vilket underlättar 
koncentrationsförmågan. Nackdelen enligt Arbetsmiljöverket är exempelvis att det 
inte blir samma informationsflöde då den anställde sitter enskilt.41 

 

  

                                                 
36  Arbetsmiljöverkets författning AFS 2009:02 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf  s.22 (hämtad 2014-05-01)  
37 Andersson D, Nylén M & Olsson, yteffektiv och flexibel kontorsbyggnad , Linnéuniversitet, Växjö, 

2011 
38 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/ (hämtad 2014-05-01) 
39 http://www.av.se/fragorochsvar/475.aspx (hämtad 2014-05-01) 
40 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/?AspxAutoDetectCookieSupport=1  (hämtad 2014-

05-29) 
41 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/Passage/ (hämtad 2014-05-05) 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf
http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/
http://www.av.se/fragorochsvar/475.aspx
http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/Passage/


Teori och förutsättningar  

 

10 

 

3 Kv. Landsfogden 4 

Fastigheten som denna vetenskapliga rapport baseras på ligger på kv. Landsfogden 
4 som ligger på Rusthållarvägen 27, området Bagarmossen enligt figur 2. 
Fastigheten i figur 4 markerad med en pil är den som studeras vidare i rapporten. 
Huset ligger kring en innegård och ligger vid trafikvägen Rusthållarvägen enligt 
figuren 2. 

Fastigheten byggdes i juli år 1952 och ägs och förvaltas av Einar Mattson AB i 
Stockholm. Byggnadens art har sedan uppförandet varit ett bostadshus.  

Alla figurer nedan är inte skalenliga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bild över kv. Landsfogden 4 med pilmarkering.42 

 

3.1 Byggnadens uppbyggnad 

Huset är typiskt trevånings lamellhus med låglutande sadeltaket enligt figur 3, och 
figur 4. Fastighetens fasad kan beskrivas som enkel med 2 glasfönster, placerade 
efter rumsindelning. Eftersom det inte finns en tydlig dokumentation på 
rumshöjden för lägenheterna har ett ungefärligt värde mätts fram. Värdet antas 
därmed uppfylla minimigränsen på 2,7 meter som Arbetsmiljöverket ställer i sina 
föreskrifter. 
 
Den bärande konstruktionen för fastigheten är ytterväggarna och väggar kring 
trapphuset samt lägenhetsskiljande väggar.43 

 

                                                 
42 www.hitta.se (hämtad 2014-05-02) 
43 Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

Rusthållarvägen 

http://www.hitta.se/
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Figur 3. Fasad mot norr och väster.44 

 

Figur 4. Fasad mot söder.45 

Första våningen nås en halv trappa upp. Det är tre lägenheter på varje plan och 
antalet lägenheter i Landsfogden 4 och Landsfogden 6 uppgår till 88 lägenheter 
med en lägenhetsstorlek från 20 kvm till 70 kvm.  

 

3.1.1 Planlösning 

Då lägenhetsstorlekarna skiljer sig från 20 kvm till 70 kvm förekommer skillnader i 
planlösningen enligt figur 5 och 9. Lägenheterna som är 20 kvm är 1 rum och kök 
och lägenheterna som är större är upp till 3 rum och kök. Planlösningen för 
lägenheterna som är 1 rum och kök har ett kapprum till höger om entrén. 
Vardagsrummet är direktanslutet till entrén med WC, kokvrå och en garderob. För 
lägenheterna som är 2 rum o kök finns ett kapprum placerat vid entrén och till 
vänster är ett kök med matplats placerat. Längre in till vänster bredvid köket är 
sovrummet placerat. Mittemot köket ligger badrummet med vardagsrummet 
bredvid. Från vardagsrummet nås balkongen. 

 

                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid.  
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Figur 5. Planlösning över fastigheten.46 

.Figur 6. Förstoring av planlösningen över fastigheten.47  

 

3.2 Byggteknik för fastigheten 

Byggtekniken från 1950-talet skiljer sig mycket jämfört med dagens byggteknik. 
Denna fastighet är inget undantag utan är ett typiskt 50-tals hus med bl.a. 
ytterväggar av lättbetong. 

