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FÖRORD  
 

Huvudämnet för detta examensarbete är arkitektur. Arbetet omfattar 15 poäng på C-nivå 

och är resultatet av ett samarbete mellan författarna och AB Sandvik. Examensarbetet 

avslutar härmed vår utbildning till byggnadsingenjörer med inriktning mot arkitektur och 

miljöanalys vid Högskolan i Gävle.  

 

Med detta förord vill vi rikta ett stort tack till vår externa handledare Bengt Persson, 

byggprojektchef på AB Sandvik, som bistått med kunskap och information. Ett speciellt 

tack vill vi även ge vår interna handledare Marita Wallhagen, forskningsassistent på 

Högskolan i Gävle, som väglett oss genom arbetets gång.  

 

Givetvis vill vi också tacka övrig personal på Sandviks byggnadsavdelning och 

resterande personer som bidragit med sin erfarenhet och hjälp för att göra denna rapport 

möjlig. 

 

 

 

Högskolan i Gävle, 2 juni 2008 

 

Johanna Norlin  

Anna Ring 

 

 





ABSTRACT 
 

The construction industry works today with a time limit, therefore it is important to have 

rational tools to improve the efficiency in the building process. That’s the reason for this 

report, where a standard for interior finishes has been developed for Sandvik. The 

standard for interior finishes is designed as a program for room functions and includes 

office space and sanitary areas. It is a proposal showing how Sandvik can design their 

premises in the future. Today there is a special constructions department which deals with 

all projects in the area. The problem is, however, that everyone works on the basis of their 

own experiences which have caused the lack of uniformity in the facilities of Sandvik.  

 

The starting point to enable this study has been how Sandvik’s offices and premises look 

today. Among other things their finishes have been studied, interviews with concerned 

people have been made and the function of the main repository has been explored. What 

the people at the constructions department start with at new projects and why has also 

been studied. The interviewed persons are mainly employees at the constructions 

department, but also other people involved in Sandvik’s projects.  

 

In order to make different standpoints in the choice of materials in the premises a study of 

those has been made. The selected materials are presented in the standard for interior 

finishes, where as much information as possible has been included. For surfaces have 

suppliers, colour and material been clarified. Suppliers have been determined for the firm 

interior equipment, while the manufacture has been selected for the movable furniture. 

The standard for interior finishes is supplemented with drawings to illustrate what the 

rooms may look like, but also to provide a simple way to show adequate places for firm 

interior equipment.  

 

Sandvik’s vision is to be a successful company. The hope with the standardisation is to 

streamline the building process and thereby make gains in both time and money. 

To obtain a better working environment and thereby make the employers feel better is 

also a purpose for this report. 



 



SAMMANFATTNING 
 

I den allt mer stressade byggbranschen är det viktigt att få rationella verktyg att arbeta 

efter för att effektivisera projekteringsarbetet. Det är anledningen till att denna rapport 

gjorts, där en rumsstandard tagits fram åt Sandvik. Rumsstandarden är utformad som ett 

rumsfunktionsprogram och omfattar kontorsutrymmen samt våtrum. Det är ett förslag på 

hur Sandvik kan utforma sina lokaler i framtiden. Idag finns en särskild 

byggnadsavdelning på området som sköter all projektering. Problemet är dock att alla 

arbetar utifrån sina egna erfarenheter, vilket har skapat oenhetlighet i deras lokaler.  

 

För att möjliggöra denna studie har utgångspunkten varit hur det ser ut idag i Sandviks 

kontor och lokaler. Bland annat har deras ytskikt studerats, intervjuer med berörda 

personer har gjorts och funktionen i centralförrådet har utforskats. Även vad de utgår från 

vid nya projekt samt varför har undersökts. Personer som intervjuats är främst personal på 

byggnadsavdelningen, men också andra involverade personer vid deras projekt. 

 

För att kunna göra olika ställningstaganden vid val av ytskikt med mera, har en 

materialstudie gjorts. Valen presenteras sedan i rumsstandarden där så mycket 

information som möjligt har tagits med. För ytskikten har leverantörer, kulör och material 

preciserats. Vad gäller fast inredning har fabrikat bestämts, medan endast leverantör har 

valts för lös inredning. Rumsstandarden kompletteras med ritningar för att illustrera hur 

rummen kan komma att se ut, men även för att på ett enkelt sätt visa lämplig placering av 

fast inredning. 

 

Sandviks vision är att vara ett framgångsrikt aktiebolag. Genom standardiseringen är 

förhoppningen att rationalisera projekteringen och därigenom göra vinster i både tid och 

pengar. Målet är även att erhålla en bättre arbetsmiljö och på så vis få personalen att 

trivas bättre.  
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1 INLEDNING 

1.1 Sandviks historia 

År 1862 grundades Högbo Stål & Jernwerks AB av Göran Fredrik Göransson och 

industrin anlades i Sandviken. Göransson var först i världen med att använda 

Bessemermetoden vid industriell stålframställning. 1866 gick företaget i konkurs men 

företaget nystartade igen år 1868 under namnet Sandvikens Jernverks AB. 1876 deltog 

bolaget i världsutställningen i Philadelphia USA och samma år såldes produkter i landet. 

Redan från början fanns borrstål för bergborrning med i produktionen men introduktionen 

på Stockholm fondbörs ägde inte rum förrän 1901. Tjugo år senare började rostfritt stål 

att tillverkas. 1942 började hårdmetall att produceras men först på 50-talet började det 

utnyttjas även i metallbearbetningen. Industrianläggningen i Gimo startades 1951. Under 

1960-talet investerades mycket vid anläggningarna i Sandviken och 1972 ändrades 

namnet till AB Sandvik. På 1980-talet omorganiserades Sandvik med moder- och 

dotterbolag. 1999 delades Sandviks verksamhet in i tre kärnområden: Tooling, Mining 

and Construction och Specialty Steel som 1 januari 2003 bytte namn till Sandvik 

Materials Technology. Inom de olika områdena är verksamheten indelad i olika enheter 

och avdelningar. 1

 

1.2 Bakgrund 

Idag har Sandvik över 45 000 anställda och är distribuerade i 130 länder och är 

världsledande inom flera av sina verksamhetsområden. 1 Verksamhetens hjärta ligger 

fortfarande i Sandviken där huvudkontoret finns och produktionen drivs dygnet runt. 

Sandvik bygger och äger en stor mängd byggnader och därför har de en särskild 

byggnadsavdelning som arbetar med projekteringen av nya lokaler, underhåll och 

ombyggnader. Personalen på byggnadsavdelningen styr projekten på området. För 

utförande upphandlar de i sin tur olika typer av entreprenader som utför arbetet. Under 

70-talet hade de en tydlig målbild av hur deras lokaler skulle utformas och se ut. Då 

uppfördes byggnaderna i liknande stil i framför allt tegel. Under årens gång har 

förutsättningarna, utvecklingen och personalens olika sätt att arbeta gjort att de kommit 

ifrån den bilden. Alla arbetar efter egna erfarenheter och åsikter, vilket gjort att det idag 

inte finns något enhetligt utseende i deras lokaler. Byggnadsavdelningen har länge saknat 

någon form av mall, en så kallad standard, där det tydligt står hur deras lokaler ska se ut, 
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fungera och vad som ska finnas i dem. Underlaget i mallen skulle därmed bli 

utgångspunkten vid nya projekt för att slippa börja från början med projekteringen varje 

gång. På så vis är förhoppningen att den bortglömda enhetligheten på området ska 

erhållas på nytt. Standarden skulle även hjälpa till att effektivisera arbetet som skulle 

kunna bidra till att både tid och pengar kan sparas.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att åt AB Sandvik framställa ett förslag till en 

rumsstandard, för kontorsutrymmen och våtrum, som ska underlätta beslutsprocessen i 

framtida byggprojekt. Standarden inriktas mot materialval, färgsättning och utformning 

av rummen. Standardiseringen skapas som ett rumsfunktionsprogram, där det för varje 

rumstyp utformas en generell plan för dess behov. Arbetet utformas också på ett sådant 

sätt att standarden i framtiden kan byggas på med fler delar som till exempel 

stomlösningar.  

 

1.4 Problem 

Hur utformas en rumsstandard för Sandviks lokaler, både layout- och innehållsmässigt, 

för att få enhetlighet i deras byggnadsprojekt?  

 

1.5 Mål  

Målet är att göra en rumsstandardisering för Sandviks lokaler, där en enhetlighet tas fram 

i rummen. Standarden kan i sin tur vara ett underlag som kan leda till att Sandvik i 

framtiden lättare kan skapa ett koncept som förknippas med dem. Denna rumsstandard 

ska förhoppningsvis medföra besparingar för bolaget genom att tid kan sparas vid 

projektering. Därtill kan även antalet leverantörer minska och på detta sätt kan 

förmånligare avtal slutas, vilket ytterligare sänker kostnaderna. Förhoppningen med att 

göra en standardisering är också att ett bättre arbetsklimat erhålls och därmed nöjdare 

brukare. Dessutom skulle en standard förenkla personalens arbete betydligt, men skulle 

även kunna vara ett sätt att locka ny personal och användas i marknadsföringen av 

företaget.  
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1.6 Omfattning 

Arbetet omfattar kontor och konferensrum samt utrymmen för personal som korridorer, 

toaletter, förrum, omklädnings- och duschrum. Tre typer av kontorsrum behandlas, bas- 

och produktionskontor samt ett kontor med högre klass. I våtutrymmena ges förslag på 

två toaletter, en handikappanpassad toalett, duschrum samt omklädningsrum. Inga 

installationstekniska lösningar behandlas, inte heller några kostnadsberäkningar utförs.  

 

1.7 Målgrupp 

Arbetet vänder sig främst till byggnadsavdelningen på Sandvik för att de ska få ett 

underlag för framtida projekteringsarbete. Rapporten riktar sig även till andra konsulter 

som Sandvik anlitar i sina projekt, till exempel inhyrda arkitekter. Dessutom kan arbetet 

vara av intresse för brukarna som kommer att vistas i lokalerna och för beställare i olika 

projekt. Det kan även vara till nytta för städpersonal och förvaltare. Rapporten kan också 

beröra andra intressenter.  
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2 METOD  

Arbetet inleddes med ett möte med Sandviks byggprojektchef Bengt Persson, den 15 april 

2008. Bengt arbetar på byggnadsavdelningen och han berättade om dagens problem i 

Sandviks lokaler, men även varför en standard kan vara viktig för dem. Enligt Bengt har 

personalen ute på området ingen större kunskap om lokalutformning, ytskikt och 

färgsättning. Arbetet har därför baserats på intervjuer med utvalda personer inom 

området. Bengt hänvisade oss då till resterande personal på byggnadsavdelningen för att 

få mer information och en bättre bakgrund. Enligt rekommendationer intervjuades därför 

tolv personer på byggnadsavdelningen. Personerna i fråga blev intervjuade i omgångar, 

främst i slutet av april, se bilaga A för utförligare information. Frågorna var utformade på 

ett sådant sätt att de skulle ge en bakgrund till hur arbetet på avdelningen sköts idag, 

eventuella brister som finns och hur de tycker att en rumsstandard borde utformas för 

deras räkning. Alla frågor som legat till grund för intervjuerna på byggnadsavdelningen 

men även resterande intervjufrågor redovisas i bilaga B. 

 

Då Sandvik ofta anlitar externa arkitekter för deras projekt har dessa varit intressanta att 

prata med för ytterligare information. Ett möte med Johan Skoog från Johan Skoog 

arkitektkontor AB bokades in till den 6 maj 2008 och ett annat möte med Sten Nyman 

från SAN ARK Sandvikens Arkitektkontor AB den 19 maj 2008. 

 

Det finns även andra personer som är berörda vid Sandviks projekt, bland annat Sodexho 

och Addici. Därför har platschefen på Sodexho, Stefan Virtanen, och Jens Björklund på 

Addici kontaktats för att få deras åsikter om hur de tycker att Sandviks lokaler bör vara 

utformade. Först och främst gjordes en intervju med Stefan Virtanen, den 8 maj 2008, för 

att få en inblick i hur städningen fungerar. Addici är de som förvaltar Sandviks lokaler 

och ett möte med Jens Björklund gjordes den 19 maj 2008. Samma dag gjordes även en 

intervju med Pentti Pajumäki som arbetar på centrallagret på Sandvik.  

 

I den andra delen av arbetet gjordes en litteraturstudie för att kunna ta ställning till olika 

materialval och utföranden. Materialen som beskrivs är vanligt förekommande på 

området och har kommit på tal under intervjuerna. Information hämtades främst från 

böcker på skolans bibliotek, men även Internet har använts som källa för att få mer 

upplysningar om vissa material och produkter.  
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Dokument har även fåtts från Sandvik i form av gamla mallar med 

rumsfunktionsprogram, rumsbeskrivning och byggnadsbeskrivning. Genom Marita 

Wallhagen har vi också fått tillgång till samma typ av material från Arkitektgruppen i 

Gävle AB. Dessa har därefter bearbetats till ett slutgiltigt dokument, den så kallade 

rumsstandarden.   

 

Samtliga val som gjorts i rumsstandarden presenteras i bilaga C, men utformningen 

beskrivs under resultatdelen i rapporten. Vissa val tas upp i diskussionen för att vidare 

kunna motiveras.  
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3 INTERVJUER 

Många intervjuer har gjorts i arbetet och nedan följer en sammanställning av dessa. 

Information och åsikter som presenteras kommer enbart från de intervjuade personerna.  

 

3.1 Sandviks byggprojektchef 

För att få en bakgrund till Sandviks historia och förstå hur verksamheten fungerar 

intervjuades Bengt Persson, med förhoppning att skapa underlag för ett koncepttänkande 

och enhetlighet på området. Enligt Bengt står Sandvik för enkelhet och funktion. Det ska 

inte vara överdådigt och supermodernt, utan uppfattas som en gammal industri med långa 

traditioner.  

 

Beroende på vilken enhet som avses vill Sandvik uppfattas på olika sätt. De vill och tror 

att Sandvik uppfattas som ett gammalt stabilt företag, som eventuellt är lite konservativt, 

berättar Bengt. Däremot har vissa avdelningar en lite högre klass än andra, exempelvis 

avdelningen för marknadsföring.  

 

Verksamhetens mål och vision är att vara ett så framgångsrikt företag som möjligt. 

Produkterna ska vara av världsklass och verksamheten leda utvecklingen i branschen. 

Detta används som motivering till att köpa deras produkter. Bengt menar att de säljer en 

hel produktionsmetod och en funktion, där kunden kan förlita sig på att de får produkter 

med jämn och hög kvalitet, samt att kunden vet var de kan få tag på material med hög 

tillgång.  

 

Att samma motivering skulle användas för att locka personal till Sandvik svarar han både 

ja och nej på. Det skulle vara önskvärt med bättre lokaler med högre standard, men detta 

har inte varit någon prioriterad fråga. Bengt tror inte att det är det som lockar personal till 

Sandvik, de kan hålla en hög kompetens ändå. Att kunder skulle avstå för att 

byggnaderna håller en lägre standard än produkterna tror han inte är någon risk, de köper 

av andra anledningar, som angetts ovan.  

 

Bengt tycker inte att miljöpolicyn följs, där det till exempel står att ”Vi strävar efter att 

erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, ta på sig ansvar 

och fortsätta utveckla sin kompetens.” Han hoppas dock att framtagandet av 
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rumsstandarden kan komma tillrätta med det, då arbetsförhållandena och trivseln 

påverkas av lokalernas utformning.  

 

3.2 Sandviks personal på byggnadsavdelningen 

3.2.1 Allmänt 

Samtalen med personalen på byggnadsavdelningen visade att det inte finns något riktigt 

speciellt som de kan förknippa med Sandvik, förutom industrin och stålet i sig. 

Industriföretaget har fått två ansikten, ett ansikte utåt som är modernt och ett annat på 

insidan där det inte får kosta pengar. Detta har gjort att designen ibland inte har 

prioriterats och på det viset har de glidigt ifrån grundvärderingen. På 70-talet fanns en så 

kallad standard som personalen arbetade efter vid nya projekt. I den fanns modeller med 

olika rumstorlekar och färgförslag. Men idag arbetas det framförallt efter egna åsikter och 

rutiner. I stort sett använder de sig enbart av egna erfarenheter. De flesta anser att det idag 

inte finns någon enhetlighet och det skiljer sig mycket mellan kontoren. Det är rörigt och 

det är i helhet en låg till mycket enkel standard, både gällande inredning samt 

installationer. Personalen menar också att det skiljer sig mycket mellan avdelningarna på 

Sandvik, då vissa enheter har mer pengar och därför kan satsa mer på enhetligheten.  

 

3.2.2 Utgångspunkt 

När ett nytt byggnadsprojekt ska starta utgår Sandvik alltid från vad beställaren har för 

önskemål och vilka krav som ställs. Byggnadsavdelningen ger sedan egna förslag på hur 

det skulle kunna se ut eller fungera. Detta görs för att få en gemensam målbild av 

projektet. Personalen menar också att det ibland kan vara svårt för beställaren att exakt 

veta vad de är ute efter och på detta sätt kan de lättare hitta behoven. För att få fram 

förslag används referensobjekt och checklistor men framförallt används erfarenheter från 

tidigare projekt. Ofta påbörjas även layouter och skisser i ett tidigt skede. I checklistan 

finns punkter som gås igenom en efter en, det kan vara faktorer som miljö, val av tomt, 

förarbete och tidplaner. Även vad som bör tänkas på i specifika fall och om vissa 

myndighetskontakter måste kopplas in finns med i listan.   

 

Vid ett projekt där exempelvis en kontorsbyggnad ska projekteras är utgångspunkten 

människorna som kommer att vistas där. Frågor som används för att få förutsättningarna 

kan vara hur många som kommer att befinna sig där? Vilka är de och vilken arbetsuppgift 
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har de? Det är oftast personalbehovet som styr utrymmet och hur ventilationen ska 

dimensioneras berättar de. Avstampet blir därefter ett startmöte där byggledare träffas och 

planerar upplägget av det fortsatta arbetet. Något som ofta görs tidigt är en 

kostnadsberäkning för att snabbt hitta ramarna för projekten.  

 

3.2.3 Vanliga ytskikt 

Enligt personalen skiljer sig materialen som främst används beroende var på området du 

befinner dig. Naturligtvis skiljer det sig även mellan kontor och våtrum. I ett vanligt 

kontor idag används vanligen linoleum eller plastmatta på golvet med antingen träsockel 

eller uppvik av mattan. Ett material som däremot nyttjas mer och mer vid nyare projekt ät 

megastrong som är en typ av plastgolv, för mer information se under kapitel 4 i 

materialstudien för golv 4.3.1. I regel använder kontorsrum ett nedpendlat undertak med 

ljudabsorbenter, som dämpar ljud och döljer installationer. Undertakets format är 

vanligen 60x60 cm. Väggarna är i allmänhet målade i ljusa kulörer, ibland används även 

glasfiberväv på väggarna. Glasfiberväv är ett material som kan skydda bakomliggande 

vägg och som sedan målas. I vissa kontor finns systemväggar som är lätta att flytta.  

 

I våtutrymmen används ofta kakel och klinker men även våtrumsmatta är vanligt berättar 

de intervjuade personerna. Vid användning av kakel och klinker brukar epoxifogar vara 

att föredra då de kan stå emot mer och kraftigare kemikalier. Det är inte alltid klinker på 

golvet utan ibland sitter plattorna på väggarna medan plastmatta används som 

golvbeläggning. Vissa toaletter har idag även enbart målade väggar med endera 

våtrumsmatta med uppvik eller klinker på golvet. I dessa finns enbart några kakelplattor 

ovanför tvättstället. I omklädningsrum där skåpen står är det ofta målat gips. Undertak 

finns ofta på toaletter men vanligt takgips förekommer också i våtutrymmen.  

 

3.2.4 Bra och dåligt 

När personalen berättar om vad som fungerar bra och sämre idag utgår de mycket från 

hur det ser ut på deras avdelning. De berättar att det är mycket som fungerar bra idag men 

att det är än mer som inte gör det.  

 

Något som i hög grad saknas är underhåll av byggnaderna och att det finns behov av 

upprustning på många ställen. De tycker att intervallen mellan uppfräschning av lokaler 

är för långa. Dessutom är det för varmt i många av de äldre lokalerna där ventilationen är 
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dålig. Radiatorer bör finnas i lokalerna, men antalet ska anpassas till rumstorleken. 

Många tycker att fönstren inte ser så mycket ut för världen då de är väldigt nedsmutsade. 

Smutsen kommer från industrin och innehåller mycket kalk vilket gör det svårt att få bort.  

