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FÖRORD
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande arbete på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design med inriktning arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Vi vill rikta ett stort tack till vår akademiska handledare Ingegärd Gyllenswärd på Ahlsénarkitekterna som
med sin expertis väglett oss i frågor kring ombyggnation och antikvariska dokumentationer samt hjälpt oss
med idéer och förslag då komplikationer uppstått. Vi vill även tacka Ingela Gustén på Ahlsénarkitekterna
som tog med oss på ett studiebesök där det pågår en ombyggnation av ett hotell.
Tack till Peter Kvist på Arcona som tog emot oss på ett möte där frågor besvarades kring ombyggnationer
av hotell. På Arcona blev vi även presenterade för arkitekten Rolf Andersson som tog emot oss på ytterligare ett möte på +Rolf och hjälpte oss besvara tankar kring lokalprogram och vad som är viktigt att tänka
på ur ett ekonomiskt perspektiv. Ännu ett tack vill vi rikta till Monika Viñas Marcinkiewicz på Dinelljohansson AB som hjälpt oss besvara frågor kring den valda byggnaden som H[DPHQVDUEHWHW handlar och som
bidragit PHGIRWRJUDILHURFKLQIRUPDWLRQVRPDQQDUVLQWHIXQQLWVWLOOJlQJOLJW
Slutligen vill vi tacka vår examinator Zeev Bohbot som har återkopplat snabbt vid frågor och ställt upp
med möten vid frågor under DUEHWHWV gång.

Stockholm, maj 2018
Kahi Akrawi
Magdalena Halim

DEFINITIONER
BBR = Boverkets Byggregler(2011:6)-föreskrifter och allmänna råd.
En samling av krav och råd gällande bland annat brand och tillgänglighet.
BFS = Boverkets författningssamling (2011:26)
Brandcell
Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett
brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller
motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller
eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp. (BFS 2011:26).
BTA = Bruttoarea
Totala arean som avgränsas av byggnadens ytterväggar. Beräknas från ytterväggarnas utsida.
Buller = oönskat ljud som upplevs som obehagligt och jobbigt som kan leda till hörselskador.
Bygglov
Bygglov är ett tillstånd som måste sökas vid en ombyggnation, tillbyggnation, nybyggnation samt när
HQEHÀQWOLJE\JJQDGlQGUDUYHUNVDPKHW(QI|UIUnJDQVNLFNDVWLOONRPPXQHQLQQDQE\JJQDWLRQHQ
Bygglov regleras i PBL.
Detaljplan
En detaljplan beskriver ett områdes användningsområden gällande mark och vatten. I den beskrivs
KXUPDQInUDQYlQGDlQGUDRFKEHYDUDRPUnGHWVHJHQVNDSHU9LGEULVWDYGHWDOMSODQÀQQVLVWlOOHW
områdesbestämmelser som beskriver vad som får göras i området. En detaljplan är juridiskt bindande.
I en detaljplanekarta betecknas de olika områdena med olika bokstäver som beskriver vilka verksamheter som får bedrivas där. Exempelvis betyder K=kontor, H=handel, P= parkering, R=besöksanläggning och C=centrum. Om en kombination betecknas är det den första bokstaven som beskriver vilken
verksamhet det är som området mest ägnas åt, exempelvis KH=kontor och handel, men mest kontor.
EI60
E= Integritet
I= Isolering
60= antalet minuter,
Dvs. att en EI60 vägg har en livstid på 60 minuter innan brand och rök sprids vidare.
Grundläggande tillgänglighet
Även kallat Normalnivå, anger olika mått för anpassning av tillgänglighet i vissa utrymmen när manuell eller liten eldriven rullstol ska användas.
Hotrec = Organisation som samordnar stjärnmärkningen av hotell inom EU.
LEED
/HHGlUHQPLOM|FHUWLÀHULQJSnE\JJQDGHUVRPlUNlQGYlUOGHQ|YHU6\VWHPHWE\JJHUSnDWWHQ
byggnad får poäng (max 100+bonuspoäng) inom olika kriterier och uppnår på så sätt nivå platinum,
guld eller silver. För att uppnå den högsta nivån platinum krävs minst 80 poäng.
Ljudklass
,6YHULJHÀQQVI\UDOMXGNODVVHU$%&RFK'GlU$lUElVWRFK'lUVlPVW