                                                 
46 Ibid. 
47 Ibid.  
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3.2.1 Grundkonstruktionen 

Grundkonstruktionen för fastigheten utgörs av platta på mark. Källargolvet består 
av 200 mm betong, mineralull, 70 mm kokaska, 60 mm armerad betong och 
antingen linoleummatta som ytskikt eller parkett eller plattor. 48 

3.2.2 Väggskonstruktionen  

Ytterväggarna utfördes med 250 mm Ytong lättbetong (Ytong är ett svenskt 
varumärke för lättbetongprodukter)49, bärande väggar och trappväggar av 1-stens 
tegel. Övriga innerväggar av 70 mm slaggplattor.  Samtliga invändiga väggytor och 
tak putsad med kalkbruk.  Fasaderna terrasitputsas. 50 

3.2.3 Bjälklagskonstruktionen 

Bjälklaget över bottenvåningen utgörs av 200 mm betong, 70 mm kokaska, 60 mm 
armerad betong och linoleummatta eller parkett eller plattor som ytskikt. Samma 
utförande gäller för övriga mellanbjälklag. Det översta bjälklaget, vindsbjälklaget, 
utgörs av 160 mm betong, 150 mm kutterspån, pappmellanlägg och 7 mm 
kokaska.51  

3.2.4 Ljud 

Då det är en äldre byggnad finns inga dokument tillgängliga som visar fastighetens 
ljudisoleringsegenskaper. Eftersom det inte finns några dokument tillgängliga 
antas att stegljudsnivån klarar kraven från 50-talet.   

3.2.5 Brand 

Ingen teknisk beskrivning för brand finns tillgänglig på byggnaden från den tiden 
därför antas den vara klassificerad som Br 2 enligt BBR 5:21. Regelverket från den 
tiden var ganska likt då byggnaden uppfördes.  
 
Klass EI-30 enligt BBR 5:6 212 antas för byggnadens verksamhetsskiljande 
väggar, dörrar och fönster. Då ytterväggarna är utförda i 250 mm lättbetongblock 
så anses de vara godkända brandmurar i klass A-4 enligt BABS 50. Tegelväggen 
kring trapphuset anses också vara brandsäkert då tegel står emot brand väldigt 
bra.52 

3.2.6 Tillgänglighet 

Huset ligger kring en innegård och ligger vid trafikvägen Rusthållarvägen.  

                                                 
48 Ibid. 
49Xella. Ytong Silka: Ytong lättbetong. 2013 

 http://www.xella.se/se/content/1763.php (hämtad 2014-05-01) 
50 Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 
51 Ibid. 
52 http://brandfritt.se/brandskydd-tegel/ (hämtad 2014-05-08) 

http://www.xella.se/se/content/1763.php
http://brandfritt.se/brandskydd-tegel/
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Huvudingången till byggnaden är synlig och lätt att hitta från innegården.  Entrén 
är inte anpassad för funktionshindrade då det finns trappa. Som figur 7 också visar 
finns ingen ramp. Entrédörren ligger ungefär 400 mm över marknivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Entrén för byggnaden.53 

I byggnadens trapphus finns endast en rak trappa av betong med 
marmorbeklädnad enligt den tekniska beskrivningen. Ingen hiss finns tillgänglig 
vilket är en nackdel vad gäller handikappanpassningen.   

 

                                                 
53 Egen.  
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4 Resultat 

I det här kapitlet ges två olika förslag på ombyggnation av lägenheter till kontor. 
Båda förslagen uppfyller krav för handikappanpassning, brand och ljud. Förslagen 
ska ses som principiella och ej kompletta då den bärande stommen ej har 
analyserats. 
 

4.1 Hur kan dagens krav för tillgänglighet vid 

ombyggnation till kontorslokaler uppfyllas? 

Nedan presenteras två olika skissförslag. Förslagen utförs på halva delen av 
byggnaden, se figur 6. Då andra halva delen av byggnaden är en spegelvändkopia 
kan samma princip av dessa förslag utföras på den andra delen av byggnaden 
också. Förslagen och alla skisser nedan är ej skalenliga.  
 
I alternativen har den bärande konstruktionen i största mån inte ändras för att 
uppnå mer ekonomiskt hållbara lösningar. Istället testades flera möjligheter genom 
att flytta/lägga till icke bärande väggar. Placering av de befintliga fönstren har 
anpassats efter kontorens placering för att tillgodose en god arbetsmiljö med 
dagsljus. Det har även lagts till fler fönster då antalet befintliga inte räckte till. 
Rumshöjderna behålls till dess ursprungliga höjd. 
 
En ramp som lutar 1:12, har måtten 4,8 meter långt, 1,4 meter brett med ett 2 
meter långt vilplan placerades därmed utanför entrén enligt figur 8, därmed 
uppfylls Boverkets krav. 
 

 
 
Figur 8. Brandhiss- och ramplösning.54 

 
En brandhiss placerades innanför byggnaden med måtten 2 x 1,4 meter för att den 
ska kunna utnyttjas av rullstolsbundna personer.   
 