 

Materialmässigt anser de flesta på byggnadsavdelningen att vanliga silikonfogar är sämre 

då de drar åt sig urin som fräter och luktar. Om linoleum eller plastmatta fungerar bäst är 

en fråga som främst beror på tycke och smak. En del personal menar att linoleum är bättre 

då det är skönare att gå på, andra att plastmatta är bättre eftersom de kräver mindre 

skötsel. Något de flesta är överens om är dock att uppvikt plastmatta inte är särskilt 

snyggt, men att det görs eftersom det är billigare. I lokalerna för produktion fungerar 

golven sämre. I de lokalerna vistas många med smutsiga och oljiga skor. Färgerna på 

golvet har många problem med, dessa anses tråkiga och livlösa. 

 

Vid val av material vill de oftast använda väl beprövade som de vet fungerar. Men 

beroende på vem som väljer kan det skilja sig otroligt mycket. De berättar också att det 

inte är något större problem om det valda materialet är lite dyrare än andra då de måste se 

det ur ett livscykelperspektiv. Materialen ska hålla för verksamheten och vara lättstädade 

 

3.2.5 Önskemål 

Många vill ha en flexibel planlösning och större glaspartier. Detta för att erhålla en bättre 

överblick i byggnaden men också för att få en öppnare känsla. Önskemål finns att 

systemväggar används i större mängd än idag, i första hand för att få det mer flexibelt. 

Annat som flera personer vill ha är skjutdörrar, för att de tar mindre plats. Personalen vill 

också ha en relativt ljus inredning på möbler då de håller bättre i längden. Inredningen får 

däremot inte vara för ljus eftersom då kan bländning uppstå. Undertak är något som de 

vill ha då de kan gömma installationer och även dämpa ljud, men att de ska vara lätt att 

demontera. En annan betydelsefull synpunkt som i allmänhet alla vill ha är ett 

ventilationssystem som fungerar som det ska och att kontoren har behaglig luft. Det har 

även framhållits önskemål om kyld tilluft. Lämpliga luftflöden enligt intervjuade 

personer är i kontor 30 l/s och i konferensrum lite högre värden. I våtutrymmen som 

dusch och omklädningsrum bör luftflödet ligga på 40 l/s, medan det på toaletterna ska 

ligga på 15 l/s. 

 

 9



3.2.6 Utformning 

Storleksmässigt tycker de flesta att kontorsrummen är ganska stora, men att det bara är 

positivt. Att det finns undertak i kontoren är också bra, eftersom de skapar bra 

ljudförhållanden och döljer installationer. Något som flera påpekar är att höj- och 

sänkbara skrivbord är väldigt bra men att många saknar sådana idag. Även att skrivbordet 

är i vinkel är bra. Tillräckligt med förvaring och att ritningsgalgar är en nödvändighet då 

de har mycket ritningar, men förvaringsbehovet varierar beroende på verksamhet. En del 

menar också att ju fler hyllor som finns desto mer samlar de på sig och att det är bättre att 

endera arkivera eller datorisera gammalt material. Annat som är viktigt är att det finns 

besöksplatser i rummen. Något som saknas är bra förvaring av värdesaker och/eller 

avhängningsplatser som går att låsa. Även lås för datorer skulle behövas. Inredningen i 

sig är i de flestas tycke helt okej men att det framförallt är enhetligheten, som tidigare 

nämnts, som saknas. Det mesta är ett hopplock av ”ärvda” möbler. Däremot menar vissa 

att om personalen ställer krav så brukar det inte vara några problem med att få exempelvis 

nya möbler. Detta gäller främst innan personen i fråga blivit anställd och fått en 

arbetsplats. 

 

Många anser att toaletterna är trånga och att de nästan ser provisoriska ut. På många 

ställen kan bland annat toalettstolarna sitta lösa och lysknappar vara felplacerade. Det 

borde satsas mer och i synnerhet i omklädningsrummen, det skulle göra det trevligare att 

gå till jobbet. Omklädningsrummet är det första och sista många på Sandvik ser under 

dagen. Golven i våtrummen är också ett stort problem, särskilt gamla klinkergolv där 

flera plattor gått sönder och de bytts ut i omgångar, till slut ser hela golvet ut som ett stort 

schackbräde. I duschrum som frekvent brukas är glaserat kakel inte heller allt för bra då 

glaseringen spricker.  

 

3.2.7 Färgsättning och belysning 

Vad gäller färgsättningen vill majoriteten ha ljusa och neutrala kulörer men det får 

absolut inte bli för sterilt. Det måste finnas ett visst liv men att det samtidigt måste hålla 

över tiden. Väv är ett alternativ men det råder delade meningar om det. Fondväggar är 

något många talar för, då de kan liva upp en yta, men det får inte vara för starka kulörer. 

Ett annat alternativ kan vara att använda textilier för att uttrycka andra känslor tycker 

flera på avdelningen. I våtrum vill vissa bryta av mer med färgpelare eller kakel med 

struktur medan andra enbart vill ha vitt. Många tycker också att det skulle vara trevligt 

med mer träinslag på kontoren än vad som finns idag. I fika- eller samvarorum kan 
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möjligtvis en lite starkare kulör förekomma. En del tycker också att det vore bra med 

olika kulörer på olika plan för att lättare hitta. En bra belysning påpekar många också är 

viktigt att ha och att det finns rätt antal uttag för el, data och telefoni. De berättar att 

hälsovården gör mätningar för att se till att armaturer sitter rätt och kollar även 

luxstyrkan. Att sladdar och dylikt inte hänger överallt är också något de eftersträvar. De 

har även påpekat att trådlöst nätverk, radioLAN, bör finnas. 

 

3.2.8 Golvbeläggning 

Vilken kulör personalen tycker att golven ska ha är främst grå men också beige. De får 

inte vara för mörka men inte heller för ljusa då smuts och damm syns allt för lätt. Vilket 

material de vill ha beror som tidigare tagits upp mycket på personen i fråga, men fler och 

fler tycker att megastrong verkar vara en bra golvbeläggning som dessutom ser lite mer 

exklusiv ut. Nackdelen med megastrong är dock att det är dyrt att lägga men att det i sin 

tur kan tjänas in på livscykelkostnaden. Priset ligger på cirka 350 kr per kvadrat vilket i 

jämförelse med linoleum är närmare 100 kr mer. Den främsta anledningen till att det är så 

dyrt är att det tar lång tid att lägga. Det som emellertid är viktigast enligt de på 

byggnadsavdelningen är att de springer runt till många olika enheter under dagarna och 

därför vill de helst ha ett golv som klarar påfrestningarna.  

 

I verkstadskontor anser de att klinker är ett bättre golvbeläggningsmaterial än linoleum 

eller plastmatta. I verkstadsmatsalarna vill de också använda klinker på väggarna då 

många lutar sig mot dessa. Det behöver inte vara klinker på hela väggen men kanske 1,5 

m upp från golvet. Kulören på klinkerplattorna får inte vara för ljusa då smutsen syns 

tydligare.   

 

I våtutrymmen är de flesta överens om att helkaklat med klinker på golvet är bäst, främst 

av estetiska skäl, men att då är det viktigt att det används epoxifogar. Epoxifogar är som 

tidigare berörts effektivare än vanliga fogar vilket gör att det blir rent och snyggt. När det 

kommer till städsynpunkt uppfattar stor del av byggnadsavdelningen det som att 

städpersonalen hellre väljer våtrumsmatta än kakel och klinker. Vissa berättar att det i 

duschrum kan det vara värt att tänka på storlekarna på klinkerplattor då golvet ska lutas 

mot brunnen och att det kanske är bättre att använda en golvränna längs väggen istället 

där hela golvet lutas. Andra punkter som personalen tagit upp är blandares och 

tvålpumpars höjder. En högre höjd på sådan utrustning kanske gör att städningen 

underlättas då de inte utsätts för lika mycket vatten. Att toaletterna har ett undertak är 
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någonting som de tycker är viktigt och vill fortsätta med för att undvika eko. Däremot 

behöver förrummet till toaletten ej ha det.  

 

3.2.9 Projektering 

Hur mycket tid projekteringen tar i ett helt projekt varierar, dels på storleken på projektet 

men också på entreprenadform. Byggledarna har olika uppfattningar då en del säger 8-12 

procent medan andra uppskattar det till 50 procent. En del menar att projekteringen kan ta 

från fem timmar upp till ett år. De talar om att de har så många projekt igång att vissa 

rullar på av sig själv, speciellt då all information är rätt, men att eftersom allt ska gå så 

fort idag blir handlingarna därefter och behöver ofta kompletteras. Något annat som 

spelar in är hur valen i projekteringen går till. Projektet liknar kanske ett tidigare projekt 

och därför går det att använda en snarlik lösning även i detta fall. Dessutom spelar 

arkitekten en stor roll då oftast denne gör valen i till exempel rumsbeskrivningar.  

 

I ett stort projekt där byggtiden är cirka ett år kan projekteringen ta mellan sex till åtta 

veckor. Därefter kommer upphandlingsfasen som kanske tar fyra veckor. När det är klart 

ska förfrågningshandlingarna bli huvudhandlingar. Totalt kanske allt som allt tar tre och 

en halv månad. Ofta tar den första våningen längre tid att projektera, men sedan utformas 

de övriga våningarna efter den.  

 

Oftast går de in väldigt grundligt i projekteringen ända in på skruv och mutternivå. 

Vanligen är det arkitekten, ibland tillsammans med byggledarna, som väljer fabrikat och 

leverantör. Hur grundligt projekteringen görs kan också variera beroende på 

entreprenadform. Är det exempelvis en totalentreprenad väljer oftast entreprenören själv 

vilka leverantörer som ska anlitas. Dessutom kan det bero på vad kunden vill ha. Viktigt 

är dock att rambeskrivningen följs så att kostnaderna hålls, därför kan material många 

gånger bytas ut så länge de är likvärdiga. Själva väljer de helst svenska leverantörer och 

fabrikat som de vet är lätt att få tag på nya reservdelar till. Ofta väljs enbart en leverantör 

men fabrikatet fastställs inte.  

 

3.2.10  Leverantörer 

I allmänhet köps kakel och klinker in från CC Höganäs. Vanliga linoleumleverantörer till 

Sandvik idag är Forbo Forshaga och Armstrong. Forbo Forshagas plastgolv är också 

vanligt men även Tarkett. Eftersom Sandvik har ett avtal med Kinnarps är det endast 
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deras kontorsmöbler som köps in. Undertaket kommer ofta från Ecophon. När det handlar 

om el och belysning köps allting in från Gävleborgs Elektriska där de väljer mellan fyra 

till fem olika typer av armaturer. En av leverantörerna är idag Fagerhult och en modell de 

ofta använt sig av är Ten° Line. För våtrum är det vanligt med Ifö, Mora och FM 

Mattsson. Målningen sköts ofta av Engströms måleri som utför arbetet efter anvisade 

färgkoder. De följer också givna AMA-koder.  

 

3.2.11  Rumsstandard 

Byggprojekten sker ofta efter snabba beslut. Därför skulle rumsstandarden hjälpa till att 

effektivisera arbetet och samtidigt ge enhetlighet på området. Personalen på 

byggnadsavdelningen har olika syn på vad en standard är för något. Många ser det som 

ett hjälpmedel där det ska stå vad som gäller inför ett projekt, så att de har något att utgå 

ifrån. I standarden ska det preciseras vad som ska vara med, finnas och göras. Vilken typ 

av beläggningar som ska finnas i respektive rum och så vidare. På så vis önskar de att de 

ska slippa fundera så mycket på sådana saker. Andra talar mer om en lösning som 

eftersträvas, en likriktelse och ett färdigt koncept för ett rum. De vill att kunden ska veta 

vad de kan förvänta sig och att det alltid blir rätt utfört och lika. En riktlinje för vad som 

behövs. Det är många som tycker att standarden idag är för låg och att den i framtiden 

borde vara hög på alla områden. Vissa tror att om de får det bra och trivsamt på 

arbetsplatsen så märks det i folks beteende. Ett annat sätt att se på saken är att den ska 

vara så utförlig att den ska kunna användas direkt till en entreprenör och säga gör så här. 

Där skulle alla byggstandarder och andra regler finnas med. Det finns förhoppningar att 

rumsstandarden skulle innehålla en prislista där kunden direkt kan välja vad de vill ha och 

få en kostnad för projektet. Genom en standardisering ska alla göra lika. De menar att det 

inte behöver vara samma kulör, men till exempel samma typ av beläggning.  

 

Hur rumsstandarden kan komma att utformas finns det också en rad idéer om. De flesta 

vill att den ska utgå från dagens mallar de arbetar med. På så vis blir den lätt att ta till sig 

och använda i det dagliga arbetet. Det är många som uttryckt att den gärna får utformas 

som en rumsbeskrivning eller ett rumsfunktionsprogram. Som ett komplement till 

standarden får det gärna finnas planscher, prover och typritningar som på ett illustrativt 

sätt visar hur det kan komma att se ut. Någon tycker att rumsstandarden ska presenteras 

så som personalen kommer till jobbet och kan följa sin dag i olika lokaler. De flesta 

tycker dock att ett typrum bör tas fram med inredning, kompletterad med ritningar. 

Dokumentet bör vara lättbegriplig och enkelt utformad, så att alla förstår. Många vill att 
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rumsstandarden ska vara illustrativ, så att man kan se hur det kommer att bli. 

Fotomontage är också en sak som kommit upp som skulle kunna hjälpa till att illustrera.  

 

Det finns många tankar om vilken information som bör tas med i standarden. När det 

gäller toaletter och duschrum är det många som vill ha en ritning där det tydligt framgår 

hur rummet kommer att se ut. Gärna plan- och uppställningsritningar med två olika 

alternativ för vanlig toalett och ett handikappsalternativ. Alla väggar bör vara med så att 

höjder, plattstorlekar och kulörer framgår. Bilder på kakel och klinker, med dess 

färgsättning är också ett önskemål, gärna i 3D så att det blir illustrativt. Även andra delar 

som utförande kan presenteras i rumsstandarden. 

 

Det är många som vill att det ska finnas olika alternativ, så att det inte blir precis likadant 

överallt. Ett basutbud som de kan välja mellan med olika tillval efter behov. Det får 

finnas förslag med fondväggar på kontor, men inga större utsmyckningar. Det är viktigt 

att det som står föreskrivet i standarden ska hålla över tiden, så att det får en längre 

livslängd. Information som skulle kunna finnas med är till exempel antal personer som 

ska vistas i lokalen, kulörer, underhållsintervall, typ av beläggningar, ventilation, 

belysning med antal lux på arbetsytan, antal el- och Internetuttag.  

 

Kontorsstorlekar med längd och bredd, fönster, undertak, plats för besök, antal hyllor 

med mera är andra saker som bör tas med i rumsstandarden. Minimikraven preciseras i 

standarden, så att kunden vet vad de får som minst. I kontorsrummen är annars ytskikten 

de viktiga. Det räcker då att precisera golvtyp linoleum, till exempel Forbo Forshaga eller 

likvärdigt.  

 

Även underlaget kan komma på tal i standarden. Vilken behandling behövs, förarbete, 

spackling, hur väggarna bör målas, antal strykningar, färgkoder, skötselanvisning, 

ungefärlig livslängd. Även materialval för olika delar, kulörer, fabrikat och liknande kan 

tas fram. Återigen tycker de dock att det är viktigt med olika alternativ. Det viktiga är att 

det ska vara klart och tydligt, gärna med mått, som de kan ge direkt till dem som bygger. 

Nu är det diskussioner varje gång om hur saker och ting ska sitta.  

 

Vilken information som ska tas med beror på vem som ska använda sig av 

rumsstandarden. Det skiljer sig om det är byggnadsavdelningen som ska använda den 

eller om det är husvärden. Ska husvärden använda den kan det vara viktigare att veta när 

olika saker bör bytas ut och de måste ofta ta hänsyn till vad som funnits där innan. Då kan 

det bli aktuellt med inventeringar och en underhållsplan kan behöva upprättas. Om det 
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däremot är byggnadsavdelningen som ska använda rumsstandarden är det bra. Då blir de 

lättare för dem, speciellt vid små projekt som de sköter själva. Det kan även vara viktigt 

att tänka på det gamla i byggnaderna i standarden och ta hänsyn till exempelvis el, 

ventilation och asbest i gamla material.  

 

3.2.12  Fördelar 

Samtliga som tillfrågats är övertygade om att en rumsstandard skulle effektivisera 

framtida arbete. Besluten skulle gå snabbare och det skulle vara enklare att visa vad man 

vill göra. Det skulle även ge en tydligare bild där de kan visa, så här gör vi. Ett bra 

underlag skulle dessutom kunna användas för att kunna motivera projekt och övertyga 

vad som behöver göras. Kunden skulle kunna bli nöjdare då de vet vad de kan förvänta 

sig, på så vis kan kundnyttan bli större. Det blir enklare att utföra sitt arbete och de 

slipper fundera så mycket inför varje projekt. Rumsstandarden kan också användas till 

leverantörer och målare med flera för att de ska veta vad de ska göra. För egen del kanske 

de slipper utforma förfrågningsunderlag och kan göra en upphandling direkt på 

standarden. Om det till exempel finns olika kontorstyper, kan de direkt säga till 

entreprenören vilken typ som ska byggas. Det skulle spara mycket arbete för arkitekten, 

men det skulle troligtvis bli lättare för alla parter. Även entreprenören skulle kunna 

effektivisera sitt arbete, när de exempelvis gjort samma typ av kontor flera gånger. 

Utifrån rumsstandarden skulle även snabba volymberäkningar kunna göras, för att veta 

hur stort det blir. Standarden kan dock behöva uppdateras vid vissa tidsintervall.  

 

De tycker det är svårt att säga hur stora ekonomiska besparingar som skulle kunna göras, 

men att de skulle spara pengar är alla säkra på. Genom rumsstandarden skulle de kunna få 

en tidig indikation på vad projektet kommer att kosta. Eventuellt skulle en kostnad per 

rum tas fram, då kan en totalkostand för en hel kontorsbyggnad snabbt erhållas. Det är 

även dem som tror att en standard skulle göra att rätt material användes på rätt sätt och 

plats från början så att de inte behöver göra om så ofta för att det blivit fel. Det skulle 

dessutom vara bättre för miljön. Utförs allt på rätt sätt skulle även kostnader för städning 

och underhåll kunna minska, samt få billigare installationer. Bättre avtal skulle kunna 

slutas mellan beställare och entreprenörer då de skulle kunna ta in större beställningar. 

Större beställningar skulle också leda till bättre priser från leverantörer.  

 

Det är främst arkitektkostnaden som skulle kunna begränsas vid projekteringen. Avtal 

med entreprenörer skulle kunna ske direkt utan mellansteg med förfrågningsunderlag. 

Stora besparingar skulle även kunna göras på installationssidan om gamla armaturer med 
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mera byttes ut till ny energieffektivare teknik. Det finns dock projekt som vissa tror 

kommer att hamna utanför rumsstandarden. Vid exklusivare projekt kan det därför vara 

lämpligt med lyxigare tillval.  

 

Idag uppfinner de hjulet varje gång i sina projekt vilket tar mycket onödig tid. Många tror 

att de skulle spara tid och engagemang i alla skeden, framför allt i början och slutet av 

projekten, om det fanns en rumsstandard att tillgå. Det är även färre frågor som skulle 

dyka upp på vägen om alla från början har en klar bild av vad de utgår ifrån. Hur mycket 

tid de tror kan sparas varierar dock, från en dag till flera veckors jobb och beror till stor 

del på projektets omfattning. Vid både små och stora byggnadsprojekt skulle tid sparas. 

På små projekt skulle dock en stor tidsbesparing kunna göras i förhållande till projektets 

storlek, om det blir möjligt att utgå direkt från rumsstandarden. Andra gånger vid större 

projekt kan standarden behöva objektanpassas, men rent tidsmässigt sparas många 

timmar. I äldre byggnader måste ofta inventeringar utföras för att se vilka material som 

använts och vad som kan göras, vilket också tar tid.  

 

Tid kan också sparas om de på byggnadsavdelningen inte behöver åka ut till olika byggen 

hela tiden, utan istället kan hänvisa till standarden. Om det exempelvis finns en 

uppställningsritning över toalettutrymmet hur saker ska sitta, går det fortare att bygga. En 

uppskattning som någon gjorde var att cirka fem timmar per kontorsrum skulle kunna 

sparas. Andra tror inte att det skulle spara så mycket tid. De menar då att de ändå arbetar 

utifrån erfarenhet och då går det ändå ganska fort. Om det skulle spara någon tid, är det i 

så fall vid nya projekt. 

