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Sammanfattning 
I Gävle kommuns översiktsplan, Gävle stad 2025, finns en vision om att öka invånarantalet. För att 

detta ska vara möjligt krävs det ett stort tillskott av nya bostäder. Ett alternativ till att skapa nya 

bostäder är genom en funktionsändring av befintliga byggnader, vilket är ett alternativ som Gävle 

kommun ser positivt på.  

 

En fastighet som står inför en funktionsändring i syfte att exploatera Gävle är Norr 9:7. Fastigheten 

har ny ägare vars vision är att bygga om fastigheten till ett modernt och attraktivt bostadsområde. 

Fastigheten ligger centralt och används idag av Gefle Dagblad som kontorslokaler och 

tidningstryckeri. 

 

Den här rapporten redovisar fastighetsutvecklingen av den kulturmärkta byggnaden som finns inom 

fastigheten. Utifrån byggnadens förutsättningar, efterfrågan på bostadsmarknaden och de önskemål 

som ställts av den nya fastighetsägaren och kommunen har förslagshandlingar tagits fram. 

Förslagshandlingarna redovisar planlösningar för verksamhetslokaler och bostäder. Bostäderna är 

utformade att uppfylla tillgänglighetskraven som BBR ställer vid ombyggnad och 

funktionsändring.  

 

Rapporten redovisar också en ekonomisk analys som ger ett förslag på en rimlig hyresnivå för 

bostäderna.  

 

Då många avgränsningar gjorts på grund av tidsbrist redovisas även framtida rekommendationer i 

slutet av rapporten.  
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Abstract  
In Gävle municipality's master plan, Gävle stad 2025, there is a vision to increase the number of 

inhabitants. In order for this to be possible, a large supplement of new residentials is required. An 

alternative to creating new residentials is through a functional change of existing buildings, which 

is an option that Gävle municipality welcomes. 

 

A property that faces a change of function for the purpose of exploiting Gävle is Norr 9:7. The 

property has a new owner whose vision is to rebuild the property into a modern and attractive 

residential area. The property is centrally located and is today used by Gefle Dagblad as office and 

newspaper printer. 

 

This report contains the property development of the culture protected building that is located on 

the property. Based on the conditions of the building, the demand on the housing market and the 

requests of the new property-owner and the municipality, proposal documents have been submitted. 

The proposal documents show floor plans for premises and residentials. The residentials are 

designed to meet the accessibility requirements that BBR imposes upon reconstruction and change 

of function. 

 

The report also presents an economic analysis that provides a proposal for a reasonable rental rate 

for the residentials. 

 

Since many delimitations have been made due to lack of time, future recommendations are also 

reported at the end of the report.  
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Förklaringar 

 

  

BFS Boverkets författningssamling 

  

PBF Plan- och byggförordningen  

  

” Tum (1” ≈ 2,5 cm) 

  
BYA Byggnadsarea; utgörs av den area byggnaden upptar på marken och 

projektionen av de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av 

underliggande mark.*   

  
BTA  Bruttoarea; utgörs av mätvärda delar av våningsplan inklusive 

innerväggar och omslutande väggars utsida. *  

  
BOA Boarea; utgörs av utrymme ovan mark avsett för boende. *   

  
LOA Lokalarea; utgörs av utrymmen avsedda för annan andra ändamål 

än boende.* 

  
BIA 

Biarea; utgörs av utrymmen avsedda för sidofunktioner till boende 

samt för utrymmen helt eller delvis under mark utformade för 

boende. * 

  
ÖVA Övrig area; utgörs av utrymmen avsedda för teknisk drift eller 

allmän kommunikation i andra byggnader än småhus.* 

  

rok rum och kök  

  

  

  

  

  

* För mer information om vilka mätregler som gäller se SIS-standard SS21054:2009 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Förord 
Detta examensarbete är utfört inom programmet Byggteknik och Design, ett 

högskoleingenjörsprogram vid Kungliga Tekniska Högskolan. Utbildningen täcker tre års 

heltidsstudier vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng 

och benämns under kurskoden HS107X, vilket innebär att arbetet ska omfatta problemställningar 

som ger fördjupning inom byggteknik. 

 

Av de totalt 180 högskolepoäng som utbildningen omfattar har 30 högskolepoäng tillgodoräknats 

vid utbytesstudier på Czech Technical University i Prag, Tjeckien.  

 

Examensarbetet är utfört i samarbete med och handledning av Wester + Elsner Arkitekter.  

 

Vi vill tacka Gävle kommun för tillhandahållande av ritningsunderlag och annan användbar 

information. Tack, även till vår akademiska handledare Per Lillierhorn för stöttning och 

handledning under projektets gång. Till sist vill vi även tacka vår näringslivshandledare Christian 

Merkel och alla andra medarbetare på Wester + Elsner Arkitekter för en rolig och givande tid samt 

för ett fantastiskt bemötande.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Gävle har varit en stad sedan år 1446 och är därmed Norrlands äldsta. Ända sedan dess har Gävle 

med sitt geografiskt gynnsamma läge lockat till sig både människor och verksamheter. Staden har 

goda kommunikationer, nära till skog, fjäll och andra stora städer. Samtidigt präglas staden av 

kontakt med vatten via havet i öst och åarna, Testeboån och Gavleån, som flyter genom staden 

(Gävle kommun 2009b, 24). 

 

Enligt Gävle kommun själva har de redan idag en modern och attraktiv stadskärna men strävar 

efter att utvecklas ännu mer. En vision är att skapa ett centrum med många mötesplatser och där 

det finns något för alla oavsett ålder, kön, medborgarskap, språk, funktionsförmåga eller intressen. 

För att få allmänheten att trivas är det viktigt att skapa en miljö som känns välkomnande och 

trygg, alla timmar på dygnet och året runt (Gävle kommun 2014, 9-13). 

 

Ett sätt att bidra till en mer attraktiv och tryggare stadskärna är att bygga fler bostäder. I 

översiktsplanen, Gävle stad 2025, som togs fram 2009 finns en vision om att öka invånarantalet 

från 93 509 (december 2008) till att år 2025 ha ett invånarantal på 102 000. Vilket innebär en 

ökning med ca 500 invånare per år. I översiktsplanen har kommunen pekat ut 95 nya förslag till 

bostadsområden som kan generera 6 650 nya bostäder om alla förslag genomförs. Förslagen 

handlar om att bygga till och, eller bygga på redan befintliga byggnader men även att bygga helt 

nytt på ställen där plats finns, t.ex. parkerings- och lucktomter. Ett annat alternativ som Gävle 

kommun ser positivt på är att göra en funktionsändring från annan användning till bostäder, så 

länge en god boendemiljö kan uppnås (Gävle kommun 2009b, 30-33). 

 

En fastighet som står inför funktionsändring i syfte att exploatera Gävle är Norr 9:7. Fastigheten 

används idag av Gefle Dagblad som lokaler för kontor och tidningstryckeri och är belägen i 

centrala Gävle. Fastigheten har ny ägare och enligt fastighetsägarens ställföreträdare, Henrik 

Fredriksson (2017), är ambitionen att bygga om fastigheten till moderna bostäder och attraktiva 

verksamhetslokaler, för att bidra till kommunens mål om en levande stad. För att uppnå detta 

kommer det inom fastigheten ske om-, till- och nybyggnad samt rivning av några befintliga 

byggnader.  

 

 

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att fastighetsutveckla den kulturmärkta byggnaden tillhörande 

fastigheten Norr 9:7. Målet är att bedöma byggnadens möjligheter och problemområden och 

utifrån det ta fram förslag till möjliga planlösningar för bostäder. Hänsyn tas till att det krav som 

ställs på byggnaderna i den nu gällande detaljplanen, och de krav BBR ställer vid ombyggnad ska 

uppfyllas. Utöver det ska en rimlig avvägning mellan antalet rum och bostadsarea åstadkommas 

och bostadsfunktionen ska upplevas rimlig i förhållande till den hyra som förväntas bli.   

 

 

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan den kulturmärkta byggnadens planlösningar utföras vid ändring av användning 

från kontor till bostäder, så att slutresultatet uppfyller samtliga krav som ställs vid en 

omfattande ombyggnad?   

• Vilka problemområden finns i samband med utformningen av planlösningarna?  

• Hur förhåller sig planlösningarna till en rimlig avvägning mellan antalet rum och 

bostadsarean?  

• Vilken månadshyra genererar de framtagna planlösningarna och upplevs den rimlig?  
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet med att exploatera och funktionsändra hela fastigheten Norr 9:7 är i ett tidigt projektskede 

och innefattar många olika delar. Moment som ska genomföras är planarbete, förundersökningar, 

gestaltning och projektering av ny-, om- och tillbyggnader.  

 

Arbetet befinner sig just nu i planskedet, där Wester + Elsner Arkitekter har fått i uppdrag att ta 

fram möjlighetsstudier som underlag till det planarbete som pågår. Möjlighetsstudierna illustrerar 

främst exploateringsmöjligheter genom nyproduktion av bostäder. På uppdrag av Wester + Elsner 

Arkitekter ska detta examensarbete klarlägga möjligheterna att utforma bostäder i den 

kulturmärkta byggnaden på fastigheten. Av tidsskäl och projektstatus kommer detta 

examensarbete inte synkronisera med Wester + Elsner Arkitekters arbete.  

 

Fokus läggs främst på att ta fram planlösningar som uppfyller tillgänglighetskraven som ställs vid 

ombyggnad. Hänsyn kommer tas till vilken typ av bostäder som efterfrågas på bostadsmarknaden, 

gällande storlek och standard. 

 

Projektstatus och tidsramarna för examensarbetet innebär att antaganden och ytterligare 

avgränsningar måste göras: 

 

• Konstruktionsberäkningar genomförs inte eftersom befintlig konstruktion antas fungera.  

• Hänsyn till installationssystem tas, men kommer inte projekteras. 

• Hänsyn tas till krav på ljud, ljus och brand men analyseras inte mer ingående. 

• Parkeringsmöjligheter och gemensamma uteplatser för bostäderna antas finnas med i de 

möjlighetsstudier som täcker hela fastigheten.   

• Hänsyn tas till de förundersökningar som behovsutredningen kräver men analyseras inte 

mer ingående.  

• Vindsvåningarna och delar av entréplan anpassas inte till bostäder.  

Den ekonomiska aspekten kommer att analyseras när ett möjligt förslag på planlösningar 

framtagits. Analysen ska vara övergripande där endast en ungefärlig hyra redovisas. Den 

ekonomiska analysen förutsätter att bostäderna har upplåtelseformen hyresrätter.  

 
 

1.5 Metoder och material  
Detta kapitel ger en översikt över arbetet med framtagningen av förslagshandlingar till den 

kulturmärkta byggnaden.  

 

I projektets första skede gjordes en litteraturstudie med anledning att ta reda på vilka lagar och 

krav som BBR ställer vid en omfattande ombyggnad.  

 

En områdesanalys gjordes genom att granska översiktsplanen Gävle stad 2025, Gävle 

centrumplan och den nu gällande detaljplanen för fastigheten. Detta för att få en bild av vad som 

generellt eftersträvas av kommunen gällande bostadsområden. För att få en bättre inblick i vad 

som gäller för fastigheten Norr 9:7 genomfördes observationer vid möten samt besök i området 

och på fastigheten.  

 

Gamla bygghandlingar granskades noggrant med syfte att ta reda på tidigare verksamheter samt 

om bostäder tidigare funnits i byggnaden. Detta för att undersöka möjligheterna till en 

återställning. Ett annat syfte med att granska bygghandlingarna var att fastställa: 

 

• placering av bärande väggar 

• placering av fönster och dörrar 

• placering av trappuppgångar  

• nivåskillnader  
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• rumshöjder. 

 

Det fakta som togs fram låg till grund för den 3D-modell av byggnaden som skapades i Revit 

Architecture. 3D-modellen utformades för att underlätta framtagningen av förslagshandlingarna.  

 

Respektive våningsplan skrevs ut och enkla idéskisser utfördes för hand. Vid utförandet av 

skisserna togs hänsyn till detaljplanens bestämmelser för den kulturmärkta byggnaden och BBR:s 

krav vid ombyggnad. Även kommunens och fastighetsägararens mål och visioner för fastigheten 

användes som grund. Idéskisserna överfördes därefter in i 3D-modellen där färdiga 

förslagshandlingar arbetades fram. 

 

Möten och intervjuer med sakkunniga gjordes löpande under hela projektets gång där information 

och bakgrundsfakta som inte gick att få fram via dokument erhölls.   

 

Andra hjälpmedel som användes för att få fram ett önskvärt resultat var:  

 

• Möjlighetsstudier framtagna av Wester + Elsner Arkitekter 

• Foton 

• Google Street View 

• SIS-standard 
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2. Teoretisk referensram 
Kunskap som ligger till grund för examensarbetet har erhållits från olika kurser under 

utbildningens gång. Den teoretiska referensramen baseras främst på nedanstående kurser. 

 

Kungliga Tekniska Högskolan: 

• AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp  

I kursen behandlas byggnadsstilar från 1800-talet och framåt. Dessutom erhålls en 

grundläggande kunskap i en byggnads tekniska utformning. 

 

• AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 

Kursen omfattar grundläggande delar i hur ett byggprojekt drivs från idé till färdig 

produkt, såsom myndighetskrav, samhällets och branschens regler. 

• AF1722 Byggprocessen 5,0 hp 

Kursen behandlar det olika delarna i byggprocessen och tar upp vilka lagar och 

bestämmelser som påverkar ombyggnader.  

• HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 

Kursen behandlar grundläggande begrepp i PBL, detaljplaner, bygglov och 

vattenledningar. 

• AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 

Huvudsakliga målet med kursen är att kunna skapa och hantera en 3D-modell i Revit.  