LOA = Bruksarea för lokaler.
PBL = Plan- och bygglagen(2010:900)
Reglerar bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om byggande.
SBA = Systematiskt brandskyddsarbete.
Statens allmänna råd och kommentarer kring brandolyckor.
Schakt XWU\PPHLNRQVWUXNWLRQGlUYHQWLODWLRQVU|URFK9$U|ULQVWDOOHUDV.ODVVDVVRPHJHQEUDQGFHOO
6WDGVPXVHHWVNXOWXUKLVWRULVNDNODVVLÀFHULQJVV\VWHP
6WDGVPXVHHWKDUWDJLWIUDPHWWNODVVLÀFHULQJVV\VWHPVRPGHODULQ6WRFNKROPVE\JJQDGHULWUHNODVVHU
beroende på kulturhistoriskt värde. Systemet fungerar som underlag vid kommunernas arbete kring
bygglov och detaljplaner.
Blå: den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde(Stockholms stadsmuseum 2018).
Grön: också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt(Stockholms stadsmuseum 2018).
Gul: fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt
värde (Stockholms stadsmuseum 2018).
Stockholm city = Med Stockholm city refererar rapporten till T-centralen.
Svensk Standard = (SIS= Swedish Standard Institute)
Organisation som samordnar Sveriges standarder gällande bland annat tillgänglighetsmått.
VA = Vatten och avlopp.
Verksamhetsklass 4 - hotell m.m.
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god
lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara
vakna (BFS 2011:26).
Översiktsplan
En översiktsplan tas fram av varje kommun och beskriver vilka långsiktiga mål och planer som kommunen har för sina mark- och vattenområden.
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1. INLEDNING
I detta kapitel kommer grundläggande information för H[DPHQVDUEHWHW att presenteras. Mål och syfte tas
även upp följt av vilka avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
$QWDOHW|YHUQDWWQLQJDUSnNRPmersiella boendeanläggningar ökade med 620 000 övernattningar under
år 2017, vilket motsvarar cirka 5 procent mer än år 2016 (Visitstockholm 2018).
'HWVNHURPWLOORFKQ\E\JJQDWLRQHUDYKRWHOOLRFKUXQWRP6WRFNKROP,HQWlWVWDGVPLOM|ILQQVEHJUlQVDW
PHGXWU\PPHI|UQ\DE\JJQDGHUGlUI|UILQQVGHWH[HPSHOGlUHQE\JJQDGlQGUDWDQYlQGQLQJDYVLQ
ORNDOWLOOKRWHOOYHUNVDPKHWH[HPSHOYLV+D\PDUNHW6FDQGLF*UDQG&HQWUDORFK$W6L['HWlUVYnUWDWWI|UXWVH
RPHQlQGUDGDQYlQGQLQJlUOlPSOLJRFKYLONDNRPSOLNDWLRQHUGHQNDQPHGI|UDVDPWLGLJWVRPGHWNDQ
OHGDWLOOLHWWSRVLWLYWUHVXOWDWPHGVWRUDIUDPJnQJDU
'HWWDH[DPHQVDUEHWHMlPI|UI\UDEHILQWOLJDE\JJQDGHUORNDOHUI|UDWWVHGDQYlOMDXWGHWDOWHUQDWLYVRP
XSSI\OOHUGHNUDYRFK|QVNHPnOVRPVWlOOV.UDYHQEDVHUDVSn%%5VDPW(8VNUDYSnKRWHOOVWDQGDUGRFK
|QVNHPnOHQWDVIUDPSnHJHQKDQG7LOOGHQYDOGDE\JJQDGHQNRPPHUHWWJHVWDOWQLQJVI|UVODJDWW
SUHVHQWHUDV8QGHUDUEHWHWVJnQJNRPPHUIUnJRUNULQJNUDYRFKUHJOHUSnHQKRWHOOYHUNVDPKHWDWW
EHVYDUDV

1.2 Målformulering
([DPHQVDUEHWHWEHVWnUXWDYWUHGHOPnOVRPWLOOVDPPDQVWDURVVWLOOYnUWVOXWJLOWLJDPnO$WWE\JJDRPHQ
EHILQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW
'HOPnO)nNXQVNDSLQRPKRWHOOYHUNVDPKHWVDPWRPE\JJQDWLRQIUnQEHILQWOLJYHUNVDPKHWWLOOKRWHOO
Delmål 2: Hitta och jämföra ett antal byggnader och dess egenskaper för bästa möjliga resultat.
Delmål 3: Gestalta ett hotell utifrån de krav, önskemål och kunskaper vi samlat in under DUEHWHWV gång.

