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”Ombyggnation, från sågverkslokal till restaurang”.  

Antonio Ziakoulis 

 

Sammanfattning  

Uppsatsen ”Ombyggnation, från industri till restaurang” behandlar planeringsarbetet för 

att en sådan verksamhetsändring ska kunna genomföras. Ett sågverk och en restaurang, är 

två verksamheter som kräver helt olika förutsättningar av platsen där de bedrivs. Exempel 

på sådana förutsättningar är tillgänglighet och att en plats där livsmedel hanteras behöver 

uppfylla vissa hygienkrav. Lokalen utformas utifrån dessa förutsättningar och andra krav 

som ställs av beställare och myndigheter.  

Förslag ges på hur klimatskal bör utformas för att säkerställa isolering mot värme, fukt 

och vind. En viktig aspekt i denna rapport är att göra de ändringar som behövs men 

samtidigt försöka ta hänsyn till kulturella och historiska byggnadsvärden.  Rapporten 

innehåller de arbeten som ligger till grund för de bygglovshandlingar som har framställts. 

 

Nyckelord: 

ombyggnation 

restaurang 

bygglovshandlingar 

sågverk 
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”Rebuilding from sawmill premises to restaurant” 

Antonio Ziakoulis 

 

Abstract 

 

This essay ”Rebuilding from industry to restaurant” has been done to show the planning 

and rebuilding of an old sawmill to a modern restaurant. 

They are two different kinds of businesses and they demand different assumptions. For 

example food provisions need special claim of hygienics. The restaurant has to be 

planned to fill demands from the customer and authorities.  

 

The  project shows how a climate scale has to be done for safe insulation against warm, 

humidity and wind. The very important aspect in this essay is to show the rebuilding with 

the view of cultural and historical building values. This essay include the works which 

make ground for building permit (licence). 
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Inledning 

 

I Länna som ligger två mil öster om Uppsala finns fastigheten Löt 1:14 som tidigare har 

använts till olika industriverksamheter genom tiderna, idag ägs fastigheten av 

aktiebolaget ASBRO. Hela fastigheten har en area om ca nio hektar, på denna mark står 

ett flertal byggnader som till sin totala yta uppkommer till 6000 kvm. Dessa byggnader är 

till största del uppdelade i lokaler som hyrs ut till mindre verksamheter. Alla lokaler är 

inte i användbart skick och därför också står uthyrda till en viss del. En av dessa lokaler 

är den aktuella sågverksbyggnaden som berör examensarbetet. 

ASBRO AB har som önskemål att omvandla en del av det gamla sågverket till en ny 

restaurang. Den lediga ytan som finns tillgänglig till att planera restaurangen är ca 350 

kvm. Denna lokal är idag totalt olämplig att bedriva någon sådan verksamhet. Detta 

examensarbete innehåller planeringen av hur utrymmet kan utformas så att den passar sitt 

ändamål. Länna är ett område som planeras växa enligt Uppsala kommuns översiktsplan 

från 2010. Beställaren har en vision att driva en restaurang som är unik av sitt slag.  

Bild 1. Den del av sågverkslokalen som planeras utgöra restaurangen.  
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Bakgrund 

 

Länna är en tätort i Uppsala kommun med en befolkning på 698 invånare1. Samhället 

ligger två mil öster om Uppsala.  

Asbro AB är ägare till en stor fastighet i området på nio hektar som består av ett stort 

antal lokaler. Dessa har under tidigare åren använts till olika industri- och handelslokaler. 

Idag står dock stor del av lokalerna outhyrda och har behov av renovering. Verksamheter 

som är aktiva idag är bland annat en blästringsfirma, försäljning av motordrivna hobby- 

och arbetsprodukter och tillverkare av huselement. Fastighetsägaren har en vision om att 

renovera stora delar av lokalerna både utvändigt och invändigt, för att värva nya 

hyresgäster. 

En av dessa lokaler som ingår i ägarens renoveringsplaner är det gamla sågverket som är 

en fristående suterrängbyggnad. Denna finns i utkanten av fastigheten och är lättåtkomlig 

och synlig från vägen. Sågverket är intill en bäck som tidigare användes som vattenkraft 

till sågverksamheten, detta skapar en trivsam och lugn miljö. Asbro AB har som mål att 

omvandla den gamla byggnaden till en trevlig restaurang. 

