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I 

Sammanfattning 

Alneskolans slöjdlärare Sara Edström anser att deras trä- och 
metallslöjdssal upplevs som trång, är oändamålsenlig och har brister 
utifrån de gällande arbetsmiljökraven. 

Syftet med denna rapport är att slöjdläraren ska få ett underlag som 
visar hur slöjdsalen kan utformas för att bli effektivare, trevligare och 
uppfylla gällande lagar och rekommendationer. Underlaget som kom att 
innehålla en planritning, rivningsritning, rumsbeskrivning och en 
kostnadsberäkning, ska sedan användas för att få till en verklig 
förändring av slöjdsalens utformning. 

Utformningen grundades på boverkets byggregler, arbetsmiljöverkets 
rekommendationer och slöjdlärarens anvisningar. 

Resultatet visade att slöjdsalen kan utformas så att den blir mer effektiv, 
trevligare och säkrare. Till en kostnad av 125 000 kr kan lokalen 
utformas så att den uppfyller alla regler och rekommendationer samt de 
flesta av anvisningarna som angivits.  



II 

Abstract 

The crafts teacher on Alne elementary school in Örnsköldsvik, Sara 
Edström, believes that the wood working hall of the school is narrow 
and impractical. She believes that the hall has many flaws according to 
the valid demands regarding the work environment. 

The purpose with this study is to get enough material to show the crafts 
teacher how the wood working area could possibly be more effective, 
more pleasant and more satisfying to the valid laws and 
recommendations. The prepared material contains a floor plan drawing, 
a demolition plan drawing, a room description and calculations on how 
to cost them. This material is supposed to be used to get a real 
conversion of the formation of the wood working hall. 

The formation was based on the rules by the Swedish building 
regulations (BBR), the recommendations of the work environment 
authority´s and the instructions from the crafts teacher. 

The results shows that the wood working hall can be transformed to a 
more effective, more satisfying and more secure area. The wood 
working hall can be transformed in a way that meet all the rules and 
recommendations and most of the instructions given to a cost of 
125 000 Swedish kronor.  

 



III 

Förord 

Den här rapporten är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som ingår 
i byggteknikprogrammet vid Umeå Universitet.  

Jag vill tacka Sara Edström för uppgiften och hennes hjälp under 
arbetets gång. Jag vill även tacka Fredrik Ahlenhed byggnadsingenjör 
på Arkinova och Fredrik Häggström min handledare på universitetet. 

Umeå 2015 

Joel Andersson 

 

 



IV 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................................I 

Abstract................................................................................................................................... II 

Förord.................................................................................................................................... III 

Innehållsförteckning ........................................................................................................ IV 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning ........................................................................................ 1 
1.2 Syfte....................................................................................................................................................... 2 
1.3 Mål ......................................................................................................................................................... 2 

2 Förutsättningar ................................................................................................................ 3 
2.1 Boverkets byggregler .................................................................................................................... 3 
2.2 Arbetsmiljöverket ........................................................................................................................... 3 
2.3 SÄKER ARBETSMILJÖ i trä- och metallslöjd ...................................................................... 4 
2.4 Slöjdlärarens anvisningar .......................................................................................................... 5 
2.5 Verktyg ................................................................................................................................................ 5 

3 Genomförande .................................................................................................................. 6 
3.1 Utformning ........................................................................................................................................ 6 
3.2 Ritningar............................................................................................................................................. 8 
3.3 Kostnader ........................................................................................................................................... 8 

4 Resultat ............................................................................................................................... 9 

5 Diskussion och slutsatser ........................................................................................... 10 

Källförteckning .................................................................................................................. 11 

Bilagor ................................................................................................................................... 12 

 



1 

1 Inledning 

I detta kapitel redovisas arbetets bakgrund och problembeskrivning, 
syfte och mål. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  
Alneskolans slöjdlärare Sara Edström anser att deras trä- och 
metallslöjdssal upplevs som trång, är oändamålsenlig och har brister 
utifrån de gällande arbetsmiljökraven. Skolan ligger i Örnsköldsviks 
kommun och deras trä- och metallslöjd innehåller ett antal 
snickerimaskiner, verktygshyllor, förvaringsskåp virkesställ mm. Salen 
har två större bås, ett för varma metallarbeten och ett för ytbehandling. 
Dessutom finns det tre förråd som tillhör slöjdsalen varav ett används 
som spånsugsrum. Figur 1.1 visar salens befintliga utformning. I arbetet 
som lärare ingår också ett ansvar över arbetsmiljön och att den följer 
gällande regler. I dagsläget anser Sara att det finns väldigt många 
brister kring arbetsmiljön, vilket är anledningen till detta arbete.  
 

Figur 1.1 Befintlig utformning. 
 
Salen innehåller fjorton elevarbetsplatser i form av snickarbänkar, som 
är för tätt placerade. Två arbetsplatser är redan bortplockade då de 
tydligt krockat med säkerhetsområdena för maskiner och övriga bänkar. 
Maskinerna är för tätt placerade i förhållande till varandra. Redskapen 
är placerade i ena kortänden av lokalen vilket leder till att eleverna 
oftast behöver gå igenom de andra elevernas säkerhetsområden för att 
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komma till verktygshyllan. Detta leder till onödigt stök då eleverna 
avsiktligt och oavsiktligt knuffar till de som sitter vid bänkarna och 
arbetar vilket leder till störningar i koncentrationen, irritation och i 
värsta fall olyckor. Dessutom är det ineffektiv förvaring av verktygen. 
Det saknas en större öppen yta i salen vilket önskas för arbete i samlad 
grupp. Båset för ytbehandling används väldigt sällan och läraren har då 
dålig uppsikt över eleverna. Golvet upplevs som halt. Förråden utnyttjas 
inte fullt ut. Sara anser att salen ser ut som en verkstadslokal och 
signalerar och inspirerar till praktiskt arbete, den signalerar tradition 
istället för innovation och nytänkande.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att slöjdläraren Sara Edström ska få ett underlag 
som visar hur slöjdsalen kan utformas så att den blir effektivare, 
trevligare och säkrare. Underlaget ska sedan användas för att få till en 
verklig förändring av slöjdsalens utformning. 
 