1.3 Syfte och frågeställning
6\IWHWlUDWWORNDOLVHUDRFKE\JJDRPHQEHILQWOLJE\JJQDGWLOOHWWDWWUDNWLYWKRWHOOL6WRFNKROP
Frågeställningar:
•
•
•
•

9LONDEHÀQWOLJDYHUNVDPKHWHUlUOlPSOLJDVWDWWJ|UDRPWLOOKRWHOO"
.DQIDVWLJKHWHQE\JJDVRPWLOOHQKRWHOOYHUNVDPKHW"
+XUVNXOOHHWWJHVWDOWQLQJVI|UVODJVHXWSnGHQYDOGDE\JJQDGHQ"
9LONDnWJlUGHUPnVWHXWI|UDVI|UDWWXSSI\OODGHNUDYVRPVWlOOVSnHWWKRWHOO"

1.4 Avgränsningar
([DPHQVDUEHWHWRPIDWWDUK|JVNROHSRlQJRFKKDUYDOWVDWWDYJUlQVDVWLOO6WRFNKROPVRPUnGHW)RNXV
OLJJHULDWWlQGUDYHUNVDPKHWVNODVVRFKQ\WWMDGHHJHQVNDSHUVRPGHQYDOGDE\JJQDGHQUHGDQKDU
$UEHWHWNRPPHUDWWUHGRYLVDHQW\SSODQPHGHQWUpRFKNlOODUSODQ*HVWDOWQLQJHQNRPPHUDWWJHVL
SODQIDVDGVDPWVHNWLRQVULWQLQJDU,QJDPDWHPDWLVNDXWUlNQLQJDUNRPPHUDWWJ|UDV
Detaljplanen förväntas inte ändras då väntetiden för en sådan förfrågan inte är aktuell.

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

2. METOD
,I|OMDQGHNDSLWHOEHVNULYVYLONDPHWRGHUVRPKDUDQYlQWVI|UDWWXSSQnGHWLGLJDUHVWlOOGDPnOHQVDPW
EHVYDUDIUnJHVWlOOQLQJDUQDVRPVWlOOWV
([DPHQVDUEHWHWLQOHGVPHGHQIDNWDLQVDPOLQJNULQJRPE\JJQDWLRQVDPWGHNUDYVRPVWlOOVSnKRWHOOL
6YHULJH%%5VNUDYWLOOlPSDVE\JJQDGVXWIRUPQLQJHQI|OMHU6YHQVN6WDQGDUGRFKK|MGWLOOJlQJOLJKHW
WLOOlPSDVLDOOPlQQDRPUnGHQ

2.1 Fallstudie

2.5 Ritningsgranskning
En inventering av äldre ritningar genomförs på den valda byggnaden för att studera dess tidigare
användning samt förutsättningar. Det utförs även en granskning av den gällande detaljplanen.
Arkitektritningar och konstruktionsritningar tas fram hos SBN(Stadsbyggnadsnämnden) för granskning av husets historia. Med hjälp av dataprogrammet ArchiCAD gestaltas planritningar baserade
SnGHXUVSUXQJOLJDULWQLQJDUQDVRPYLVDUKXVHWVEHÀQWOLJDXSSE\JJQDG

)|UVWDVWHJHWLH[DPHQVDUEHWHWlUDWWPHGKMlOSDYHQXQGHUV|NQLQJORNDOLVHUDOHGLJDE\JJQDGHUORNDOHU
0HGKMlOSDYHQIDOOVWXGLHYlOMVHWWDOWHUQDWLYPHGIOHVWPDWFKDQGH|QVNHPnOI|UXQGHUODJWLOO
RPE\JJQDGVI|UVODJHW)DOOVWXGLHQVHUWLOOGHROLNDI|UVODJHQVI|UXWVlWWQLQJDUGlUGHWYDOGDDOWHUQDWLYHWV
KLVWRULDRFKEDNJUXQGXQGHUV|NVQRJJUDQQDUH

2.2 Litteraturstudie
Litteratur som arbetet refererar till berör den valda byggnadens historia. Boken “Bankbyggande i Sverige“
är skriven av Henrik O Andersson och Fredric Bedoire.
Tidigare examensarbeten med liknande syfte används som referensprojekt. Dessa har hittats via
DiVA-portalen(Digitala Vetenskapliga Arkivet).

2.3 Intervju
Kvalitativa intervjuer utförs hos Arcona och +Rolf. Detta för att stärka de litterära studierna med kommentarer från näringslivet. Peter Kvist intervjuas på Arcona som var huvudentreprenörer vid ombyggnationen
DY+D\PDUNHW'lUHIWHULQWHUYMXDV5ROI$QGHUVVRQSn5ROIVRPYDULWLQEODQGDGLHWWIOHUWDORPE\JJQDWLRQHU
av hotell, bland annat Scandic Grand Central. Relevanta frågor förbereds inför varje möte och skickas i
förväg för att få en effektiv intervju.