Trots Lännas låga invånarantal förväntas restaurangen ha en större målgrupp då man tar 

hänsyn till befolkningen i de omkringliggande områden samt närheten till Uppsala.  

Byggnationerna ses i första hand som en långsiktig investering då området tros växa 

kraftigt under de kommande åren. Länna är också förknippad med museijärnvägen och 

ångloken, Lännakatten. Denna museijärnväg sträcker sig mellan Uppsala och Faringe. 

Den trafikeras sommartid med ångloksdragna tåg samt rälsbussar från 50-talet. 

Lännakatten har många turister som resenärer vilka också ses som en målgrupp under 

sommarhalvåret.  

Under vinterhalvåret kommer fokus att ligga på befolkningen i området . Man kan även 

göra försök att göra något speciellt för jakt- och viltintresserade. Vilka troligen önskar bli 

                                                   
1 ”http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nna,_Uppsala_kommun”, 15/05-2010
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serverade något av vildmenyns delikatesser.  Kanske ett ställe där de jaktintresserade kan 

avsluta en egen lyckad jaktdag och kunna bli serverade till och med sin egen fångst. 

 

 

Bild 2. Lännakatten  

 

Problem 

 

Ett sågverk och en restaurang, är två verksamheter som kräver helt olika förutsättningar 

av platsen där de bedrivs. Skall man göra om ett sågverk till en restaurang så krävs det att 

ytorna utformas så att de är anpassade för servering och tillagning av mat samt att arbetet 

på restaurangen kan flyta smidigt. 

Att bevara byggnadens befintliga kulturella och historiska värdena som finns, är inte 

alltid lätt, då de ofta kan krocka med de ändringar som behöver göras för verksamhetens 

bästa utformning och funktion. 
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Alla åtgärder är inte självklara med hur de ska se ut, då t ex byggnadstekniska lösningar 

måste göras och flera aspekter tas till hänsyn. Klimatskalet måste utformas så att det 

säkras från fuktproblem samtidigt som en god isolering krävs, bevarandeproblematiken 

finns även här men även kostnadsfrågan spelar en viktig roll. 

Det som är utmanande med projektet är att väga samman alla krav som ställs och utifrån 

dem skapa goda lösningar. 

 

Syfte och mål 

 

Syftet med examensarbetet är att utifrån beställarens önskemål och de regler och krav 

som ställs på verksamheter av detta slag, planera och utforma lokalen så att den passar för 

det önskade ändamålet. Samt skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och en lokal där 

god hygien kan säkras mot livsmedelsverkets regler.  

Som mål finns att de ingrepp och ändringar som görs skall beakta de historiska och 

kulturella värden för både själva byggnaden och platsen i sig. 

Arbetet skall resultera i bygglovshandlingar som är fackmässigt utförda. Dessa ska 

innehålla situationsplan, fasader, planlösning och övriga handlingar som krävs till en 

komplett ansökan om bygglov.  

Målgruppen som rapporten riktar sig främst mot är aktörer som önskar att göra liknande 

ombyggnationer. Rapporten kan även tänka sig att kunna ge framtida restaurangägare 

kunskap om lokalens historia. Eller helt enkelt till folk som har till intresse att veta mer 

om byggnaden och området. 

 

Avgränsningar 

 

Planlösning till restaurangen och inredning av kök har utförts. Dock kommer förslag på 

möblering av serveringsdelen inte att behandlas i denna rapport. 
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Förslag på isoleringsmöjligheterna och andra åtgärder som behöver göras kommer att 

arbetas fram, dock görs ingen beräkning av energiförbrukningen.  

VVS-ritningar kommer inte att skapas då dessa inte ingår i de handlingar som krävs för 

en bygglovsansökan. 

 

Metod 

 

Arbetet som berör direkt restaurangens drift och utformning såsom planlösningar och 

köksplanering har skapats så att de uppfyller beställarens krav och önskemål. Detta har 

gjorts genom ständiga möten och bollande med idéer mellan de båda parterna.  

Köksutformningen grundar sig även på livsmedelsverkets regler och de förordningar och 

föreskrifter som är aktuella. 

Kraven på hur en bygglovsansökan ska se ut kan skilja sig från kommun till kommun 

därför är de utformade med Uppsalas stadsbyggnadskontors ritningsanvisningar som 

grund. 2 

De tekniska lösningarna har arbetats fram med hjälp av litteratur och handledning av 

lärare på Högskolan i Gävle. 