1.3 Mål 
Målsättningen med detta arbete är att fastställa om det är möjligt att 
utforma lokalen så att de uppfyller de regler, rekommendationer och 
anvisningar som finns utan att några större ombyggnationer behöver 
göras.  

Detta ska redovisas i ett omstruktureringsförslag innehållande 
rivningsritning, planritning, rumsbeskrivning och en 
kostnadsberäkning.  
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2 Förutsättningar 

I detta kapitel redovisas arbetets förutsättningar gällande lagar 
rekommendationer och anvisningar. 

 
2.1 Boverkets byggregler  
I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till plan- och 
bygglagen samt plan- och byggförordningen. Boverkets byggregler 
gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad 
användning. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om 
bostadsutformning, tillgänglighet, driftsutrymmen, rumshöjd, 
brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid 
användning och energihushållning. På grund av att detta arbete inte är 
en nybyggnation utan en mindre ombyggnad så berörs det bara av 
avsnittet om tillgänglighet. Avsnittet tar upp att den byggda miljön ska 
kunna användas av både personer med full rörlighet och personer som 
använder till exempel rullstol, rollator eller käpp (Boverket, 2015). Det 
allmänna råd om tillgänglighetsanpassning som berör utformningen av 
salen är följande.  

”Allmänt råd 
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av 
tillgängligheten och användbarheten för en mindre utomhusrullstol är 
en cirkel med diametern 1,5 m och för en inomhusrullstol en cirkel med 
diametern 1,3 m (BBR 3:113).”  

2.2 Arbetsmiljöverket 
På regeringens uppdrag upprättar arbetsmiljöverket i detalj vilka regler 
som gäller för miljön på jobbet. Detta görs utifrån de yttre ramar som 
anges i arbetsmiljölagen. Kraven som arbetsmiljöverket ställer på 
arbetsmiljön anges i föreskrifter och allmänna råd (Arbetsmiljöverket, 
2015). Nedan följer information om Arbetsmiljöverkets checklista för 
maskiner i träslöjdsalar, föreskrifter på arbetsplatsens utformning och 
föreskrifter för gasolflaskor. 
 
Arbetsmiljöverkets checklista 
Arbetsmiljöverkets checklista för maskiner i träslöjdsalar i grundskolor 
och gymnasieskolor syftar till att underlätta för dem som har ansvaret 
för maskinsäkerheten i undervisningen, så att en bra arbetsmiljö 
erhålls. ”Checklistan utger sig inte för att omfatta samtliga risker, utan 
är ett stöd, och fritar inte arbetsgivaren från kravet på att genomföra 
undersökningar, riskbedömningar eller ansvaret för arbetsmiljön 
(Arbetsmiljöverket, 2010).”  

Denna checklista gav maskinernas rekommenderade riskområden. 
Arbetsområdena anges med mått framför, bakom och på varje sida av 
maskinen. Ett eventuellt större funktionsområde visas också.  Exempel 
på en maskins riskområden visas i figur 2.1. 
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Figur 2.1 Rikt- och planhyvelns riskområden. 
 

Arbetsplatsens utformning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning anger 
regler som påverkar trivseln och säkerheten på arbetsplatsen. Följande 
gäller detta arbete. 
 
Det ska normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till 
utblick vid stadigvarande arbetsplatser och i arbetslokaler. Tillgång till 
utblick och dagsljus bör eftersträvas eftersom det är viktigt för en god 
arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2013). 
 
Golv ska vara utförda så att halkrisken är liten och om det behövs 
motverka halkning. Golv och väggar ska utan svårighet kunna rengöras i 
den omfattning som verksamheten kräver. Där arbetsuppgifterna är 
koncentrationskrävande är det extra viktigt att tänka på 
golvbeläggningens ljudegenskaper (Arbetsmiljöverket, 2013). 
 
GASFLASKOR 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor anger regler som påverkar 
säkerheten på arbetsplatsen. Följande gäller detta arbete. 
 
Gasflaskor ska förvaras så de inte riskerar att ta skada av omgivande 
miljö och aktiviteter samt att ventilationen på förvaringsplatsen 
anpassas så att riskerna vid eventuellt utläckande gas minskar 
(Arbetsmiljöverket, 2014).  

2.3 SÄKER ARBETSMILJÖ i trä- och metallslöjd 
SÄKER ARBETSMILJÖ i trä- och metallslöjds vänder sig till ansvariga i 
kommuner, skolledare, lärare, skyddsombud, arkitekter och 
lärarvikarier och används vid planering av skolbyggnader, skyddsronder 
och för systematiskt arbetsmiljöarbete i skolorna. I häftet behandlas 
aktuella avsnitt från Miljöbalken, Arbetsmiljölagen, Plan- och 
bygglagen, Brottsbalken med förordningstexter, allmänna råd samt 
delegations- och ansvarfördelning (Arvidsson och Johansson 2002, 5). 
Detta häfte används för att komplettera Arbetsmiljöverkets checklista 
och föreskrifter, det stod även allmänna råd och tips om verksamheten.  
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Följande råd och tips påverkade utformningen av slöjdsalen (Arvidsson 
och Johansson 2002). 