 

3.2.13  Internationellt 

Att samma rumsstandard skulle kunna användas i andra länder är det ganska många som 

tror. Vissa har aldrig varit i Sandviks lokaler utomlands och tycker därför att det är svårt 

att veta om det skulle fungera. De flesta är dock övertygade om att samma formspråk och 

känsla skulle kunna erhållas, men att andra lokala material som är billigare där bör 

användas. I andra länder kan det till exempel vara mycket billigare att använda sig av sten 

eller marmor som golvmaterial. De tror dock att det kan vara svårt att erhålla samma 

inneklimat, eftersom det är så olika klimat i länderna där de är verksamma. De tycker att 

det skulle vara bra om det fanns någon form av koncernstandard. Någon tror dock att det 

kan bli svårt att införa i vissa länder för de har helt andra sätt att bygga på. I så fall endast 

till viss del, eftersom de har egna standarder som de utgår ifrån.  
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3.3 Sandviks arkitekter 

3.3.1 Johan Skoog arkitektkontor AB 

En intervju gjordes med Johan Skoog från Johan Skoog arkitektkontor eftersom de ofta är 

inblandad i Sandviks projekt och är de som tar fram förslag på utformningar, ytskikt och 

färgsättningar. Enligt Johan Skoog har linoleum varit den vanligaste golvbeläggningen 

som de använt sig av i Sandvikslokaler. Ett tag fanns det skötselproblem med 

linoleummattorna. Olika typer av polish användes för att hålla mattorna fina. Det skapade 

dock en miljödebatt och gifter som fanns i dem togs bort. Den organiska produkten 

kritade och blev svårare att städa. Vax började användas och i ett senare skede gick de 

över till användande av plastmattor allt mer. Plastmattorna innehöll polyvinylklorid, 

PVC, och då bättre skötsel av linoleummattorna blev möjlig gjorde det att de återigen 

används i de flesta fallen.  

 

Nu har megastrong börjat användas en hel del i de nya lokalerna. Golvet ser exklusivt ut 

och när det väl ligger är det lätt att städa och underhålla. Golvet är gjort av plastbrädor 

och kommer från Falck design. Plastbrädorna ser ut som trägolv och är nästan omöjliga 

att skilja från ett riktigt trägolv. De är lite dyrare att lägga än en linoleum- eller 

plastmatta, eftersom det tar mycket längre tid att lägga. Han nämnde även att Forbo 

Forshaga tagit fram egna typer av träimitationer, liknande megastrong. Ur 

livscykelperspektiv tycker Johan att dessa material är bäst eftersom de har en sådan lång 

livslängd.  

 

I entréer och andra utrymmen som utsätts för mer fukt väljer Johan olika stenmaterial 

eller kakel och klinker. Enligt Johan är det viktigt att uppdragen de gör åt Sandvik blir 

gedigna utan att vara för lyxigt eller se vräkigt ut. I samarbetet handlar det mycket om ett 

förtroende, där Sandvik vet vad de får. 

 

I toalettutrymmena väljer han vanligtvis 10x10 cm kakel och gör gärna en fondvägg. CC 

Höganäs plattan Arkitekt är något som använts mycket.  Andra toalettillbehör kommer 

många gånger från Torks aluminiumserie, men det har varierat mycket vilka leverantörer 

som brukar användas. Johan talade även om att Tork har en serie i plast.  

 

Olika systemväggar har använts mycket i Sandviks lokaler och även glaspartier har blivit 

vanligare vid nybyggen. Där har den vanligaste leverantören varit Moelven Eurowand 
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AB. Dessa är bra då de skapar flexibilitet, men han nämnde att det råder många delade 

meningar om hur olika avdelningar vill ha det. Personligen tycker han att det blir lite fult 

med systemväggarna då det blir skarvar mellan delarna. Annars är det viktigt att tänka på 

flexibiliteten för att kunna göra förändringar i verksamheten.  

 

Alla ljudkrav följs enligt Svensk Standard. Det handlar om alla typer av ljud, utomhus 

och in, ljud från korridorer och mellan kontorsrum. Skjutdörrar har varit populära, men 

med dessa är det ofta svårt att klara just ljudkraven. Johan talade även om andra kontor 

där han varit inblandad. Försök med enkla lösningar där de jobbat hårt för att skapa 

flexibilitet och förenkla arbetet om personalen ofta byter rum. Där har han dock kommit 

fram till att detta blir för opersonligt och att det är viktigt med fredade zoner på 

arbetsplatsen med lugn och ro.  

 

För att presentera sina förslag används vanligen färgglada planscher och möblerade 

ritningar. Det tycker han är viktigt för att kunden ska få en klarare bild av förslaget. 

Möbleringen bidrar mycket och ger även en tydligare skala på rummet, vad som får plats 

och hur det kan komma att utformas. På planscherna tar de med färgprover, kakelbitar, 

med mera till ytskikten, men även förslag på tyger till gardiner och stolsdynor.  

 

För både estetiskt intryck och för att erhålla en god rumsakustik är det ett krav på 

undertak. Andra tydliga krav finns för belysningen. Det kan krävas mer ljussättning i 

vissa utrymmen som till exempel entré och på arbetsytan.  

 

3.3.2 SAN ARK Sandvikens Arkitektkontor AB 

Sten Nyman från SAN ARK Sandvikens Arkitektkontor är också en av arkitekterna som 

ofta är med i Sandviks projekt. Han arbetar nära ihop med referensgruppen från 

byggnadsavdelningen. Sten tycker att det finns hundra viljor i referensgruppen och att 

projekten kan ta mycket olika form beroende på vem han främst arbetar med. På Sandvik 

har de främst cellkontor. Vid utgången för ett projekt vet de oftast hur många som ska 

sitta där, önskemål och behov för konferensrum, grupprum, samtalsrum med mera. 

Utifrån detta gör SAN ARK därefter ett förslag som byggledarna får komma med åsikter 

om. Sten nämnde även andra saker som kan påverka förslaget, så som förutsättningarna 

på platsen, hur tomten ser ut, med mera. Även tidigare erfarenheter och saker som 

tidigare varit populärt och uppskattat används igen. Ofta är det någon person i 

referensgruppen som har starkare åsikter och får styra mycket i projekten. Ofta har det 

varit kvinnorna som annars har haft flest åsikter ute på kontoren, om hur de vill att 
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arbetsplatsen ska se ut. Efterhand ändras sedan förslaget efter behov och andra saker som 

kommer upp på vägen.  

 

Valen grundas ofta på erfarenheter, men styrs delvis av vem som varit byggledare. Idag 

har plastmattan nästan helt försvunnit från kontoren till fördel för linoleum. Klinker 

används i entréer, produktionsutrymmen och till viss del i korridorer. Kakel och klinker 

är vanligast i våtutrymmen och omklädningsrum. 15x15 cm eller 10x10 cm plattor är 

vanligast på väggarna, 20x20 cm på golvet och undertak sätts in. I omklädningsrummen 

kan även väv användas på väggarna. I några fall har också mosaik använts.  

 

Över undertaket behöver det vara 300-400 mm för att rymma alla installationer och kunna 

komma åt för underhåll. Rumshöjden i kontorsbyggnader bör ligga på 2,7 m, med 

undantag för toalett, dusch och korridor. I korridorerna är det många installationer som 

dras och där kan rumshöjden komma ner på 2,3 m.  

 

Sedan de nya projekteringsprogrammen kommit ut på marknaden har presentationen för 

kund blivit mycket bättre och enklare. Möjligheterna med ritningar i 3D har gjort att 

kunden efterfrågar förslag i perspektivritningar. Det är dock svårt att erhålla en korrekt 

färgsättning i datorprogrammen tycker Sten. Därför presenterar de även färgsättning med 

mera på en plansch. Överlag tror han att presentationen fungerar bra. Digitaliseringen har 

gjort att formerna ändrats under åren med nya sätt att arbeta på. Förr kunde de rita 

perspektiv för hand, vilket tog mycket lång tid. Idag finns helt andra möjligheter med 

dataprogrammen och till exempel åka genom huset på en visning.  

 

Arbetet ihop med Sandvik har pågått under många år och bygger därför på ett stort 

förtroende. De vet hur personkemin fungerar och vad Sandvik vill ha så de jobbar på 

löpande i projekten och får betalt timme för timme.  

 

Till viss del försöker de tänka på städbarhet och även på miljön vid utformning av sina 

lokaler. Det händer att de väljer fabrikat, men det ändras ofta av entreprenören som har 

billigare alternativ. De har stor makt att välja material som de vill eftersom det vanligtvis 

är priset som avgör. Sandvik lägger hellre pengarna på maskiner och andra saker som 

berör verksamheten.  

 

Kontoren på Sandvik är ganska stora i jämförelse med andra företag, ofta ca 3,6x4 m. 

Cheferna kan ha ännu större rum på upp till 4x4,8 m. Handikapptoaletterna brukar 

vanligtvis bli 1,7x1,7 m stora och de övriga 1,2x1,5 m. Duschbåsen är för det mesta 
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90x90 cm och det finns alltid tillgång till en dusch i avskildhet, en så kallad blygdusch. 

Alla toalettväggar ska gå upp till tak och vara isolerade med 30 mm mineralull. Alla 

tillbehör som exempelvis tvål och pappershanddukar specificeras enligt centralförrådet. 

Allt porslin bestäms av personal för VVS. Utrustning i toalettutrymmena är förutom 

toalettstol och tvättställ, spegel, klädkrok, papperskorg, tvålpump, 

pappershanddukshållare och sanitetsbehållare. Tvättställen är vanligen av en större 

modell. Undertak är idag standard i de flesta utrymmena. Då används 60x60 cm plattor 

med synligt bärverk, alltid vita.  

 

Sandvik försöker vara så energieffektiva som möjligt menar Sten. De använder sig 

mycket av närvarostyrd belysning och ibland touchknappar i duscharna. I duscharna bör 

det vara en golvbrunn per duschplats och de tycker det är bra med fasta munstycken. I 

omklädningsrummen har de tidigare haft två skåp i olika rum. Ett för smutsiga 

arbetskläder och ett för privata kläder. Nu har de gått över till större skåp, 60 cm 

ventilerade, som rymmer alla kläder. De brukar planera för att det ska finnas tillgång till 

minst en toalett från både omklädningsrum och duschrum. Tidigare byggdes fasta 

mellanväggar i duscharna, men numera är det främst lättare skärmar som fästs i taket som 

används. Duschdraperi sätts sällan in. Speglar sätts upp i omklädningsrum och 

tvättutrymmen, även sittbänkar. Hårtork sätts i vissa fall in i damernas omklädningsrum. 

Ljusa kulörer väljs för det mesta i lokalerna. De går för det mesta i gråvit, men de är 

överlag väldigt tillmötesgående vid önskemål om kulörer.  

 

3.4 Sandviks städfirma 

Sodexho sköter idag städningen på Sandvik och eftersom städningen är en viktig aspekt 

bestämdes ett möte med deras platschef Stefan Virtanen. Stefan berättade att städningen 

på Sandvik varierar beroende på lokalen, där en till exempel nyrustad lokal är lättare att 

underhålla. Det finns också olika nivåer av städbarhet. De mest komplicerade utrymmena 

att städa, berättar Stefan, är främst kontoren i produktionen. Det beror ofta på golvets 

material men kan också bero på att det är vanligt att personalen springer ut till 

produktionen. Därför är det viktigt att det är rätt golv där. Omklädningsrum i källarplanet 

är också svårare att hålla i bra skick, framför allt beror det på underlaget. För att förbättra 

detta skulle ett eget hus med enbart omklädningsrum underlätta städningen. Även att mer 

epoxifog används i större utsträckning.  
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Stefan berättar att klinker är att föredra vid val av golvbeläggning men att även linoleum 

och plastgolv fungerar. Dock är linoleum svårare ur städsynpunkt i förhållande till 

plastgolven tycker Stefan, eftersom smuts fastnar i porerna i mattan. En toalett med kakel 

och klinker är bättre än en toalett med plastmatta med målade väggar, men viktigt är dock 

att fogarna klarar slitaget. I duschrum är plastskivor ej särskilt bra utan kakel och klinker 

är att föredra. I omklädningsrummen är det bra om golven har klinker. Det är bra med 

släta ytor och slutna system som inte kan öppnas utan nyckel. Stefan berättar att de ej 

anser att en viss leverantör är bättre men tycker att SCA, som producerar Tork, har bra 

produkter. Han säger att det borde finnas mer standardmått på hur utrustning ska sitta. 

Tvål- och torkhållare sitter lämpligast på en höjd mellan 1.20–1.40 m från golvet. Det är 

viktigt att de ej sitter för högt då det kan vara svårt att nå dem vid städning. Det bästa 

vore om systemen är inbyggda ur städsynpunkt, även touchknappar är bra. 

 

Vad gäller belysning tycker Stefan inte att lampor bör sitta högre än 1.80 m, framför allt 

för att städaren/städerskan ska kunna nå utan problem. Armaturer med belysning uppåt är 

inte heller så bra eftersom det samlas mycket damm i dessa, därför bör det vara en slät yta 

uppåt som är lätt att torka av.  

 

I kontor är det bra om möbler inte direkt står på golvet utan att det står på ben. Detta 

eftersom damm och smuts förr eller senare tar sig in bakom exempelvis socklar. Slutna 

möbler gör också att mattan får färgskiftningar vid en eventuell möblering, då mattan inte 

blivit utsatt för solljus eller behandlingar. Inte heller att fönster och fönsterbänkar byggs 

in är bra. Något som däremot är väldigt bra är sladdupphängare som underlättar 

framkomligheten med diverse städverktyg. Stefan berättar att om alla kontorsinredningar 

var lika skulle planeringen av städningen underlättas då det är lättare att se tidsåtgången.   

 

Stefan säger att han är helt övertygad att det skulle sparas tid om det fanns fler lättstädade 

utrymmen, det skulle dra ner kostnaderna. Idag är det svårt att säga ett pris på städningen 

eftersom det kan variera så mycket i lokalerna. Annat som skulle underlätta deras arbete 

är ifall Sodexho själva tog hem produkter till sin verksamhet. Idag är de tredje part, då 

Sandvik anlitar Addici som i sin tur tar upp Sodexho. På det viset skulle färre leverantörer 

behövas eftersom de på Sodexho vet vad som finns på området vilket kan leda till bättre 

avtal. 
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3.5 Sandviks personal på centralförrådet 

Sandvik har stora lagerbehov då området i Sandviken är så stort och därför finns ett 

särskilt centralförråd. Där intervjuades Pentti Pajumäki som berättade att det främst lagras 

reservdelar till maskinerna i produktionen på lagret men också kontorsmateriel och 

städprodukter. Till kontoren finns mest pennor, kopieringspapper och pärmar men det 

finns också skrivbordsstolar. Dessutom finns tvålrefiller och pappershanddukar till 

våtrum. Ytterligare produkter som tvättställ samt blandare finns också som reserv i fall 

något på området går sönder.  

 

Det är personalen på inköp som styr leveranserna säger Pentti men att det är upp till 

fastighetsskötarna att berätta vad som behövs. Idag försöker de på centralförrådet att 

övergå till handdatorer när de sköter beställningar vilket kan halvera 

pappersförbrukningen.  

 

Pentti berättar att den främsta leverantören gällande pappershanddukar är Papyrus, som 

har märken som Tork och Lotus. Tvål köps in från Ejendahls och från Ahlsells levereras 

bland annat tvättställ. Avtalen är vanligen ett eller tre år. Pentti förklarar att det är 

leverantören som står för att byta gamla hållare till papper och tvål då de anlitas och 

därför sköts det från deras sida. Ibland är dock inte den gamla leverantörens varor slut 

och på det viset har det blivit många olika märken inom samma produkter.  

 

Pentti berättar att det på området utöver centralförrådet finns fler lager som hanterar deras 

produkter även om centralförrådet är relativt stort. Sodexho hämtar produkter minst två 

gånger per vecka och därför krävs stor kapacitet men det skulle inte få plats med 

exempelvis golvmattor. Det tror inte Pentti skulle vara ekonomiskt heller.  

 

Enligt Pentti skulle ett eget lager för städ vara en bra idé. Detta på grund av att det idag 

ofta blir problem när Sodexho kommer med sina beställningar. Det beror mest på att det 

är olika enheter som står för betalningen. En annan lösning skulle vara att hitta på ett nytt 

system som kan fungera ännu bättre.   

 

3.6 Sandviks förvaltare 

Addici driver fastighetsförvaltningen åt Sandvik och är därför i största grad inblandade i 

deras projekt. Av den anledningen träffades Jens Björklund som arbetar år Addici. Jens 
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förknippar Sandvik med en bruksmiljö med traditioner, ett anrikt företag. Jens berättar att 

Addici är med redan från projekteringen vid ett nytt projekt till förvaltningen och att de 

tar över byggnaderna efter byggnadsavdelningen. Han berättar också att det är Addici 

som håller i underhållsprojekten när till exempel tak behöver bytas ut eller när en 

byggnad måste tilläggsisoleras. Vad gäller Sandvik vill de behålla den gamla karaktären 

som finns på området och därför är det utgångspunkten.  

 

Jens tycker att linoleummattor är en bra golvbeläggning men att även plastmattor 

fungerar och är slitstarka. Han säger också att det beror på lokalen. Personligen gillar han 

parkett men att det kanske inte alltid fungerar då det är mycket spring i vissa kontor. I 

våtrum tycker Jens att det ska vara kakel och klinker. Oftast är det prisbilden som avgör 

vilket material som väljs tycker han, men menar också att kunden får det denne betalar. 

Det är viktigt att välja ett material som är hållbart och som kommer att finnas kvar på 

marknaden i fall något behöver kompletteras eller bytas ut. Att säkerställa framtida 

leveranser är en tungt vägande punkt. Något som fungerar sämre är plastmattor som är 

lagda i källare och när fel typer av färger väljs, exempelvis plastfärger som gör att 

underlaget ej kan andas.  

 

En standard är en inriktning tycker Jens. Något som gör att alla vet vad som gäller och 

vad de kan förvänta sig. Viktig information som bör finnas med bland annat 

städanvisningar och eventuellt när beläggningar ska appliceras på golvmattor. 

 

Jens har ingen tvekan om att rumsstandarden skulle kunna effektivisera framtida arbete. 

Stora ekonomiska och tidsbesparingar kan göras, dels vid projekteringen men också vid 

städningen eftersom förvaltarna vet vad och hur det ska underhållas. Vid projekteringen 

kan standarden fungera som ett färdigt koncept istället för att uppfinna hjulet igen. Även 

hyllmetrar på förrådet kan sparas då bättre avtal kan göras från färre leverantörer.  
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4 LITTERATURSTUDIE 

4.1 Standard 

Det finns flera olika definitioner av vad en standard är för något. Definitionen av en 

standard lyder enligt Swedish Standards Institute, SIS, ”en frivilligt framtagen gemensam 

lösning på ett ofta återkommande tekniskt problem”. SIS är Sveriges 

standardiseringsorganisation.2 Det är ett sätt att se på saken och det ligger till grund för 

det som behandlats i denna rapport. Enligt International Organization for Standardization, 

ISO som är den internationella standardiseringsorganisationen, är en standard ett 

”dokument upprättat i samförstånd och fastställt av erkänt organ, som för allmän och 

upprepad användning ger regler, vägledningar eller egenskaper för aktiviteter eller deras 

resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang”. Till viss del har dessa 

bitar också kommit in i sammanhanget.3  

 

En standard innehåller information om en viss sak och ska på ett enkelt sätt finnas 

tillgänglig som utgångspunkt för dem som arbetar med den. Att använda sig av 

standarden är frivilligt. Finns det högre krav är det fritt fram att använda sig av dessa 

istället. Standarden utgör oftast endast en del av informationen för ett projekt och kan inte 

stå för sig själv. Många företag har idag egna typer av standarder, så kallade 

företagsstandarder, där alla inom företaget arbetar efter samma riktlinjer.3  

 

4.2 Allmänna krav 

Arbetsmiljöverket har många råd och föreskrifter om hur arbetsplatser bör utformas. Ett 

urval av dessa har behandlats och är hämtade ur Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling AFS 2000:42. 