                                                 
54 Egen. 
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Entrédörren behålls till dess ursprungliga form och storlek då bredden var större 
än 1,2 meter och därmed uppfyller Boverkets krav.  
 
Korridorer och övriga passagemått var ursprungligen mindre än 1,3 meter och 
därmed ändrades de korridorer som behölls till minst 1,3 meter. För att en 
rullstolsbunden ska kunna vända har 800 mm mellan kontoren planerats i förslag 
2 så att en rullstolsburen kan komma fram mellan kontorsplatserna i det öppna 
kontorslandskapet.  
 
För var 15:e anställd skall det vara en WC och därmed lades in handikappanpassad 
WC med måtten 1,3 x 1,8 meter in i båda förslagen. För båda förslagen planerades 
även ett mötesrum. 
 
Då det endast finns en trappa och ingen hiss placeras en brandhiss för alla förslag 
med måtten 2 x 1,4 meter, se figur 9. Runt hissen byggs en 200 mm 
lättbetongvägg för att uppfylla Boverkets krav på brandmur för utrymning. 
 
De dörrar som behölls ändrades från att ha karmyttermåttet 690 mm till 900 mm 
för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.55 Befintliga dörrlister 
handikappanpassas för rullstolsbundna genom att tas bort.  
 
I både förslagen utförs korridorerna med ett mått mellan 800-1300 mm vilket 
överensstämmer med vad Boverket kräver för att en rullstolsbunden person ska 
kunna ta sig fram. Mellan kontorsplatserna i förslag 2 görs passageutrymmet 800 
mm så att en rullstolsbunden ska kunna passera. 
 

4.2 Förslag 1 

I det första förslaget, enligt figur 9 presenteras en planlösning över 9 stycken 
cellkontor. Dessa cellkontor är mellan cirka 8-10 kvadratmeter och uppfyller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter över hur stort ett cellkontor för en person ska 
vara.56 

 

                                                 
55 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/Passage/ (hämtad 2014-05-05) 
56 http://www.av.se/fragorochsvar/475.aspx (hämtad 2014-05-05) 

http://www.av.se/teman/kontorsarbete/hur_stort/Passage/
http://www.av.se/fragorochsvar/475.aspx
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Figur 9 Förslag 1, planlösning över cellkontor.57 

 

4.3 Förslag 2 

I förslag nummer 2 presenteras ett förslag på en öppen kontorslösning enligt figur 
10. Kontoren i det öppna landskapet har cirka 10 stycken kontorsplatser, cirka 15 
kvadratmeter för två kontorsplatser. Storleken av kontoren tillgodoser passage 
mellan arbetsplatserna på 800 mm för att en rullstolsbunden ska kunna komma 
förbi.  
 

                                                 
57 Egen.  
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Figur 10. Förslag 2, planlösning av ett öppet kontorslandskap.58 

 

4.4 Hur kan dagens krav för brand och ljud vid 

ombyggnation till kontorslokaler uppfyllas? 

4.4.1 Luftljud 

I båda förslagen placerades ett rum för skrivare mes storleken 1,5 x 1,5 meter för 
att undvika störande ljud från skrivaren. Båda alternativen förseddes även med 
mötesrum. För förslag 2 planerades ett till rum som kan utnyttjas för 
telefonsamtal eller när den anställde behöver extra tyst omgivning för 
koncentration. 

4.4.2 Stegljud 

Som tidigare nämn i rapporten reglerar BABS 50 bl.a. 50-talets ljudkrav. I enlighet 
med BABS 50 där ljudkravet för stegljud som låg på max 50dB för bostäder 
innebär det att kravet som BBR idag ställer för ljudkrav C för kontor som är max 
64dB uppfylls. Justering av bjälklagen för byggnaden behöver därmed inte 
kompletteras då de uppfyller ljudkrav C enligt BBR.  

                                                 
58 Egen.  
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4.4.3 Brand 

I båda skissförslagen utförs en brandhiss med måtten 2 x 1,4 meter. En brandhiss 
antas kunna användas vid brand som en utrymningsväg. Trapphuset och 
brandhissen blir då två separata utrymningsvägar och därmed uppfylls Boverkets 
krav. Väggarna runt hissen utförs i 200 mm lättbetongblock för att klara av de 
krav Boverket ställer på brandmurar. 
 