 Slöjdsalens verktyg kan förvaras i olika typer av skåp, 
backar, hyllor eller på verktygsväggar. 

 Nöd- och ögondusch rekommenderas att placeras vid 
ingången till metallrummet. 

 Gasolbänken rekommenderas att placeras vid 
utslagsvasken. 

 Bänkarna tar upp minst yta i rummet om de placeras som 
kvadrater av fyra sammansatta bänkar. 

 Parkettgolv rekommenderas som ytskikt. 

 
2.4 Slöjdlärarens anvisningar 
Slöjdläraren Sara Edström angav följande anvisningar på slöjdsalens 
utformning.  

 Inga större ombyggnationer för att hålla kostnaderna nere 
så förändringarna kan bli verkliga.  

 Salen ska innehålla så mycket som möjligt från utarbetad 
inventeringslista (bilaga 1).  

 Salen ska göras mer lättarbetad och utformas så att 
irritation och olyckor minimeras.  

 Målar båset borde tas bort.  

 En öppen yta eller möjligheten till en öppen yta i stora 
salen för att få arbetsplatser för alla delar av 
arbetsprocessen.  

 Nya ytskikt på golv och väggar i arbetsrummen men 
befintligt golv i metallrummet, för att få en mer 
inspirerande och säkrare miljö. 

2.5 Verktyg 
I detta arbete har byggdesignprogrammet Revit Architecture 2013 och 
kalkylprogrammet Bidcon använts. Dessa program valdes eftersom de 
finns tillgängliga på universitet och de har ingått i tidigare kurser så 
baskunskaperna om dem finns. Revit är en produkt från Autodesk som 
är världsledande inom tjänster och program för 3D-design, teknik och 
underhållning. Revit är speciellt framtaget för byggnadsinformations-
modellering och inkluderar funktioner för arkitektonisk design, 
ventilation, el och VVS, konstruktionsteknik och byggnation (Autodesk, 
2015). Bidcon är en produkt från Consultec som utvecklar 
användarvänliga och effektiva programvaror för hela byggindustrin och 
för hela byggprocessen. Bidcon är framtaget för kalkylarbeten och för 
att säkerställa de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller 
ställda krav. Bidcon har varit på marknaden i 20 år och är i dagsläget ett 
av de mest använda kalkylprogrammen inom byggbranschen 
(Consultec, 2013). 
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3 Genomförande 

Arbetet började med att komma fram till vilka handlingar som 
omstruktureringsförslaget borde innehålla för att kunna bidra till en verklig förändring 
av slöjdsalen. Ett försök med att skaffa information från Örnsköldsviks kommuns 
fastighetsavdelning gjordes, men detta gav inget resultat. Istället togs beslutet att det 
skulle innehålla en rivningsritning, planritning, rumsbeskrivning och en 
kostnadsberäkning i samråd med min handledare på universitetet Fredrik Häggström 
och min uppdragsgivare Sara Edström.  
 
Därefter införskaffades information kring gällande regler, rekommendationer och 
anvisningar från BBR, Arbetsmiljöverket, uppdragsgivaren och häftet SÄKER 
ARBETSMILJÖ i trä- och metallslöjd. Arbetet fortsatte sedan genom att fastställa 
rummens utseende och funktion. Det beslutades att rummet för ytbehandling rivs och 
de nya ytskikten valdes ut. Därefter gjordes utformningstester med inredingen från 
inventeringslista. När utformningen av slöjdsalen var fastställd upprättades ritningarna, 
rumsbeskrivningen och kostnadsberäkningen. Nedan redovisas mer ingående 
genomförandet kring utformning, ritningar och kostnader. 
 

3.1 Utformning 
Här beskrivs rummens tänkta funktion och motiveringar kring inventariernas placering 
och rummens utformning.  
 
Rum 1001: 
Rum 1001 kommer i stort att behålla sin nuvarande funktion som träslöjdsrum, då den 
är tänkt att innehålla samma typ av bänkar och maskiner som tidigare. Den stora 
skillnaden är att rummet görs större för att kunna möta önskemålen.  

Gasolskåpet som enligt arbetsmiljöverket ska ha ett ventilationsrör kopplat till sig får av 
ekonomiska skäl stå kvar på sin nuvarande position. Tanken är att svarvskåpet också 
blir kvar på sin befintliga position, då den tillsammans med gasolskåpet är underlag för 
en bänkskiva som skivputsen och kontursågen är monterade på. Dessa maskiner 
kommer även de bli kvar på samma plats då de uppfyller arbetsmiljöverkets 
rekommendationer tillräckligt för att Sara ska kunna godkänna deras arbetsområden 
samtidigt som de uppfyller sina funktioner väl. 

Diskbänken med tillhörande underskåp från ytbehandlingsrummet är tänkt att placeras 
mot väggen till spånsugsrummet, detta för att det är en billig lösning då det redan finns 
vatten- och avloppsanslutning där till nuvarande handfat. Väggskåp kommer sättas upp 
över diskbänken för förvaring av bland annat ytbehandlingsmaterial. Stänkskydd är 
tänkt att monteras mellan diskbänk och väggskåp. 