 

Czech Technical University: 

• 126ECMA Economics and Management 5 hp 

• 124DSHB Diagnosis and surveying of Historical buildings 2 hp  

 

Motsvarande kurs på KTH:  

AF1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 hp 

 

• 124BS02 Building structure II 6 hp 

• 124BIMR BIM – Revit architecture 2 hp  

• 134TBS Timber Based Stucture 2 hp  

 

Motsvarande kurs på KTH:  

HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 
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3. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för utvecklingen av den 

kulturmärkta byggnaden. Nulägesbeskrivningen ger dessutom en tydligare bild av byggnaden, 

fastigheten och dess omgivning.   

 

 

3.1 Wester + Elsner Arkitekters uppdrag 
Wester + Elsner Arkitekter har fått i uppdrag att ta fram en möjlighetsstudie som ska ligga som 

underlag till den nya detaljplanen som kommunen ska ta fram för kvarteret där fastigheten Norr 

9:7 ligger. Flera olika möjlighetsstudier har arbetats fram med hänsyn till bland annat befintlig 

bebyggelse, parkeringstal, solstudier, grönytefaktor och exploateringstal.  

 

Möjlighetsstudierna belyser främst exploateringsmöjligheterna på fastigheten genom nybyggnad. 

Då exploateringsmöjligheterna för den kulturmärkta byggnaden är begränsade, på grund av 

skydden i detaljplanen, har Wester + Elsner Arkitekter inte studerat möjligheterna mer ingående 

för denna än (Merkel 2017). Här får detta examensarbete en betydande roll, då möjligheterna att 

utforma bostäder i den kulturmärkta byggnaden klarläggs.  

 

3.1.1 Ny detaljplan  
En ny detaljplan ska tas fram eftersom den gamla från 1994, se bilaga 1, inte tillåter bostäder som 

användning av kvartersmark. Förutom ny användning av kvartersmark tas andra nya 

planbestämmelser fram för att uppnå en god bebyggd miljö.  

 

Verkställandet av den nya detaljplanen väntas ske under 2018, enligt Emma Olofsson, 

planingenjör på Gävle kommun (2017). Av tidsskäl nyttjas därför detaljplanen från 1994 som 

underlag för detta examensarbete, med undantaget att bostäder tillåts som användning av 

kvartersmark. 

 

3.1.2 Utredningar  
Inför det planarbete som föreligger behövs några utredningar studeras och andra behöver 

genomföras för framtagning av en korrekt detaljplan.   

 

Buller 

En korrekt bullerkartläggning kan göras först när fastighetens framtida bebyggelse är fastställd 

gällande höjd och placering.  

 

Det finns en gammal bullerkartläggning från 2013 för fastigheten. Den visar att den kulturmärkta 

byggnaden inte utsätts för oacceptabla bullernivåer, så länge marken mellan Staketgatan och den 

kulturmärkta byggnaden är bebyggd (Dahlqvist 2017).  

 

Geoteknisk undersökning 

En geoteknisk undersökning behöver genomföras för att avgöra grundläggningstyp för den nya 

bebyggelsen. Det finns en geoteknisk undersökning från 1990-talet som framtogs i samband med 

att tryckerilokalen skulle byggas. Den visar att marken på fastigheten är sättningsbenägen samt 

grundvattennivåernas läge (Dahlqvist 2017).  

 

Föroreningar 

Marken runt om den kulturmärkta byggnaden kommer att behöva saneras eftersom det bedrivs 

tryckeriverksamhet på fastigheten. Saneringsarbetet kring tryckerilokalen förväntas inte bli 

problematiskt eftersom den är såpass modern. Däremot har länsstyrelsen uppgett att det ska ha 

funnits en kemtvätt på fastigheten under 1940-talet. Det är okänt exakt vart denna ska ha funnits 
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och det är därför viktigt att lokalisera dess placering för att sanering ska kunna ske på rätt ställe 

(Dahlqvist 2017). 

 

Översvämningar 

Det finns en utredning som visar vart risk för översvämningar finns vid kraftiga skyfall eller om 

Gavleån skulle svämma över. Resultatet visar att den kulturmärkta byggnaden inte ligger i 

riskzonen (Dahlqvist 2017). 

 

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till kommunalt dagvattennät. Den befintliga bebyggelsen påverkar inte 

dagvattenhanteringen men om marken bebyggs ytterligare måste åtgärder vidtas. Genom att öka 

grönytefaktorn i kvarteret möjliggörs lokalt omhändertagande av dagvatten (Dahlqvist 2017). 

 

 

3.2 Översiktsplan 
Gävle kommuns översiktsplan Gävle stad 2025 blev antagen av kommunfullmäktige den 27 april 

2009 och föreslår hur Gävle kommun ska utvecklas fram till år 2025:  

 

Fastigheten Norr 9:7 ligger i de centrala stadsdelarna som består av Norr, Söder och Stadskärnan, 

se bild 3.1. Under framtagningen av översiktsplanen, gällande de centrala stadsdelarna, bestämdes 

det att grönområdena ska värderas högt. Gavleån bör utnyttjas mer genom att kopplas till olika 

aktiviteter och göras mer tillgänglig. Det finns en önskan om att torgen ska utvecklas och bli mer 

levande genom att tillföra fler handels- och mötesplatser. Nya bostäder rekommenderas främst att 

byggas på så kallade lucktomter, men möjligheter att komplettera och, eller omvandla befintliga 

byggnader för att få fram fler bostäder finns också.   

 

 

3.3 Kulturmiljövärde i Gävle stad  
Gävle kommun har upprättat en strategi för att bedöma och motivera kulturmiljövärdet för olika 

områden i Gävle kommun. Där beskrivs områdets förutsättningar, resurser, möjligheter samt 

framtida utveckling. I beskrivningarna nämns dessutom vilka lagar och föreskrifter som gäller för 

respektive område. Strategin ska hjälpa Gävle kommun att prioritera vilka områden som ska 

detaljplaneläggas i syfte att värna om kulturvärdena. Några områden har Gävle kommun pekat ut 

som särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt och ska därför skyddas och bevaras (Gävle 

kommun 2009b, 35).  

 

3.3.1 Riksintresseområde Gävle stad, Stadskärnan och Söder 
Fastigheten Norr 9:7 tillhör C.K.1 Riksintresseområde Gävle stad, Stadskärnan och Söder, se bild 

3.1. Gävle kommun bedömer att området är av högt värde ur kulturmiljösynpunkt. Det som anses 

vara av värde är främst rutnätsplanen, den äldre bebyggelsen och grönstråken (Gävle kommun 

2009b, 115-116). 

 

Ny- och ombyggnad  

Området inordnas som klass B vilket innebär att det i anslutning till befintlig bebyggelse får 

tillkomma komplementbyggnad men ny bebyggelse begränsas. Ny bebyggelse ska anpassas till 

områdets struktur samt befintlig bebyggelses skala, utseende och material. Rivning av byggnader 

med kulturhistoriskt värde i detta område bör inte ske och ombyggnad och underhåll ska ske på ett 

traditionellt sätt (Gävle kommun 2009a, 24).   
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Planer och skydd 

Här redogörs behovet av en ny detaljplan som anger bestämmelser om hur bebyggelsen ska 

förvaltas. Området C.K.1 har tilldelats behov II vilket betyder att en ny detaljplan för delar av 

området bör tas fram (Gävle kommun 2009a, 24).    

 

Gällande lagar och föreskrifter  

Enligt Kulturmiljöbilaga Gävle Stad (2009) omfattas området C.K.1 av ett flertal skydd och 

regleringar (Gävle kommun 2009a, 7).  

 

Inom fastigheten Norr 9:7 finns inga byggnadsminnesförklarade byggnader eller fornlämningar, se 

bild 3.1. Därför omfattas Norr 9:7 enbart av nya PBL (2010:900) (Riksantikvarieämbetet 2017; 

Gävle kommun 2009b, 111; Malmdal 2016). 

  

Bild 3.1 Del av Översiktsplan Gävle stad 2025. Fastigheten Norr 9:7 ligger innanför den 

röda kvadraten. Källa: Gävle kommun 2009b.  
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3.4 Detaljplan 
Gällande detaljplan för fastigheten Norr 9:7 antogs av byggnadsnämnden den 8 december 1993 

och vann laga kraft den 7 januari 1994. I planbeskrivningen framgår det att detaljplanen tillkom då 

Gefle Dagblad begärde om att få bygga en ny tryckerihall. Där beskrivs också vilka byggnader 

som i samband med nybyggnaden skulle rivas samt vilka som skulle bevaras, se bilaga 2. 

 

I detaljplanen benämns samtliga byggnader på tomten med enskilda fastighetsbeteckningar.  

Byggnaden som denna rapport omfattar, var från början två enskilda byggnader på två olika 

fastigheter. I detaljplanen benämns dessa som Norr 9:4 och Norr 9:5, se bild 3.2. Vid upprättandet 

av denna detaljplan fick byggnaden två olika kulturmärkningar. Norr 9:5 gavs beteckningen q, 

vilket innebär att vid ändring av denna byggnadsdel får dess karaktär eller anpassning till 

omgivningen inte förvanskas. Vid uppförande av ny bebyggelse skall denna utformas med särskild 

hänsyn till omgivningens egenart. Norr 9:4 gavs ett striktare skydd med beteckningen q1, detta till 

följd av att denna del av byggnaden är relativt intakt utvändigt. Det är ovanligt då de flesta husen 

från denna tid antingen rivits eller är till- och ombyggda. Skyddet innebär att byggnadsdelen inte 

får rivas och dess exteriörer får inte förändras ytterligare utan ska återställas vad gäller fasad och 

fönster till ursprungligt skick, se bilaga 2.   

 
Då tomtindelningen för kvarteret är gammal ska också en ny fastighetsplan upprättas, enligt 

planbeskrivningen. Fastighetsbildningen som omnämns i genomförandebeskrivningen utgörs av 

de fastigheter som i plankartan betecknas Norr 9:3-6 samt en del av Norr 2:1 och är i idag 

fastigheten Norr 9:7, se bilaga 2. 

  

Bild 3.2 Plankarta över kvarteret Påvel Ångerman. För fullständig plankarta över 

kvarteret se bilaga 1.  
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3.5 Bostadsmarknad  
Enligt en analys av bostadsmarknaden i Gävleborg (2016) rådde ett underskott av bostäder i Gävle 

kommun 2016 (Länsstyrelsen Gävleborg 2016, 10). Detta underskott som fortfarande råder, beror 

på en positiv befolkningstillväxt, till följd av ett positivt flyttnetto (Länsstyrelsen Gävleborg 2016, 

18-19).  

 

För att åtgärda underskottet av bostäder i Gävle kommun satsas det på nyproduktion av bostäder. 

Nyproduktion är en långsiktig lösning som påverkas av produktionskostnader och möjlighet till 

avkastning på investeringar. För att ta itu med bostadsbristen på kort sikt samt erbjuda bostäder för 

alla är det viktigt att utnyttja befintligt bestånd bättre och hitta nya bostadslösningar (Länsstyrelsen 

Gävleborg 2016, 11 16). 

 

Enligt fastighetsmäklaren Jonas Östblom (2017) är det framför allt bostäder till folket som 

efterfrågas i Gävle stad. Med det menar han bostäder som passar en stor kundkategori, som inte är 

för dyra och lyxiga men ändå erbjuder en bra standard. Bra standard innebär i denna mening bra 

parkeringsmöjligheter i anslutning till bostaden, förrådsutrymmen, tvättmaskin i bostaden och 

egen uteplats. Storlek på bostäder som efterfrågas är 2 rok (50-60 m2), 3 rok (70-75 m2) och 4 rok 

(80-90 m2).  

 

 

3.6 Byggnadens utformning 
 

3.6.1 Historia 
Den kulturmärkta byggnaden på fastigheten Norr 9:7 var, som tidigare nämnt, ursprungligen två 

olika byggnader på två olika fastigheter.  Fastigheterna benämns som Norr 9:4 och Norr 9:5 i 

plankartan, se bilaga 1.  

 

Norr 9:5 finns att hitta i bygglovshandlingar från 1872. Då dessa gäller en tillbyggnad av uthuset 

på tomten är det inte fastställt om när och av vem huvudbyggnaden är byggd. Bygglovshandlingar 

från åren 1884-1955 påvisar att ett flertal huskroppar byggts på tomten samt byggts samman och 

våningsplan har tillkommit. Genom åren har huset byggts om och ändrat karaktär både utvändigt 

och invändigt.  Stora förändringar gjordes på exteriören då fasaden ändrades samt att fönster 

byttes ut. Någon gång på 1980-talet byggdes gården in och gjorde rum för en ny huvudentré och i 

den gamla sattes ett fönster in, se bild 3.3–3.6 (Gävle Samhällsbyggnadskontor 1872-1996).  

 

De första bygglovshandlingarna som finns tillgängliga för fastigheten påvisar inte vad huset först 

användes till. I senare bygglovshandlingar uppges det att det funnits bageri-, butik- och 

kontorsverksamhet i huset. Antaganden kan göras att fastigheten därefter använts som 

tidningstryckeri sedan Gefle Dagblad grundades, 1895. Det finns ritningar som redovisar 

funktionsändring av fastigheten till bostäder, men dessa tros endast vara förslagsritningar (Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1872-1996). 
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Bild 3.3 Norr 9:5 år 1901. Fasad mot Ruddamsgatan (ej skalenlig). 

Källa: Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996 

Bild 3.4 Norr 9:5, fasad mot innegård. Ritning från 1921 (ej skalenlig). 

Källa: Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996 

 

Bild 3.5 Bilden redovisar nybyggnad av en passage som sammanbinder gatuhuset på bild 

3.3 och gårdshuset på bild 3.4 (ej skalenlig). I bild syns också att fönster på gatuhuset har 

bytts ut. Källa: Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996 
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De första byggnaderna på Norr 9:4 uppfördes år 1877 efter bygghandlingar framtagna av stads- 

och länsmurmästare G. N. Runer, se bilaga 2. Bygghandlingarna innefattar två byggnader, ett 

putsat tvåvåningshus av sten mot Ruddamsgatan och ett envåningshus i trä längs med Norra 

Centralgatan, se bild 3.7. Därefter har en tillbyggnad byggts mot Norr 9:5 som senare fick en extra 

våning samt en tillbyggnad på innergården, se bild 3.8 (Gävle samhällsbyggnadskontor 1877-

1995). 