 

I kontorsbyggnader ska storleken på rummet och inredningen anpassas efter 

arbetsuppgifter samt användningstid. Personalen ska dessutom ha tillgång till ett låsbart 

utrymme för personliga värdesaker. För att säkerställa utrymning ska nödbelysning sitta 

över utrymningsvägarna. Dessutom bör utrymningsskyltar finnas.4

 

Antal toaletter ska anpassas till mängden arbetstagare. Föreskrifterna säger att rummen 

ska vara avskilda och låsbara. På toaletterna bör det finnas toalettpapper, tvål, 
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pappershanddukar, papperskorg, klädkrok, spegel och sanitetsbehållare. Ett lämpligt mått 

på handikapptoaletter är 2,2x2,2 m.4 Andra mått som lämpar sig i en handikappanpassad 

toalett är 0.45 m från vägg till mitten av tvättstället och 1.1 m från vägg till mitten av 

toaletten. Höjder som rekommenderas är för tvättställ 0.8 m till överkant, speglar 0.9–1.8 

m och klädkrokar 1.6 m från golv.47

 

Antalet personer som ska vistas i omklädningsrummen bestämmer mängden 

klädförvaring. Sittplatser ska finnas i rummet för det antalet som kan tänkas sitta 

samtidigt. Dessutom ska det finnas speglar i anslutning till rummet. Kläder som förvaras 

ska inte kunna utsättas för smuts eller skador. Stölder ska också motverkas. 

Torkmöjligheter ska finnas i närheten av omklädningsrum. Antal duschplatser baseras på 

arbetets art och hur många som ska vistas där. Ett lämpligt mått på ett duschbås är 90x90 

cm. En av duscharna i varje duschrum bör vara avskild med separat omklädningshytt.4  

 

4.2.1 Inneklimat 

Hur människan upplever sin arbetsplats beror i hög grad på ljudnivån och vilka 

ljusförhållanden som råder samt det termiska klimatet. För hög ljudnivå kan medföra 

koncentrationssvårigheter med mera då allt för mycket störande ljud förekommer. Hur 

ljuset faller sig i ett rum påverkar också människan. Vid en dåligt utformad belysning kan 

exempelvis bländning uppstå, vilket kan upplevas som väldigt påfrestande. En annan 

viktig aspekt är det termiska klimatet som påverkas av bland annat luftkvaliteten, luftens 

temperatur och fuktighet samt av den operativa temperaturen. Den operativa temperaturen 

beskriver medeltemperaturen i luft och omgivande ytor. Alla dessa faktorer kan 

sammanfattas som inneklimat. 

 

Ljud 

Ljud kan vara ett stort problem i kontorsbyggnader varför det är av stor betydelse att 

komma till rätta med detta. När det talas om ljud talar man i första hand om störande ljud, 

så kallat buller. I boken InneBOKEN definieras buller som ”icke önskvärt ljud och berör i 

någon form nästan alla människor”. Det som avgör om ljudet blir buller är dels volymen, 

men klangen på ljudet har också stor betydelse. De ljud som upplevs mest påfrestande är 

lågfrekventa och de med enstaka toner. Dessutom kan buller upplevas olika då det beror 

från person till person.5 Även hur människan värderar ljudet påverkar upplevelsen.6  

 

Det finns tre olika spridningsvägar för buller, direktljud, stomljud och reflekterat ljud. 

Direktljud går omedelbart från ljudkällan till mottagaren medan reflekterat ljud först 
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återkastas mot väggar, golv eller tak innan det når mottagaren. Dessa spridningar av 

ljudet kan kallas luftburet ljud. Stomljud kallas det när ljud förs vidare genom underlaget 

för att på ett annat ställe alstra nytt luftburet ljud.6  

 

Trafikljud tillhör en av de största källorna bland bullerstörningar och mellan 5-10 procent 

av Sveriges befolkning anser sig mycket störda. Varje vecka anmäls bullerbesvär från 

kontorsarbetare, främst från kvinnor. Koncentrationssvårigheter och problem med att höra 

vad andra säger kan vara en konsekvens som bullret för med sig.5  

 

En annan bullerkälla är alla de olika installationer som blir allt vanligare i byggnader 

idag. Bullret kan komma från fläktar, pumpar eller ventiler.6 Enligt Svensk Standard, SS 

025268 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, 

undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell får buller från installationer 

inte överstiga ett visst målvärde i dess ljudkvalitetsklass. Tabell 1 visar 

ljudkvalitetsklassernas målvärden, där NQ1 är anpassad för lokaler med installationer 

som ska bidra till hög eller mycket hög ljudstandard. Ljudklass NQ2 lämpas för lokaler 

där ljudförhållandena överensstämmer med normkraven. Lokaler där NQ2 inte kan 

uppnås gäller NQ3. I tabellen kan det exempelvis utläsas att för ett kontorsrum med 

ljudklass NQ2 är målvärdet 35 dB i ljudtrycknivå A.7  

 

Tabell 1.  Målvärden för ljudkvalitetsklasser från installationer. 7

Lokaltyp   Ljudklass   

  NQ1 NQ2 NQ3 

Kontorsrum LpA 35 dB (A) LpA 35 dB (A) LpA 35 dB (A) 

  LpC 55 dB (C) LpC inget krav LpC inget krav 

Korridorer i LpA 45 dB (A) LpA 45 dB (A) LpA 45 dB (A) 

kontorsbyggnad LpC 60 dB (C) LpC inget krav LpC inget krav 

 

För att lösa problemet måste byggnader förhindra uppkomsten och utbredningen av 

bullret. Detta medför att alla installations- och byggnadstekniska lösningar noga måste 

planeras. Stegljud, luftburet ljud och trafikbuller ska därför försöka minskas. Det är 

viktigt att miljöer med god akustik skapas.7
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Ljus 

Ljuset är en viktig del i arbetsmiljön och hjälper oss att förstå omgivningen.8 Tillgången 

av ljus påverkar i högsta grad hur vi upplever ett rum. Ett rum uppfattas vanligen av alla 

våra sinnen men det är synen som är det främsta. Det är med synen som ljus, färg, form, 

material och struktur kan upplevas. Ljuset kan även ha inverkan på kroppen. Kroppen får 

hjälp av ljuset som gör oss alerta och vakna, men även att bli trött och gå in i viloläge.9 

För att få möjlighet att prestera bra när vi utför olika arbetsuppgifter krävs det att dagsljus 

och belysning klarar kraven på synbarhet, rumslighet och atmosfär i kontorsmiljön.8

 

Dagsljuset har en central aspekt i kontoret och särskilt under sommarhalvåret då det 

dessutom kan leda till energibesparingar. Att kunna se ut från sin arbetsplats behövs för 

att få information om väder och tid på dygnet.8 Att inte få tillgång till dagsljus kan leda 

till att vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt. Faktum är att bristen av dagsljus 

förmodans vara anledningen till många depressioner.5  

 

Belysningen bör anpassas till arbetsuppgiften och vara tillfredställande. En harmonisk 

avvikelse mellan olika ytor, så kallad luminansfördelning, bör eftersträvas för att öka 

synförmågan och kontrasterna. Värdet på luminansen för ytor skiljer mellan olika 

arbetsuppgifter. Om värdet är för lågt kan det leda till att omgivningen känns ointressant, 

motsatsen kan leda till bländning och medföra trötthet. Vid mycket ljusa ytor kan 

reflexion uppstå som kan orsaka bländning. Detta kan även ske direkt från armaturer och 

fönster. För att undvika bländning från armatur bör en lämplig sådan väljas ur de 

vistandes perspektiv. Dessutom bör belysningsarmaturen placeras utifrån den aspekten. 

Ljus från fönster bör avskärmas då solens instrålning kan vara oerhört stark. Därutöver 

bör matta ytor väljas, för att begränsa armaturens luminans.7

 

Belysning som sitter olämpligt kan också medverka till påfrestningar som huvudvärk och 

stelhet i ryggpartiet, vilket kan leda till större olycksrisk. Flimmer från belysningen kan 

medföra stress och ökad trötthet.8 Flimret kan undvikas genom att använda lysrör som 

drivs vid högre frekvenser.7

 

Belysningen kan ge rummet olika karaktärer. Om belysningens placering är genomtänkt 

kan den ge rummet en varm känsla och i motsats kan det kännas kallt om belysningen är 

oplanerad. Därtill spelar färgsättningen i rummet stor roll. Ljusa kulörer får rum att se 

större ut och kan få rummet att se harmoniskt ut. Allt för starka kulörer kan istället ge ett 

oroande intryck.5
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Ljus från armaturer delas vanligen in i allmänbelysning och platsbelysning. 

Allmänbelysningen är främst till för att komplettera dagsljuset, särskilt under 

vinterhalvåret. Belysningen bör vara lagom stark och ha en god färgåtergivning. Armatur 

som även har ett indirekt ljus uppåt är ofta bättre men i gengälld krävs en högre takhöjd. 

Platsbelysningen är till för att ge extra ljus vid behov och bör kunna regleras.5 Belysning 

mäts i enheten lux. I tabell 2 ses rekommenderad belysningsstyrka för respektive rum i 

kontorsmiljöer. 

 
Tabell 2. Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderar som lämpliga riktvärden. 10  

Lokal/arbetsfunktion Allmänbelysning (lux) Platsbelysning (lux) 
Arkivering, kopiering 200 300 
Vanligt kontorsarbete 300 500 
Arbetsstationer för CAD 300 500 
Arbete med högre krav på seende 300 750 
Finare ritarbete 500 1500 
Konferensrum 200 500 
Städning minimum 200 lux på golv 

 

Luftkvalitet 

Dålig luft är ett av de vanligaste klagomålen i kontorsmiljöer. Enligt Arbetsmiljöverket 

står det att en ”Arbetslokal skall vara så ordnad och ha sådana installationer för 

luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalen, att luftkvaliteten i 

vistelsezonen är tillfredsställande”.9

 

Det är viktigt att ha tillfredsställande luft på sin arbetsplats. Luften kommer utifrån och 

har med sig föroreningar från till exempel trafik och industri i omgivningen. Föroreningar 

kommer även från aktiviteter i rummet, människor, inredning, material, 

rengöringsprodukter med mera. Därför behövs en väl fungerande ventilation där luften 

renas, befuktas, värms och kyls för att få ett bra inneklimat. Kemisk omvandling av 

föroreningar i rummet kan också förekomma vilket bör finnas i åtanke vid utformning av 

ventilationssystem.5 Tilluften till byggnader bör tas in så högt som möjligt för att minska 

luftens innehåll av gaser från trafik. Filter tar endast bort de större partiklarna medan 

gaser kan passera in i byggnaden. Det är också viktigt att utforma luftintaget så att det 

inte kan komma in fukt, vilket kan leda till tillväxt av mikroorganismer.11

 

Luftkvalitet brukar ofta uttryckas i föroreningshalter eller baseras på undersökningar om 

lukt, besvär och symtom.5 Luften innehåller normalt många olika gaser, vilka anges i ppm 

eller volymprocent. Koncentrationerna är vanligtvis låga men kan variera mycket inne i 

byggnader.11
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Organiska föreningar utgörs främst av kolväten, vilka går under namnet VOC, Volatile 

Organic Compounds. På svenska heter det flyktiga organiska ämnen. Dessa ligger oftast 

under 1 ppm i rumsluften. Begreppet TVOC används ofta i inneklimatssammanhang för 

att beskriva den totala förekomsten av flyktiga organiska ämnen.11

 

Det sker en avgivning av flyktiga organiska ämnen från ytor på material, så kallade 

emissioner. Emissionernas mängd är ofta beroende av temperatur och luftfuktighet, men 

även hur nytt materialet är påverkar. Därför är det viktigt att från början tänka igenom 

materialvalen, för att eliminera eventuella hälsoproblem.11

 

För att erhålla en tillräckligt god ventilation bör en luftväxling på minst 0,35 liter per 

sekund och kvadratmeter eftersträvas.9 Koldioxid, CO2, är den oorganiska förorening som 

i störst mängd finns inomhus, som kommer från människors utandning. I ett tomt rum 

ligger koncentrationen på cirka 400 ppm, men stiger kraftigt då människor kommer in i 

rummet. En vuxen person avger normalt 19-24 liter koldioxid per timme vid 

kontorsarbete.11 Det rekommenderade gränsvärdet för koldioxid ligger på 1000 ppm, 

vilket bör uppfyllas.9  

 

Det är ofta bortförandet av lukter som dimensionerar behovet av ventilation. En annan 

viktig del är bortförsel av fukt för att förhindra tillväxt av kvalster och mikroorganismer. 

Luftkvalitet och värme hänger ofta ihop, då höga temperaturer ofta bidrar till att luften 

inte känns fräsch. Ett väl fungerande ventilationssystem är därför viktigt för att få ett bra 

arbetsklimat.12 13

 

Temperatur 

I kontorsbyggnader är det vanligt med problem med övertemperaturer eller drag. 

Temperaturer över 26 grader kan ge koncentrationssvårigheter och trötthet, medan drag 

ofta orsakar obehag. Tillförsel av tilluft ska därför ske så att besvärande drag inte 

uppkommer och att uppvärmningsanordningen placeras på ett sådant sätt att kallras 

undviks från kalla ytor som till exempel fönster.12 Vid lufthastigheter under 0,15-0,2 m/s 

uppkommer inget obehagligt drag. Ventilationssystemet bör därmed utformas med 

utgångspunkt från detta, men även klara kraven för tillräcklig luftomsättning. För att 

komma tillrätta med övertemperaturer kan det bli aktuellt med solavskärmning eller 

kylanläggningar.11 13

 

Temperaturen har stor betydelse för hur vi uppfattar det termiska klimatet. 

Värmebalansen med omgivningen styr upplevelsen av komfort. Kroppen avger värme och 
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fukt till omgivningen genom konvektion till luften och strålning till omgivande ytor. 

Rumsklimatet påverkas därmed av både ytornas temperatur och luftens temperatur samt 

hastighet. Detta sammanfattas i begreppet operativ temperatur. Den operativa 

temperaturen är godtagbar om den överstiger 18 grader och differensen mellan olika 

punkter i rummet är högst 5 grader.9  

 

Emissionshastigheten från material och inredning styrs också av temperaturen. En hög 

temperatur gör att ämnen fortare avges. Detta skulle därmed vara eftersträvansvärt i 

lokaler innan de tas i bruk, vilket sällan är fallet på grund av ekonomiska frågor.9

 

4.3 Materialstudie 

Materialen som beskrivits nedan är vanligt förekommande i Sandviks lokaler och nämnda 

under intervjutillfällena.  

 

4.3.1 Golv 

Linoleum 

Linoleum är ett vanligt golvbeläggningsmaterial i Sandviks lokaler idag. Materialet 

uppfanns redan 1860 i England.14 Linoleum är organiskt och det tillverkas inte av ändliga 

resurser, vilket gör det till ett miljövänligt material.15 I ytskiktet tillsätts pigment, som gör 

att linoleumet finns i många olika typer av kulörer samt mönster. Linoleummattor hårdnar 

med tiden vilket beror på att mattan ytbehandlas, ofta av polyuretanlack. Då materialets 

uppbyggnad är känslig för fukt och sväller vid långvarig fuktbelastning bör det inte 

läggas i närheten av entréer. Linoleum är ett slitstarkt material men motståndsförmågan i 

mattan beror mycket på undergolvets kvalitet. Dessutom kan tyngre möblemang göra 

intryck eller rispa materialet. Något som är väldigt viktigt med linoleumgolv är att 

ytskiktet regelbundet underhålls, det görs genom polish- eller vaxbehandling. En nackdel 

med linoleummattan är att den vid våt rengöring måste skötas rätt. Detta för att dålig lukt 

och allergiframkallande damm ska undvikas. Dammet innehåller ytspänningsnedsättande 

ämnen som kan skada slemhinnorna hos människan. En annan negativ sida hos linoleum 

är att det måste importeras till Sverige då ingen produktion sker här och dessutom behövs 

långa transporter av råmaterialen till framställningsprocessen. Själva tillverkningen av 

materialet är dock ur miljösynpunkt bra då energiförbrukningen är relativt låg.16 17 Forbo 

Forshaga och Armstrong är vanliga linoleumleverantörer till Sandvik. Forbo Forshagas 
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linoleummattor har erhållit miljömärkning i flertalet länder och delar ur Armstrongs 

sortiment är certifierade av oberoende testinstitut som miljövänliga och ekologiska.18 19

 

Vid linoleumbeklädnad gäller enligt HusAMA 98 att ”underlag skall vara torrt, rent och 

jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta”.20 Forbo Forshaga föreslår tre 

underlag till deras linoleumgolv; Akustikpapp, Comfort P och Ergoflex.21 För Forbo 

Forshagas läggningsanvisningar se deras hemsida22 och för vidare anvisningar se 

HusAMA 98 MF – Beläggningar av textil, kork, linoleum, gummi, plast med mera och 

tätskikt av plastmatta.20 Vid läggning av Armstrong beror underlaget på val av matta. 

 

Plastmatta 

I mitten av 1900-talet började plastmattor att produceras. Det är framför allt PVC, som är 

bindemedel och som vid framställning blandas med mjukgörare, fyllnadsmedel, 

stabilisatorer samt pigment.16 Mjukgörningsmedlet används för att få mattan att blir mjuk 

och formbar, då mattan ofta viks upp på väggen. Detta gör att ingen sockel behövs. 

Mattan kan ibland förstärkas med polyuretanbeläggning vilket gör golvet extra tåligt.23

 

Plastmattan liknar mycket linoleummattan men den största skillnaden är att plastgolvet 

kan läggas i våtutrymmen. Vissa plastmattor kan även användas på väggarna i 

våtutrymmen. Uppbyggnaden av plastgolven skiljer sig mellan torra utrymmen och för 

våtrum. Dessutom kan plastmattornas egenskaper variera, då vissa kan vara mer 

stegdämpande. Plastgolv har ofta en slityta av PVC som ger mattan en bra härdighet och 

tålighet.23 En grupp inom plastmattor är vinylplastgolv. Golvet är vanligt i våtutrymmen 

och är ur halkriskssynpunkt god. Därtill är golvet skönt att gå på och har en bra kvalitet.16  

 

Sammanfogningen av plastmattorna sker genom så kallad svetsning där en plasttråd, som 

fungerar som svetstråd, smälts ned i fogarna.16 23 I våtutrymmen klistras mattan mot 

underlaget vilket gör mattan tätare, något som inte är nödvändigt i övriga rum. Positivt 

med plastgolv är att det är slitstarkt och lätt att underhålla, däremot kan tunga möbler repa 

eller göra intryck i mattan. Om plastmattan tappat blankheten kan en tvättbar polish 

läggas på som senare tas bort, detta bör dock inte göras i våtrum då golvet riskerar att bli 

halt.23 Något som är viktigt och som bör beaktas med plastmatta är att ej lägga den på en 

fuktig yta då emissioner kan uppstå.16  

 

Då Sandvik främst använder plastgolv från Forbo Forshaga och Tarkett följs deras 

anvisningar vad gäller underlaget. Forbo Forshaga föreslår Ergoflex och Sarlibase som 

underlag vid användning av deras plastgolv.24  
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Lim används vid sammansättning av fasta material.16 Det är vanligt med 

konserveringsmedel i limmer som ofta är allergiframkallande.17 Dessa kan en del 

människor vara känsliga mot och därför bör de undvika kontakt med dessa då limmet inte 

härdat. När limmet väl har härdat under plast- eller linoleumgolv minskar risken för 

överkänslighet och är därmed inget problem.25 Limmer komplicerar ofta 

återanvändningen av materialet som det är fäst vid vilket medför en negativ påverkan.17

 

Megastrong 

Megastrong är en typ av plastgolv som Sandvik har börjat använda sig av allt mer. Golvet 

kommer från Falck design som har sitt lager i Göteborg. Megastrong är ett av deras golv 

med sten- och träimitationer som har en mycket trovärdig likhet med riktiga trä- och 

stengolv. 32 typer av mönster finns att tillgå och eftersom det finns i lager i Sverige går 

det att tillgå med snabba leveranser. Golvet är mycket slitstarkt och passar bra för 

offentliga miljöer med mycket slitage. Megastrong har en tjocklek på 3 mm och utformas 

som plattor eller brädor. På ytan finns ett slitskikt förstärkt med polyuretan. Det gör att 

golvet blir mycket tåligt och lättstädat. Tillverkning sker dock i Kina, vilket leder till 

långa transporter.26 Megastrong är ett plastmaterial vilket inte är det bästa ur 

miljösynpunkt. Enligt Johan Skoog på Johan Skoog Arkitekter tar det längre tid att lägga 

eftersom varje plastbräda måste läggas en i taget. Det gör även att golvet blir relativt dyrt. 

Ur underhållssynpunkt är golvet dock mycket tåligt och lätt att underhålla. Skulle det bli 

en skada i golvet kan en bit bytas ut, vilket gör att det får en mycket längre livslängd.  