I övrigt liknar regelverket som fanns för brand på 50-talet dagens och 
flerbostadshuset klassas som Br 2 enligt BBR 5:21. Ytterväggarna för 
flerbostadshuset är godkända brandmurar i klass A-4 då de består av 250 mm 
lättbetong. Minimumkrav för klass A-4 är 200mm. Eftersom dessa ytterväggar är 
klassade A-4 enligt BABS 50 klarar de av dagens BBR krav för Br 2 för kontor, EI 
30. Ytterväggarna anses vara brandsäkra och kompletteringar för dessa utförs 
därmed inte, detsamma gäller för 1-stens teglet kring trapphuset som anses vara 
tillräckligt brandsäkert och kompletteras därmed inte.  
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5 Diskussion 

Vid en ombyggnation krävs flera analyser och undersökningar. Den här rapporten 
behandlar handikappanpassning, brand- och ljudkrav men detta är långt ifrån allt 
som behöver studeras vid en ombyggnation. Konstruktionen, avloppsledningar, 
fönster, ventilation, energi m.m. är några fler faktorer som behöver undersökas 
och analyseras vid en ombyggnation. Vad gäller konstruktionen påverkar det 
mycket hur de nya planlösningarna kan komma att se ut. För att exempelvis 
behålla en befintlig hjärtvägg som var vanligt förekommande för husen på 50-talet, 
innebär det stora begränsningar vid förändringar av planlösningen. Detta kan 
påverka handikappanpassningen på ett negativt sätt. För att exempelvis göra en 
WC handikappanpassad med befintligt bärande vägg runtom blir det väldigt 
komplicerat. WC måste då flyttas till ett annat ställe och då uppstår andra problem 
såsom rördragningar m.m. 
 
De två förslagen som jag har utfört genererar fler personer på samma yta än 
tidigare då det är en ombyggnation från bostäder till kontor. Detta i sin tur leder 
till problem som måste lösas för att ombyggnationen ska bli lyckad och inte 
medföra extra ekonomiska kostnader. Några av problemen som uppstår är om 
den befintliga konstruktionen klarar av den nya mängden personer, om den 
bärande funktionen hos väggarna kvarstår efter de nya fönster- och 
dörrtagningarna, om ventilationen är tillräcklig för den nya mängden personer i 
byggnaden och om flerbostadshuset klarar dagens energikrav. Undersökningar 
över det befintliga flerbostadshuset måste göras för att räta ut frågetecken och 
utifrån undersökningarna planera ombyggnationen. Om detta inte görs riskeras 
det att onödiga ekonomiska kostnader uppstår. Särskilt viktigt är att 
konstruktionstekniska undersökningar utförs för att inte riskera att människors liv 
sätts i fara.  
 
Fler faktorer som bör planers in vid en ombyggnation är bl.a. ledningar till toalett 
och kök. Då toaletten placerades på ett annat ställe en befintligt är frågan hur det 
påverkar dragningarna av avloppsledningarna. Detta kan lösas genom att placera 
toaletten så nära befintlig plats som möjligt för att undvika problem med 
avloppsrörens dragning vilket jag inte gjort i mina förslag. Detta kan medföra 
stora kostnader då nya ledningar behöver dras. Detsamma gäller med köket, hur 
det blir med rören där.  I förslag nummer 1 har jag placerat matsalen där det 
befintliga köket var tidigare placerat, detta underlättar vid installationer av 
vitvarorna och vattenledningarna. I förslag nummer 2 har matsalen däremot inte 
placerats på ursprungligt ställe vilket medför mer arbete och därmed kostnader. 
Det tysta rummet i förslag två placerades avsiktligt inte bredvid trapphuset för att 
undvika onödigt buller, vilket är bra.  
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5.1 Hur kan dagens krav för tillgänglighet vid 

ombyggnation till kontorslokaler uppfyllas? 

Analysen i den här rapporten visar att flerbostadshuset i den här rapporten inte 
uppfyller dagens krav för handikappanpassning. Då detta flerbostadshus är ett 
typiskt 50-tals hus tyder detta på att husen som byggdes under den tiden 
förmodligen inte handikappanpassades. Resultatet tyder på att 
handikappanpassning inte var lika viktigt på 50-talet som det är i dagens samhälle 
då kraven var minimala, om inte obefintliga för handikappanpassning för 
nybyggnationer på 50-talet.  
 