Besök på platsen har varit nödvändiga ett flertal gånger. 

”BÄR” är en skrift som ges ut av Boverket och innehåller allmänna råd för ändring av 

byggnad. Ett utdrag finns i bilaga 5 och omfattar en lista på moment som bör göras vid en 

ombyggnad. Denna skrift har använts som utgångspunkt  

För att lättare kunna följa med i fortsättningen på rapporten finns en planlösningen som 

bilaga. 3 

 

                                                   
2 Bilaga 2 
3 Bilaga 4
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Besök på plats 

 

Första gången man besöker den plats man ska jobba med är alltid lika spännande. Idéer 

dyker upp och man stämmer av platsen med sina förväntningar man har skapat tidigare. 

Det första steget har varit att dokumentera lokalens utformning, göra en skiss på 

planlösning och fönster- och dörrplacering. Eftersom sågverkslokalen i princip endast 

består av ett klimatskal där väldigt få innerväggar finns blir den lättare att jobba med. De 

innerväggar som finns är dessutom icke bärande. Något som till en början tycktes verka 

förvånande var att ytterväggarna endast bestod av reglar och panel, inte ett minsta spår av 

isolering. Detta förklarar sig genom att den tidigare verksamheten hade en hög 

värmeutveckling inomhus av alla maskiner. 

Då bevarandet är en viktig del i arbetet så har det varit nödvändigt att fastställa och 

dokumentera de som är värda att ta till vara. Därmed togs ett stort antal bilder. 

 

Planlösningen 

 

För att börja arbetet med utformningen på lokalen krävs det att bygga en ram (krav och 

önskemål) om inom vilka gränser man ska arbeta. Denna har tagits fram i samarbete med 

beställaren. 

 

Ramar för serveringsytan som har tagits fram tillsammans med beställaren: 

• Kapacitet för gäster, 80-100 sittplatser 

• En lokal som är anpassad för att ta emot större beställningar som t.ex julbord. 

• En miljö som är trevlig och tillgänglig för alla. 

• En stor uteservering på framsidan för att ta emot sommargästerna. 

• Placering av köket så att varuleveransen kan ske enkelt. 
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• Möjlighet att ta emot större sällskap, 15-20 personer, i en privatare miljö. 

• Göra det möjligt för personalen att ha uppsikt över alla sina gäster. 

• Planera för en bar skild från köket. 

 

Dessa ramar underlättar fortsatt planering av arbetet då man vet vilka krav och mål som 

ställts. Till en början bestämdes i stora drag hur serveringen skulle ligga i förhållande till 

köket, se bild 3. Då lokalen från början är så stor att hela ytan inte behöver användas 

krävs det att den delas upp. Detta görs med tanke på att uppfylla de ramar kring den 

kapacitet restaurangen behöver ha. 

Det är lättare att planera och skapa en samlad servering med hjälp av den öppna 

planlösningen som lokalen har. Detta underlättar för personalen att ha bättre överblick 

över alla sina gäster då man har större beställningar som tex företagsreservationer. 

 

I lokalens södra del finns ett utrymme på 28 kvm som är tänkt att kunna användas till att 

erbjuda större sällskap att sitta för sig själva om så önskas. Denna yta är upphöjd från 

övrig servering och i anslutning ligger det stora fönster som skapar en trevlig miljö. 

Denna del av serveringen fungerar också bra att möblera till mindre sällskap då det är 

aktuellt. Någon av fönstren bör vara öppningsbart för att kunna användas som 

utrymningsväg. 

Då Länna besöks av ett stort antal gäster dagligen under sommaren har en av punkterna 

under ramen riktat sig mot att skapa en uteservering. I förslagsritningen ligger den på 

restaurangens framsida som är synlig från både vägen och järnvägsspåret. Synligheten 

medför att förbipasserande och tågresenärer lockas till besök av restaurangen. Vid 

uteserveringen finns även en bäck med strömmande vatten vilket också bidrar till en 

trevligare miljö. Eftersom Lännakatten kan ha med sig många gäster på en och samma 

gång, är det viktigt att serveringen är tillräckligt stor. Förslaget på ritningen är att 

storleken bör vara ca 75 kvm. 
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Då endast entrésidan ligger på marknivå blir det svårare att komma till köket med 

leveranserna. En utvändig ramp är nödvändig för att transportera varor intill köket. 