 

På 30-talet förseddes den ursprungliga byggnaden mot Ruddamsgatan med en frontespis och 

takkupor i samband med att vindsutrymmet inreddes, se bild 3.8 (Gävle samhällsbyggnadskontor 

1877-1995). Under samma period sattes större fönster in på bottenplan. Men dessa återställdes 

under 90-talet som en följd av att byggnaden fick sin kulturmärkning, q1, se bilaga 2. 

 
Enligt gamla bygghandlingar påvisas det att Norr 9:4 tidigare användes till begravningsbyrå, 

handel och bostäder (Gävle samhällsbyggnadskontor 1877-1995). 

 

Någon gång i slutet på 1980-talet byggdes Norr 9:4 och Norr 9:5 samman till en och samma 

byggnad och har fram tills nu utgjort lokaler för Gefle Dagblads tidningsredaktion (Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1872-1996).  

Bild 3.6 Gården byggdes igen och gjorde rum för en ny huvudentré 1985. 

Bygghandlingen redovisar att den gamla huvudentrén ska muras igen. Det 

genomfördes aldrig, istället ersattes den gamla entrédörren med ett fönster (ej 

skalenlig). Källa: Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996 



 
 

14 
 

  

Bild 3.7 Norr 9:4 år 1877. T.v. fasad mot Norra Centralgatan och t.h. fasad mot Ruddamsgatan. 

Källa: Gävle samhällsbyggnadskontor 1877-1995  

Bild 3.8 Norr 9:4 efter tillbyggnad mot Norr 9:5. I bild syns också frontespisen och 

fönstersättningen på entréplan som sedan återställdes under 90-talet. Källa: Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1877-1995  
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3.6.2 Byggteknisk beskrivning 
Det finns ytterst lite information som bekräftar byggnadens byggtekniska utformning. I nuläget 

går det heller inte att göra en grundlig undersökning av dess faktiska struktur, därför antas 

byggnaden vara tidstypiskt byggd. Byggnaden utgörs av delar uppförda från 1870- till 2000-tal, se 

bild 3.9. 

 

Stomplan 

Byggnadens stomme utgörs av bärande fasader och hjärtväggar (Björk, Kallstenius och Reppen 

2013, 59). Bjälklagen skiljer sig åt beroende på när byggnadsdelen är uppförd. 

 

Bjälklagen från 1870-1890-talet har en spännvidd på 5,0 eller 6,0 meter. Dess träbjälkar är 

upplagda i nischer i yttermuren och skarvade över hjärtmuren, se bild 3.10. Vissa bjälkar är 

förankrade med ankarslutare i de bärande murpelarna mellan fönstren. Dessa bjälkar hålls också 

ihop med ett järn över hjärtmuren och håller således ihop fasadernas murskivor. I sidled är de tre 

yttersta bjälkarna förankrade med särskilda ankarjärn i gavelmuren (Björk, Kallstenius och 

Reppen 2013, 59). 

 

Stomplanen från 1920-talet är uppbyggd på samma sätt som de äldre stomplanerna men den skiljer 

sig i materialanvändningen. För att övervinna längre spännvidder mellan yttermur och hjärtmur, 

finns stålbalkar i bjälklagen och bottenbjälklaget utgörs av armerad betong, se bild 3.10. 

Källarmuren består också av betong, men oarmerad sådan (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 

73).  

 

Grundläggning 

De allra första grundläggningarna för byggnaden gjordes på 1870- och 1880-talet. 

Grundläggningarna från denna tid består av en rustbädd av trä, som grundmurarna vilar på, med 

träpålar ner till fast mark (Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996). Nästa grundläggning 

gjordes på 1890-talet och denna antas bestå av en utjämnad betongsula armerad med järnvägsräls 

(Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 59).  

 

På 1920-talet grundlades ytterligare en huskropp. Denna grund tros bestå av betong med sparsten 

och är armerad med längsgående järnvägsräls (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 73). 

 

En bygghandling från 1996 visar en omfattande grundförstärkning av Norr 9:5 (Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1872-1996). Grundförstärkningen har gjorts eftersom marken är 

sättningsbenägen enligt en geoteknisk undersökning gjord 1993 (Dahlqvist 2017).  

 

Någon dokumentation om det utförts en grundförstärkning på Norr 9:4 finns inte.  

 

Källarmur 

De källarmurar som är byggda i slutet av 1800-talet antas bestå av gråsten lagda i förband och 

sockeln utgörs av huggen natursten. Den del som är byggd på 1920-talet, vilar på en mur 

bestående av oarmerad betong med sparsten, om den är tidstypiskt uppförd (Björk, Kallstenius och 

Reppen 2013, 59, 79). 
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Bild 3.9 Bilden redovisar den kulturmärkta byggnaden i takplan. Den färg varje färglagd del 

har, representerar det årtal respektive del är byggd (ej skalenlig).     

Byggår: 

  1877 

   

  1872 

   

  1880 

   

  1885 

   

  1896 

   

  1900 

  

  1921 

   

  1955/2000-tal 

 

Norr 9:4 

Norr 9:5 
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Stålbalkar av typ INP 

 
Träbjälkar 

 

Bild 3.10 Redovisning av hur stomplanen i källarplan möjligtvis ser ut. Bjälkarna är 

upplagda i nischer i fasadmurarna och skarvade över hjärtmuren (ej skalenlig).  
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Hjärtvägg 

I källarplan är hjärtväggen murad i 2-stens stortegel. I entréplan är det i 1 ½-stens och på de övre 

planen är hjärtmuren 1-stens tjock (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 59). Delar av byggnaden 

saknar hjärtvägg helt medan det i andra delar förekommer dubbla hjärtväggar. På några ställen har 

hjärtmuren medvetet tagits bort eller öppnats upp, se bilaga 3. Bärande stålbalkar har förmodligen 

installerats på dessa ställen för att ersätta hjärtmurens bärande uppgift.  

 

Bottenbjälklag 

Bottenbjälklagen från 1870- och 1880-talet består troligtvis av trägolv på träbjälkar, 6” x 6”, 

flytande i tung fyllning av kalkgrus eller murbruksrester. Under träbjälkarna och fyllningen 

anträffas ett slaget tunnvalv (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 57). 

  

Volymen uppförd efter 1890 har troligtvis ett bottenbjälklag bestående av ett stickvalv av tegel 

mellan stålbalkar med centrumavstånd 1200 mm. Över balkarna ligger träreglar och plank. I 

samma längdriktning som reglarna ligger golvbjälkar, 5” x 8”, med tung fyllning emellan (Björk, 

Kallstenius och Reppen 2013, 59).  

 

Bottenbjälklaget tillhörande byggnadsdelen från 1920-talet består av oarmerad betong mellan 

stålbalkar med I-profil, 22 cm höga av typen INP, med centrumavstånd 1200 - 1400 mm. Enligt 

gamla ritningar har betongen formen av tunnvalv (Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996). 

Ovanpå betongen ligger kilade reglar och spontat trägolv (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 

73).  

 

Våningsbjälklag 

Våningsbjälklagen uppförda i slutet av 1800-talet består troligtvis av träbjälkar och blindbotten 

med lertätning och tung fyllning av kalkgrus eller sand. Bjälkarna är 7” x 10” och dess 

centrumavstånd är 600 mm. Var tredje eller fjärde är förankrad i fasaden mellan 

fönsteröppningarna (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 57).  

 

Byggnadsdelen som uppfördes på 1920-talet har våningsbjälklag bestående av tvärgående 

stålbalkar i I-profil, 22 cm höga av typen INP, med centrumavstånd 1300 mm (Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1872-1996). Vinkelrät mellan stålbalkarna ligger träbjälkar och en 

bjälklagsfyllning av koksaska (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 73).  

 

Passagen är påbyggd på det gamla bottenbjälklaget från 1920-talet. Enligt gamla ritningar är dess 

våningsbjälklag gjord av armerad betong med granulerad slagg som fyllning (Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1872-1996). Den nyare påbyggnaden på passagen har troligtvis ett 

våningsbjälklag bestående av armerad betong (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 165).  

 

Vindsbjälklag 

Delarna av byggnaden uppförda 1880-1900, har troligtvis vindsbjälklag utförda i trä. 

Vindsbjälklagen består således av trägolv, golvbjälkar, blindbotten och toppas med en brandbotten 

i stortegel (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 59).  

 

Vindsbjälklaget i den del av Norr 9:5 som är uppförd under 1920-talet består av stålbalkar. Mellan 

stålbalkarna ligger träbjälkar infällda med en fyllning av koksaska. Ovanpå ligger trägolv och en 

brandbotten i stortegel (Björk, Kallstenius och Reppen 2013, 73).  

Takkonstruktion 

Byggnadens takkonstruktion utgörs i huvudsak av takstolstypen Svensk takstol. Takstolarna är 

upplagda dels på yttermurarna och dels på vindsbjälklagen. Där det finns pulpettak är takstolarna 

förstärkta med en hanbjälke mot brandväggen (Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996). 
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Fönster 

Fönstersättningen på byggnaden är symmetrisk med lika stora fönster i samma vågräta fönsterrad, 

på jämt avstånd från varandra. Samtliga fönster i den byggnadsdel med beteckningen q1 i 

plankartan, är tidstypiska för slutet av 1800-talet då byggnadsdelen byggdes, eftersom de är delade 

med mitt- och tvärpost (Gävle samhällsbyggnadskontor 1877-1995). De flesta fönster i den andra 

byggnadsdelen har däremot ersatts av fönster med spröjs, enbart mittpost eller helt utan post alls. 

Denna del av byggnaden har således förlorat sitt tidstypiska yttryck något på grund av den 

varierande fönstersättningen. Men den delen som uppfördes på 1920-talet har fått behålla sin 

karaktär gällande fönster. Fönstren i denna del har bågar som delas av spröjsar till 9 rutor (Gävle 

samhällsbyggnadskontor 1872-1996). 

 

3.6.3 Planlösning 
Byggnadens planlösning i dagsläget skiljer sig från plan till plan. Alla plan innehåller ungefär 

samma typ av utrymmen och funktioner men är inte identiska. I källarplan finns förrådsutrymmen, 

undercentral, hissmaskin och telerum. På entréplan, plan 2 och 3 finns personalutrymmen, WC, 

kontor, mötes- och konferensrum. Vindsvåningarna utgör rum för samma utrymmen men ger 

också plats för fläktrum och teknikrum, se bilaga 3. 

 

3.6.4 Vertikal kommunikation 
I byggnaden finns ett flertal trappor och fyra trapphus som kommunicerar med samtliga 

våningsplan. Tre av trapphusen är placerade centralt i den volym de tillhör. Trapphusen har 

tidigare fungerat som huvudentréer fram tills husen byggdes samman. Det fjärde trapphuset är 

placerat i en rund tillbyggnad i ena hörnet av det som tidigare tillhörde fastigheten Norr 9:5. I det 

största trapphuset finns en hiss. Denna sträcker sig från entréplan till vindsvåning, se bilaga 3.  

 

Eftersom den kulturmärkta byggnaden består av flera hopbyggda huskroppar förekommer en del 

nivåskillnader i samma plan. Dessa uppstår främst i anslutningar mellan huskropparna, se bilaga 3. 

 

 

3.7 Omgivning 
 

3.7.1 Bebyggelsen 
Bebyggelsen i Gävle centrum kännetecknas av stora kvarter i rutnätsplan, se bild 3.11. 

Takfotshöjden varierar mellan kvarteren som representerar många olika tidsepoker, där 

majoriteten av bebyggelsen uppfördes efter stadsbranden 1869 (Gävle kommun 2014, 20).  

 

Markanvändningen i Gävle centrum domineras av olika typer av kommersiella och kommunala 

verksamheter. Det är vanligt att byggnaderna har verksamheter i bottenplan och kontor eller 

bostäder i de övre våningarna. Renodlade bostadshus förekommer främst i utkanten av 

centrumplanområdet.  



 
 

20 
 

 

3.7.2 Grönstruktur 
Mellan de stora kvarteren i Gävle centrum finns stora inslag av grönska i form av trädgårdar, 

parker och alléer. Grönstråken som dominerar är de som ligger kring Gavleån och Esplanaden som 

delar stadskärnan mitt itu, se bild 3.12.  

 

 

 

 

Bild 3.11 Rutnätsplan och många årsringar i bebyggelsen från 1700-tal till 2000-tal. 

Källa: Gävle kommun. 2014.  

Bild 3.12 Gävle centrum med dess kvarter och grönstruktur. 

Ursprunglig källa: Gävle kommun 2014.   

 

  Gävle centrum 

   
  Grönområden 
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  Gavleån  

  

 Fastigheten Norr 9:7 
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3.7.3 Trafik  
I Gävle centrum är biltrafiken begränsad av den anledningen att utrymmet är begränsat. Gång-, 

cykel- och kollektivtrafik är mer kapacitetsstarka och tar mindre yta i anspråk. Dessutom har 

gång-, cykel- och kollektivtrafik en positiv inverkan på stadslivet. Fotgängare, cyklister och 

bussresenärer prioriteras därför högre än biltrafikanter i Gävle centrum, se bild 3.13–3.15.  

 

      

        

 

 

Bild 3.13 Cykelväg i mitten av en esplanad.  Bild 3.14 Cykelställ likt de på bilden står 

utplacerade längs de större 

promenadgatorna i centrum.  

Bild 3.15 I bild syns en av de gatorna som trafikeras av kollektivtrafik.  
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3.7.4 Kvarteret  
Förutom den kulturmärkta byggnaden finns tre andra byggnader på fastigheten Norr 9:7, uppförda 

mellan åren 1930–2000. Den kulturmärkta byggnaden, tillsammans med två andra byggnader, 

utgör lokaler för Gefle Dagblads redaktion och den fjärde är en tryckerilokal. Byggnadernas olika 

åldrar ger kvarteret en variation i karaktär, precis som bebyggelsen i Gävle centrum kännetecknas 

av. 