 

Kakel och klinker 

Kakel och klinker tillhör gruppen keramiska material, vilket är benämningen på hårt 

bränd lera eller andra silikater. Eftersom råmaterialet finns i marken kunde det användas 

tidigt, redan för flera tusen år sedan och är därmed ett mycket beprövat material.16

 

Det finns både glaserade och oglaserade keramiska plattor. Glasyrens funktion är främst 

för att skydda mot slitage, men även för att kunna variera färgsättning och mönster på 

plattorna. Idag finns alla möjliga plattstorlekar att tillgå. De vanligaste storlekarna är 

10x10, 15x15, 10x20 och 20x20.23 Tidigare innehöll pigmenten i glasyren ofta 

tungmetaller, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Dessa har dock tagits bort och ersatts av 

andra ämnen. Kadmium förekommer dock ofta i importerade plattor, vilket kan vara värt 

att tänka på. Glasyren utgörs av en silikatsmälta som är mycket stark.  

 

På grund av vilken lertyp som används får plattorna olika kulörer efter bränning. 

Färggivande ämnen kan även tillsättas för att ge de oglaserade plattorna en annan kulör. 
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Vid kakel- och klinkertillverkning är kaolinleran den vanligaste lertypen. Dess fördel är 

att den går att bränna under mycket höga temperaturer och kort ugnstid. Det ger hårdare 

plattor som dessutom kräver kortare tillverkningstid.27

 

Skillnaden mellan kakel och klinker är att klinkerplattorna har en tätare sammansättning, 

det vill säga har en högre hållfasthet och är därmed slitstarkare. Klinker håller därför 

bättre och längre i både kyla och värme. Klinker används därför främst på golv, medan 

kakel sätts på väggar. För att erhålla den högre hållfastheten pressas klinker hårdare och 

bränns vid en högre temperatur. Kakel och klinker är lätt att hålla rent och bra ur 

miljösynpunkt då de inte innehåller några farliga ämnen.28 29  

 

Kakel- och klinkerplattor är mycket slitstarka och därmed lämpliga att använda i alla 

typer av utrymmen.23 Det är endast de hårdare typerna av natursten, till exempel gnejs 

och granit, som är starkare än de keramiska materialen. Dagens produktionsteknik gör det 

även möjligt att producera glaserade plattor som klarar trafikerade och hårt belastade 

utrymmen. Kakel och klinker är mycket tåliga då det gäller att stå emot åverkan från olika 

kemikalier och starka rengöringsmedel. De är därför ett vanligt beklädnadsmaterial i 

lokaler för kemikalie- och läkemedelsindustri. Kakel och klinker står emot syror, 

lösningsmedel, alkalier och ultraviolett strålning. Plattorna behåller även sin färg över 

tiden och bleks inte.27

 

Keramiska material är hygieniska eftersom de är lätta att rengöra och praktiskt taget 

underhållsfria. Den täta och glatta ytan hindrar bakterier, smuts och mögelsporer från att 

fästa och tränga in i plattorna. Normalt krävs inga starka rengöringsmedel då smuts med 

mera lätt släpper från ytan, skulle det dock behövas klarar plattorna detta utan problem. 

De alstrar inte heller någon statisk elektricitet, vilket annars kan skapa obehag.27 

Underhåll som kan komma på fråga är att laga fogar, sätta igen hål samt ersätta spruckna 

eller lossnande plattor.23

 

Kakel och klinker är även bra vid en eventuell brand. De brinner inte och kan därmed inte 

hjälpa till att sprida branden. Det avges inte heller några farliga gaser eller andra ämnen 

som kan vara farliga för människan vid branden. De keramiska materialen är dock bra på 

att leda och lagra värme, varför det var ett av de vanligaste materialen i dåtidens 

kakelugnar.27 Plattorna är på grund av sin hårdhet även orörliga vid 

temperaturdifferenser. Därav krävs det ett stabilt underlag, gärna betong, så att underlaget 

inte rör sig för mycket i förhållande till plattorna.23
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Ur miljösynpunkt är de keramiska plattorna bra, då de har en lång livslängd, låga 

emissioner och plattorna kan återanvändas och återvinnas.27 På grund av sin beständighet 

och skönhet är det även bra ur miljösynpunkt då materialet har en mycket lång livslängd 

och hålls vackra länge.23

 

Det är relativt enkelt att lägga ett klinkergolv. I 

våtutrymmen är det dock viktigt att tätskiktet 

utförs på ett fackmässigt sätt, så att det inte blir 

några vattenskador. Se figur 2 för de olika 

skikten vid klinkerläggning. Underlaget bör 

vara torrt, slätt och rengjort.23 För att fästa 

plattorna appliceras en fästmassa som måste 

följa kraven enligt branschens standard. Det är 

viktigt att följa tillverkarens anvisningar för att 

erhålla önskade egenskaper. Fästmassan ska 

strykas på golvet så att hela plattans baksida täcks.20 Golvet bör inte beträdas på två dygn, 

varefter fogning kan utföras. För att få rätt vattenavrinning är det även viktigt att fallet 

mot golvbrunnen utförs på rätt sätt.23 Utförande enligt HusAMA 98 ZSB - Tätning av 

fogar i hus.20

Figur 1. Olika skikt vid klinkerläggning. 

Källa: Byggkeramikrådet 

 

Tätskiktet ska utföras enligt tillverkarens och Byggkeramikrådets godkända system. Där 

har alla komponenter provats enligt branschreglernas krav. Appliceringen ska fungera och 

vara rekommenderat för typ av underlag.  

 

Sandvik köper för det mesta i kakel och klinker från CC Höganäs. På deras hemsida finns 

utförliga beskrivningar över montering, fäst- och fogmassor, samt tips för rengöring och 

efterbehandling.30

 

Fogmassa 

Fogar måste finnas mellan material för att kunna ta upp rörelser som uppstår i 

konstruktioner på grund av variation i fuktinnehåll, temperatur och krypning. Det finns 

olika typer av fogmaterial, fogmassor, foglister, fogskum och fogband. Mellan keramiska 

plattor appliceras fogmassa i lös form som därefter härdar och övergår i ett fast tillstånd, 

som ändå tillåter viss rörelse mellan plattorna.

 

Fogmassor innehåller vanligtvis hälso- och miljöstörande ämnen, varför användningen 

bör begränsas.17 Det är dock svårt att undvika i många situationer. Då beklädnaden är 

 34 



 

kakel och klinker är fogmassan i regel oundviklig. På Sandvik där stor del av 

verksamheten är produktion krävs speciella fogar för att klara av oljor, smuts och 

liknande. Då använder de sig av epoxifogar. Fogen blir då mycket stark, samtidigt som 

den klarar av deformationer till viss del. Epoxin håller bra mot vatten, oljor, alkalier och 

klimatiska påfrestningar.16  

 

4.3.2 Väggar 

Gips  

Gips används främst i gipsskivor, där gipsytan täcks av pappkartong på båda sidor. 

Tillsatsmedel kan användas för att ändra dess egenskaper, till exempel densitet, som 

vanligtvis ligger på 800 kg/m3. Gipsskivorna används som invändigt beklädnadsmaterial 

av tak och väggar. Bredden på skivorna är vanligtvis 600, 900 eller 1200 mm. Längden 

varierar från 2200 till 3600 mm och skivornas tjocklek ligger på 9 eller 13 mm.16  

 

Gips kan användas utan förbehåll om man bortser från fuktiga utrymmen.25 Gipsskivor 

uppvisar så gott som inga fuktbetingade rörelser vid variationer i omgivande luftfuktighet 

men bör inte lagras utomhus under lång tid. Skivorna räknas som ett obrännbart material, 

men temperaturer över 45 grader är inte lämpligt under längre tid. Då avgår nämligen 

bundet vatten från materialet, vilket leder till att hållfastheten sänks.16

 

Det finns tre typer av gipsskivor. De som är gjorda av naturgips, industrigips och 

fosforgips. Vid industrigips används restprodukter från industrin från avsvavling av 

rökgaser med kalk. Där används rester som annars hade blivit avfall, vilket är bra ur 

miljösynpunkt. Naturgips erhålls vid gruvbrytning, vilket accepteras med tanke på miljön. 

Fosforgips är kemiskt tillverkat och är en biprodukt vid konstgödselframställning. Dessa 

bör undvikas eftersom de ibland innehåller radioaktiva ämnen.17  

 

För utrymmen som utsätts för mycket fukt används speciella gipsskivor, våtrumsgips. 

Dessa är konstruerade som vanliga gipsskivor med undantag att kartongen har bytts ut 

mot en glasfiberväv som är vattenavvisande. För bättre fuktmotstånd är gipskärnan 

impregnerad.31
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Glasfiberväv 

Väv är en typ av tapet som används på väggarna. Glasfiberväven har en struktur som 

sedan övermålas. Om väggen har sprickor kan det vara bra att använda väv. Väven döljer 

sprickorna men kan också hjälpa väggen genom att fungera som armering och på det viset 

hindra uppkomsten av fler eller nya sprickor.32 Materialet är slitstarkt och passar i rum 

med extra slitage.33 Vanligtvis limmas väven upp på väggen med dispersionslimmer och 

gips eller spånskivor fungerar utmärkt till underlag.34  

 

Ytbehandlingsmaterial  

Att ytbehandla ett material görs i regel för att materialet ska uppfylla vissa krav. 

Ytbehandlingen kan skydda materialet mot exempelvis fukt och andra 

nedbrytningsmekanismer. Ett annat krav kan vara att förhindra materialet att missfärgas 

eller bli nedsmutsat. Ytterligare en aspekt kan vara för att ge materialet ett visst estetiskt 

uttryck genom kulör eller ytstruktur. För att få den erfordrade kvalitén är det viktigt att ta 

reda på underlagets egenskaper och hur appliceringen utförs, men framförallt är 

ytbehandlingens egenskaper av stor betydelse.16

 

Vanliga ytbehandlingsmaterial är färger och lacker. Dessa målas tunt på den yta som ska 

behandlas. När det pratas om färg och lack är den största skillnaden att färg innehåller 

pigment som täcker materialet under medan lack är transparent.16 Det finns även lasyrer 

som är halvtäckande. I vanliga fall brukar en så kallad film bildas på ytan som målats, 

men det finns också färger som inte gör det. Det är i allmänhet bindemedlet som 

bestämmer målarfärgens namn, exempelvis färg med latex kallas latexfärg och så vidare. 

Då det finns oerhört många olika typer inom målarfärg kan dessa skilja sig mellan 

sorterna, det kan vara pigmenterande och färglösa, filmbildande och icke filmbildande 

samt vattenburna och lösningsmedelsburna. Det är pigmentet i målarfärgen som avgör 

hur dess kulör blir och är därför en väldigt viktig ingrediens. Det är svårt att beskriva en 

kulör i ord och för att inga misstolkningar ska göras finns ett system, NCS, Natural Color 

System.23 NCS är ett system som namnger färger i olika koder där färgens kulörstyrka 

och ljushet beskrivs.35  

 

Ytbehandlingsmaterial glänser olika mycket när de torkat. Oftast talas det om matta till 

blanka ytbehandlingar. En blank yta är lättare att sköta och passar därför bättre i rum där 

det fort blir smutsigt. Glansvärdet kan lätt misstolkas i ord varför det finns en 

glanstalsskala mellan 0 till 100, där 0 är helmatt och 100 helblank.23 Något som är bra att 

tänka på vid val av färg är också att blanka ytor kan reflektera ljuset mer än en matt yta.  
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Beroende på val av ytbehandlingsmaterial kan miljö- och hälsosynpunkten variera då 

olika färger innehåller mer eller mindre farliga ämnen.25 När ett ytbehandlingsmaterial är 

nyapplicerat i ett rum bör det ventileras ordentligt innan rummet tas i bruk. Detta beror 

främst på att ytbehandlingen emitterar som mest under de första dagarna.  

 

Sandvik anlitar vanligen Engströms Måleri som är certifierade mot FR2000 som är ett 

kvalitets- och miljöledningssystem.36

 

Systemvägg 

I kontorsmiljöer kan det ibland vara smidigt att ha flexibla lösningar för väggsystemen, 

som lätt kan förändras i takt med verksamhetens ändrade behov. Olika individer kan ha 

olika önskemål och behov för sina arbetsuppgifter. Är det en verksamhet som ofta 

förändras och görs om kan det också vara värt att tänka på att använda sig av ett 

systemsystem.  

 

Poängen med systemväggar är att de sätts upp och kan demonteras för att användas igen, 

hur många gånger som helst. På detta sätt kan pengar sparas både i material- och 

utförandekostnad. Genom användandet av systemväggar erhålls en mycket flexibel 

planlösning. Väggarna är färdigtapetserade, målade och färdigbehandlade. Dörrar, vägg- 

och glaspartier monteras enkelt på en stålstomme. 37

 

Nackdelen med systemväggar är att de inte är lika estetiskt tilltalande, då de ofta får 

synliga skarvar av stålbitarna där delarna sätts samman. 

 

Glas 

Glaspartier har blivit allt populärare i kontor, främst mot korridorer. Glasade väggar ger 

en bättre överblick mellan kontoren, mer ljus och en trevligare miljö på arbetsplatsen. 

Dessa finns också som monteringsfärdiga system likt systemväggarna.  

 

4.3.3 Tak 

Undertak 

Takets utformning ger stor del av rummets karaktär och känsla. Rymd, ordning, 

reflektion av dagsljus med mera är alla faktorer som påverkas av undertakets utförande. 

Det finns olika krav för att erhålla en god akustik i rummet. Det gäller att framhäva 

önskade och minska störande ljud. Det görs genom att skapa ett bra förhållande mellan 

efterklangstid, bakgrundsljud, taluppfattbarhet och ljudisolering.38
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Undertaksplattorna har en kärna av glas- eller stenull och 

läggs ofta i tunna bärverk av stål.39 40 Undertakets främsta 

uppgift är att dämpa ljud från verksamhet, tal och rörelse i 

lokalerna. Funktionskraven för verksamheten blir 

utgångspunkten för vilket undertak som bör väljas. En annan 

viktig uppgift som undertaket ska fylla är att dölja tekniska 

installationer, se figur 1. Det är många installationer att ta 

hänsyn till och det är angeläget att tidigt beakta dessa vid 

planering och projektering, för att upprätthålla estetiska och 

funktionella krav. Tekniska funktioner som kan komma på tal 

och som bör beaktas är ventilation, komfortkyla, belysning, 

brandskydd, el, tele och data. De flesta av dessa system är 

förlagda till taket och ofta mycket komplicerade. Systemen 

omfattar många olika bitar till exempel kablar, kanaler, rör, 

don och armaturer, som alla måste få plats mellan tak och undertak.38

Figur 2. Exempel på ett 

undertak som döljer 

installationer. Källa: 

Ecophon 

 

Under byggnadens driftskede är det många av de tekniska systemen som behöver 

underhållas. Undertaket ska därmed inte bara dölja dessa installationer utan även medge 

god åtkomlighet till mellantaksutrymmet för service, reparationer, utbyte med mera. 

Undertaksplattorna kan också bli skadade i sig och då vara enkla att byta ut.41

 

Undertakets demonterbarhet styrs av bärverkssystemet och plattornas kantutformning. 

Kanaler, don och belysning är faktorer som kan begränsa plattans ändring av läge, detta 

bör beaktas vid utformningen av undertaket. I utrymmen som ofta kräver underhåll är det 

bra om de förses med fällbara element eller inspektionsluckor.41

 

Beroende på typ av platta och takkonstruktion kan de dammtorkas, dammsugas, 

våtavtorkas, låg- eller högtryckstvättas. Plattor med en smuts- och dammavvisande yta är 

lättare att hålla rena och har därmed en längre livslängd. Det är främst ventilationen som 

bidrar med smuts till undertaksplattorna. Deplacerande ventilationssystem är generellt 

bättre än omblandande ventilation ur nedsmutsningssynpunkt, då tilluften kommer in vid 

golvet istället för vid taket. Nedsmutsningen kan även begränsas genom regelbundet 

underhåll av systemet. Tryckskillnader är också viktigt att undvika för att minska 

nedsmutsningen. Råder det tryckskillnader mellan rum och mellantaksutrymmet finns det 

risk att akustikplattorna fungerar som filter och blir smutsiga.42 En öppen struktur gör att 

de snabbt torkar efter rengöring.43
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Ett ljust undertak reflekterar och sprider ljus bättre än ett mörkt. På detta sätt kan behovet 

av belysning minskas och ge en lägre energiförbrukning och behagligare ljus. Undertaket 

bör därmed ha en så hög ljusreflektion som möjligt, för att få bästa effekt. Bländning från 

belysning minskar också vid hög ljusreflektion på grund av att luminansförhållandet 

minskar. Ljusreflektionen bör vara minst 70 procent vid direktbelysning och vid 

indirektbelysning minst 80 procent.44

 

Ur brandsynpunkt finns det olika krav på undertak. De får endast oväsentligt medverka 

till brandutveckling och produktion av brand- och rökgaser. Plattorna får inte ramla ner 

under tid för utrymning och de ska förhindra att brännbart material bakom kan 

antändas.45

 

4.3.4 Inredningssnickerier 

Trä  

Trä är ett välbeprövat material som använts inom byggandet i tusentals år. Materialet är 

bra ur många perspektiv, främst ur hälso- och miljösynpunkt. Trä är ett sunt material men 

det är viktigt att det redan från fällningen sköts rätt, även vid lagring och hantering. För 

att erhålla bra virke får materialet ej utsättas för alltför mycket fukt då risk för 

mögelangrepp kan uppkomma. Att materialet får torka ut ordentligt innan det byggs in är 

något som måste finnas i åtanke. Lite energi går åt vid produktionen av virke vilket gör 

materialet bra ur miljöperspektivet. Dessutom är trä en förnyelsebar resurs. Då 

virkesproduktionen är utbredd i hela Sverige är transportsträckor oftast inget större 

problem vid leveranser av trä. Trä är också lätt att återanvända eller återvinna, fungerar 

inte detta är energiåtervinning sista anhalt för trä.17  

 

Trä är ett vanligt material när det kommer till snickerier. Dörrar, dörr- och fönsterfoder, 

fönsterbrädor, socklar och lister har behandlats som snickerier i denna rapport. 

Innerdörrar har många uppgifter. De ska kunna uppnå vissa speciella krav, främst 

gällande ljud och ljus men också när det handlar om värme, kyla samt föroreningar. Valet 

av dörr beror också mycket på det estetiska uttryck den ger.46 Dörrar finns i flertalet 

utformning och utseenden, de kan vara släta eller ha mönster. För att ventilationen ska 

fungera brukar en springa placeras på dörren och i karmen.23 Idag ska en kontorsdörrs 

bredd vara anpassad för att rullstolsburna ska kunna passera utan problem. Detta gör att 

minsta bredd för en öppen dörr ska vara 800mm.47
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5 ANALYS 

5.1 Jämförelse 

För att kunna besluta vilka material som är lämpligast att använda i Sandviks lokaler har 

en jämförelse mellan materialen gjorts. Materialen har jämförts med avseende på aspekter 

som framkommit i intervjuerna. 

 

5.1.1 Golv 

De två vanligaste golvmaterialen i Sandviks kontor är linoleum- och plastmattor. Båda 

mattorna läggs på ungefär samma sätt och finns i många olika mönster och kulörer. För 

materialen gäller också att de kan repas eller bli intryck i mattorna vid tung möblering.  

 

Linoleum är ett organiskt material och tillverkas inte av ändliga resurser, vilket gör det till 

ett miljövänligt material. Själva tillverkningen är också bra ur miljösynpunkt då 

energiförbrukningen är relativt låg. Det krävs dock långa transporter av råmaterialen till 

framställningsprocessen och även efter produktion då materialet måste importeras.  

 

Som bindemedel i plastmattorna används PVC, vilket är en betydligt sämre råvara än de 

som finns i linoleummattorna. På grund av polyvinylkloridens styvhet behöver dessutom 

mjukgörare tillsättas för att göra mattan mjukare, vilka heller inte är bra ur 

miljösynpunkt. Plastmattan förstärks med en polyuretanbeläggning vilket gör golvet extra 

tåligt. 

 

Linoleum är ett slitstarkt material men motståndsförmågan beror mycket på undergolvets 

kvalitet. Ett linoleumgolv är lätt att underhålla men kräver att rengöringen sker på rätt 

sätt. Plastmattan är ur städsynpunkt bättre då den är lättare att underhålla. 

 

Vid långvarig fuktbelastning kan linoleummattan svälla då den är känslig för fukt. Därför 

bör den inte läggas i miljöer som utsätts för mycket fukt. Vid våt rengöring är det därmed 

viktigt att den sker på rätt sätt, annars kan dålig lukt och allergiframkallande damm 

uppkomma. Plastmattan kan tappa sin blankhet och den kan då behandlas med en polish. 