När maskinernas placering i rummet skulle bestämmas ritades varje maskins 
arbetsområde upp i Revit och testades på olika positioner. Detta för att kunna bedöma 
om alla maskiner kommer kunna användas samtidigt. De större maskinerna placeras 
med stor fördel längs med fönstren. Dels för att det ger ett bra dagsljusinsläpp men 
också för att de är placerade där i nuläget vilket medför en billig lösning gällande 
installationskostnader.  Planhyveln som har ett väldigt stort riskområde kommer dock 
få en ny plats för att inte behöva dela de andra maskinernas säkerhetsområden.  
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Skåp, virkeshylla och virkeskonsoler placerades ut efter väggarna med tanke på att 
skapa plats för verktygsväggen och whiteboard. Verktygsväggen är ett önskemål från 
Sara Edström för att få en mer effektiv förvaring av verktygen.   

Snickarbänkarnas plats i rummet bestämdes genom att kvadrater som tog upp ytan av 
fyra sammansatta bänkar ritades upp i Revit, och placerades ut på olika ställen i 
rummet. Den bästa lösningen för att få in så många bänkar som möjligt vart tre grupper 
av fyra bänkar mitt i rummet och två stycken mot väggen. Andra bänkformationer 
testades, men detta visa sig vara den mest gynnsamma. Kontroll på att alla testade 
utformningar var tillgänglighetsanpassade enligt BBR gjordes genom att föra en cirkel 
med diametern 1,5 m genom rummets öppna ytor utan att den rörde vid något.  

Som nytt ytskikt på golvet i träslöjdsalen valdes en ljus pastillmönstrad gummimatta. 
Pastillmönstret för att mattan ska bli halksäkrare. Säker arbetsmiljö i trä- och 
metallslöjd rekommenderar parkettgolv men det tyckte inte Sara Edström var ett bra 
alternativ. Gummi valdes för att det rekommenderas i denna typ av lokal och uppfyller 
arbetsmiljöverkets regler (Golvbranschen, 2015). Väggarna i träslöjdsalen målas om till 
en ljus färg. Enligt Sara Edström skapas en mer inspirerande miljö med ljusa färger. 
 
Rum 1002: 
Rum 1002 är tänkt att fungera som ett förvaringsutrymme för mobila maskiner och som 
torkrum vid ytbehandlingar. Torkbänkskivan från ytbehandlingsrummet kommer att 
kapas och placeras högt mot fönstren så det finns plats för maskinerna under. På 
kortsidan av bänken placeras hyllor för målarfärg. Detta är en bra lösning då 
diskbänken är tänkt att placeras precis vid ingången till detta rum. Bokhyllan placeras 
framför dörren som inte används till angränsande sal.  
 
Rum 1003: 
För att hålla kostnaderna nere kommer detta rum bli orört och fortsätta vara ett 
spånsugsrum. 
 
Rum 1004: 
Rum 1004 är tänkt att bli ett förråd. Här placeras de två mindre förvaringsskåpen 
ovanpå varandra och hyllor för förvaring. Rummet är i dagsläget ett kontor men 
används knappt då slöjdlärarna även har kontor i lärarrummet. 
 
Rum 1005: 
Rum 1005 kommer behålla sin nuvarande funktion som metallrum. Ögon- och 
nöddusch placeras vid ingången och gasolbänken vid utslagsvasken enligt 
rekommendationer från SÄKERARBETSMILJÖ i trä- och metallslöjd. Precis som för 
maskinerna i rum:1001 ritades varje maskins arbetsområde upp i Revit och testades på 
olika positioner. Rummet är väldigt trångt och ska även rymma en skruvbänk. Därför 
blev lösningen att slipstenen och plåtsaxen får dela riskområde. Plåtskåpet placeras en 
bit ut från väggen så slipstenen kan användas ovanpå med rätt arbetsområde. 
Stångmaterialet placeras ovanför skruvbänken. Fria hörn är tänkt att fungera som 
förvaring för huggkubben och plåtmaterial.  
 
Som ytskikt på väggarna mot angränsade lokaler valdes både kakel och målning. Från 
golvet och 1,5 m upp valdes ett stänkskydd av kakel, mellan tak och kakel kommer 
väggen målas om. Som tidigare väljs ljusa färger på ytskikten då de enligt Sara Edström 
ger en mer inspirerande miljö.  
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Rum 1006: 
Rum 1006 tas enligt anvisningar från Sara Edström bort. Med tanke på miljön och för 
att hålla kostnaderna nere återanvänds diskbänk och skåp i rum 1001, torkbänken 
återanvänds i rum 1002.  

 
3.2 Ritningar 
Till hjälp för att göra ritningarna har tillgång till salen funnits för att göra inmätningar 
och en gammal planritning. Fredrik Ahlenhed byggnadsingenjör på Arkinova som har 
svarat på frågor kring ritningarnas utseende. Ritningarna upprättades med 
dataprogrammet Revit Architecture 2013. 

 
3.3 Kostnader 
Följande togs med i kostnadsberäkningen, rivning av väggar, rivning av beläggningar, 
nya beläggningar samt flytt av diskbänk, arbetsbänkar, snickarbänkar, skåp och 
maskiner. Beräkningarna redovisas både i en A´-prislista och som en möjlig 
anbudssumma. I A´-prislistan ingår material och en medelarbetskostnad på 370 kr/tim. 
I anbudssumma är även omkostnader, centraladministration och vinst medräknade. I 
rapporten redovisas kostnaden exklusive moms. Kostnadsberäkningarna utfördes i 
dataprogrammet Bidcon. 