 

I den norra delen av fastigheten finns en asfalterad parkeringsyta som angränsar till en annan 

fastighet, ett hotell.  

 

Fastigheten Norr 9:7 har mycket nära till de olika verksamheter och samhällsfunktioner Gävle 

centrum erbjuder. Nordost om fastigheten ligger Vasaskolan och en 5 minuter lång promenad bort 

ligger stadskärnan med allehanda handel och nöjen. 

 

Grönytorna i kvarteret och i den närmsta omgivningen är idag låg men kommunen vill i och med 

ombyggnaden av fastigheten att denna höjs (Olofsson 2017). 

 

Kvarteret angränsar till Staketgatan i nordväst, som är en hårt fordonstrafikerad gata. Idag finns 

endast en utfart till Staketgatan vilket innebär att fordonstrafiken runt kvarteret är begränsad. Den 

största trafikstörningen sker därför i de norra delarna av kvarteret och påverkar således inte den 

kulturmärkta byggnaden. 

 

För fotgängare och cyklister är kommunikationsmöjligheterna mycket goda i och omkring 

kvarteret. Buss och tågtrafik finns också att tillgå inom ungefär 5 minuter gångavstånd från 

fastigheten, se bild 3.16. 

 

 

 

Bild 3.16  Gävle centrum. Fastighetens placering i förhållande till 

övriga platser i centrum. Ursprunglig källa: Gävle kommun 2014.   

  Gävle centrum 

 
 

  Stortorget 

 
 

  Fastigheten Norr 9:7 

 
 

 
Tågstation 

 
 

 
Busstrafik 

 



 
 

23 
 

3.8 Vision för fastigheten 
 

3.8.1 Fastighetsägarens vision  
Fastighetsägarens främsta framtidsvision för fastigheten är enligt Henrik Fredriksson (2017) att 

exploatera och förädla marken. Målet är att skapa ett attraktivt och modernt bostadsområde samt 

att bidra med liv i staden genom att ha verksamhetslokaler i gatuplan. Fastighetsägaren anser att en 

lämplig placering av verksamhetslokalerna skulle vara i den kulturmärkta byggnaden, då denna 

redan har anslutningar direkt mot gata.  

 

3.8.2 Gävle kommuns vision   
Emma Olofsson (2017) påstår att Gävle kommun ser positivt på utvecklingen av fastigheten Norr 

9:7 då det kan bidra till exploateringen av Gävle samt mer liv i staden. I samband med 

exploateringen vill kommunen att grönytorna i kvarteret blir fler med till exempel öppna gårdar. 

Dessa kan fungera som naturliga mötesplatser och lokalt omhändertagande av dagvatten. 

 

3.8.3 Wester + Elsner Arkitekters möjlighetsstudier 
Wester + Elsner Arkitekters målbild är att skapa variation i bostadsbestånd och volymer i 

kvarteret. Således erhålls en stadsmässig skala med variation i till exempel takfotshöjd, vilket är 

signifikant för Gävle centrum, se bild 3.17. Genom att skapa goda kopplingar inom kvarteret, med 

sammanlänkade öppna gårdar som agerar mötesplatser för de boende, vill de frambringa liv och 

rörelse i kvarteret, se bild 3.22. Deras möjlighetsstudier speglar också en förädling av kvarterets 

årsringar, vilket innebär att komplettera den äldre bebyggelsen med ny bebyggelse (Merkel 2017).  

 

Möjlighetsstudierna belyser främst exploateringsmöjligheterna på fastigheten genom nybyggnad, 

vilket innebär att några befintliga byggnader kommer att rivas, se bild 3.19. Vid framtagning av 

möjlighetsstudierna har hänsyn tagits till befintlig bebyggelse, parkeringsmöjligheter, solstudier, 

grönytefaktor och exploateringstal, se bild 3.20 och 3.21.   

Bild 3.17 Övergripande idé om hur en stadsmässig skala ska uppnås. Källa: Wester + Elsner 

Arkitekter 2017 
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Arbetet med att ta fram material till Gävle kommuns planarbete pågår fortfarande, vilket innebär 

att det inte finns ett slutgiltigt material att utgå ifrån. Därför ligger den senaste möjlighetsstudien 

till grund för detta examensarbete. 

 

Möjlighetsstudien som är underlag till utvecklingen av den kulturmärkta byggnaden redovisar att 

samtliga byggnader på fastigheten, förutom den kulturmärkta byggnaden, ska rivas, se bild 3.19. 

Istället ska eventuellt 6 nya volymer byggas, se bild 3.21. Dessa ska ge rum åt stora lägenheter, 

eftersom det är vad både fastighetsägaren och bostadsmarknaden efterfrågar. Tanken är också att 

riva huvudentrén till den kulturmärkta byggnaden och på så vis återställa gården där. Att utforma 

gårdar på fastigheten är en utav grundtankarna i möjlighetsstudien. Tanken är att gårdarna ska 

kommunicera med varandra och ge utrymme för naturliga mötesplatser för människorna som bor i 

kvarteret. Samtidigt ska gårdarna fungera som ett extra utrymme för bostadskomplettering, se bild 

3.22. 

 

 

Bild 3.18 Befintlig situation. I bild syns den 

kulturmärkta byggnaden tillsammans med 

två andra volymer som utgör rum för Gefle 

Dagblads redaktion. Den högsta byggnaden i 

bild är tryckerihallen. Källa: Wester + 

Elsner Arkitekter 2017 

Bild 3.19 De streckade linjerna illustrerar de 

byggnader som ska rivas, för att ge plats åt 

nya huskroppar. Källa: Wester + Elsner 

Arkitekter 2017 

Bild 3.20 Bilden illustrerar parkeringshus, 

både under och ovan mark. Källa: Wester + 

Elsner Arkitekter 2017 

Bild 3.21 Förslag på nya volymer. Källa: Wester 

+ Elsner Arkitekter 2017 
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Bild 3.22 Bilden redovisar byggnaderna i markplan och hur det är tänkt att gårdarna ska 

kommunicerar med varandra. Gårdarna blir inte bara mötesplatser utan också utrymme 

för bostadskomplettering. Källa: Wester + Elsner Arkitekter 2017 
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4. Fördjupning 
I detta kapitel presenteras en informationssamling och fördjupning av lagkrav och normer som 

ligger till grund för utvecklingen av fastigheten. Syftet med fördjupningen är att kunna bestyrka 

och motivera de val som visas i förslaget.  

 

4.1 Kulturmärkning 
Kulturmärkning eller begreppet ”k-märkt” har ingen juridisk innebörd och existerar inte som 

lagskydd, utan används allmänt som benämning för byggnader och miljöer som har ett 

kulturhistoriskt intresse och som omfattas av många olika typer av lagskydd (Länsstyrelsen 

Gävleborg, u.å).  

 

De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas av kommunen med hjälp av plan- och 

bygglagen och innebär oftast att en byggnad inte får rivas eller förändras på så vis att det 

kulturhistoriska värdet minskar. En byggnad som benämns som ”k-märkt” innehar oftast många 

olika typer av lagskydd och kan skyddas genom till exempel detaljplanering (Länsstyrelsen 

Gävleborg, u.å).  

 
På en detaljplan markeras skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med bokstäverna q, Q 

och k. q är det starkaste skyddet en byggnad kan förses med i en detaljplan. Det innebär att 

byggnaden inte får förvanskas då den har ett särskilt kulturhistoriskt värde.  Skyddsbestämmelser i 

plankartan definierar vad som inte får förvanskas, även eventuella rivningsförbud anges och hur 

den befintliga utformningen ska bevaras (Malmdal, 2016).  

 

Förr kunde kommunerna beteckna användningen av kvartersmark med bestämmelsen 

”Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärde” med bokstaven Q. Betydelsen var att 

marken endast fick användas för befintlig, värdefull bebyggelse. Så länge användningen inte 

störde omgivningen eller hindrade bevarandet så var den fri. Boverket bedömer att det längre inte 

är lämpligt att ange användning på det sättet och har därför tagit bort Q för användning av 

kvartersmark (Malmdal, 2016).  

 

Beteckningen k anges om byggnadens karaktär och dess kulturhistoriska värden måste tas till vara 

på vid ändring av byggnad. Varsamhetsbestämmelser i plankartan preciserar vad man måste ta 

hänsyn till, det kan t.ex. vara vilken kulör som ska användas vid ommålning eller hur balkonger 

ska vara utformade. Bestämmelserna hindrar inte att originaldetaljer får bytas ut (Malmdal, 2016). 

 

 

4.2 Krav vid ändring av byggnad 
 

4.2.1 Allmänt  
Vid ombyggnad kan inte alltid de utformnings-, tillgänglighets- och tekniska krav som ställs vid 

nybyggnad tillämpas fullt ut. Dessa krav ska uppfyllas i den mån det går men avsteg kan göras. 

Avsteg baseras på byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning (Boverket 2017).  

 

4.2.2 Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning 
Förbud mot förvanskning innebär att ändring av en byggnad ska göras varsamt. Byggnadens 

karaktär ska respekteras avseende proportioner, form och volym, materialval och utförande, 

färgsättning och detaljomsorg. Detaljer som är väsentliga för byggnadens karaktär bör också tas 

till vara på (BFS 2011:26 med ändringar till och med BFS 2016:13).   

4.2.3 Byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning 
Avsteg eller anpassning av de kravnivåer som ställs i avsnitt 3-9 i BBR får göras om det med 

hänsyn till ändringens omfattning, tekniska eller ekonomiska skäl är oförsvarligt att utföra en viss 



 
 

28 
 

åtgärd. Tekniska skäl kan t.ex. vara att det saknas tillräckligt med utrymme för att vidta en särskild 

åtgärd. Anpassning av kraven kan också göras om byggnadens kulturvärden eller andra väsentliga 

boende- eller brukarkvaliteter kan bibehållas (BFS 2011:26 med ändringar till och med BFS 

2016:13).  

 

Ändringens omfattning bedöms dels utifrån hur stor del av byggnaden som berörs men också från 

vilka konsekvenser som kan uppstå. Dessa kan uppstå till följd av utformningskraven, de tekniska 

egenskapskraven och på grund av byggnadens kulturvärden (BFS 2011:26 med ändringar till och 

med BFS 2016:13). 

 

4.2.4 Ändringens omfattning vid ändring av användning 
Då ändringen av en byggnad också omfattar en ändring av användningen ska de utformningskrav 

och tekniska egenskapskrav som är relevanta för den nya användningen beaktas (BFS 2011:26 

med ändringar till och med BFS 2016:13). 

 

 

4.3 Tillgänglighet  
 

4.3.1 Allmänt  
Enligt PBL 8:1 (2010:900) ska ett byggnadsverk vara tillgängligt och användbart för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighet styrs av flera olika regelverk i syfte att så 

många som möjligt skall kunna delta i samhället på lika villkor.  

 

De svenska lagarna om tillgänglighet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning finns i PBL och PBF. Tillämpningsföreskrifter till lagen och föreskriften 

finns i BBR. BBR gäller vid nybyggnation, ändring av byggnad samt ändring av användning 

(Boverket, 2015).  

 

4.3.2 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder  
Enskilda bostäder i ett plan ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 

rörelseförmåga både avseende rum och uteplatser av olika slag. Detta innebär att dörrmått, 

passager, sväng- och rumsutrymmen skall utformas för rullstolsbunden samt medhjälpare (BFS 

2011:26 med ändringar till och med BFS 2016:13).  

 

Avsteg från tillgänglighetskraven får alltid göras om en ändring av en byggnad innebär att 

bostäder på högst 35 m2 inreds på en vind (BFS 2011:26 med ändringar till och med BFS 

2016:13).  

 

4.3.3 Kommunikationsutrymmen 
Entré- och kommunikationsutrymmen i byggnader ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol 

och utformas så att rullstolsburna kan förflytta sig utan hjälp. Dessa utrymmen ska, där det är 

möjligt, utformas utan nivåskillnader. Där detta inte är möjligt skall nivåskillnaderna utjämnas 

med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa (BFS 2011:26 med ändringar till och med 

BFS 2016:13).  

Allmänt råd i BBR anger att ett kommunikationsutrymme bör ha en fri bredd på minst 1,30 meter 

(gäller dock inte trappor) och begränsade hinder, t.ex. en pelare, ska ha en fri bredd på minst 0,8 

meter (BFS 2011:26 med ändringar till och med BFS 2016:13).  
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4.3.4 Hiss 
Vid omfattande ändringar av byggnader med fler än två våningar, ska en tillgänglig och användbar 

hiss eller annan lyftanordning installeras, om sådan saknas. Ett sätt att uppfylla kravet på hiss kan 

vara att installera en hiss i en tillbyggnad i anslutning till trapphuset (BFS 2011:26 med ändringar 

till och med BFS 2016:13). 

  

Avsteg får göras från denna föreskrift om det finns synnerliga skäl för detta, t.ex. om en särskilt 

värdefull byggnad förvanskas (BFS 2011:26 med ändringar till och med BFS 2016:13). 

 

4.3.5 SIS-standard 
SS 91 42 21, är en frivilligt tillämpbar svensk standard som SIS, Swedish Standard Institute, gett 

ut. Denna standard ger underlag för projektering av bostäder och anger mått på bl.a. möbler, 

passage-och betjäningsareor.  

 

Måtten som anges i standarden anges i tre tillgänglighetsnivåer, Normalnivå, Höjd nivå och Sänkt 

nivå. Tillgänglighetsnivå Normalnivå anges som grundläggande tillgänglighet och tillgodoser 

byggreglernas minimikrav. Det innebär att denna nivå anger mått som behövs för tillgänglighet 

och användbarhet i bostäder för en liten eldriven eller manuell rullstol. Angivna funktionsmått 

förutsätter rullstol med måtten 700x1200 cm, vilket ger ett vändmått på 1300 cm i diameter (SIS, 

2006, 4).   