Den bör inte läggas på ett fuktigt underlag då hälsoskadliga emissioner kan uppstå.  
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Limmen som används för att fästa mattorna är inte heller alltid så bra ur miljösynpunkt. 

De innehåller vanligtvis konserveringsmedel, vilka kan vara allergiframkallande. Att 

mattorna limmas gör även återvinning av materialen svårare.  

 

Ur estetisk synpunkt är ofta ett linoleumgolv mer tilltalande för ögat än ett plastgolv. Ett 

annat alternativ som är mycket estetiskt tilltalande med sina sten- och träimitationer är 

megastrong. Megastrong är också ett plastgolv som Sandvik börjat använda sig av allt 

mer. Detta golv läggs istället i form av plattor eller brädor. Golvet finns i många olika 

mönster och eftersom det finns lager i Sverige kan snabba leveranser ske. Tillverkning 

sker dock i Kina, vilket leder till långa transporter. 

 

Ytan på megastrong är förstärkt med ett slitskikt av polyuretan. Det gör golvet mycket 

slitstarkt och lättstädat. Att megastrong tillverkas av plastmaterial är inte det bästa ur 

miljösynpunkt och det är dessutom relativt dyrt i förhållande till linoleum- och 

plastmattor på grund av att det tar mycket längre tid att lägga. Det är dock ändå ett 

motiverat val då det har en mycket längre livstid och är lättare att städa och underhålla än 

många andra golvtyper.  

 

Klinker är vanligt på golven i våtrummen på Sandvik. Det är ett keramiskt material av 

hårt bränd lera, vilket alltså är ett naturligt material och bra ur miljösynpunkt, då det inte 

innehåller några farliga ämnen. Plastmattor är det andra alternativet, som i jämförelse 

med klinkerplattorna innehåller betydligt fler sämre ämnen.  

 

Klinker har en mycket hög hållfasthet och är därmed slitstarkt. Det klarar både värme och 

kyla bra, men även olika kemikalier och starka rengöringsmedel. Plattorna behåller även 

sin färg över tiden, vilket gör att de får en lång livslängd eftersom de håller sig snygga 

länge. Eftersom de är lätta att rengöra och bakterier och smuts har svårt att fästa på den 

glatta ytan är plattorna mycket hygieniska. Plastmattorna är också lätta att underhålla. I 

klinkergolvens fogar kan det lätt fastna smuts som kan vara svårt att få bort, detta undviks 

vid användande av plastmatta.  

 

Klinkerplattorna är även bra ur brandsynpunkt då de inte kan sprida branden vidare. De 

avger heller inga farliga ämnen och gaser vid en eventuell brand. Det motsatta gäller för 

plastmattor.  
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På grund av sin hårdhet är klinkerplattorna orörliga vid temperaturskillnader. Därför 

krävs ett stabilt underlag, annars kan plattsättningen förstöras. Både glaserade 

klinkerplattor och plastmattor går att få i alla möjliga kulörer och mönster. 

 

Det är betydligt enklare att få ett tätt golv med plastmattan, eftersom den rullas ut som en 

enda enhet. I våtutrymmen är det viktigt att tätskiktet utförs på ett korrekt sätt och att 

fogarna blir väl utförda vid klinkerläggningen. Fogmassorna innehåller ofta hälso- och 

miljöstörande ämnen, därför borde användningen begränsas. Det är dock oundvikligt att 

inte använda någon form av fogmassa vid klinkerbeläggning.  

 

Ett alternativ bland plastmattorna är vinylplastgolv som är vanliga i våtrum. Dessa är bra 

ur halkskyddssynpunkt och sköna att gå på.  

 

5.1.2 Vägg 

På platsbyggda väggar är gips oftast det yttre materialet. Stommen kan variera, ofta är 

den i betong eller trä. Beklädnaden av innerväggarna på Sandvik är spacklade och målade 

gipsskivor, målad glasfiberväv eller systemväggar. I de nybyggda delarna förekommer 

även glaspartier.  

 

Glasfiberväv kan vara bra att använda om väggen är lite ojämn eller har sprickor. Väven 

har en struktur som sedan målas vilket gör att skavanker på underlaget inte syns. Den kan 

också hjälpa väggen genom att fungera som armering och därmed hindra uppkomsten av 

fler eller nya sprickor. Limmen som används är inte miljöfarliga och materialet är 

slitstarkt. Därför är användandet av glasfiberväv utmärkt i rum med stort slitage. Olika 

typer av ytbehandlingsmaterial stryks på materialens ytor för att framför allt skydda det 

som finns under. Väggarna ytbehandlas även för att ge ett visst estetiskt uttryck med olika 

kulörer och strukturer. Vanliga ytbehandlingsmaterial är färger och lacker, som målas 

tunt på ytan som ska behandlas.  

 

Val av ytbehandlingsmaterial avgör vilka miljö- och hälsosypunkter som kan komma på 

tal, då olika färger innehåller mer eller mindre farliga ämnen. En blank yta är ofta att 

föredra i smutsiga utrymmen, då den är lättare att sköta, men då ska dock risk för 

reflektioner beaktas. Höga emissionshalter vid nyapplicering är ännu en sak att tänka på.  

 

Systemväggar kan vara mycket smidiga, då de ger flexibla lösningar som kan förändras 

med verksamheten. De kan demonteras för att användas på nytt om och om igen, vilket är 
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bra ur miljösynpunkt, då materialanvändningen minskar och återanvändning främjas. Ur 

ett ekonomiskt perspektiv kan det också vara mycket lönsamt.  

 

Eftersom väggarna levereras klara med färdig behandling blir det lägre emissioner från 

materialen än vid platsbyggda väggar. De går även fortare och smidigare att sätta upp. De 

främsta nackdelarna är att de inte klarar ljud lika bra som en platsbyggd vägg och att det 

ofta blir synliga stålskarvar där bitarna sätts ihop.  

 

Glaspartier skapar rymd och bättre kommunikation mellan kontorsrummen. Det blir 

dessutom ljusare i lokalerna. Det är inte alla som trivs i helglasade kontor, vilket kan göra 

att gardiner eller liknade kan behövas för avskildhet.  

 

På väggarna i våtrummen varierar beklädnaden. Det är antingen kakel, plastmatta eller 

målade väggar. I omklädningsrummen är det oftast målade gipsväggar. För dessa material 

gäller i stort sett desamma som ovan för golvbeklädnaderna. Det är dock en liten skillnad 

mellan kakel och klinker, då kakelplattor bränns vid en lägre temperatur än klinkerplattor, 

vilket gör att de har lägre hållfasthet.   

 

5.1.3 Tak 

Undertaken i Sandviks lokaler är antingen enkla undertak med någon form av 

skivmaterial, främst gips, eller undertaksplattor av isolermaterial. Utformningen av 

undertaket ger stor del av rummets karaktär och det finns olika krav för att få en bra 

akustik i rummet. 

 

För att dämpa ljud och på ett enkelt sätt dölja installationer i taket används 

undertaksplattor som läggs i tunna bärverk av stål. Det blir till stor del verksamheten som 

får styra vilket undertak som bör väljas. Undertaksplattorna är även bra ur 

underhållssynpunkt, då det är lätt att komma åt bakom och enskilda plattor enkelt kan 

bytas ut. Gipsskivor går generellt fortare att sätta upp än plattorna. Undertaksplattorna 

dämpar dock ljud bättre och är därmed bättre i kontorsmiljö med tanke på arbetsmiljön.  

 

De flesta våtrummen har enkla innertak. I duschrummen är det målade våtrumsgipsskivor 

medan det i toaletterna och omklädningsrummen i vissa fall kan vara undertaksplattor. 

För utförligare jämförelse mellan dessa, se tidigare avsnitt under kontorsdelen.  
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6 RESULTAT 

6.1 Rumsstandarden 

Alla val som är gjorda i rumsstandarden, se bilaga C, är främst baserade på de intervjuade 

personernas och våra åsikter, men även på litteraturstudien. Rumsstandarden har 

utformats utifrån Sandviks mall där olika rumsfunktionsprogram och rumsbeskrivningar 

har bearbetats fram till ett eget förslag. Resultatet har därför blivit ett nytt 

rumsfunktionsprogram där de vanligaste delarna i ett sådant dokument tagits med, men 

där vissa delar utvecklats. Dessa delar har tagits fram för att få med så mycket 

information som möjligt i ett och samma dokument.  

 

Rumsstandarden kompletteras med ritningar på toaletter, se bilaga D. Ritningarna över 

toaletterna visar lämpliga höjder på den fasta inredningen. Även en perspektivritning 

finns med. För att få en bättre uppfattning om de olika ytskikten i rummen bifogas även 

bilder på kulör- och materialförslag, se bilaga E. Rubrikerna i rumsstandarden lyder som 

följer; rumsvolym, rumsbeskrivning, funktionsbeskrivning, miljö- och byggnadstekniska 

krav, värme och sanitet, luftbehandling, el, kraft och belysning, el, tele, data och säkerhet, 

bygg och utrustning. Standarden ska fungera för både ny- och ombyggnad samt är 

uppdelad i två kapitel, kontor och våtrum. Under de två kapitlen följer de olika rummen 

som behandlats i rapporten.  

 

Kontorsrummen i rumsstandarden benämns som cellkontor typ 1, 2 och 3. Cellkontor typ 

1 definieras som ett vanligt baskontor med enkel standard. Med nästa kontor, typ 2, 

menas ett produktionskontor som finns ute i verkstäderna. Cellkontor typ 3 är ett kontor 

med en lite högre klass som passar högre uppsatta personer. På samma sätt har en 

indelning av toaletterna gjorts. WC typ 1 är den vanliga standardlösningen. Den 

handikappanpassade toaletten heter RWC. Där sådan toalett finns passar WC typ 2, då 

den typen är djupare. Anledningen till att två storlekar på toalettutrymmen tagits fram är 

för att toaletterna vid så kallade toalettgrupper ska ligga i linje med varandra. Storlekarna 

på Sandviks handikappanpassade toaletter är idag för små, därför kommer dagens 

riktlinjer att följas och RWC:n bli större. Det är befogat då en ny- eller ombyggnad ändå 

ska göras. Vid nybyggnation ska vägghängda toaletter installeras, som ur städsynpunkt är 

bättre än vanliga golvstående. I vissa fall vid ombyggnader kan det fortfarande krävas 

stående toaletter, eftersom vägghängda behöver en annan typ av installation. 

Installationen kräver en starkare vägg där toaletten hänger för att klara påfrestningen.  
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Under varje rum ligger därefter mallen som utformats för de olika lokalerna. Som första 

punkt A i mallen behandlas rumsvolymen. För kontor, konferensrum och toaletter har en 

exakt måttsättning bestämts. Generellt har de större kontorsrum på Sandvik än i andra 

kontor. På grund av att de trivs bra med dagens rumstorlek valdes relativt stora 

kontorsrum i standarden. För andra utrymmen som omklädningsrum, duschrum samt 

korridor har måtten lämnats öppna då detta kan variera med antalet personer som 

lokalerna är byggda för. Antalet fönster varierar i rumsstandarden, då de anpassas efter 

rummens storlek. Rumshöjderna är främst baserade på lämpliga höjder enligt 

arkitekternas erfarenheter. En del saknar möjligheten att kunna låsa in värdesaker på 

kontoret, därför väljs låsbara dörrar till varje rum. 

 

Nästa avsnitt är en rumsbeskrivning, punkt B, där ytskikten i rummet bestämts. Utifrån 

valt material har leverantör bestämts som blivit grunden för kulör och eventuell 

behandling. Underlag och montage behandlas också under rumsbeskrivningen. I kontoren 

skiljer sig golvmaterialen mellan varandra. Detta beror på att olika typer av verksamheter 

bedrivs i kontoren. I ett vanligt standarkontor har linoleummatta valts, där normalt 

kontorsarbete kommer att ske. Valet baseras på att linoleum är ett relativt slitstarkt och 

billigt material. Dessutom är det bättre ur miljösynpunkt och enligt oss estetiskt snyggare 

än plastmatta. Linoleum har också använts i konferensrummen, som även ska vara av 

enkel standard. Likaså i korridorerna har linoleumgolv valts. Eftersom Forbo Forshaga, 

enligt personalen, är den vanligaste leverantören har de valts som leverantör även i 

fortsättningen. Personalen vill ha beige- eller gråtonade kulörer på golven för att dölja 

smuts, vilket funnits i åtanke vid val av kulör. I produktionskontoret har 

klinkerbeläggning valts, eftersom det måste klara hårt slitage och diverse kemiska 

produkter. CC Höganäs kändes som ett självklart val då de är den enda leverantör som 

kommit på tal vid intervjuerna. Kulören är relativ mörk för att dölja smuts. Megastrong 

valdes i kontoren med lite högre klass. Anledningen till detta är främst materialets 

slitstyrka och estetik, då det känns mer exklusivt. Materialet ser ut som ett trägolv. I alla 

utrymmen på kontorssidan har målad träsockel valts dels för att undvika uppvikt 

golvmatta, men också för att få sockeln att tillhöra väggen. Trävalet baseras ur 

miljöperspektiv samt att personalen vill få in mer träinslag.  

 

För att få flexibla lösningar i kontoren valdes systemväggar som gör det lätt att ändra 

planlösningen. I baskontoren är systemväggarna hela med liggande skenor medan det i 

produktionskontoren är tänkt att vara halvt glasade, för att få utblick ut i produktionen. 

Konferensrummets väggar är också planerade att vara hela systemväggar, liksom 
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korridorsväggarna. Ljusa kulörer valdes efter önskemål från personalen. I två av 

kontorsrummen ska en fondvägg med starkare kulör finnas för skapas mer liv. 

Fondväggen placeras bakom ryggen på den som arbetar i kontoret. I kontoren med högre 

klass har helglasade systemväggar valts för att ge ett modernare uttryck. Väggarna mellan 

kontoren är dock hela systemväggar i samma serie som baskontoren. I figur 3 kan alla 

typer av väggar ses.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Till vänster visas hel systemvägg med liggande skenor, Serie 200. Bilden i mitten visar 

halvglasad systemvägg för industrikontor. Den högra bilden visar Serie 100 med helglasade 

systemväggar. Källa: Moelven Eurowand AB 
 

Alla kontorsutrymmen har enligt rumsstandarden nedpendlat 

undertak som är placerat enda in till vägg, för att kunna dölja 

installationer och erhålla ett bättre akustiskt klimat. Undertaket 

ska vara i plattor om 60x60 cm och ha ett synligt bärverk av 

modellen Focus A, se figur 4. Den kombinationen är vanligast i 

Sandviks lokaler idag. I och med att samma typ av undertak 

väljs bidrar det till enhetligheten. 

Figur 4. Bärverk Focus A. 

Källa: Ecophon 

 

Alla våtutrymmen har försetts med klinker på golven och har 

epoxifog. Det beror på det höga slitaget som golvets utsätts 

för. Toaletterna och duschrummen har även kakelbeläggning 

på väggarna. Motivet med kakel och klinker är att det är en 

standardnivå som samtliga på byggnadsavdelningen 

eftersträvar. Därtill är materialen lätta att underhålla ur 

städsynpunkt och har även en lång livslängd. I alla våtrum 

utom förrum och duschrum finns ett undertak för att dämpa 

ljud. 

 

Kakelplattornas kulör har valts till vita och klinkern i en 

mörkare grå. I duschrummen ska två kakelplattor i samma 

Figur 5. Mörkare kakel bakom 

duschblandare. Källa: Egen 

illustration 
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gråa kulör som golvet sitta i en linje bakom duschblandaren, se figur 5 för bättre 

uppfattning. I förrummen ska väggarna vara målad väv med undantag för halva väggen 

där tvättställena är placerade, där det ska vara samma typ av kakel som på toaletterna. 

Kakelsättningen i förrummet är till för att klara fuktbelastningen och för att få in lite mer 

liv i utrymmet har en starkare kulör valts på väggarna. Väv används i förrummet för att 

det är slitstarkt och är ett billigare alternativ än kakel. Inget undertak ska finnas i 

förrummet, då inget ljud behöver dämpas. Eftersom ett förrum finns innan toaletterna 

skapar det avskildhet och personalen behöver inte gå in på toaletten direkt från korridoren 

eller annat utrymme.  

 

Efter rumsbeskrivningen kommer en beskrivning över rummets funktion och hur det 

kommer att användas, punkt C. Här preciseras bland annat hur många personer som 

kommer att vistas i lokalen och när den kommer att användas. I rumsstandarden är 

användningstiden vanligen 06-18 för kontor och dygnet runt i övriga lokaler, då de 

arbetar i skift.  

 

Punkt D, miljö- och byggnadstekniska krav, är nästa avsnitt. I denna del ställs krav på till 

exempel ljudisolering, belysning och dörrbredder och många av kraven regleras med 

redan befintliga standarder och riktlinjer, som Boverkets Byggregler och 

Arbetsmiljöverket. Dörrbredder har exempelvis valts utifrån handikappsanpassade krav. 

För att klara ljudkraven i vissa utrymmen ska ett undertak som är i ljudabsorptionsklass A 

finnas. 

 

Under rubriken värme och sanitet, punkt E, varierar det mellan rummen hur många 

detaljer som tas med. För kontoren är det endast värmen som behandlats, men i 

exempelvis toalettutrymmena finns detaljer för toalettstolar, tvättställ och blandare med. 

Leverantörer som Ifö och Mora har valts under denna rubrik för sanitetsporslin och 

blandare. Antal radiatorer har anpassats efter rumstorlek och placeras under varje fönster 

eller mot yttervägg. Till exempel finns det tre stycken radiatorer i konferensrummet.  

 

I nästa stycke, punkt F, heter luftbehandling och där redovisas ventilationstyp och 

erforderligt luftflöde. Ventilation och luftflöden har valts efter Sandviks 

installationssamordnare, Tord Hedmans, rekommendationer och beror på verksamheten i 

lokalen. El, kraft och belysning kallas nästa del i mallen, punkt G. Antal uttag och typ av 

armatur tas upp i detta avsnitt. Antal telefon- och datauttag, radioLAN samt rökdetektor 

är punkter som behandlas under rubriken el, tele, data och säkerhet, punkt H. Valen under 
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dessa rubriker har gjorts efter uttalanden från Karl Seiler som arbetar med el på 

byggnadsavdelningen. 

 

Nästa rubrik, punkt I, i rumsstandarden är bygg där fast inredning är sådant som berörs. 

Egna val som gjorts har främst tagits under denna kategori. De har dock grundats på väl 

fungerande produkter som idag finns på området. Utifrån ett visst fabrikat har därefter 

olika produkter preciserats. Så långt det varit möjligt har svenska leverantörer valts. Dels 

för att enkelt ha tillgång till reservdelar som passar men också ur miljösynpunkt, då det 

blir kortare transportsträckor. På toaletterna har fast inredning från Tork valts, vilken är 

ett vanligt fabrikat på Sandviks område idag, se figur 6.  

 

Figur 6. Valda produkter från Tork till våtutrymmen. Källa: Tork 

Separata omklädningsrum för privata och arbetskläder har inte valts, utan ett enskilt 

omklädningsrum med större ventilerade klädskåp, med plats för båda. Anledningen till 

detta är att det endast behövs ett omklädningsrum, vilket sparar byggnadsarea. Fast 

inredning är bland annat omklädningsskåp och spegel. Genom att skåpen är ventilerade 

kan handduk och svettiga arbetskläder torka, vilket uppfyller föreskrifterna enligt 

Arbetsmiljöverket. Klädskåpen är dessutom försedda med sittbänk.  

 

De två sista avsnitten, punkt J och K, i mallen är utrustning, där det ena behandlar lös och 

rumsdimensionerande inredning, medan det andra tar upp byggnads- och 

installationspåverkande utrustning. Lös inredning kan till exempel vara bord och stolar. 

 

Ritningar som presenteras är två typer av toaletter, en RWC och en toalett typ 1. 

Toalettritningarna visar lämplig måttsättning på höjder och avstånd för fast inredning. 

Avstånden mellan vägg och mitt på porslin har anpassats efter Bygg ikapp handikapp. 