Matrialpriset på 359 kr/m2 för gummimattan fördes in manuellt i Bidcon då det inte 
fanns med i deras utbud (Golvshop. 2010). Detsamma gäller priset på 30 000 kr för flytt 
och installation av snickarbänkar och maskiner (bilaga 2). 
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4 Resultat 

Vald utformningen av slöjdsalen visas i figur 4.1. Anbudssumman för att genomgöra den 
tänkta ombyggnationen blev 125 000 kr. Ritningar, rumsbeskrivning och en 
kostnadsberäkning bifogas (bilaga 3-7). 

 

Figurer 4.1 Planlösning med säkerhetsområden 
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5 Diskussion och slutsatser 

Resultatet visade att salen kan utformas så att den uppfyller eller tar hänsyn till gällande 
regler och rekommendationer. De gick även att uppfylla de flesta av Sara Edströms 
anvisningar men inte alla. Det som framförallt fattas av anvisningarna är två av de 
önskade sexton snickarbänkar från inventeringslistan. Det är 
tillgänglighetsanpassningen som gör det svårt att få in alla snickarbänkar men den 
bidrar samtidigt till att lösningen blir öppen och tar bort trånga passager som i nuläget 
leder till irritation och koncentrationssvårigheter. Utformningen har ingen öppen yta, 
men möjligheten till att skapa en tillfällig finns. Genom att ta bort snickarbänksgruppen 
närmast ingången kan en stor öppen yta på ca 23 m2 skapas. 

Som man kan se i figur 4.1 så är det egentligen bara skivputsen som helt följer 
arbetsmiljöverkets rekommendationer gällande arbetsområde. Alla maskiner förutom 
slipsten och plåtsaxen har ändå bedömts av Sara Edström vara funktionsdugliga, säkra 
och kan användas samtidigt. Vad det gäller slipstenen och plåtsaxen gjordes 
bedömningen att de inte får användas samtidigt då de tydligt delar arbetsområd. 
Firman som gjorde kostnadsbedömningen på att flytta och installera maskinerna tyckte 
också att placeringen såg bra ut. 

Ett sätt att skapa mer yta och möblerings möjligheter skulle vara att flytta spånsugen till 
det nuvarande lilla kontoret eller flytta den utomhus, man skulle då kunna öppna upp 
väggen mot de två övre förråden eller alla tre. Men då större ombyggnationer skulle 
undvikas var det inte ett alternativ i detta arbete.  

Ritningarna och rumsbeskrivningen borde kompletteras med en tekniskbeskrivning, 
dock bedömdes en sådan inte vara nödvändig i detta arbete. Eventuell nya eldragningar 
och rördragningar till spånsugen från maskiner och bänkar är inte med i 
kostnadsberäkningen. Försök gjordes på att få en kostnadsuppskattning av 
omdragningarna till spånsugen, det gav inget resultat då det ansågs för komplicerat för 
att ge ett rimligt svar utan att göra ett tidskrävande arbete. 

Sara Edström är nöjd med handlingarna som har tagits fram och tror de kommer bidra 
till en förändring av slöjdsalen. Det är långt ifrån säkert att hon kommer lyckas med att 
få igenom alla förslag på förändringar men hon anser att det finns goda chanser att få 
igenom delar av dem. Hon kan nu tydligt visa en altrenativ utformning av slöjdsalen 
som förbättrar arbetsmiljön. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Inventeringslista 
 
Bilaga 2: Maskin- och bänkkostnader 

 
Bilaga 3: Rivningsritning 

 
Bilaga 4: Planritning 
 
Bilaga 5: Rumsbeskrivning 
 
Bilaga 6: A´-prislista 
 
Bilaga 7: Anbudssumma 
 



Objekt Antal Bredd Djup Höjd Kommmentar

Maskiner(fasta)

Pelarborr 1 0,4 0,5 2 Måste vara med

Bandsåg 1 0,85 0,6 2 Måste vara med

Rikt/planhyvel 1 1,3 0,6 1 Måste vara med

Svarv 1 1,7 0,45 1,4 Måste vara med

Skivputsmaskin 1 0,4 0,2 0,4 Måste vara med

Elektrisk kontursåg 1 0,5 0,25 0,4 Måste vara med

Pelarslip 1 0,7 0,4 1,2 I varmrum

Slipsten 1 0,5 0,5 0,3 I varmrum

Plåtsax 1 0,35 0,6 0,5 I varmrum

Maskiner(mobila)