 

Tillgänglighetsnivån Normalnivå kommer ligga till grund för projekteringen av byggnaden i denna 

rapport för att uppfylla de tillgänglighetskrav som ställs på bostäder idag. 
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5. Genomförande 
Detta kapitel redovisar tillvägagångssättet för hur förslagshandlingarna arbetats fram.   

 

 

5.1 Litteraturstudier  
Inledningsvis gjordes litteraturstudier för att ta reda på vilka lagar och föreskrifter som gäller vid 

ombyggnad av kulturmärkta byggnader. Störst fokus lades på hur tillgänglighetskrav ska 

tillämpas.  

 

 

5.2 Faktainsamling  
Inför framtagningen av de nya förslagshandlingarna granskades översiktsplanen Gävle stad 2025 

och Gävle centrumplan för att skapa en bild av vilka typer av bostadsområden som efterfrågas av 

kommunen. Därefter granskades gamla bygghandlingar som erhölls av Gävle kommun. 

Granskningen innebar ett detektivarbete som utfördes för att fastställa placering av bärande 

väggar, trapphus, nivåskillnader och rumshöjder. Dessutom undersöktes tidigare 

användningsområden för byggnaden och om den tidigare använts som bostäder. Detta för att 

undersöka möjligheterna till en återställning 

 

Wester + Elsner Arkitekter har i och med det planarbete som pågår för fastigheten tagit fram flera 

möjlighetsstudier som är grundade på kommunens och fastighetsägarens önskemål och krav. 

Möjlighetsstudierna användes som underlag i början av projekteringen.  

 

 

5.3 Skisser 
Med relationshandlingar över byggnadens nuvarande skick som underlag, ritades ytterväggar och 

bärande väggar skalenligt upp i Revit Architecture. Planerna skrevs därefter ut och skisser över 

möjliga lägenhets- och rumsindelningar gjordes för hand på dessa. Stor vikt lades på att skapa en 

rimlig planlösning utifrån lägenhetens storlek i förhållande till antal rum. Fokus lades också på att 

samla alla kök och badrum för att antalet vertikala stammar skulle bli så få som möjligt. 

 

 

5.4 Modell 
För att underlätta framtagningen av planlösningar, sektioner och fasader överfördes 2D-ritningar, 

som tillhandahållits av Gävle kommun, till en samlad 3D-modell i Revit Architecture. För att få 

fönstersättning och andra detaljer korrekta granskades sektioner jämsides med planritningar i de 

gamla bygghandlingarna. Då osäkerhet uppstod användes Google Street View och foton som 

hjälpmedel.  

 

Skisserna som togs fram i ett tidigare skede överfördes till 3D-modellen och arbetades fram till 

färdiga förslagshandlingar. 

 

 

5.5 Analys av problemområden 
För att få en uppfattning om problemområden fanns orsakade av yttre faktorer, undersöktes 

bostadsmarknaden i Gävle, översiktsplanen Gävle stad 2025 och Gävle centrumplan. De 

granskades också med syftet att få en bild av Gävle kommuns syn på bostadsbyggande och 

stadsutveckling. Det viktigaste var att få en uppfattning om vilket nytt användningsområde för 

byggnaden som var aktuellt.   
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I samband med framtagningen av 3D-Modellen i Revit Architecture analyserades olika områden i 

byggnaden som misstänktes bli problematiska utifrån olika aspekter. Dessa markerades i utskrivna 

ritningar och undersöktes mer noggrant under ett studiebesök i byggnaden.  

  

Problemområdena samt byggnadens styrkor och möjligheter sammanställdes i en SWOT-analys, 

som redovisas i avsnitt 6.2. 

 

 

5.6 Studiebesök i Gävle 
Ett första studiebesök till Gävle och fastigheten Norr 9:7 gjordes i slutet av april. Dagen inleddes 

med en promenad där syftet var att skapa en bra uppfattning av fastigheten och området den ligger 

i. Det följdes av en kort rundvandring i en del av den kulturmärkta byggnaden samt ett kort möte 

med olika aktörer. Mötet var en förberedande sammankomst inför ett möte med Gävle kommun 

under eftermiddagen.  

 

Då det inte fanns så mycket tid till att gå runt i byggnaden vid det första studiebesöket, 

genomfördes ett nytt. Denna gång gavs möjligheten att fritt inspektera byggnaden och de platser 

som tidigare, genom granskning av ritningar, setts som problemområden.   

 

Under studiebesöket utfördes uppmätningar av rumshöjder, bröstningshöjder och andra 

användbara mått. Det gjordes eftersom de bygghandlingar som tillhandahölls i början av projektet 

ansågs opålitliga. Måtten dokumenterades och fotografier togs på utrymmen som på ritningarna är 

svårtolkade.   

 

 

5.7 Möten och intervjuer 
För att med säkerhet uppnå moderna och attraktiva bostäder har möten och intervjuer med 

sakkunniga skett löpande under hela projektets gång. 

  

5.7.1 Möten 
Fredagen den 21 april 2017 hölls ett möte på Gävle kommun där de deltagande var Wester + 

Elsner Arkitekter, planingenjör på kommunen, fastighetsägaren, planarkitekter, miljöutredare och 

skaparna av detta examensarbete. Viktig information om vilka framtidsvisioner både 

fastighetsägaren och kommunen har för fastigheten observerades. Dessutom erhölls ytterligare 

information om Wester + Elsner Arkitekters olika möjlighetsstudier. 

 

5.7.2 Intervjuer 
Information och bakgrundsfakta som dokument inte kunnat tillhandahålla har erhållits via 

kontinuerlig dialog med näringslivshandledaren Christian Merkel. Christian Merkel har varit 

rådgivande och gett feedback på arbetet vid behov. 

 

Frågor som rört fastighetsägarens och kommunens tankar om projektet har besvarats på mötena.  

 

Information om vilka typer av lägenheter som efterfrågas i Gävle, erhölls av en lokal mäklare. Den 

lokala mäklaren fick också frågan om hyresnivåerna i Gävle, men svaret var inte tillfredställande. 

Därför kontaktades istället Hyresgästföreningen och en ekonomilärare på KTH gällande detta.  

 

En byggnadsantikvarie kontaktades för att ta reda på hur länsstyrelsen ställer sig till diverse 

ingrepp på kulturmärkta hus som påverkar dess yttre karaktär.  
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6. Analys 
Detta avsnitt innehåller en analys av den kulturmärkta byggnaden och fastigheten Norr 9:7. Syftet 

med analysen var att skapa en överblick över byggnadens och fastighetens problemområden och 

möjligheter. Dessa sammanställdes i en SWOT-analys som finns redovisad senare i detta avsnitt.  

 

Analysen följs av en slutsats som ligger till grund för framtagningen av förslagshandlingarna i 

detta examensarbete. 

 

 

6.1 Analysområden 
 

6.1.1 Fastighetens förutsättningar 
En granskning av bostadsmarknaden och översiktsplanen Gävle stad 2025, visade att efterfrågan 

på bostäder är stor i Gävle. Bostäder är också något som fastighetsägaren efterfrågar eftersom 

framtidsvisionen är att exploatera fastigheten Norr 9:7 och skapa många moderna och attraktiva 

bostäder.   

 

Fastigheten Norr 9:7 ligger i de centrala delarna av Gävle och har närhet till både kommersiella 

och kommunala verksamheter. Kopplingar till kollektivtrafik och tåg är också goda, vilket gör det 

lätt att ta sig till och från fastigheten utan bil. 

  

Trots fastighetens centrala läge ligger den i ett område där liv och rörelse är något begränsat. Det 

är något som både Gävle kommun och fastighetsägaren vill ändra på. Därför är det önskvärt från 

deras sida att utforma lokaler för verksamheter inom fastigheten.  

 

6.1.2 Byggnadens förutsättningar 
En granskning av detaljplanen visade att de olika kulturmärkningarna endast berör exteriöra 

ingrepp, som kan förvanska byggnadens karaktär. Kulturmärkningarna kan därför begränsa eller 

förhindra ändring av fönstersättning i fasaden. Till följ av detta kan bostadsutformningen 

försvåras. Bostadsutformningen kan också försvåras eftersom hänsyn måste tas till en del bärande 

väggar. Det i sin tur kan innebära att tillgänglighetskrav kan bli svåra att uppfylla eller att 

bostadens förhållande mellan rum och boarea blir orimlig.  

 

Byggnaden har stora fönster och befintliga entréer i entréplan mot gata.  

  

Vindsvåningarna ger ytmässigt goda förutsättningar för bostadsutformning. Dock är majoriteten 

av utrymmena på dessa våningsplan enbart försedda med små och låga fönster eller takfönster.  

 

Befintlig konstruktion antas fungera eftersom den nya användningen inte medför ytterligare 

belastning.  
 
Byggnaden består av flera volymer som byggts samman under åren, vilket ger byggnaden flera 

nivåskillnader i samma plan och tre naturliga indelningar. I varje del finns ett trapphus centralt 

beläget och i ett av trapphusen finns en hiss.  

 

6.1.3 Bygghandlingar 
En del av de bygghandlingar som granskades var väldigt gamla och svåravlästa. Få ritningar 

redovisade sektioner och saknade beskrivningar. Efter besök i byggnaden har det också påvisats 

att en del ändringar inte har dokumenterats och en del dokumenterade ändringar har inte utförts. 
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Det som har gått att avläsa i bygghandlingarna har identifierat en del problemområden. De flesta 

till följd av nivåskillnader, fönstersättning och trånga utrymmen, framför allt i trapphusen och 

vindsutrymmen. Tillgänglighetskraven kan bli svåra att uppfylla till följd av dessa problem.  

 

 

6.2 SWOT-analys 
SWOT-analysen är en sammanställning av analysen som gjordes tidigare i arbetet.  I analysen har 

en bedömning av byggnadens styrkor, svagheter, möjligheter och hot genomförts och 

sammanställts i bild 6.1.  

 

 

 

6.3 Slutsats analys 
Bostadsmarknaden påvisar ett stort behov av nya bostäder i Gävle, vilket också framgår i 

kommunens översiktsplan. I kommunens översiktsplan finns också en vision om att skapa en mer 

levande stad. Det tillsammans med fastighetsägarens önskemål om många bostäder, visar att både 

bostäder och verksamheter bör utformas på fastigheten. Med tanke på den kulturmärkta 

STYRKOR
•Attraktivt läge.

•Cenralt belägna befintliga 
trapphus. 

•Naturlig indelning av 
byggnaden. 

•Goda förutsättningar för 
verksamhetslokaler i 
entréplan.

SVAGHETER
•Fönstersättning

•Bärande väggar

•Trånga utrymmen

•Nivåskillnader

MÖJLIGHETER
•Gävle kommuns 
framtidsutsikter i 
bostadsbeståndet.

•Fastighetsägarens 
framtidsvision.  

HOT
•Dåliga bygghandlingar som 
underlag.

•Alla ändringar i 
byggnadena är ej 
dokumenterade. 

•Kulturmärkning

Bild 6.1 SWOT-analys.  
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byggnadens förutsättningar, anses den vara lämplig för både bostäder och verksamhetslokaler. Till 

följd av detta bör rörelsen i och omkring fastigheten öka.  

 

I entréplan, mot gatan, är större delen av fasaden försedd med stora fönster och befintliga entréer. 

Vilket inte anses lämpligt för bostadsutformning men ge desto bättre förutsättningar för 

verksamhetslokaler. I övriga delar av byggnaden, förutom vindsvåningarna, anses bostäder vara 

lämpliga att utformas med hänsyn till bärande konstruktionsdelar och befintlig fönstersättning. 

Trots att insättning av nya fönster bör undvikas kan denna åtgärd ändå behöva vidtas i vissa delar, 

för att uppnå god boendekvalité.  

 

För att uppnå god boendekvalité i delar av vindsvåningarna bör takkupor sättas in, eftersom enbart 

takfönster inte anses ge en attraktiv boendemiljö. Av tidsskäl kommer inte de vindsutrymmen som 

behöver takkupor utformas till bostäder. Dessa utrymmen och källarplan kommer istället nyttjas 

för bostadskomplement.  

 

Trapphusens läge och den naturliga indelningen av byggnaden kommer att utnyttjas vid 

lägenhetsindelningen.  

 

Hiss kommer att installeras i de trapphus där det saknas med hänsyn till de tillgänglighetskrav som 

ställs vid en omfattande ombyggnad.  

 

Eftersom bygghandlingarna är gamla, svåravlästa och saknar information kan antaganden behöva 

göras, vilket vid ett senare tillfälle kan visa sig vara inkorrekta.  
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7. Förslag  
I detta avsnitt redovisas ett förslag till en möjlig fastighetsutveckling för den kulturmärkta 

byggnaden på fastigheten Norr 9:7. Störst fokus har legat på att arbeta fram lämpliga 

planlösningar med hänsyn till tillgänglighetskrav och en rimlig avvägning mellan antal rum i 

förhållande till boarea. Planlösningarna redovisar bostäder, verksamheter, trapphus och övriga 

ytor.  

 

 

7.1 Fördelning av ytor 

 

 

7.2 Byggnadens användning 
 

Typ Yta (m2) Övrigt 
Byggnadsarea, BYA 829  
Bruttoarea, BTA 3 709 Inkl. BTA källare m2 

Boarea, BOA 1 333 18 Lägenheter (2-4 rok) 

Lokalarea, LOA 416 2-3 verksamhetslokaler 

Biarea, BIA 769 BIA vind: 282 m2, BIA källare: 487 m2 

Övrig area, ÖVA 371  
 

Tabell 7.1 Fördelning av användningsytor i byggnaden. 