Detsamma gäller höjder på tvättställ, speglar och klädkrokar. Höjder till tvål- och 

pappershållare har valts efter rekommendationer från Sandviks städfirma. Det finns även 

perspektivbilder på toaletterna som ger en bättre uppfattning på placeringen.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Uppgiften har känts spännande och lärorik, samtidigt som vi har kunnat bidra med hjälp 

till att lösa det rådande problemet i Sandviks lokaler. Problemet var enkelt att förstå, men 

svårigheten i arbetet har dock varit hur det ska hanteras och angripas på bästa sätt. Från 

handledaren, Bengt Persson, var problemet tydligt och även vad arbetet skulle resultera i 

var klart. Målet med rumsstandarden har varit att skapa en framtida enhetlighet på 

området, vilket de flesta på avdelningen varit positiva till. Emellertid har personalen ändå 

inte velat binda upp valen i standardiseringen för mycket och därför har varit svårt att dra 

en tydlig gräns på vad som bör standardiseras. Vi vill poängtera att frågorna som använts 

vid intervjuerna endast legat till grund för vad vi velat ta upp. Diskussionerna under 

mötena har dock utvecklats och många andra ämnen har kommit upp under samtalens 

gång. 

 

Från början hade vi en målsättning att inrikta arbetet åt tre olika håll, miljö, ekonomi och 

våra egna val. Därför gjordes ett omfattande bakgrundsarbete med många intervjuer och 

stor litteraturstudie. Under arbetets gång insåg vi dock att det var svårt att inrikta oss på 

så många delar. Vissa delar av litteraturstudien ligger därför kvar som inte har behandlats 

särskilt utförligt i resultatet. Det gäller främst uppgifter med anknytning till miljö. 

Exempelvis finns det information om materialens uppbyggnad, farliga ämnen och 

emissioner. Eftersom vi tycker det är viktigt att ha en trivsam och hälsosam arbetsmiljö 

har vi skrivit om inneklimat och dess faktorer, för att poängtera vad som kan vara viktigt 

att tänka på. Det har dock varit lite svårt att få in de bitarna i standarden eftersom vi inte 

haft någon konkret byggnad att utgå ifrån. Vi har ändå försökt att bestämma lämpliga 

luftflöden och ljusstyrkor med mera så långt det varit möjligt. Detta blir troligtvis enklare 

att precisera då de har ett särskilt projekt att arbeta med, då de vet hur många som 

kommer att vistas i rummen, verksamhet och olika samband i byggnaden.  

 

Om vi hade vetat det vi vet idag innan vi började med arbetet hade arbetsgången 

förmodligen lagts upp på ett annat sätt. Krav och vad som bör finnas i olika typer av rum 

hade studerats närmare i ett tidigare skede. På det sättet hade vi kunnat göra ett bättre 

urval i vår litteraturstudie. Stor del av arbetet har byggts på de intervjuades privata 

rekommendationer och åsikter, detta har medfört problem på grund av deras olika 

kunskaper och uppfattningar. Om arbetet börjat idag skulle många av valen som tagits 

inte enbart baserats på intervjuerna utan mer information skulle ha sökts i litteratur. 

Dessutom har intervjuerna tagit mycket tid att utföra och sammanställa. Den tiden skulle 
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vi istället kunnat använda till att läsa om fler rekommendationer i olika föreskrifter och 

regler.  

 

Arbetet med utformningen av rumsstandarden har tagit ganska mycket tid för att få med 

all relevant information och en bra layout som är lättöverskådlig. När avsnitten i 

rumsstandarden hade valts kändes dock många av punkterna under rubrikerna ganska 

självklara. Till exempel under funktionsbeskrivningen där funktionerna är kopplade till 

vilken typ av rum det handlar om, blev valen givna. Eftersom vi utformat rumstandarden 

som ett rumsfunktionsprogram, vilket är ett dokument som Sandvik vanligtvis arbetar 

efter, kommer troligtvis standarden vara lättare att arbeta med. Detta då dokumentet följer 

samma struktur som tidigare. Dokumentet är dock vår egen version av ett 

rumsfunktionsprogram och enbart grunden ligger i de gamla mallarna.  

 

Idag är utseendet i Sandviks lokaler väldigt varierande och i många byggnader är nivån 

mycket låg. Variationen beror främst på bristen på enhetlighet. Utifrån intervjun med 

Bengt, angående konceptbiten, har vi dock fått uppfattningen att Sandvik ändå vill hålla 

en relativt låg standard i sina lokaler men att det idag hålls en för låg nivå på 

utformningen. Utifrån vårt perspektiv tror vi att det är mycket viktigt att skapa en 

enhetlighet och en trivsam arbetsmiljö för att locka ung arbetskraft. Det är däremot inget 

som verkar vara Sandviks syn, då deras målsättning är att vara så framgångsrika som 

möjligt. Självklart väljer inte en arbetssökande ett företag efter dess lokaler men vi tror 

emellertid att det kan påverka synen på företaget, trivseln på jobbet och hur långvarig 

anställningen blir. En standardisering av rummen kan därför vara en lösning på dessa 

problem.  

 

Visionen med rumsstandarden är att den ska följas så att det i framtiden skapas 

enhetlighet i Sandviks lokaler. Valen i standarden är baserade på att fungera i alla 

kontorsmiljöer. Enhetligheten ska vara enkel och fungera som ett basutbud där den lägsta 

standarden satts. I speciella utrymmen kan dock avsteg från standarden göras, vid till 

exempel en nybyggnad av ett huvudkontor. Det medför att rumsstandarden i vissa fall 

inte kommer att följas. Eftersom Sandvik idag är uppdelat i flera enheter med olika 

ekonomiska förutsättningar kan det också bidra till svårigheter med att standarden följs. 

Detta för att vissa enheter kan och vill satsa mer på sina lokaler än andra.  

 

Fördelarna med en rumsstandard är att enhetlighet kan skapas och att projekteringen kan 

underlättas då många val redan är klara. På grund av detta kan mycket tid sparas i de 

inledande delarna i Sandviks projekt. Tidsbesparingen leder i sin tur till ekonomiska 
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vinster, dels genom att arbetstimmar sparas men också genom att bättre och förmånligare 

avtal kan skapas med olika leverantörer. Nackdelen med att standardisera är å andra sidan 

att det kan få motsatt effekt. Det kan bli tråkigt och enformigt i lokalerna men framförallt 

kan ännu förmånligare leverantörsavtal förbises.  

 

I och med att Sandvik är ett gammalt industriföretag har lokalerna byggts och underhållits 

i olika takt. I våtutrymmen där hygienprodukter används har det därför blivit många olika 

typer av fabrikat på dessa. Eftersom det är leverantören som sköter tillhandahållandet av 

diverse hållare, har det medfört att de på centralförrådet inte vet vilka typer av produkter 

som används i lokalerna. Vid inköp och rent förvaringsmässigt blir detta ett stort problem 

av den orsaken att det krävs större utrymmen för förvaring av produkter samt att det är 

svårt att veta hur mycket som ska köpas in. För att underlätta arbetet på centralförrådet 

och även för Sodexho, som måste transportera alla varorna, är det bra att specifika 

fabrikat preciseras i rumsstandarden. På detta sätt skulle fördelaktigare avtal kunna slutas 

med leverantörerna då större partier av samma vara kan beställas.  

 

Att det ska vara lätt att städa i Sandviks lokaler är något vi tänkt på hela vägen i arbetet. 

Eftersom det är mycket spring mellan de olika enheterna på området följer smuts med in. 

Därför har vi valt material som ska vara lättstädade. Det har vi även tänkt på då det gäller 

fast inredning, som exempelvis har vägghängda toaletter valts och hållare som är lätta att 

torka av.  

 

På önskemål från vår handledare på Sandvik har valen preciserats i den mån det går för 

att samma fabrikat ska användas i alla delar på området. Vissa av valen har tagits utifrån 

personalens kunskap, medan andra val baserats på våra ställningstaganden. Våra val har 

främst berört fast inredning, som vid framtida upprustningar blir svårare att ändra. 

Eftersom förändringen kompliceras tycker vi att det är viktigt att valen preciseras om 

enhetlighet ska kunna uppnås. Ytskikt och fast inredning utgör därmed basen i rummet.  

Därför har ett medvetet val varit att använda ljusa och neutrala kulörer i de olika rummen. 

Orsaken till detta är att de ska hålla över tiden utan att få rummet att kännas tråkigt. För 

att få in mer liv i arbetsmiljön tycker vi att det är bättre att använda sig av textilier, växter 

och fondväggar som lättare kan bytas ut vid jämna mellanrum.  

 

Eftersom rumsstandarden enbart är ett förslag på hur deras framtida lokaler kan utformas, 

är det svårt att bevisa att det kommer att bli bättre. Det gör det komplicerat att uttrycka en 

klar slutsats. Om Sandvik emellertid använder sig av rumsstandarden, tror vi att en stor 

del av dagens problem kan lösas. 
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8 FRAMTIDA STUDIER 

Rumsstandarden har utformats för att kunna byggas på med fler delar. Den ska både 

kunna innehålla fler typer av rum och andra delar, exempelvis konstruktionslösningar, för 

att bli en fullständig byggstandard för Sandvik. Rumsstandarden kan även behöva ändras 

och uppdateras vid framtida krav. I framtiden kan också prisuppgifter på typiska rum 

matas in i rumsstandarden för att snabbt kunna ge en prisuppgift på ett projekt.  
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BILAGA B – FRÅGOR   (5 sidor)  
 

Frågor till Sandviks byggprojektchef 
 

1. Vad står Sandvik för? 

2. Hur vill ni att man ska uppfatta Sandvik? 

3. Hur tror du att man uppfattar Sandvik? 

4. Vad har man för målbild/vision med verksamheten? 

5. Stämmer det att era produkter ska vara av bra kvalitet och ligga före i tiden, alltså 

lite bättre än andra företags? 

6. Används det som motivering till att köpa era produkter? 

7. Borde inte samma motivering vara att locka personal till arbetsplatsen? 

8. Tror du att det finns en risk att kunder tänker att, varför ska vi köpa dyrt när ni inte 

satsar? 

9. Tycker du att miljöpolicyn följs då det gäller arbetsplatsen? Där står det att ”Vi 

strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara 

effektiva, ta på sig ansvar och fortsätta utveckla sin kompetens.” 

10. Är standarden en lösning för detta problem? 

 



Frågor till Sandviks personal på byggnadsavdelningen och 

förvaltare 

 
Idag: 

1. Vad förknippar du med Sandvik? 

2. Vad utgår ni ifrån vid ett nytt projekt? 

3. Vilka material används främst? 

4. Vilken inredning fungerar bra idag? 

5. Vad fungerar sämre? 

6. Hur mycket tid läggs ner på projektering idag? 

7. Hur grundligt går man in på varje del vid projekteringen? (leverantör, färg o.s.v.) 

8. Vilka leverantörer arbetar ni främst med? 

 

Standard: 

9. Vad är en standard för er? 

10. Hur tycker du att en standard ska se ut? 

11. Vilken information skulle du vilja ha i en standard? 

12. Tror du att en standard skulle kunna effektivisera framtida arbete? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför? 

13. Vilka ekonomiska besparingar tror du man kan göra med en byggstandard? 

14. Vilken tidsbesparing tror du kan göras med hjälp av en standard? 

15. Vilka kulörer tycker du passar i olika typer av rum? (toalett, kontor, duschrum o.s.v.)  

16. Vilka särskilda färger och material skulle du vilja ha i inredningen? 

17. Skulle det vara möjligt att använda samma standard i andra länder exempelvis Kina, 

med eventuellt små förändringar då det gäller material?  

 



 

 Frågor till Sandviks arkitekter 

 
1. Hur går de tillväga när de tar fram ett förslag? 

2. Hur kommer de fram till sina val? 

3. Varför gör de vissa val av material och liknande i ett projekt? 

4. Hur brukar ni presentera saker för kund? 

5. Hur brukar ni jobba ihop med Sandvik? 

6. Brukar de tycka att presentationen fungerar bra? 

7. Tänker ni på städbarhet, montage och liknande när ni väljer material? 

8. Har ni några särskilda leverantörer som ni arbetar med? 

 

 



Frågor till Sandviks städfirma 

 
1. Hur fungerar städningen i Sandviks lokaler idag? 

2. Finns det några byggnader eller lokaler som är lättare att städa än andra.  

3. Vilka ytskikt tycker de är mest lättstädade? 

4. Om ni får välja vilken typ av golv det ska vara? 

Kontor 

WC 

Dusch 

Omklädningsrum 

Konferens 

Korridorer 

Pausrum 

5. Vilken utrustning ska finnas? 

6. Vilken leverantör tycker ni fungerar bäst och vilka typer? 

7. Vilka höjder på utrustning tycker ni är lämplig? 

8. Tror du att man skulle kunna spara mycket tid på att ha lättstädade utrymmen? 

9. Vilka utrymmen är komplicerade att städa? 

10. Vad skulle kunna bli bättre? 

11. Om en WC är helkaklad, är det att föredra, eller är det bättre med plastmatta och 

målade väggar, några kakelplattor vid handfat? 

12. Hur tycker ni att ett kontor ska utformas ur städbarhetssynpunkt? 

13. Hade det underlättat om alla kontorsinredningar var lika? 

 



 

Frågor till Sandviks personal på centralförrådet 

 
Våtutrymmen: 

1. Vilka produkter har ni i lager? 

2. Vilka leverantörer har ni? 

3. Är det endast en leverantör? 

4. Vilka märken används mest? 

5. Fungerar systemet med ett centrallager eller hade det varit bättre att t.ex. städet hade 

ett eget lager? 

6. Är det några produkter som borde bytas ut? 

7. Vilken kapacitet har lagret, vilka volymer handlar det om? 

 

Kontor: 

8.  Är det något till kontoren som finns i lager? 
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1 KONTOR 
1.1 RUM: 001 CELLKONTOR TYP 1  
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   3,60 m 
2. Djup:   4,0 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,70 m 

4. Antal fönster:   2 st 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

1. 
 
 
 

Golv: 
 
 
 

Linoleum 
 
 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
 
 

Enl. AMA 
 
 
 

 
Topshield 
Marmoleum 
Global 2 – Real 
No. 3139  

 
Forbo Forshaga 
el. likvärdig 
 

2. 
 
Sockel: 

 
Målad, trä   S 0500-N  

3. 
 
 
 
 

 
Vägg: 
 
 
 
 

Systemvägg,  
Serie 200 
 
 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
 
 
 

  
 
 

 
S 0500-N 
Fondvägg  
S 1030 - G50Y 
Skenor  
S 0502-Y 

Moelven 
Eurowand AB el. 
likvärdig 
 
 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
Bärverk Focus A 
   

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Kontorsarbete   
2. Antal personer:  1 + (2) st 
3. Närhet/samband: Kopiering, arkiv, fikarum, m.fl.   
4. Förvaringsbehov: Kontorsmateriel   
5. Användningstid: 06 – 18   
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning: Dagsljus   
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, inåtgående med lås  
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
 



 Sidan 4 av 24 

BY----------  
   
NY- OCH OMBYGGNAD  

 
UPPDRAGSANSVARIG Namn Namnsson Ao nr:  
HANDLÄGGARE Namn Namnsson DATUM 2008-06-10 REV.DATUM  
 
Förhandskopia 
 

Dokument-ID G:\Exjobb\igen\BILAGA C.doc Skapad av: Johanna Norlin och Anna Ring HIG 

Mall-ID Rumsstandard.Dot Skapat den 2008-06-10  

 

5. Allmänbelysning:  300 lux 
6. Platsbelysning:  500 lux 
7. Speciella krav:    
 
E VÄRME OCH SANITET  
 
1. Radiatorer: Placeras under fönster 2 st 
 
F LUFTBEHANDLING  
 
1. Ventilation: Kyld tilluft    
2. Luftflöde:  30 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING  
 
1. Uttag:  8 st 
2. 
 

Lysrörsarmatur: 
 

Indirekt belysning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

1 st  
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Telefonuttag:  1 st 
2. Datauttag:  2 st 
3. RadioLAN Trådlöst nätverk  
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. 
 

Whiteboardtavla: 
 

Magnetisk, 100x150 cm, placeras 110 cm från 
golv 

1 st 
 

 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
1. Dator:  1 st 
2. Telefon:  1 st 
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 
1. Skrivbord: Höj- och sänkbart i vinkel. Lev. Kinnarps  1 st 
2. Skrivbordsstolar: Lev. Kinnarps 1 st 
3. Besöksplatser: Lev. Kinnarps 2 st 
4. Bord:  st 
5. Bokhyllor: Golvstående. Lev. Kinnarps 2 st 
6. Förvarigsskåp: Lev. Kinnarps 1 st 
7. Hurts: Flyttbar. Lev. Kinnarps 1 st 
8. Avlastningsbord: Lev. Kinnarps 1 st 
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1.2 RUM: 002 CELLKONTOR TYP 2  
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   3,60 m 
2. Djup:   4,0 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,70 m 
4. Antal fönster:    
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

1. 
 

Golv: 
 

Klinker 
96x96x8 mm  

Enl. leverantörs 
föreskrifter 

Epoxifog, 
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

 
Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. Sockel: Målad, trä   S 0500-N  
 
3. 
 
 

Vägg: 
 
 

Målad 
Glaspartier 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
  

 
S 0500-N 
Skenor  
S 0502-Y  

 
Moelven 
Eurowand AB el. 
likvärdig 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
Bärverk Focus A 
   

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Kontorsarbete   
2. Antal personer:  1 + (2) st 
3. Närhet/samband: Produktion m.fl.   
4. Förvaringsbehov: Kontorsmateriel   
5. Användningstid: 00 – 24    
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, inåtgående med lås   
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  300 lux 
6. Platsbelysning:  500 lux 
7. Speciella krav: Hårt slitage   
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E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer:  2 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Kyld tilluft   
2. Luftflöde:  30 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. Uttag:  8 st 
2. 
 

Lysrörsarmatur: 
 

Indirekt belysning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

1 st 
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Telefonuttag:  1 st 
2. Datauttag:  2 st 
3. RadioLAN: Trådlöst nätverk   
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. 
 

Whiteboardtavla: 
 

Magnetisk, 100x150 cm, placeras 110 cm från 
golv 

1 st 
 

 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
1. Dator:  1 st 
2. Telefon:  1 st 
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 
1. Skrivbord: Höj- och sänkbart i vinkel. Lev. Kinnarps  1 st 
2. Skrivbordsstolar: Lev. Kinnarps 1 st 
3. Besöksplatser: Lev. Kinnarps 2 st 
4. Bord:   
5. Bokhyllor: Golvstående. Lev. Kinnarps 2 st 
6. Förvarigsskåp: Lev. Kinnarps 1 st 
7. Hurts: Flyttbar. Lev. Kinnarps 1 st 
8. Avlastningsbord: Lev. Kinnarps 1 st 
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1.3 RUM: 003 CELLKONTOR TYP 3 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   4,0 m 
2. Djup:   4,0 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,70 m 
4. Antal fönster:   2 st 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

1. 
 
 
 

Golv: 
 
 
 

 
Megastrong 
Trä - fasade 
kanter  
101x914 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
 
 

 
 

P-502 
 
 
 

 
Falck Design el. 
likvärdig 
 
 

 
2. Sockel: Målad, trä   S 0500-N  

3. 
 
 
 
 
 

Vägg: 
 
 
 
 
 

 
Systemglas-
vägg, Serie 100 
Mellan 
kontoren 
Systemvägg,  
Serie 200 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
 
 
 
   

S 0500-N 
Fondvägg  
S 4005 – Y50R 
Skenor  
S 0502-Y 
 

 
Moelven 
Eurowand AB el. 
likvärdig 
 
 
 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

 
Enl. leverantörs 
föreskrifter 
Bärverk Focus A 
   

S 0500-N 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Kontorsarbete   
2. Antal personer:  1 + (2) st 
3. Närhet/samband: Kopiering, arkiv, fikarum, m.fl.   
4. Förvaringsbehov: Kontorsmateriel   
5. Användningstid: 06 – 18    
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning: Dagsljus   
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, inåtgående med lås   
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  300 lux 
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6. Platsbelysning:  500 lux 
7. Speciella krav:    
 
E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer:  2 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Kyld tilluft    
2. Luftflöde:  30 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. Uttag:  8 st 

2. Lysrörsarmatur: 
Indirekt belysning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig   

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Telefonuttag:  1 st 
2. Datauttag:  2 st 
3. RadioLAN: Trådlöst nätverk  
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. 
 