Huggkubbe 1 0,55 0,55 0,55 Finnas plats för i varmrum

Planhyvel 1 0,65 0,5 0,65 Finnas plats för

Fräs 1 0,6 0,5 0,65 Finnas plats för

Täljhästar 2 1 0,5 0,7 Finnas plats för

Skåp/förvaring

Elevskåp (ES) 4 1 0,6 2 Måste vara med

Matrialskåp 1 1 0,6 2 Måste vara med

Förvaringsskåp (FS1) 1 1 0,6 2 Måste vara med

Förvaringsskåp (FS2) 2 1 0,3 1 Måste vara med

Förvaringsskåp (FS3) 1 1 0,6 0,8 Måste vara med

Förvringsskåp (FS4) 2 0,5 0,6 1 Måste vara med

Metallskåp 1 0,5 0,5 0,9 I varmrum

Plankställ med underskåp 1 2 0,6 2 Måste vara med

Plåt ställ 1 0,7 0,4 1 I varmrum

Virkeshylla 1 1 0,8 2 Måste vara med

Bokhylla 1 1 0,3 1 Måste vara med

Gasolförvaring 1 0,6 0,6 1 Måste vara med

Svarvredskap 1 0,6 0,6 1 Måste vara med

Skivställ 1 1,5 0,5 1 Måste vara med

Övrigt

Diskbänk 1 1,5 0,6 0,9 Måste vara med

Hylla – torkning målade saker 1 1,5 0,3 Eller liknande

Snickarbänk 12 till 16 1,4 0,52 0,8 Minst 12 ju fler dess bättre

bänkar för gersågar 2 0,8 0,2 0,4 Kan vara ovanpå låga skåp

Arbetsbord - skruvstycke 1 1,8 0,6 0,9 I varmrum

Arbetsbord - gasol 1 1 0,65 0,8 I varmrum

Nöd dusch 1 Finnas plats för i varmrum

Väggyta

Verktygsvägg 2 0,25 3,5 Eller liknande

Whitebord 1 1,95 0,07 1,5 Måste vara med

Målarfärgsvägg 1 0,2 2 Finnas plats för

Hylla-Stångmatrial 1 2 0,3 Finnas plats för i varmrum

Hylla-gerlåda 2 0,5 0,3 0,3 Eller liknande

Hylla-monteringspelare 1 1 0,6 0,5 Eller liknande
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FS
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81.0 m²

1001
TRÄSLÖJD

5.0 m²

1002
FÖRRÅD

3.5 m²

1003
SPÅNSUG

4.0 m²

1004
KONTOR

7.5 m²

1006
YTBEH. 9.5 m²

1005
METALL

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV UPPDRAGS.NR

ORT/DATUM KOD/TYP/POS RITNINGSNUMMER ÄNDR BET
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HANDLÄGGARE
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OMBYGGNAD

1:50

A-40.1-101

ALNESKOLANS SLÖJDSAL

05/08/15

J.A

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RIVNINGSRITNING - Plan1

J.Andersson

FÖRKLARINGAR
ES = ELEVSKÅP
FS = FÖRVARINGSSKÅP
VS = VERKTYGSSKÅP
MS = MATRIALSKÅP

VÄGG/BYGGNADSDEL SOM RIVS/DEMONTERAS

(LITTERA) BEF. FAST INREDNING SOM DEMONTERAS

A Umeå universitet

Y

Y

G GOLVBELÄGGNINGAR SOM RIVS

Y YTSKIKT PÅ VÄGG SOM RIVS

G

FÖRESKRIFTER
INREDING SOM DEMONTERAS FLYTTAS TILL ANGIVEN
PLATS AV BESTÄLLARE.
ALLA DÖRRAR ÄR BEFINTLIGA.
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ELC

SKIVPUTS

KONTURSÅG

HYVEL

BANDSÅGSVARVPELARBORR

ES
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VIRKES-
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VERKTYGSVÄGG

89.0 m²

1001
TRÄSLÖJD

5.0 m²

1002
FÖRRÅD OCH TORKRUM

3.5 m²

1003
SPÅNSUG

4.0 m²

1004
FÖRVARING

9.5 m²

1005
METALL

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV UPPDRAGS.NR

ORT/DATUM KOD/TYP/POS RITNINGSNUMMER ÄNDR BET

SKALA
HANDLÄGGARE

ANSVARIG

20
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-0

5-
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6:
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vt

A

OMBYGGNAD

A-40.1-102

ALNESKOLANS SLÖJDSAL

05/09/15

J:A

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Plan 1

J. Andersson

A Umeå universitet

FÖRKLARINGAR
ES = ELEVSKÅP
FS = FÖRVARINGSSKÅP
MS = MATRIALSKÅP
NUT = NÖDUTGÅNG
ELC = ELCENTRAL

FÖRESKRIFTER

NY GUMMIMATTA MED PASTILLMÖNSTER SKA VARA
NORAMENT 825 I KULÖR 0884. UTLÄGGNINGEN UTFÖRS
MED ETT UPPVIK MED HÖJDEN 100 MM LÄNGS VÄGGARNA.
KAKEL YTSKIKTEN SKA VARA 1,5 M HÖGA FRÅN
GOLVNIVÅN.
ALLA DÖRRAR ÄR BEFINTLIGA.

Y

Y

G

G
Y

NYTT GUMMIGOLV MED PASTILLMÖNSTER

NY KAKELVÄGG

BEFINTLIGA DEMONTERADE  MASKINER,
BÄNKAR OCH SKÅP I NYA LÄGEN

(LITTERA)

MASKINERNAS ARBETSOMRÅDEN
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Alneskolan 
Ombyggnad av slöjdsal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RUMSBESKRIVNING 
 

 
 
 
Denna beskrivning avser att redovisa ytskikt och rumskompletteringar. 
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GENERELLA ÅTGÄRDER 
 
BEGREPPSBESTÄMNINGAR 
 
Följande förkortningar används: 
 
G = golv 
 
S = sockel 
 
V = väggar 
 
T = tak 
 
Ö = övrigt, inredningar, utrustningar mm 
 
AMA kod = kod i teknisk beskrivning 
 
ALLMÄNT 
 
Endast rum med byggåtgärder redovisas i denna rumsbeskrivning 
 
RIVNING, DEMONTERING 
 
Omfattning av rivning och demontering av byggdelar redovisas på rivningsritningar. 
 
LAGNING 
 
Lagning efter rivning, demontering och håltagning skall utföras lika omgivande ytor. 
 
Målning av lagningar utförs lika intilliggande yta med erforderlig extra underbehandling så att 
inga avvikelser mellan befintliga och nya ytor uppstår. 
 