 BOSTÄDER 

   

  VERKSAMHETER 

   

  PERSONALUTRYMMEN 

  

  ÖVRIGA YTOR 

  

 TRAPPHUS 

  

 HISS 

 

Bild 7.1 Byggnadens användning i källar- och entréplan (ej skalenlig). Bilden redovisar också 

vart eventuella personalutrymmen skulle kunna placeras i verksamhetslokalerna. För 

förtydligande av planerna, se planritningar i bilaga 4. 
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7.2.1 Bostäder 
Målet var att utifrån byggnadens förutsättningar projektera så moderna och attraktiva 

planlösningar som möjligt. Hänsyn har därför tagits till vad som efterfrågas på bostadsmarknaden 

och vad som efterfrågas av fastighetsägaren. 

  

Bostäderna planerades för att uppfylla kraven som ställs vid Normalnivå på tillgänglighet enligt 

SIS-standard, se avsnitt 4.3.5. Dock har några problemområden identifierats som redovisas längre 

ner i rapporten. Bostäderna utformades också för att uppnå en bra, men inte lyxig standard, se 

avsnitt 3.5. Med hänsyn till kulturmärkningarna uppfylldes dessvärre inte efterfrågan om egen 

uteplats till respektive bostad. 

 

För att underlätta framtida installationer lades även stort fokus på att försöka upprepa 

planlösningarna på alla våningsplan och att placera kök och badrum nära varandra.  

 

Planlösningarna anpassades i största mån efter den befintliga stommen och fönstersättningen, 

vilket är anledningen till de varierande boareorna. Bostädernas boarea varierar mellan 39-119 m2 

och är fördelade över samtliga våningsplan i byggnaden. Antalet bostäder är totalt 18 stycken, 

fördelade på 2 -, 3 -, 3,5- och 4 rum och kök, se tabell 7.2.  

 BOSTÄDER 

   

  ÖVRIGA YTOR 

  

 TRAPPHUS 

  

 HISS 

 

Bild 7.2 Byggnadens användning på plan 2 och 3 samt vindsvåning (ej skalenlig). För förtydligande 

av planerna, se planritningar i bilaga 4. 
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7.2.2 Verksamhetslokaler 
I byggnaderna har en yta på 416 m2 projekterats för verksamhetslokaler i entréplan. 

Verksamhetslokalerna utformades där på grund av byggnadens förutsättningar samt för att 

uppfylla fastighetsägarens önskemål om att bidra med mer liv i staden, se avsnitt 3.8.1 .  

Förutsättningarna för verksamhetslokaler i entréplan anses goda då större delen av fasaden ut mot 

gatan är försedd med stora fönster och två entréer, se bild 7.3 och 7.4. Vid utformningen av 

verksamhetslokalerna kommer även en entré, som gamla bygghandlingar påvisar har funnits, att 

återställas, se bild 7.5   

Förslaget redogör för hur tre olika verksamheter skulle kunna fördelas över ytan, där de publika 

ytorna är placerade ut mot gatan och personalutrymmena in mot gården, se bild 7.1 Förslag på 

olika typer av verksamheter som skulle kunna vistas i lokalerna: 

• mindre restaurang 

• café 

• frisörsalong 

• närbutik.   

 

Lägenheter 
Typ Antal, st BOA, m2 
2 rok 1 41 

 1 47 

 2 51 

 1 63 

 1 82 
   
3 rok 1 61 

 3 62 

 2 68 
   
3,5 rok 2 101 
   
4 rok 3 98 

 1 119 
   
Totalt: 18 1333 

 

Tabell 7.2 Fördelning av lägenheter; typ, antal och dess BOA.  
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Bild 7.5 Gammal entré mot gata. Bilden är tagen någon gång på 70-talet. Källa: 

Gävle samhällsbyggnadskontor 1872-1996  

Bild 7.3 Befintlig entré mot gata. Bild 7.4 Befintlig entré mot gata, närmast 

gaveln. 
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7.2.5 Övriga ytor 
 

Trapphus 

Det togs beslut om att behålla alla fyra befintliga trapphus. Dels eftersom det är ekonomiskt 

försvarbart men också eftersom de anses vara bra placerade. 

  

Det är enbart tre trapphus som kommer fungera som huvudsakliga vertikala 

kommunikationsutrymmen. Utrymmet i det rundade trapphuset anses vara för litet för vardagligt 

bruk men kommer kunna nyttjas som utrymningsväg. Dessutom bidrar den rundande 

byggnadsdelen till byggnadens karaktär. 

 

Endast ett av trapphusen har hiss i dagsläget. I avsnitt 4.3.4 står det ” vid omfattande ändringar av 

byggnader över 2 våningar installeras en tillgänglig och användbar hiss eller annan 

lyftanordning…”. Därför installeras två nya hissar i de trapphus där det saknas, se bild 7.1 och 7.2. 

Då utrymmet i trapphusen är något begränsat installeras hissar med minsta krav på mått, 1,1 x 1,4 

m (BFS 2011:26 med ändringar till och med BFS 2016:13).  

 

Utrymmen för teknisk drift  

De utrymmen som utformades att ge plats åt undercentral, maskinutrymmen för hissar, fläktrum 

och förråd till de boende, placerades i källarplan och på vindsvåningarna, se bild 7.1 och 7.2.  

 

 

7.3 Förslag på planlösningar för bostäder 
För att underlätta redovisningen av förslagen, har byggnaden delats upp i tre delar; A, B och C, se 

bild 7.6.   

  

Bild 7.6 Orienteringsplan av byggnaden, (ej skalenlig).  
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7.3.1 Del A 
Del A är den del av byggnaden som är mest skyddad enligt detaljplanen och till följd av det den 

del som varit svårast att utforma, se bild 7.7. Byggnadsdelen består av två hopbyggda huskroppar 

som tillkommit under olika tidsperioder, se avsnitt 3.6.1. Huskropparna skiljer sig i antal våningar 

och har olika rumshöjder, vilket resulterat i nivåskillnader. Den sparsamma fönstersättningen i del 

A är en påföljd av att den tidigare varit försedd med tillbyggnader.  

Tidigt i projektet var det tänkt att del A enbart skulle bestå av bostäder. Men på grund av de 

befintliga entréerna och de stora fönstren mot gatan, resulterade det istället i placering av 

verksamhetslokaler i entréplan, se bild 7.1. 

 

Det första förslaget som togs fram för plan 2 och 3 redovisade två större bostäder på varje plan. 

Bostäderna kunde betraktas som ineffektiva ytmässigt i förhållande till antalet rum. För att bättre 

utnyttja ytorna och samtidigt öka exploateringstalet utformades istället tre bostäder per 

våningsplan. Samtliga lägenheter nås från trapphuset som är centralt beläget i byggnadsdelen. 

Trapphusentrén ligger i anslutning till bakgården.  

  

Bostäderna i del A fördelades på fyra 2:or, en 3:a och en etagelägenhet med 4 rum och kök, se 

tabell 7.3.       

Bild 7.7 Orienteringsplan av byggnaden, (ej skalenlig).  

Lägenheter, del A 
Typ Antal, st BOA, m2 
2 rok 1 41 

 1 47 

 1 63 

 1 82 
   
3 rok 1 61 
   
   
4 rok 1 119 
   
Totalt: 6 413 

 

Tabell 7.3 Fördelning av lägenheter i del A. 
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2 rum och kök, 41 m2 

Bostaden är belägen på vindsvåningen och är nästan identisk med bostaden under. Men på grund 

av snedtak i sovrummet och en lägenhetsavskiljande väggs placering är boarean mindre. Till följd 

av detta blev det svårt att förse lägenheten med förvaringsutrymmen för två personer. Samtidigt 

kunde inte lägenheten utrustas med tillgänglighetsanpassad parsäng. En bostad med en BOA större 

än 35 m2 och högst 55 m2 kan utformas utan plats för parsäng, därför är bostaden 

tillgänglighetsanpassad för endast en person, se bild 7.8 (BFS 2011:26 med ändringar till och med 

BFS 2016:13). Se sektion i bilaga 4, för redovisning av rumshöjd. 

 

  

Bild 7.8 2 rum och kök, 41 m2 (ej skalenlig). För fullständig plan, se planritningar i bilaga 4. 

Orienteringsplanen till höger redovisar lägenhetens läge i byggnaden.  
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2 rum och kök 47 m2 

Bostaden finns på plan 2, rakt under ovan nämnda bostad. Då denna bostad har full takhöjd 

överallt blev boarean större och bostaden gick därför att tillgänglighetsanpassa för två personer se 

bild 7.9. Se sektion i bilaga 4, för redovisning av rumshöjd. 

 

 

 

  

Bild 7.9 2 rum och kök 47m2 (ej skalenlig). För fullständig plan, se planritningar i 

bilaga 4. Orienteringsplanen till höger redovisar lägenhetens läge i byggnaden.  
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2 rum och kök, 63 m2 

Denna bostad är belägen på vindsvåningen och har fönster i två väderstreck. Trots snedtak i kök 

och vardagsrum upplevs den som rymlig och yt-effektiv. Sovrummet har full takhöjd eftersom det 

är beläget där det finns en frontespis, se bild 7.10. Se sektion i bilaga 4, för redovisning av 

rumshöjd.  

 

  
Bild 7.10 2 rum och kök 63 m2 (ej skalenlig). För fullständig plan, se 

planritningar i  bilaga 4. Orienteringsplanen till höger redovisar lägenhetens 

läge i byggnaden. 
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2 rum och kök, 82 m2 

Bostaden är belägen i den del av byggnaden som var mest komplicerad att utforma på grund av 

fönstersättningen. På en yta av 82 m2 finns endast 4 fönster att tillgå. För att uppfylla bra 

boendekvalité och kravet om att varje enskilt rum ska ha dagsljus (BFS 2011:26 med ändringar till 

och med BFS 2016:13).), utformades endast ett sovrum. Möjligheten finns att utforma ett till 

sovrum, se bild 7.11. Om ett sovrum tillkommer begränsas dock ljusinsläppet till resten av 

lägenheten. Se sektion i bilaga 4, för redovisning av rumshöjd.   

  

  

Bild 7.11 2 rum och kök 82 m2 (ej skalenlig). Alternativt sovrum redovisas med streckade linjer. 

För fullständig plan, se planritningar i bilaga 4. Orienteringsplanen till höger redovisar 

lägenhetens läge i byggnaden.  
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3 rum och kök, 61 m2 

Bostaden är en gavellägenhet belägen på plan 2. Vid rumsindelningen av lägenheten togs hänsyn 

till de befintliga bärande väggarnas placering, vilket resulterade i en kompakt planlösning, se bild 

7.12. Trots detta upplevs lägenheten som rymlig, då rumshöjden är 3,4 m, se sektion i bilaga 4. 

 

 

  

Bild 7.12 3 rum och kök 61 m2 (ej skalenlig). För fullständig plan, se planritningar i bilaga 4. 

Orienteringsplanen till höger om planen redovisar lägenhetens läge i byggnaden.  
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4 rum och kök, 119 m2  

Denna bostad var från början tänkt att enbart vara i ett plan. Efter ett platsbesök upptäcktes stora 

nivåskillnader mellan tilltänkt lägenhetsentré och resterande lägenhetsyta. Därför togs beslut om 

att utforma denna bostad som en etagelägenhet. Genom att utforma lägenheten i etage 

underlättades rumsindelningen med avseende på fönstersättningen, se bild 7.13. Befintlig 

trappförbindelse utnyttjas och för att bostaden ska bli fullt tillgänglighetsanpassad krävs det att 

trapphiss och ramp installeras. Se sektion i bilaga 4 för redovisning av rumshöjder. Bortsett från 

svårigheterna som uppstår till följd av nivåskillnaderna, anses bostaden vara en attraktiv och unik 

etagelägenhet med flera möjligheter för att uppnå en bra boendemiljö.  

 

Bild 7.13 4 rum och kök, 119 m2 (ej skalenlig). Planen högst upp redovisar lägenhetens entré 

och bottenplan. Planen längst ner redovisar etageplan med sovrum, klädkammare och 

vardagsrum. I etageplanet finns 4 st takfönster. För fullständig plan, se planritningar i bilaga 

4. Orienteringsplanerna till höger om planerna redovisar lägenhetens läge i byggnaden.   
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7.3.2 Del B 
Jämfört med del A var den här delen enkel att bostadsutforma. Till skillnad från del A var del B 

redan från början försedd med många fönster både mot gården och ut mot gata.  

 

Från början planerades det även här att utforma bostäder i hela byggnadsdelen. Men med samma 

anledning som i del A (stora fönster ut mot gata) togs beslut om att istället utforma 

verksamhetslokaler i entréplan, se bild 7.1. På vindsvåningen togs beslut om att inte utforma 

bostäder då det skulle medföra insättning av takkupor för att uppnå god boendemiljö. Takkupor 

var något som enligt bygghandlingarna redan skulle finnas men efter ett platsbesök visade sig vara 

vanliga takfönster. Insättning av takkupor skulle bli för tidskrävande och därför har inte bostäder 

på vindsvåningen projekterats. 

  

I del B finns ett trapphus centralt beläget med entré mot gården och är det enda trapphus som 

ursprungligen har hiss. Hissen går ända upp till vindsvåningen vilket gjorde det möjligt att utforma 

tillgänglighetsanpassade bostadskomplement där. I del B är också det runda trapphuset beläget och 

det var från början tänkt att nyttjas som entré till gavellägenheterna. Men på grund av dess läge 

och att en tillgänglighetsanpassning ansågs bli för komplicerad, kommer det endast att utnyttjas 

som utrymningsväg från entré- och vindsplan. 

 

 

Bostäderna på plan 2 och 3 i del B är identiska och är fördelade på en 2:a, en 3:a och en 3,5:a på 

varje plan, se tabell 7.4 .  

 

Lägenheter, del B 
Typ Antal, st BOA, m2 
2 rok 2 51 
   
3 rok 2 68 
   
3,5 rok 2 101 
   
Totalt: 6 440 

 

Tabell 7.4 Fördelning av lägenheter i del B. 