Whiteboardtavla: 
 

Magnetisk, 100x150 cm, placeras 110 cm från 
golv 

1 st 
 

 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande) 
 
1. Dator:  1 st 
2. Telefon:  1 st 
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 
1. Skrivbord: Höj- och sänkbart i vinkel. Lev. Kinnarps  1 st 
2. Skrivbordsstolar: Lev. Kinnarps 1 st 
3. Besöksplatser: Lev. Kinnarps 2 st 
4. Bord: Lev. Kinnarps 1 st 
5. Bokhyllor: Golvstående. Lev. Kinnarps 2 st 
6. Förvarigsskåp: Lev. Kinnarps 1 st 
7. Hurts: Flyttbar. Lev. Kinnarps 1 st 
8. Avlastningsbord: Lev. Kinnarps 1 st 
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1.4 RUM: 004  KONFERENSRUM 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   6,0 m 
2. Djup:   4,0 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,70 m 

4. Antal fönster:   3 st 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

1. 
 
 
 

Golv: 
 
 
 

Linoleum 
 
 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
 
 

Enl. AMA 
 
 
 

 
Topshield 
Marmoleum 
Global 2 – Real 
No. 3139 

 
Forbo Forshaga 
el. likvärdig 
 
 

2. 
 
Sockel: 

 
Målad, trä   S 0500-N  

3. 
 
 

 
Vägg: 
 
 

Systemvägg,  
Serie 200 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
   

S 0500-N 
Skenor  
S 0502-Y 

Moelven 
Eurowand AB el. 
likvärdig 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
Bärverk Focus A 
   

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Konferens- och mötesrum   
2. Antal personer:  12 st 
3. Närhet/samband: Kontor, entré, fikarum, m.fl.   
4. Förvaringsbehov: Kontorsmateriel   
5. Användningstid: 06 – 18   
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR  
2. Dagsljus/mörkläggning: Dagsljus med möjlighet till mörkläggning   
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, inåtgående med lås  
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  200 lux 
6. Platsbelysning:  500 lux 
7. Speciella krav:    
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E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Placeras under fönster 3 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Kyld tilluft   
2. Luftflöde:  35 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. Uttag:  8 st 
2. 
 

Lysrörsarmatur: 
 

Infälld i undetak. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Indigo Ed2 R2 Perfo el. likvärdig 

1 st  
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Telefonuttag:  1 st 
2. Datauttag:  2 st 
3. RadioLAN: Trådlöst nätverk  
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. 
 

Whiteboardtavla: 
 

Magnetisk, 160x200 cm, placeras  
110 cm från golv 

1 st 
 

2. Filmduk: 160x200 cm   
 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
1. Dator:  1 st 
2. Telefon:  1 st 
3. Projektor:  1 st 
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 
1. Skrivbord:  st 
2. Skrivbordsstolar:  st 
3. Besöksplatser:  12 st 
4. Bord: Konferensbord för 12 personer 1 st 
5. Bokhyllor:  2 st 
6. Förvarigsskåp:  st 
7. Hurts:  st 
8. Avlastningsbord:  st 
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1.5 RUM: 005  KORRIDOR 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   1,50 m 
2. Djup:   m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,40 m 

 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

1. 
 
 
 

Golv: 
 
 
 

Linoleum 
 
 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
 
 

Enl. AMA 
 
 
 

 
Topshield 
Marmoleum 
Global 2 – Real 
No. 3139 

 
Forbo Forshaga 
el. likvärdig 
 

2. 
 
Sockel: 

 
Målad, trä   S 0500-N  

3. 
 
 

 
Vägg: 
 
 

Systemvägg,  
Serie 200 
 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
  

S 0500-N 
Skenor  
S 0502-Y 

Moelven 
Eurowand AB el. 
likvärdig 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 
Bärverk Focus A 
  

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång:    
2. Antal personer:  st 
3. Närhet/samband: Kontor, konferens, fikarum, m.fl.   
4. Förvaringsbehov:    
5. Användningstid: 06 – 18   
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, inåtgående med lås  
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  200 lux 
6. Speciella krav:    
 
E VÄRME OCH SANITET 
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F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Frånluft   
2. Luftflöde:  30 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. Uttag: Antal beroende på korridorslängd  
2. 
 
 

Lysrörsarmatur: 
 
 

Infälld i undetak. Antal beroende på 
korridorslängd. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Indigo Ed2 R2 Perfo el. likvärdig  

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Brandpost: Antal beroende på korridorslängd st 
2. Nödbelysning: Enl. BBR  
3. Rökdetektor: Antal beroende på korridorslängd st 
4. Utrymningslarm: Antal beroende på korridorslängd st 
5. Utrymning: Skyltar om utrymningsväg  
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
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2 VÅTRUM 
 
2.1 RUM: 006 WC TYP 1 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   1,20 m 
2. Djup:   1,50 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,40 m 
 
B RUMSBESKRIVNING  
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

 
1. 
 

Golv: 
 

Klinker 
96x96x8 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Epoxifog, 
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. 
 

Sockel: 
 

Kakel 
97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 050000 
Vit  

Höganäs el. 
likvärdig 

 
3. 
 

Vägg: 
 

Kakel 
97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 050000 
Vit 

Höganäs el. 
likvärdig 

 
4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 
Bärverk Focus A 
  

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Toalettbesök   
2. Antal personer:  1 st 
3. Närhet/samband:    
4. Förvaringsbehov:    
5. Användningstid: 00 – 24 (tillfälliga besök)   
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, utåtgående med lås   
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  200 lux 
6. Speciella krav:   
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E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Mot yttervägg 1 st 
2. Toalettstol: Lev. Ifö el.likvärdig. Se bifogad ritning 1 st 
3. Tvättställ: Lev. Ifö el.likvärdig. Se bifogad ritning 1 st 
4. Blandare:  Engrepps. Lev. Mora el. likvärdig 1 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Frånluft, säkerställd överluft   
2. Luftflöde:  15 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. Väggarmatur över tvättställ: Belysningstyrning 1 st 
2. Takarmatur: Belysningstyrning 1 st 
 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. Dörrhandtag: Låsning genom att handtaget vrids uppåt   
2. 
 

Toalettpappershållare: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser T1 Toalettpapper, 
Jumborulle, vit plast. Se bifogad ritning 

1
 

st  
 

3. 
 

Spegel: 
 

Lev. Ifö med fabrikat Option OSP 60 el. likvärdig. 
Se bifogad ritning 

1 st 
 

4. Krokar: Se bifogad ritning 2 st 
5. 
 

Pappershandukshållare: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser M1 Mini Centrummatad 
rulle, vit plast. Se bifogad ritning 

1
 

st  
 

6. 
 

Tvålautomat: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser S1 Tvål, vit plast. Se 
bifogad ritning Se bifogad ritning 

1 st  
 

7. 
 

Papperskorg: 
 

Fabrikat Tork, B1 Papperskorg, vit plast. Se 
bifogad ritning 

1 st  
 

8. 
 

Sanitetpåshållare: 
 

Fabrikat Tork, B3 Papperskorg bindor, metall 
krom. Se bifogad ritning 

1 st  
 

 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
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2.2 RUM: 007 WC TYP 2 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   1,20 m 
2. Djup:   2,20 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,40 m 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR  LEVERANTÖR 

1. 
 

Golv: 
 

Klinker 
96x96x8 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Epoxifog, 
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

 
Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. 
 

Sockel: 
 

Kakel 
 97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 050000 
Vit 

Höganäs el. 
likvärdig 

3. 
 

Vägg: 
 

Kakel 
97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 050000 
Vit 

 
Höganäs el. 
likvärdig 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 
Bärverk Focus A 
 

 
 
 

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Toalettbesök   
2. Antal personer:  1 st 
3. Närhet/samband:    
4. Förvaringsbehov:    
5. Användningstid: 00 – 24 (tillfälliga besök)   
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, utåtgående med lås   
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  200 lux 
6. Speciella krav:   
 
E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Mot yttervägg 1 st 
2. Toalettstol: Lev. Ifö el.likvärdig. Se bifogad ritning 1 st 
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3. Tvättställ: Lev. Ifö el.likvärdig. Se bifogad ritning 1 st 
4. Blandare: Engrepps. Lev. Mora el. likvärdig 1 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Frånluft, säkerställd överluft   
2. Luftflöde:  15 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. 
 

Väggarmatur över tvättställ: 
 

Belysningstyrning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

1 st 
 

2. 
 

Takarmatur: 
 

Belysningstyrning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

1 st 
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET  
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. Dörrhandtag: Låsning genom att handtaget vrids uppåt   
2. 
 

Toalettpappershållare: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser T1 Toalettpapper, 
Jumborulle, vit plast. Se bifogad ritning 

1
 

st 
 

3. 
 

Spegel: 
 

Lev. Ifö med fabrikat Option OSP 60 el. likvärdig. 
Se bifogad ritning 

1 st 
 

4. Krokar: Se bifogad ritning 2 st 
5. 
 

Pappershandukshållare: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser M1 Mini Centrummatad 
rulle, vit plast. Se bifogad ritning 

1
 

st 
 

6. 
 

Tvålautomat: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser S1 Tvål, vit plast. Se 
bifogad ritning 

1
 

st 
 

7. 
 

Papperskorg: 
 

Fabrikat Tork, B1 Papperskorg, vit plast. Se 
bifogad ritning 

1 st 
 

8. 
 

Sanitetpåshållare: 
 

Fabrikat Tork, B3 Papperskorg bindor, metall 
krom. Se bifogad ritning 

1
 

st 
 

 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
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2.3 RUM: 008 RWC 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   2,20 m 
2. Djup:   2,20 m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,40 m 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

 
1. 
 

Golv: 
 

Klinker 
96x96x8 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Epoxifog, 
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. 
 

Sockel: 
 

Kakel 
97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 
050000 
Vit 

 
Höganäs el. 
likvärdig 

 
3. 
 

Vägg: 
 

Kakel 
97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 
050000 
Vit 

Höganäs el. 
likvärdig 

4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 
Bärverk Focus A 
 

 
 
 

S 0500-N 
 
 
 

Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Toalettbesök   
2. Antal personer:  1 st 
3. Närhet/samband:    
4. Förvaringsbehov:    
5. Användningstid: 00 – 24 (tillfälliga besök)   
6. Speciella krav: Handikappanpassad   
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, utåtgående med lås   
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  200 lux 
6. Speciella krav:   
 
E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Mot yttervägg 1 st 
2. Toalettstol: Lev. Ifö el.likvärdig. Se bifogad ritning 1 st 
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3. Tvättställ: Lev. Ifö el.likvärdig. Se bifogad ritning 1 st 
4. Blandare: Engrepps. Lev. Mora el. likvärdig 1 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Frånluft, säkerställd överluft   
2. Luftflöde:  15 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. 
 

Väggarmatur över tvättställ: 
 

Belysningstyrning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

1 st  
 

2. 
 

Takarmatur: 
 

Belysningstyrning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

1 st 
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Kallelsesignal: Till korridor   
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. Dörrhandtag: Låsning genom att handtaget vrids uppåt  
2. 
 

Toalettpappershållare: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser T1 Toalettpapper, 
Jumborulle, vit plast. Se bifogad ritning 

1
 

st 
 

3. 
 

Spegel: 
 

Lev. Ifö med fabrikat Option OSP 60 el. likvärdig. 
Se bifogad ritning 

1 st 
 

4. Krokar: Se bifogad ritning 2 st 
5. 
 

Pappershandukshållare: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser M1 Mini Centrummatad 
rulle, vit plast. Se bifogad ritning 

1
 

st 
 

6. 
 

Tvålautomat: 
 

Fabrikat Tork, Dispenser S1 Tvål, vit plast. Se 
bifogad ritning Se bifogad ritning 

1 st 
 

7. 
 

Papperskorg: 
 

Fabrikat Tork, B1 Papperskorg, vit plast. Se 
bifogad ritning 

1 st 
 

8. 
 

Sanitetpåshållare: 
 

Fabrikat Tork, B3 Papperskorg bindor, metall 
krom. Se bifogad ritning 

1 st 
 

9. 
 

Armstöd: 
 

Med toalettpappershållare och fällbara stödben, 
monteras på vägg 

1 st 
 

10. Handtag: 60 cm, monteras på dörr. Se bifogad ritning 1 st 
11. Konsolhylla: 30x15 cm, monteras på vägg 1 st 
 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
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2.4 RUM: 009 FÖRRUM 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   m 
2. Djup:   m 
3. Höjd:   2,70 m 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

 
1. 
 

Golv: 
 

Klinker 
96x96x8 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Epoxifog, 
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. Sockel: Målad, trä  Enl. AMA S 0500-N  
 
3. 
 
 
 

Vägg: 
 
 
 

 
Målad väv, en 
vägg 
halvkaklad 
97x97x6 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 
 
 

Enl. AMA 
 
 
 

 
S 2020-R90B 
Arkitekt 050000 
Vit 
 

Höganäs el. 
likvärdig 
 
 

 
4. Tak: Målat  Enl. AMA S 0500-N  
 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång:    
2. Antal personer:  st 
3. Närhet/samband: WC   
4. Förvaringsbehov:    
5. Användningstid: 00 – 24   
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, utåtgående med lås   
4. Akustik:    
5. Allmänbelysning:  200 lux 
6. Speciella krav:   
 
E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Mot yttervägg, antal beroende på rumstorlek st 
2. Tvättställ: Antal efter behov st 
3. Blandare: Engrepps. Lev. Mora el. likvärdig 1 st 
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F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Tilluft   
2. Luftflöde:  15 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. 
 

Väggarmatur över tvättställ: 
 

Belysningstyrning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

st 
 

2. 
 

Takarmatur: 
 

Belysningstyrning. Lev. Fagerhult med fabrikat 
Ten° Line el. likvärdig 

st 
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Rökdetektor:  1 st 
2. Utrymningslarm:  1 st 
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. 
 

Spegel: 
 

En per tvättställ. Lev. Ifö med fabrikat Option 
OSP 60 el. likvärdig 

st 
 

2. Pappershandukshållare: 
En per tvättställ. Fabrikat Tork, Dispenser M1 
Mini Centrummatad rulle, vit plast st 

3. Tvålautomat: 
En per tvättställ. Fabrikat Tork, Dispenser S1 
Tvål, vit plast st 

4. Papperskorg: 
En per tvättställ. Fabrikat Tork, B1 Papperskorg, 
vit plast st 

5. Krokar:  2 st 
 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 



 Sidan 21 av 24 

BY----------  
   
NY- OCH OMBYGGNAD  

 
UPPDRAGSANSVARIG Namn Namnsson Ao nr:  
HANDLÄGGARE Namn Namnsson DATUM 2008-06-10 REV.DATUM  
 
Förhandskopia 
 

Dokument-ID G:\Exjobb\igen\BILAGA C.doc Skapad av: Johanna Norlin och Anna Ring HIG 

Mall-ID Rumsstandard.Dot Skapat den 2008-06-10  

 

2.5 RUM: 010 DUSCHRUM 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   m 
2. Djup:   m 
3. Höjd:   2,40 m 
4. Antal duschbås:  Antal efter behov, 90x90 cm st 
5. Blygdusch:  Med sittbänk 1 st 
 
B RUMSBESKRIVNING 
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

 
1. 
 

Golv: 
 

Klinker 
96x96x8 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrift 

Epoxifog,  
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. 
 

Sockel: 
 

Kakel 
 6x96x8 

Enl. leverantörs 
föreskrift Kakel 

Enl. AMA 
 

Arkitekt 050000 
Vit 

 
Höganäs el. 
likvärdig 

 
3. 
 
 
 
 

Vägg: 
 
 
 
 

Kakel 
96x96x8 mm 
 
 
 

Enl. leverantörs 
föreskrift 
 
 
 

Enl. AMA 
 
 
 

 
Arkitekt 050000 
Vit, 2 rader/ 
dusch Arkitekt 
5079058 
Grafitgrå 

Höganäs el. 
likvärdig 
 
 
 

 
4. Tak: Målat  Enl. AMA S 0500-N  
 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Duschning   
2. Antal personer:  st 
3. Närhet/samband: WC, omklädningsrum   
4. Förvaringsbehov:    
5. Användningstid: 00 – 24    
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Öppningskarm   
4. Akustik:    
5. Allmänbelysning:  300 lux 
6. Speciella krav:   
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E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Antal beroende på rumstorlek st 
2. 
 

Duschblandare: 
 

Engrepps, en per duschbås. Lev. Mora el. 
likvärdig 

st 
 

3. Golvbrunn: Rostfri, uttagbart vattenlås, en per duschbås st 
4. Spolslang:  1 st 
 
F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Frånluft   
2. Luftflöde:  40 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. 
 

Lysrörsarmatur: 
 

Belysningstyrning, antal beroende på rumstorlek. 
Lev. Fagerhult med fabrikat All Five el. likvärdig 

st 
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. Skärmar: Mellan båsen, antal beroende på duschbås  st 
2. Duschhylla: En per dusch  st 
3. Tvålautomat: Fabrikat Tork, Dispenser S1 Tvål, vit plast  st 
4. Krokar: Minst en per duschbås  st 
 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 
1. Sittbänk:  1 st 
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2.6 RUM: 011 OMKLÄDNINGSRUM 
 
A RUMSVOLYM 
 
1. Bredd:   m 
2. Djup:   m 
3. Höjd:  Minsta höjd till undertak 2,40 m 
      
B RUMSBESKRIVNING  
 

   YTSKIKT 
UNDERLAG/ 
MONTAGE 

MÅLNING/ 
BEHANDLING KULÖR LEVERANTÖR 

 
1. 
 

Golv: 
 

Klinker  
96x96x8 mm 

Enl. leverantörs 
föreskrifter 

Epoxifog, 
Enl. AMA 

Gynna G30 
Dark Grey 

Höganäs el. 
likvärdig 

 
2. Sockel: Målad, trä  Enl. AMA S 0500-N  
 
3. Vägg: Målad väv  Enl. AMA S 0500-N  
 
4. 
 
 
 

Tak: 
 
 
 

 
Nedpendlat, 
demonterbart 
undertak,  
60x60 cm 

 
Enl. leverantörs 
föreskrifter 
Bärverk Focus 
A 

 
 

S 0500-N 
 
 
 

 
Ecophon el. 
likvärdig 
 
 

 
C FUNKTIONSBESKRIVNING 
 
1. Verksamhet och arbetsgång: Omklädnad   
2. Antal personer:  st 
3. Närhet/samband: Dusch, WC   
4. Förvaringsbehov: Klädförvaring   
5. Användningstid: 00 – 24    
6. Speciella krav:    
 
D MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 
 
1. Ljudisolering: Enl. BBR   
2. Dagsljus/mörkläggning:    
3. Dörr: Fri öppning 80 cm, ej tröskel, inåtgående med lås   
4. Akustik: Undertak ljudabsorptionsklass A   
5. Allmänbelysning:  300 lux 
6. Speciella krav:   
 
E VÄRME OCH SANITET 
 
1. Radiatorer: Antal beroende på rumstorlek st 
 
 
 
 



 Sidan 24 av 24 

BY----------  
   
NY- OCH OMBYGGNAD  

 
UPPDRAGSANSVARIG Namn Namnsson Ao nr:  
HANDLÄGGARE Namn Namnsson DATUM 2008-06-10 REV.DATUM  
 
Förhandskopia 
 

Dokument-ID G:\Exjobb\igen\BILAGA C.doc Skapad av: Johanna Norlin och Anna Ring HIG 

Mall-ID Rumsstandard.Dot Skapat den 2008-06-10  

 

F LUFTBEHANDLING 
 
1. Ventilation: Tilluft    
2. Luftflöde:  40 l/s 
 
G EL, KRAFT OCH BELYSNING 
 
1. Uttag: Antal beroende på rumstorlek st 
2. 
 
 

Lysrörsarmatur: 
 
 

Belysningstyrning, antal beroende på rumstorlek. 
Lev. Fagerhult med fabrikat All Five el. likvärdig 

st 
 
 

 
H EL, TELE, DATA OCH SÄKERHET 
 
1. Nödbelysning: Enl. BBR  
2. Rökdetektor: Antal beroende på rumstorlek st 
3. Utrymningslarm:  1 st 
4. Utrymning: Skyltar om utrymningsväg  
 
I BYGG (Fast inredning) 
 
1. 
 

Skåp med sittbänk: 
 

Ventilerade med torkad luft, 60x60 cm med hake 
för hänglås  

st 
 

2. Spegel: 160x100 cm  1 st 
3. 
 

Konsolhylla: 
 

160x40 cm, monteras på vägg under spegel, för 
avlastning.  

1 st 
 

4. 
 

Papperskorg: 
 

Antal beroende på rumstorlek. Fabrikat Tork, B1 
Papperskorg, vit plast  

st 
 

5. Krokar:  st 
 
J UTRUSTNING (Byggnads- och installationspåverkande)  
 
1. Hårtork:  1 st 
 
K UTRUSTNING (Lös, rumsdimensionerande) 
 
 



BILAGA D – RITNINGAR   (4 sidor) 
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