Rampen är antingen påhängd på fasaden eller står på stöd som går ner till marken.  

Slutligen har den önskade baren en central placering i restaurangen för att lätt kunna ta 

beställningar och kunna vara den plats där kunderna kan ta en fördrink i väntan på att 

deras bord blir ledigt. 

Bild 3. Planlösning. 

Köket 

 

Beställarens idé är att bedriva en restaurang som skiljer sig från de traditionella. Tanken 

är att det ska finnas möjlighet att tillaga helgrillade djur på grekiskt traditionellt sätt och 

även andra tillagade rätter. Några viktiga punkter i kökets planering är att det ska vara lätt 

att arbeta i och naturligtvis anpassat så att en god hygien kan säkras. 

Enligt Livsmedelsverkets krav är att det är upp till varje enskild företagare att 

upprätthålla en god hygien vid hantering av livsmedel. ”Detta förutsätter att alla 

livsmedelsföretagare har system för egenkontroll vilket är allt du gör för att maten skall 
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vara säker.”4 Tidigare fanns det mycket tydligare regler om hur en restaurangverksamhet 

ska uppnå hygienmålen. De nya reglerna som trädde i kraft efter 2006 anger målen men 

inte tillvägagångssättet för att uppnå dessa. Detta ger friare händer till varje företagare att 

hitta det sätt som är bäst lämpad för dem. 

Detta har dock försvårat arbetet att samla in information om vad man ska tänka på då 

man själv inte har tidigare erfarenheter. Vid telefonsamtal med ”Miljö och hälsa” i 

Uppsala uppmanades man att anlita en sakkunnig. Genom eget sökande har en äldre 

checklista för start eller ändring av livsmedelsanläggning hittats från en annan kommun.5 

Under planeringen av köket har stor vikt lagts på två saker, beställarens önskemål på 

utformning och att på ett förebyggande sätt se till att det är lätt att uppnå de krav som 

ställs från livsmedelsverket. 

 

Beställarens önskemål på köksutformningen. 

• Ett stort grillrum med kapacitet att grilla hela djur som syns från serveringen. 

• Rymliga frys- och kylrum. 

• Rymligt och modernt kök. 

 

Livsmedelsverkets krav på livsmedelsföretagaren. 

• Säkra en god hygien. 

 

Köket är utformat så att alla tillagningsytor ligger mot serveringen för att underlätta 

arbetet. Tanken är att dessa ytor också ska vara centrum i förhållande till övriga, såsom 

diskrum, grillrum, renseri (utrymme där jordiga produkter kan hanteras), torrförråd, kyl- 

och frysrum. Efter diskussion med beställaren är tillagning av pizza inte aktuellt för 

tillfället, därför är inte degrum nödvändigt. En ytterdörr från köket för varuleverans 

behövs byggas.  

                                                   
4 Livsmedelsverket, Nya regler om hygien 2006 
5 Bilaga 1 
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Köksutformningen är gjord på sådant sätt att den uppfyller kraven från Gävle kommuns 

checklista.6 

 

 

Bild 4. Utformning av kök 

 

Personalrum 

 

Stora utrymmen för personalen är inplanerade att utformas. Tanken är att skapa en trygg 

och säker miljö som bidrar till personalens välbefinnande. Då det anses att glad och nöjd 

personal presterar bättre och är trevligare mot kunder. 

Utformningen innebär att det finns ett centralt utrymme där det finns plats att äta och 

tillbringa sin rast. Det finns ett tvättrum där det även finns plats för enskilda skåp och 

                                                   
6 Bilaga 1 
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möjlighet till ombyte. Direkt intill rastrummet finns ett rymligt badrum med tillgång till 

dusch. 

 

Vatten och avlopp  

  

Nära fastighetens tomtgräns finns det idag kommunal avloppsledning. Dit ska 

restaurangens avlopp kopplas med hjälp av tryckpump. 

 

Soprum och avfallshantering 

 

Soprummet kommer att ligga som en separat enhet i grannbyggnaden där den kommer att 

fungera som en central avfallsplats även för de övriga verksamheterna. 