 

Bild 7.14 Orienteringsplan av byggnaden, (ej skalenlig).  
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2 rum och kök, 51 m2 

Denna lägenhetstyp är den lägenhetstyp i byggnaden som har den mest optimala avvägningen 

mellan antalet rum i förhållande till boarea, se avsnitt 3.5. Bostaden har enbart fönster ut mot gata 

och franska balkonger, se bild 7.15. I bulleravseende ses inte det som ett problem eftersom gatan 

utanför inte är hårt trafikerad. Se sektion i bilaga 4 för redovisning av rumshöjd. 

 

   

Bild 7.15 2 rum och kök 51 m2 (ej skalenlig). För fullständig plan, se 

planritningar i bilaga 4. Orienteringsplanen till höger redovisar lägenhetens 

läge i byggnaden.   
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3 rum och kök, 68 m2 

Denna bostadstyp var den som från början var tänkt att ha entré via det runda trapphuset. Flytten 

av hall och entré har resulterat i en del ändringar i planlösningen under projektets gång. Resultatet 

blev tillslut en lägenhet med 3 rum och kök, med alternativ att placera en avskiljande vägg mellan 

kök och vardagsrum om mer väggyta önskas, se bild 7.16. Se sektion i bilaga 4 för redovisning av 

rumshöjd. 

 

 

  

Bild 7.16 Tre rum och kök 68 m2 (ej skalenlig). Streckade linjer visar vart en 

eventuell avskiljande vägg mellan kök och vardagsrum kan placeras. För fullständig 

plan, se planritning i bilaga 4. Orienteringsplanen till höger om planen redovisar 

lägenhetens läge i byggnaden.   
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3,5 rum och kök, 101 m2 

Vid utformning av denna lägenhetstyp krävdes hänsynstagande till två bärande hjärtväggar. 

Hjärtväggarnas placering var fördelaktiga vid utformning av entré och badrum. Dock kan entrén 

upplevas som långsmal och mörk. Sovrummen var däremot inte lika självklara att dela in, 

eftersom fönstersättningen ställde till det. Det blev ett stort och ett långsmalt sovrum på en yta där 

tre sovrum ryms. Lägenhetstypen har utöver de två sovrummen också en stor klädkammare. 

Klädkammaren är den del som tidigare fungerade som passage mellan del B och C. Rummet är 

därför för långsmalt för att utforma som ett tillgänglighetsanpassat sovrum med enkelsäng, men 

ytan är tillräckligt stor, se bild 7.17.  

   

 

  

Bild 7.17 3,5 rum och kök 101 m2 (ej skalenlig). Streckade linjer visar vart en eventuell 

avskiljande vägg mellan kök och vardagsrum kan placeras. För fullständig plan, se 

planritningar i bilaga 4. Orienteringsplanen nedanför planen redovisar lägenhetens läge i 

byggnaden.   
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7.3.3 Del C 
Del C är den del i byggnaden som innehar flest nivåskillnader, se sektioner i bilaga 4. De flesta 

nivåskillnader anses kunna jämnas ut så att tillgänglighetskraven uppfylls eftersom rumshöjderna 

ligger mellan 3,1 - 3,4 m. Men för att uppfylla tillgänglighetskraven överallt krävs dock att det 

installeras ramp eller lyftanordning från trapphuset in till lägenheten med 4 rum och kök. 

Nivåskillnaden där ger upphov till 1-2 trappsteg.  

 

Del C har precis som del A och B, ett trapphus centralt beläget. Trapphuset nås från gården och 

har varit ett av de mer problematiska områdena i del C. Det präglas av en nivåskillnad och 

utrymmet blir ganska trångt efter hissinstallation, se bilaga 4.  

 

Trots kulturmärkningen som ger byggnaden skyddet mot förvanskning av det exteriöra, togs 

beslutet att utföra nya fönstersättningar, se bild 7.30. Det ansågs nödvändigt för att uppnå en bra 

boendemiljö och för att ge bostäderna en rimlig avvägning mellan antal rum i förhållande till 

boyta. 

 

Även i del C övervägdes bostadsutformning på vindsvåningen men precis som i del B, behövs 

takkupor för att skapa en trivsam boendemiljö. Bostadsutformning i detta plan hade genererat i två 

mindre lägenheter men av samma skäl som i del B har detta utrymme istället utformats till 

bostadskomplement, se bild 7.2.  

 

Denna del av byggnaden är fördelad på två lägenheter, en 3:a och en 4:a, på samtliga plan, 

förutom vindsvåningen, se tabell 7.5.  

 

Bild 7.18  Orienteringsplan av byggnaden, (ej skalenlig). 

Lägenheter, del C 
Typ Antal, st BOA, m2 
3 rok 3 62 
   
4 rok 3 98 
   
Totalt: 6 480 

 
Tabell 7.5 Fördelning av lägenheter i del C 
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3 rum och kök, 62 m2 

Tanken från början var att utforma bostaden med 2 rum och kök, då 2 rum anses optimalt för 62 

m2. Däremot möjliggjorde ytan att utforma ytterligare ett sovrum och samtidigt behålla känslan 

om en modern och öppen planlösning, se bild 7.19 . Ändringen i planlösningen bidrog också till 

både ökat exploateringstal och större variation av bostadstyper i byggnaden. 

 

 

  

Bild 7.19 3 rum och kök 62 m2 (ej skalenlig). Streckade linjer visar vart en eventuell avskiljande 

vägg mellan kök och vardagsrum kan placeras. För fullständig plan, se planritningar i bilaga 4. 

Orienteringsplanen till höger redovisar lägenhetens läge i byggnaden.   
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4 rum och kök, 98 m2 

Bostadstypen var tack vare sin form lätt att rumsindela. Det enda som försvårade utformningen var 

fönstersättningen, då det från början endast fanns 5 stycken fönster att förhålla sig till. Samtliga 

fem fönster är placerade åt samma håll. För att uppnå ett rimligt antal rum i förhållande till 

bostadsytan krävdes det insättning av 3 nya fönster, se bild 7.20. Vid rumsindelningen fanns även 

tre pelare att ta hänsyn till, se bilaga 3. Pelarnas placering resulterade i väggen som löper mellan 

det största sovrummet och ett utav de mindre sovrummen, och som delar in hallen utanför 

badrummet, se bild 7.20.  

 

  

Bild 7.20 4 rum och kök 98 m2 (ej skalenlig). För fullständig plan, se planritningar i 

bilaga 4. Orienteringsplanen till höger redovisar lägenhetens läge i byggnaden.   
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7.4 Ändringar i fasaden  
 

7.4.1 Rivning av intilliggande byggnader 
Som tidigare nämnt ska några byggnader rivas på fastigheten för att ge plats åt nya volymer. Till 

följd av detta framhävs nya fasader. Det är brandväggen och gaveln på del C som framhävs, se 

bild 7.21 och bild 7.30.  

 

Huvudentrén till byggnaden, se bild 7.22, ska också rivas och på så vis återskapas den gård som 

från början fanns mellan del B och C, se bild 7.29.  

Bild 7.21 Fasad mot sydväst (ej skalenlig). De streckade linjerna visar den rivna 

byggnadens läge. För bildförtydligande se fasader i bilaga 4.   

Bild 7.22 Huvudentrén till byggnaden som ska rivas (ej skalenlig). Bygghandling Norr 9:5 

Källa: Samhällsbyggnadskontoret Gävle kommun 1872-1996.   
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7.4.2 Entréer 
Då beslut togs om att ha verksamhetslokaler i del B, fattades också beslut om att öppna upp den 

igenbyggda före detta entrén som är vänd mot gatan, se bild 7.23 och 7.24. För att nyttja det runda 

trapphuset som nödutrymning och bakgårdsentré har även där en igenbyggd entré öppnats upp på 

nytt, se bild 7.25.  

 

7.4.2 Fönster 
För att uppfylla kravet om dagsljus till varje enskilt rum, sätts nya fönster in. Fasaderna som 

omfattas av denna ändring tillhör del B och C. Några fönster sätts in i gamla håltagningar för 

fönster eller ersätter håltagning för dörr, se bild 7.26–7.29. 

  

För att kunna utforma 4:orna i del C, krävdes ny fönsterinsättning för att ge respektive rum 

tillgång till fönster. Beslut togs om att nyttja brandväggen för fönsterinsättning, då denna blottas i 

samband med rivning av en intilliggande byggnad, se bild 7.30. Då denna är vänd från gatan anses 

inte insättningen av nya fönster förvanska byggnadens karaktär.  

Bild 7.23 Ny entré 

mot gata, del B (ej 

skalenlig). För 

bildförtydligande se 

fasader i bilaga 4.  

Bild 7.24 Ny entré sedd från gata, fasad mot 

nordväst, del B (ej skalenlig). För 

bildförtydligande se fasader i bilaga 4.  

Bild 7.25 Bakgårdsentré 

del B (ej skalenlig). I bild 

syns också en entréramp i 

genomskärning. För 

bildförtydligande se 

fasader i bilaga 4..  
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Bild 7.26 Entré till trapphus del B, 

via innegård (ej skalenlig). Här 

återställs två fönster. I bild syns 

också entrétrappan i 

genomskärning. För 

bildförtydligande se fasader i 

bilaga 4.  

Bild 7.27 Fönster i trapphus del C 

återställs. För bildförtydligande se 

fasader i bilaga 4. 

Bild 7.28 Innegård del B, fasad mot sydost. Åtta fönster återställs. I bild syns också 

entré till källarplan samt entrétrappa och ramp. För bildförtydligande se fasader i 

bilaga 4. 
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Bild 7.30 Brandvägg med ny insättning av fönster. Den stora streckade rektangeln 

markerar vart intilliggande byggnad varit (ej skalenlig). För bildförtydligande se 

fasader i bilaga 4. 

Bild 7.29 Rivning av huvudentré innebär ett återställande av innegården mellan del B 

och C. I samband med detta återställs också fönster. I bild är också den återställda 

gatuentrén markerad med streckade linjer. För bildförtydligande se fasader i bilaga 4. 
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7.5 Byggteknisk beskrivning 
Eftersom funktionsändringen av byggnaden inte innebär några större tillkommande laster på 

konstruktionen anses den vara fullt fungerande för bostäder. Därför lämnas den bärande 

konstruktionen i största möjliga mån orörd och ingen ytterligare grundförstärkning behövs, se 

avsnitt 3.6.2. Kulturmärkningarna är också en bidragande orsak till varför konstruktionen lämnas 

relativt intakt. Men för att uppnå bra boendekvalité måste håltagningar för nya fönster, innerdörrar 

och öppningar göras på vissa ställen. Samtidigt måste några befintliga dörröppningar byggas igen 

till följd av rums- och lägenhetsindelningen.  

 

Det framtagna förslaget innebär endast nya håltagningar för installationer i bjälklaget, eftersom 

befintliga trapphus utnyttjas.  

 

Kompletteringar för att uppfylla brand- och ljudkrav i de befintliga byggnadsdelarna ansågs inte 

behöva göras men hänsyn togs till detta vid projektering av de nya väggarna. 

  

7.5.1 Nya väggar 
Lägenhetsskiljande väggar utformades efter en väggtyp med tjockleken 220 mm där det vertikala 

reglarna ligger förskjutna i förhållande till varandra, se bild 7.31, för att uppnå en bra ljudklass. 

Väggtypen uppfyller:   

 

• Brandklass EI60 

• Ljudklass C, 53 dB (ISOVER 2017). 

 

 

Innerväggar utformades efter en väggtyp med tjockleken 120 mm, se bild 7.32. Väggtypen 

uppfyller:  

 

• Brandklass EI60 

• Ljudklass C, 35 dB (ISOVER 2017) 

 

Bild 7.31 Detalj: nya lägenhetsskiljande väggar (ej skalenlig).  

Bild 7.32 Detalj: nya innerväggar (ej skalenlig).  
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8. Hyressättning 
Hyressättningen vid ombyggnad av lokaler till lägenheter baseras i första hand på att projektet ska 

visa lönsamhet, precis som vid nyproduktion. Denna typ av hyressättning förhandlas fram mellan 

hyresvärd och en lokal hyresgästorganisation och kallas presumtionshyra. Under förhandlingen 

görs en bedömning i jämförelse med hyror i det redan byggda beståndet (Hyresgästföreningen, 

2017). Presumtionshyrorna i Gävle är ca 50–60 % högre än hyrorna i det redan byggda beståndet 

(Hellberg 2017).  

 

Om en hyresgäst inte är nöjd med en förhandlingsöverenskommelse kan hyresnämnden pröva 

överenskommelsens rimlighet. Prövningen görs enligt bruksvärdessystemet (Hyresgästföreningen, 

2017).  

 

I nuläget går det tyvärr inte att göra en rättvis investeringskalkyl eftersom storleken på 

investeringarna är okända. Därför har hyressättningen i det här projektet skett genom 

bruksvärdessystemet, med värdeår 2017.  

 

8.1 Bruksvärde  
För att uppnå lika hyror för likvärdiga bostäder bestäms hyrorna utifrån ett system som heter 

bruksvärdesystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på bostadens värdeår, som utgår 

från dess standard och adress (Hyresgästföreningen, 2017).  

  

De faktorer som är avgörande för om lägenheter anses vara likvärdiga eller inte är:  

 

• Lägenhetens karaktär i fråga om till exempel storlek, planlösning, läge inom huset och 

modernitetsgrad.  

• Förmåner som till exempel hiss, sopnedkast, förvaringsutrymmen och fastighetsservice.  

• Husets allmänna läge.  

• Boendemiljön i stort.  

• Närhet till kommunikationer (Hyresgästföreningen, 2017).  

 
På grund av avsaknaden av uppdaterade listor över bruksvärdeshyror i Gävle, baseras 

beräkningarna i denna rapport på siffror erhållna från Sven Dahlström (2017), lärare på KTH. 