Bättringsmålning av målade väggar efter rivning och demontering av inredning/utrustning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

(ALNESKOLANS SLÖJDSAL) 

OMBYGGNAD 

RB/3 

 UPD.NR UPPRÄTTAD REVIDERAD 

    

TEXT AMAKOD MÅLNING KULÖR 

 
1001 Renoverade träslöjd 

Träslöjd 

    

RIVNING: 
Befintlig matta på golv 
Befintliga skåp och bänkar demonteras och 
återanvänds 
Befintliga maskiner demonteras och återanvänds 
 

   

KOMPLETTERING: 
Efterlagning efter rivning 

   

NYTT: 
Diskbänk från rum:1006 monteras 
 

   

G: Gummimatta 
 

MJH FB Pastillmönstrad 

S: Gummisockel NSM FB  

V: Ommålning 
 

LCS.2 
 

955-25510 Vit 

T: Befintlig 
 

   

O: Återmontering av maskiner, skåp och bänkar 
Diskbänk monteras 

   

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 



 (ALNESKOLANS SLÖJDSAL) 

OMBYGGNAD 

RB/4 

 UPD.NR UPPRÄTTAD REVIDERAD 

    

TEXT AMAKOD MÅLNING KULÖR 

 
1002. Renoverade förråd och torkrum 

Förråd och torkrum 

    

RIVNING: 
Befintligt skåp demonteras och återanvänds. 
 

   

KOMPLETTERING: 
Efterlagning efter rivning 
 

   

NYTT: 
 

   

G: Befintlig    

S: Befintlig    

V: Befintlig    

T: Befintlig    

Ö:     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



 (ALNESKOLANS SLÖJDSAL) 

OMBYGGNAD 

RB/5 

 UPD.NR UPPRÄTTAD REVIDERAD 

    

TEXT AMAKOD MÅLNING KULÖR 

 
1005. Renoverad metallrum 

Metallrum 

    

RIVNING: 
Befintliga skåp och bänkar demonteras och 
återanvänds. 
Befintligt kakel på vägg rivs 
 

   

KOMPLETTERING:  
Efterlagning efter rivning 
 

   

NYTT: 
 

   

G: Befintlig    

S: Befintlig    

V: Kakel 1,5 m upp från golvet 
Ommålning mellan kakel och tak 
 

MBE.221 
LCS.2 

FB 
955-25510 

Ljusbrun 
Vit 

T: Befintlig    

Ö:     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ALNESKOLANS SLÖJDSAL) 

OMBYGGNAD 

RB/6 

 UPD.NR UPPRÄTTAD REVIDERAD 

    

TEXT AMAKOD MÅLNING KULÖR 

 
1006. Renoverad ytbehandlingsrum 

Ytbehandlingsrum 

    

RIVNING: 
Väggar mot rum:1001 rivs 
Befintliga skåp och bänkar demonteras och 
återanvänds. 
Diskbänk demonteras och återanvänds. 
 

   

KOMPLETTERING: 
Efterlagning efter rivning 
  

   

NYTT: 
 

   

G: -    

S: -    

V: -    

T: - 
 

   

Ö: Detta rum kommer bli en del av rum:1001    

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektkod Projektbenämning
Analys av slöjdsal

Ort
Umeå

Beställare
Sara Edström

Urval Datum
2015-05-10

Räknat
Joel Andersson

Kontrollerat Sida
1

Nettokalkyl [Kalkylpost]

100
1 Ytskikt

100
1 Rivning limmade golv/plastplattor inkl lim 95,0 m2 2,21 210 0,130 12,4 0,00 0 50,31 4 780

100
1 Gummimatta med uppvik 95,0 m2 0,00 0 0,000 397,00 37 715 397,00 37 715

100
1 Glasfiberväv/målning 966-30519, bef målad (UE) 70,0 m2 0,00 0 0,000 149,00 10 430 149,00 10 430

100
1 Demontering

100
1 Demontering/återmontering högskåp 8,0 st 4,00 32 1,330 10,6 0,00 0 496,10 3 969

100
1 Demontering/återmontering bänkskåp 4,0 st 4,00 16 1,220 4,9 0,00 0 455,40 1 822

100
1 Demontering/återmontering bänkskiva 2,0 m1 2,00 4 0,620 1,2 0,00 0 231,40 463

100
1 Montering

100
1 Demontering/återmontering väggskåp 3,0 st 4,00 12 1,000 3,0 0,00 0 374,00 1 122

100
1 Demontering/återmontering bänkskåp 4,0 st 4,00 16 1,220 4,9 0,00 0 455,40 1 822

100
1 Stänkskydd av väggplastmatta, 1000x1200 mm (UE) 1,0 st 0,00 0 0,000 297,00 297 297,00 297

100
1

Samntliga arbetsbänkar och maskiner (Även rum
1005) 1,0 st 0 0,0 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000

100
1 Demontering/återmontering diskbänk 1,0 st 2,00 2 0,710 0,7 0,00 0 264,70 265

100
1 Demontering/återmontering bänkskiva 2,0 m1 2,00 4 0,620 1,2 0,00 0 231,40 463

100
1 Demontering/återmontering högskåp 7,0 st 4,00 28 1,330 9,3 0,00 0 496,10 3 473

100
2 Demontering

BD Benämning Mängd Enh S% Material
[kr/enh]

Material
[kr-tot]

Tid
[tim/enh]

Tid
[tim-tot]

UE
[kr/enh]

UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

F:\EXAMEN~1\MOMENT~2\LEVERA~1\KOSTNA~1\KOSTNA~1\Bidcon\ALTERN~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.89 Utskriven 2015-05-28 08:51:03 av Umeå universitetSida 1 av 3
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Projektkod Projektbenämning
Analys av slöjdsal