 

Tillgänglighet 

 

I dagsläget finns det krav på att allmänna verksamheter så som restauranger ska vara 

tillgängliga för alla.7 En förutsättning för att rörelsehindrade ska kunna röra sig fritt i en 

lokal är släta golvytor utan trösklar och breda passager. Det finns även andra 

handikappgrupper än rörelsehindrade som en verksamhet behöver anpassa sig till, 

exempelvis personer med nedsatt synförmåga. Detta är en grupp som har ytterligare 

behov. Man kan använda kontrastfärger till saker som bör uppmärksammas så som 

trappsteg, trösklar etc.  

En restaurang kan göras tillgänglig på många olika sätt. Viktigt är även den hjälp och 

uppmärksamhet personalen kan tillföra. 

 

                                                   
7 Boverkets byggregler, BBR, 12§ BVF, (BFS 2008:6) 
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Tekniska lösningar  

Yttervägg 

De ursprungliga ytterväggarna består endast av reglar om 150 mm och en träpanel. En 

sådan konstruktion är totalt olämplig för den blivande restaurangen, då den inte uppfyller 

några av dem kraven som en isolerande yttervägg i ett klimatskal kräver. 

Bild 5. Nuvarande utseende av vägg 

 

Att väggen måste isoleras för fukt och värme är ganska självklart. Men frågan är på vilket 

sätt man ska göra det för att klara av de bevarande och ekonomiska kraven som ställs 

samtidigt som yttre utseende, kvalitet och funktionen inte får påverkas. Det lättaste hade 

varit att riva bort ytterpanelen och bygga väggen från början. Men det innebär både en 

hög kostnad och att byggnadens karaktär kommer att påverkas. 

Bild 6. Förslag på isolering av vägg. 

 

Bilden ovan visar ett förslag på hur väggen bör vara uppbyggd för att ge en god 

värmeisolering och säkerställa en torr konstruktion. 
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För att skapa ovanstående modell krävs det att panelen demonteras för att bygga en 

luftspalt samtidigt som man sätter upp en vindpapp, vilket som ovan nämnt blir både dyrt 

och påverkar byggnadens gamla känsla. Om vi tittar på planlösningen ser vi att den del av 

restaurangen som har kontakt med en yttervägg är liten i förhållande till hela byggnaden. 

Så att byta panel endast på den delen skulle bidra till en helhet som inte stämmer överens. 

Ett förslag är att försöka isolera väggen genom att bygga utifrån och in utan att röra 

panelen. Detta gör det dock svårare att bygga luftspalten och sätta upp vindskyddet. 

Lösningen illustreras med hjälp av nedanstående bild.  

 

Bild 7. Lösning på utformning av vägg 

 

Den röda linjen symboliserar de vindskydd som kan monteras en bit i väggen. Då är det 

viktigt att få det tätt vid anslutningarna till pelarna med hjälp av någon form av träläkt. 

Läkterna som är placerade emellan de två pelarna är till för att få ett vertikalt luftflöde, 

som tillsammans med de horisontella luftfacken och otätheterna i fasadpanelen skapar en 

luftrörelse som ska ventilera bort eventuell fukt. 

För övrigt är väggen uppbyggd av två isolerande lager som går i vinkelräta riktningar mot 

varandra. Det första lagret ligger emellan pelarna och har en tjocklek på ca 150 mm. Det 

andra lagret ligger emellan de horisontella 70 mm reglarna. Att korsa regel och pelare på 

det sättet gynnar isoleringsförmågan då köldbryggorna minimeras. 
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Plastfoliet som ska förhindra invändig fukt att vandra utåt i konstruktionen placeras 50 

mm in i väggen (emellan isoleringsskikten). Placering av plastfolien bör vara mellan 

isoleringsskivorna för att undvika skador vid montering av eldoser.  

 

Tak 

Klimatskalets övriga delar såsom tak och golv, behöver också liknande åtgärder. Det 

krävs att byggnadsdelarna isoleras och fuktsäkras. Taket är en viktig del i klimatskalet, 

och dålig isolering resulterar till energiförluster. Från lokalens insida finns stora vackra 

takstolar vilka man med fördel håller synliga. 