För att en kontorsbyggnad eller vilken byggnad som helst ska vara anpassad för 
rullstolsbundna krävs en tillgänglig entré som ligger i marknivå eller att en 
eventuell markskillnad till entrén tas upp av en ramp. En hiss krävs också för ett 
flerbostadshus med fler en än våning eller om första våningen inte ligger i 
entréplan. Att vid handikappanpassning sätta in en ramp kan förstöra exteriören 
och byggnadens karaktär. Ett ännu sämre val vore om hissen placerades utvändigt 
på husets utsida för att spara yta inomhus, detta då byggnadens karaktär inte skulle 
förbli densamma. Det bästa enligt min mening är om byggnaden från första början 
var i marknivå och hade en hiss. 
 
Att tillgänglighetsanpassa lägenheter är inte alltid så lätt då den bärande 
konstruktioner kan i vissa fall vara en stor utmaning. Lägenheterna hade från 
början korridorer som inte var godkända ur handikappanpassningssynpunkt men 
de korridorer som behölls ändrades för att uppfylla kravet som Boverket ställer på 
passage för handikappanpassning. I förslag 2 planerades ett öppet 
kontorslandskap in med handikappanpassade ytor mellan arbetsplatserna utan 
några större problem. Toaletterna uppfyllde heller inte dagens krav och därmed 
tillgänglighetsanpassades de också. 
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5.2 Hur kan dagens krav för brand och ljud vid 

ombyggnation till kontorslokaler uppfyllas? 

Resultatet som jag har kommit fram till i denna rapport tyder på att kraven för 
bostäder på 50-talet uppfyller för det mesta dagens krav på kontor ur ljud och 
brandsynpunkt. Undersökningarna visar alltså på att flerbostadshusen på 50-talet 
hade liknande krav på brandsäkerhet som dagens krav på kontor. Bostadshuset i 
den här analysen behövde alltså inte kompletteras ur brandsäkerhetssynpunkt i 
någon större omfattning. Detta ger en klar bild över att vid ombyggnationer av 
bostäder från 50-talet till kontor krävs inga omfattande åtgärder ur 
brandsäkerhetssynpunkt. Ur ljudsynpunkt hade dessa lägenheter en uppbyggnad 
som var tillräckliga för att klara av stegljudsnivån för dagens krav i ett 
kontorsutrymme. En kontorsbyggnad kräver i allmänhet inte lika stora krav på 
stegljud som bostäder gör. Skulle detta vara en ombyggnation från bostäder 
uppbyggda på 50-talet till bostäder som ska uppfylla dagens krav skulle 
förmodligen både brand- och ljudkraven inte uppnåtts och större omfattande 
åtgärder skulle behövt utföras.  

 

5.3 Metoddiskussion 

 
För att få en annan synvinkel i arbetet kunde intervjuer har gjorts vilket skulle ha  
givit ett annat synsätt men då materialet av de andra studierna var tillräckligt kunde  
jag begränsa mig med den fakta som framtagits.
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6 Slutsatser  

I studien har en analys gjorts över de främsta problem som kan uppstå vid en 
ombyggnation vad gäller handikappanpassning, brand- samt ljudkrav men även 
andra vanligt förekommande problem vid ombyggnation såsom exempelvis 
avstånd från WC till avloppssystem samt åtgärder för dessa. 
 
Slutsatsen som kan dras efter genomförandet av denna vetenskapliga rapport är att 
det går att bygga om ett flerbostadshus till kontor. Då krav på bostäder i allmänhet 
är strängare än på kontor förenklas omvandlingen någorlunda. Brand och ljud 
uppfylldes utan större ingrepp men handikappanpassningen var däremot 
omfattande vid ombyggnationen av flerbostadshuset från 50-talet. För att 
handikappanpassa ett flerbostadshus innebär handikappanpassning av entré med 
hjälp av en ramp, lägga till en hiss, tillföra en handikappanpassad WC, större 
korridorer för passage m.m. Detta innebär egentligen handikappanpassning av allt 
att just detta flerbostadshus från 50-talet och förmodligen flera från den tiden 
också. 
 
Rekommendationer är att studera den befintliga konstruktionen noggrant för en 
komplett ombyggnation. Att utföra en ombyggnation utan att noggrant analysera 
den befintliga konstruktionen kan i slutändan medföra stora kostnader.  
 
Då det inte funnits någon brand- eller ljuddokumentation för flerbostadshuset har 
antaganden gjorts. Rekommendationen är därmed att rådgöra med en brand- och 
ljudexpert för att få en exakt analys av flerbostadshusets brand- och ljud 
förutsättningar. Därtill blir resultatet mer exakt och korrekt.  

 

6.1 Rekommendationer 

Ett förslag på framtida arbete för vidareutveckling av denna vetenskapliga 
rapports område är att utöver handikappanpassning, brand- och ljudkraven även 
analysera konstruktionen för en mer komplett omvandling. 
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