Ort
Umeå

Beställare
Sara Edström

Urval Datum
2015-05-10

Räknat
Joel Andersson

Kontrollerat Sida
2

Nettokalkyl [Kalkylpost]

100
2 Demontering/återmontering högskåp 1,0 st 4,00 4 1,330 1,3 0,00 0 496,10 496

100
2 Montering

100
2 Demontering/återmontering bänkskiva 2,0 m1 2,00 4 0,620 1,2 0,00 0 231,40 463

100
4 Montering

100
4 Demontering/återmontering högskåp 1,0 st 4,00 4 1,330 1,3 0,00 0 496,10 496

100
5 Ytskikt

100
5 Rivning kakel på vägg inkl. fästmaterial 6,0 m2 5,90 35 0,370 2,2 0,00 0 142,80 857

100
5 Stänkskydd av kakel 10,0 m2 5 170,84 1 708 1,230 12,3 0,00 0 625,94 6 259

100
5 Glasfiberväv/målning 966-30519, bef målad (UE) 7,0 m2 0,00 0 0,000 149,00 1 043 149,00 1 043

100
6 Demontering

100
6 Demontering/återmontering bänkskåp 5,0 st 4,00 20 1,220 6,1 0,00 0 455,40 2 277

100
6 Demontering/återmontering diskbänk 1,0 st 2,00 2 0,710 0,7 0,00 0 264,70 265

100
6 Demontering/återmontering bänkskiva 2,5 m1 2,00 5 0,620 1,6 0,00 0 231,40 579

100
6 Rivning

100
6 Rivning förrådsväggar av stål/nät inkl. dörrar 10,0 m2 9,59 96 0,160 1,6 0,00 0 68,79 688

100
6 Utlagning av spår på vägg efter rivna väggar 2,5 m1 6 4,62 12 0,160 0,4 0,00 0 63,82 160

BD Benämning Mängd Enh S% Material
[kr/enh]

Material
[kr-tot]

Tid
[tim/enh]

Tid
[tim-tot]

UE
[kr/enh]

UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

F:\EXAMEN~1\MOMENT~2\LEVERA~1\KOSTNA~1\KOSTNA~1\Bidcon\ALTERN~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.89 Utskriven 2015-05-28 08:51:03 av Umeå universitetSida 2 av 3



Projektkod Projektbenämning
Analys av slöjdsal

Ort
Umeå

Beställare
Sara Edström

Urval Datum
2015-05-10

Räknat
Joel Andersson

Kontrollerat Sida
3

Nettokalkyl [Kalkylpost]

100
6 Utlagning av spår på golv efter rivna väggar 6,0 m1 17,68 106 0,160 1,0 0,00 0 76,88 461

             

10 Summa: Mark sammansatta 2 321 78,0 79 485 110 662
             

Totalt 2 321 78,0 79 485 110 662

BD Benämning Mängd Enh S% Material
[kr/enh]

Material
[kr-tot]

Tid
[tim/enh]

Tid
[tim-tot]

UE
[kr/enh]

UE
[kr-tot]

Nettopris
[kr/enh]

Nettopris
[kr-tot]

F:\EXAMEN~1\MOMENT~2\LEVERA~1\KOSTNA~1\KOSTNA~1\Bidcon\ALTERN~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.89 Utskriven 2015-05-28 08:51:03 av Umeå universitetSida 3 av 3



Projektkod Projektbenämning
Analys av slöjdsal

Ort
Umeå

Beställare
Sara Edström

Urval Datum
2015-05-10

Räknat
Joel Ander...

Kontrollerat Sida
1

Slutsida

       
KOLLEKTIV- Nettokalkyl (inkl objtgg) 78 Obj.faktor 1,00
LÖNER Omkostnadskalkyl 0

Etablering & diverse 0
Summa arbetstid 78 tim Medeltimkostnad 370 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 28 856 kr (varav man.) 0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NETTO- Material (Nettokalkyl) 2 321
KOSTNADER Maskiner (Nettokalkyl) 0

Löner tjänstemän (Nettokalkyl) 0
SUMMA NETTOKOSTNADER: 2 321 kr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OM- Omkostnadskalkyl 0
KOSTNADER Arbetsledning 5 771 20 % på lönekostnaden

Maskiner div 780 10 kr/tim
Förbrukningsmaterial 116 5 % på material
Transporter 0
Bodar/container 0
Avfallshantering 0

SUMMA OMKOSTNADER: 6 667 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UE UE (Nettokalkyl) 79 485

Mark 0
Smide 0
Plåtslageri 0
Målning 0
Mattläggning 0
Kakel/Klinker 0
x

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INSTALLA- El 0
TIONER Rör 0

Vent 0
Styr & regler 0
Kyla 0
Hiss 0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT- A- och K-handlingar 0
ERING Installationshandlingar 0

Installationssamordnare 0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMMA UE/KONSULT: 79 485 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTKOSTNAD: 117 329 kr
Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALADM/ Material 10 % 232 kr
VINST UE/Konsult 5 % 3 974 kr

Omkostnader 10 % 667 kr
Kollektivlöner 10 % 2 886 kr

Justering 0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 125 088 kr

       
ANBUDSSUMMA INKL MOMS: 156 360 kr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTDATA NYCKELTAL
Bruttoarea (BTA) 0 m2 kr/m2 tim/m2
Bruttovolym (BTV) 0 m3 kr/m3 tim/m3
Boarea (BOA) 0 m2 kr/m2 tim/m2
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