De krav som önskas uppfyllas är alltså en god isolering med en fuktspärr i underkant och 

ett fack i överkant där luft kan passera i riktning med takstolar för att sedan ventilera ut 

vid nocken. Isoleringen bör vara 300 mm tjock och en plastfolie kan placeras emellan 

isoleringsskivorna och ytskiktet av gipsskivorna. För att skapa de luftflöden som behövs 

bör man regla vinkelrätt med takåsarna. Regeln bör inte vara mindre än 70 mm och den 

skall vara konstruerad på så sätt att luften kan passera ut vid nock. 

 

 Bild 8. Takstolar och innetak 
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Golv 

Det massiva trägolvet är idag i mycket dåligt skick och är i behov av renovering. På 

många ställen är det till och med stora hål, som förekommit från de maskiner som suttit 

på plats. Här är det viktigt att säkra golvet tätt och att värmen inte kan passera ner till 

undervåningen samt att gäster/kunder inte upplever att det är kalla golv. Frågan är om 

man ska försöka bevara det gamla trägolvet eller bygga på ett nytt golv. I det första 

alternativet gäller det som tidigare nämnt att renovera det så gott det går och sedan från 

undersidan täta och isolera med hjälp av en fuktspärr och isolering. Även i alternativ 

nummer två krävs det att alla hål lagas. Här bör man se till att få en jämn yta genom att 

lägga flytspackel och antingen täta med system som används för våtrum eller med hjälp 

av plastfolie på under sidan. Och till slut även här isolera noga till undervåningen då 

denna är en yta som ej är uppvärmd. 

 

Energiförsörjning 

 

Placeringen av sågverket är egentligen ingen slump, utan orsaken är  möjligheten att 

kunna utnyttja den vattenkraft som finns alldeles intill byggnaden. Sågverket använde 

denna möjlighet till att energiförsörja sin verksamhet. Man slutade ta tillvara på den kraft 

man kunde utvinna förmodligen i samband med att sågverket lades ner och stamnäten 

byggdes ut. 

Sverige har idag ca 2000 små vattenkraftverk i drift och är ungefär dubbelt så många var 

verksamma under 50-talet.8 

 

Goda skäl att använda sig av småskalig vattenkraft: 

• Den utvinner förnybar energi. 

• Den påverkar inte miljön på det sättet att den släpper ut farliga gaser eller avfall. 

                                                   
8 ”http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?M=100000571&D=600002031&L=SE”, 20/05-2010 
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• Den genererar el under både sommar och vinter. 

• Den levandegör kulturhistoriska miljöer. 

• Den är nära sin energianvändare och bidrar till en lokal energiförsörjning. 

 

Något som bör undersökas är till vilken grad ett eventuellt vattenkraft på plats kan 

försörja restaurangen och övrig verksamhet. Användandet av vattenkraften skulle nog 

även uppskattas av kunder och gäster. 

 

Resultat 

 

Arbetet har resulterat i kompletta bygglovshandlingar (Se bilaga – Bygglovshandlingar) 

och förslag på köksutformning, tekniska lösningar och eventuell framtida 

energiförsörjning. 

 

Sammanfattning 

 

Beställaren, Asbro AB hade ett önskemål på att bygga om ett gammalt sågverk till en 

modern restaurang. Rapporten behandlar de problem och frågeställningar som uppstår i 

samband med ett sådant uppdrag. 

Efter att jag besökt platsen flera gånger och fotograferat byggnaden, utvecklade jag ett 

förslag till planering för ombyggnationen. Stor hänsyn har tagits till byggnadens 

historiska och kulturella värden. Fackmässigt utförda bygglovshandlingar har framställts 

och består av fasader, planlösning och situationsplan. Under arbetet har det tagits hänsyn 

till de krav som ställs från bl.a. Livsmedelsverket och Boverket.  

I Rapporten ingår förslag på tekniska lösningar för att säkerställa en god inomhusmiljö. 

Dessa lösningar är utförda på sådant sätt för att undvika uppkomst av fuktskador. Ett 

förslag på möjlig alternativ lösning för framtida energiförsörjning har även presenterats i 

rapporten. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Checklista för start eller ändring av livsmedelsanläggning 
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Bilaga 2 – Ritningsexempel 
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Bilaga 3 – Bygglovshandlingar 

Ej skalenlig i denna bilaga, finns på fil. 
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Ej skalenlig i denna bilaga, finns på fil. 
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Ej skalenlig i denna bilaga, finns på fil. 
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Ej skalenlig i denna bilaga, finns på fil. 
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Bilaga 5, BÄR 
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