Beräkningarna har baserats på tre olika bruksvärden; 1300 kr/m2 BOA, 1400 kr/m2 BOA och 1500 

kr/m2 BOA, se tabell 8.1. Siffrorna grundas på bruksvärdeshyror i Gävleborg med äldre värdeår. 

 

För att få en någorlunda rättvis bild av hyressättningens rimlighet har en jämförelse gjorts med en 

faktisk hyra som tagits fram för ett liknande projekt, som planeras i Forsbacka utanför Gävle. 

 

8.2 Projekt i Forsbacka  
I Forsbacka, en bruksort utanför Gävle, planeras ett projekt likt det för fastigheten Norr 9:7. Där 

ska sex fastigheter byggas om från lokaler till hyresrätter. Några lägenhetstyper som ska byggas är 

2 rok på 55 m2, 2 rok på 69 m2 och 3 rok på 75 m2. Kvadratmeterhyrorna för dessa blir 1345 kr, 

1247 kr och 1240 kr (Hellberg 2017). 
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8.3 Normhyra 
För att jämföra hyror används normhyra. Utgångspunkten med normhyra är att jämföra olika stora 

lägenheter som om de skulle kunna vara en lägenhet med 3 rum och kök på 77 m2 BOA. Om det 

är någon skillnad på den beräknade normhyran ska det också vara någon skillnad gällande skick 

och standard i lägenheterna som ingår i kalkylen (Boverket 2016).  

För att räkna om normhyran till lägenheter av olika storlek används vanligtvis en 

beräkningsmodell från 1991. I denna metod ges varje lägenhet ett poängvärde. Detta poängvärde 

består av en poäng för lägenhetens typ och en poäng för varje kvadratmeter BOA, se tabell 8.2 

(Boverket 2016).  

 

Normhyran beräknas enligt formeln i bild 8.1 och anges i kr/m2 och år. Normhyran ska jämföras 

med hyrorna i det redan byggda beståndet. I centrala Gävle är normhyrorna ca 1000 kr/m2 BOA. 

För nyproduktion av bostäder i befintliga lokaler blir normhyran generellt ca 25% dyrare än 

normhyran i det befintliga bostadsbeståndet, enligt Owe Hellberg (2017), Hyresgästföreningen i 

Gävle. 

 

 

 

 

 

 

Bruksvärdeshyra 
Lägenheter, kulturmärkta byggnader 

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

  1300 kr/m2 BOA, år 1400 kr/m2 BOA, år 1500 kr/m2 BOA, år 

Lgh. storlek BOA  Årshyra Månadshyra Årshyra Månadshyra Årshyra Månadshyra 

  m2 kr/år kr/månad kr/år kr/månad kr/år kr/månad 

1,5 rok 41 53300 4442 57400 4783 61500 5125 

        

2 rok  47 61100 5092 65800 5483 70500 5875 

 51 66300 5525 71400 5950 76500 6375 

 63 81900 6825 88200 7350 94500 7875 

 82 106600 8883 114800 9567 123000 10250 

        

3 rok 61 79300 6608 85400 7117 91500 7625 

 62 80600 6717 86800 7233 93000 7750 

 68 88400 7367 95200 7933 102000 8500 

        

3,5 rok 101 131300 10942 141400 11783 151500 12625 

        

4 rok  98 127400 10617 137200 11433 147000 12250 

4 rok 119 154700 12892 166600 13883 178500 14875 
 

Tabell 8.1 Tabell med beräkning av bruksvärde. 
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8.4 Jämförelse  
Inledningsvis beräknades normhyrorna för projektet i Forsbacka fram och därefter beräknades ett 

genomsnitt på de normhyrorna, se tabell 8.3. Den genomsnittliga normhyran i Forsbacka stämmer 

ganska väl överens med vad normhyran för nyproduktion i Gävle generellt brukar hamna på.  

 

Utifrån de tre alternativa årshyror som beräknades fram för respektive lägenhetstyp i detta projekt, 

se avsnitt 8.1, kunde tre olika normhyror beräknas, samt ett genomsnitt för respektive alternativ, se 

tabell 8.4.  

 

Genom att beräkna snittnormhyror blev normhyrorna i de olika projekten jämförbara. Resultatet 

visar att bruksvärde enligt alternativ 1 genererar i en normhyra liknande den för projektet i 

Forsbacka. Alternativ 2 och 3 genererar i högre normhyror, se tabell 8.4.  

Eftersom alla bostäder utformas till att ha kök och badrum, blir generellt hyran per kvadratmeter 

för en liten lägenhet högre än för en stor lägenhet. Det beror på att dessa utrymmen är de dyra 

delarna att underhålla och utrusta (Dahlström 2017). Detta är tydligt i tabell 8.1. 

1991 års metod  

Lägenhetstyp Typpoäng Lägenhetspoäng Kommentar 

1,5 rum och kök  37 37 + ytan  
2 rum och kök 40 40 + ytan  
3 rum och kök 44 44 + ytan  
3,5 rum och kök  46,5 46,5 + ytan  
4 rum och kök  49 49 + ytan  Extra toalett för 4 rok och större 

       

       

Lägenhetspoäng, aktuell lägenhet = Typpoäng + lägenhetsyta (m2)   

Normhyra =  
Årshyra×121

(Lägenhetspoäng,  aktuell lägenhet + lägenhetsyta)×77
 

 

121 = lägenhetspoäng för en 3:a på 77 m2.  

77 = normlägenhetens yta.   
 

 Bild 8.1 Formel som används för att räkna ut normhyra. Källa: Boverket 2016 

Tabell 8.2 Tabell över poängsystem enligt 1991 års metod. Observera att tabellen enbart 

innehåller lägenhetstyper som detta projekt innefattar. Källa: Boverket 2016 
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Normhyra 
Lägenheter, Forsbacka       
Lgh. storlek BOA Hyra Normhyra 
  m2 kr/m2  kr/månad kr/år kr/m2 BOA, år 

2 rok 55 1345 6165 73975 1224 

 69 1247 7170 86043 1240 
      

3 rok 75 1240 7750 93000 1228 

       Snitthyra: 1231 

 
Tabell 8.3 Normhyra lägenheter Forsbacka.  

 
Normhyra 

Lägenheter, kulturmärkta byggnader         

  
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Lgh. Storlek BOA Årshyra Normhyra Årshyra Normhyra Årshyra Normhyra 

  m2 kr/år kr/m2 BOA, år kr/år kr/m2 BOA, år kr/år kr/m2BOA, år 

1,5 rok 41 53300 1074 57400 1156 61500 1239 

        
2 rok  47 61100 1104 65800 1189 70500 1273 

 
51 66300 1145 71400 1233 76500 1321 

 
63 81900 1250 88200 1346 94500 1442 

 
82 106600 1373 114800 1479 123000 1584 

        
3 rok 61 79300 1187 85400 1278 91500 1369 

 
62 80600 1195 86800 1287 93000 1379 

 
68 88400 1240 95200 1336 102000 1431 

        
3,5 rok 101 131300 1399 141400 1506 151500 1614 

        
4 rok  98 127400 1362 137200 1467 147000 1571 

 
119 154700 1447 166600 1558 178500 1670 

    Snitthyra: 1290 Snitthyra: 1390 Snitthyra: 1489 

 

Tabell 8.4 Normhyra lägenheter kulturmärkt byggnad. 
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8.5 Slutsats hyressättning  
Enligt avsnitt 8.4 visar resultatet att bruksvärdet enligt alternativ 1, 1300 kr/m2, genererar i en 

normhyra liknande den för projektet i Forsbacka. Det är en normhyra som anses rimlig i 

jämförelse med det befintliga beståndet, se avsnitt 8.3.  

 

Om normhyrorna granskas för den kulturmärkta byggnaden, påträffas undantag om att en 2:a ska 

ha en högre hyra per kvadrat än en 3:a, enligt avsnitt 8.4, se tabell 8.4. En bidragande faktor skulle 

kunna vara att boareorna avviker från det som anses normalt, enligt avsnitt 3.5. Men den allra 

största orsaken tros vara att hyrorna inte baseras på en investeringskalkyl. För att beräkna en 

faktisk hyra måste en investeringskalkyl upprättas för att investeringarna i respektive lägenhet ska 

ge avkastning. 

  



 
 

66 
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9. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av svaren på frågeställningen i avsnitt 1.3 

 
Som nämns i avsnitt 4.2, ställs samma krav på ett byggnadsverk oavsett om det gäller ny- eller 

ombyggnad. Avsteg från dessa krav kan göras beroende på byggnadens förutsättningar och 

ändringens omfattning. Ändringen i byggnaden i detta examensarbete kan betraktas som såpass 

stor att samtliga krav bör uppfyllas. I detta fall är det främst byggnadens förutsättningar som sätter 

stopp.  

 

I avsnitt 7 presenteras förslaget som detta examensarbete har resulterat i. Förslaget redovisar totalt 

18 lägenheter. Byggnadens förutsättningar har försvårat tillgänglighetsanpassningen i byggnaden. 

Alla lägenheter har anpassats enligt SIS-standard men i vissa lägenheter finns kritiska ytor, främst 

i badrum och sovrum. Ytorna uppfyller inte invändiga rumsmått enligt SIS-standard SS 91 42 

21:2006 men ett rullstolsvändmått, 1300 cm i diameter, får plats. Anledningen till detta är att 

hänsyn till de befintligt bärande väggarna har tagits.  

 

De allra mest svåranpassade ytorna till följd av nivåskillnader, finns i etagelagenheten i del A, se 

avsnitt 7.3.1, samt i trapphuset i del C, se avsnitt 7.3.3. För att tillgänglighetsanpassa dessa 

utrymmen krävs installation av ramper och, eller lyftanordningar.  

 
Förutom det som nämns i stycket ovanför har fönstersättningen och bärande väggar definierats 

som problemområden i detta arbete. Fönstersättningen och de bärande väggarna har försvårat 

avvägningen mellan antalet rum och boarean, främst i del A, se avsnitt 7.3.1. En lägenhetstyp som 

omnämns där är ett typexempel på vart avvägningen inte är rimlig enligt avsnitt, 3.5. Lägenheten 

är 82 m2 men har endast 1 sovrum. Problematiken med lägenheten är inte att lägenheten blir stor i 

förhållande till antal rum utan hyran den genererar, se avsnitt 8.1.   

 

Generellt har inte rums- och lägenhetsindelningen varit ett stort problem i detta projekt. Därför har 

den ekonomiska analysen påvisat en rimlig hyresnivå för majoriteten av bostäderna. Men för att 

presentera en mer exakt hyresnivå måste en investeringskalkyl upprättas, se kapitel 8.  
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10. Framtida rekommendationer 
Tidigt i projektet gjordes en del avgränsningar för att göra projektet mer greppbart med hänsyn till 

arbetets tidsbegränsning. Under projektets gång har flera av dessa avgränsningsområden ändå 

beaktats då de anses vara av så stor betydelse vid vidareutveckling av byggnaden. I detta avsnitt 

presenteras därför framtida rekommendationer. 

 

 

10.1 Installationer  
Som tidigare nämnts i avsnitt 1.4, har inte installationer projekterats men exempel på placering av 

vertikala schakt går att se i förslagshandlingarna. Schaktens placeringar resulterar i att en del 

horisontella dragningar kommer behöva göras. Om problem skulle uppstå med att göra dessa i 

bjälklaget finns möjlighet till att göra det i undertak istället, då rumshöjderna är mycket generösa, 

se bilaga 4. 

 

 

10.2 Bostadsutformning i vindsutrymme 
I nuläget anses inte vindsutrymmet i del B och C kunna uppfylla en god boendemiljö, enligt 

avsnitt 7.3.2 och 7.3.3. De befintliga takfönstren i del B ger inte en tillfredställande boendemiljö 

och del C har begränsat ljusinsläpp, vilket uppmärksammades under ett platsbesök. Men med 

tanke på ytorna finns stor potential för utformning av en eller flera lägenheter och takkupor anses 

vara en lösning på problemet.  

 

Att bygga takkupor på kulturmärkta hus har tidigare tillåtits i Gävle. Det finns dock en viss 

problematik med att installera dessa på äldre hus då takkuporna ska uppnå samma isoleringskrav 

som ställs vid nybyggnad. Vilket kan leda till konstiga proportioner trots att takkuporna anpassas 

till byggnadens utseende. Dessutom finns det alltid ett bekymmer med fukt och is i samband med 

inredning av vind (Århén 2017). I detta fall anses inte fukt och is vara ett problem då vindarna 

redan är inredda.  

 

Vindsutrymmet har goda förutsättningar för bostadsutformning och saken bör undersökas närmre 

vid vidareutveckling av byggnaden.  

 

 

10.3 Projekteringsunderlag  
Alla dokument som fanns att tillgå för den kulturmärkta byggnaden tillhandahölls i början av 

projektet. Det handlade främst om gamla ritningar och som nämnts i ett flertal avsnitt tidigare, är 

majoriteten av dålig kvalité. Ritningarna redovisar främst planvyer utan måttsättningar och antalet 

sektioner är få. Samma sektion kan även förekomma i olika ritningar från olika år men med anger 

olika rumshöjder. Relationshandlingarna som använts som skissunderlag redovisar plushöjder och 

även dessa stämmer inte alltid överens med de rumshöjder som har kunnat avläsas. 

 

I relationshandlingarna står det ”Ritningen är baserad på skalmått från papperskopia. Mätning för 

byggnation måste göras på plats”, se bilaga 3. Till följd av detta gjordes en del uppmätningar vid 

ett av platsbesöken, se avsnitt 5.6. På vissa ställen i byggnaden var det dock svårt att genomföra 

ordentliga uppmätningar, eftersom det såg ut att finnas flera lager undertak. Därför bör en mer 

noggrann uppmätning av byggnaden göras för att fastställa samtliga rumshöjder och 

bjälklagstjocklekar. 

Då det finns ytterst lite information som bekräftar byggnadens byggtekniska utformning, 

rekommenderas även att en noggrannare undersökning av denna utförs. 
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