2.4 Studiebesök
Studiebesök utförs på hotell Nofo i Stockholm med arkitekten Ingela Gustén från Ahlsénarkitekterna. Hotellet är sammanbyggt med en byggnad på samma fastighet och vill idag expandera genom att bygga
om de översta våningarna i den byggnaden, som tidigare verkat som kontorslokaler och vandrarhem. De
övriga våningarna av den anslutna byggnaden används som hyresrätter, vilket gör denna ombyggnation
komplex. Huset byggdes år 1780 och är blåklassad av Stockholms Stadsmuseum, vilket innebär att det har
ett kulturhistoriskt värde.
Besöket tillför detta examensarbete undervisande material i form av problemlösningar vid ombyggnation
av verksamhet och ger dessutom inspiration till gestaltning av hotell.

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

3. FAKTAINSAMLING
,GHWWDNDSLWHOSUHVHQWHUDVIDNWDVRPH[DPHQVDUEHWHWJUXQGDWVSn)|UXWVlWWQLQJDUSUHVHQWHUDVRFK
LQIRUPDWLRQWDVIUDPI|UDWWVWlUNDNXQVNDSHQLQRPKRWHOORPE\JJQDWLRQRFKlQGUDGDQYlQGQLQJDY
HQEHILQWOLJE\JJQDG

3.1 Förutsättningar för ändrad användning
(Q RPE\JJQDWLRQ GHILQLHUDV L 3%/ 3ODQ RFK %\JJODJHQ  VRP HQ lQGULQJ HOOHU I|UQ\HOVH DY KHOD HOOHU
GHODUDYHQUHGDQH[LVWHUDQGHE\JJQDG2PE\JJQDWLRQIUDPJnULNDSL3%/RFKLQQHIDWWDUHQ
HOOHU IOHUD I|UlQGULQJDU L E\JJQDGHQV IDVDG NRQVWUXNWLRQ DQYlQGQLQJ XWIRUPQLQJ HOOHU NXOWXUKLVWRULVNW
YlUGH
'HWVWlOOVROLNDNUDYNULQJlQGUDGDQYlQGQLQJDYHQE\JJQDG1lUE\JJORYVNLFNDVLQWLOONRPPXQHQV
%\JJQDGVQlPQGJ|UVHQEHG|PQLQJDYKXUNUDYHQVNDWLOOJRGRVHVPHGKlQV\QWLOOlQGULQJHQV
RPIDWWQLQJE\JJQDGHQVI|UXWVlWWQLQJDUYHUNVDPKHWVNUDYHQRFKI|UYDQVNQLQJVI|UEXGHW /lQVVW\UHOVHQ
 
bQGUDGDQYlQGQLQJIUnQHQEHILQWOLJYHUNVDPKHWWLOOHQKRWHOOYHUNVDPKHWlUHQSURFHVVVRPEDVHUDV
SnMXULGLVNDWHNQLVNDRFKHNRQRPLVNDI|UXWVlWWQLQJDU
3.1.1 Juridiska förutsättningar
,%%5IUDPJnUGHWROLNDNUDYYLGlQGUDGDQYlQGQLQJDYEHILQWOLJE\JJQDG'HWVWlOOVVDPPDNUDYSn
HQRPE\JJQDWLRQYDGGHWJlOOHUE\JJQDGHQVWLOOJlQJOLJKHWEUDQGVN\GGEXOOHUVlNHUKHW
HQHUJLKXVKnOOQLQJRFKLQVWDOODWLRQI|UKlOVDRFKK\JLHQVRPYLGHQQ\SURGXNWLRQ6NLOOQDGHQYLGHQ
RPE\JJQDWLRQlUDWWGHVVDNUDYDQSDVVDVWLOOE\JJQDGHQVI|UXWVlWWQLQJDURFKRPIDWWQLQJ+lQV\Q
PnVWHWDVWLOOE\JJQDGHQVNXOWXUKLVWRULVNDYlUGHRFKLYLONHQPnQGHWVNDEHYDUDVGRFNInUGHVVD
DQSDVVQLQJDULQWHSnYHUNDNUDYHQVRPVWlOOVSnPlQQLVNRUVVlNHUKHWRFKKlOVD
)|UDWWP|MOLJJ|UDHQRPE\JJQDWLRQPHGlQGUDGDQYlQGQLQJPnVWHGHWDOMSODQHQWDVIUDP'HWlU
NRPPXQHQVGHWDOMSODQVRPEHVWlPPHUKXUHQE\JJQDGDQYlQGVRFKGlUIUDPJnUlYHQYLOND
YHUNVDPKHWHUVRPInUEHGULYDVLE\JJQDGHQ'HWDOMSODQHQLQQHKnOOHUlYHQVN\GGVEHVWlPPHOVHURPHQ
E\JJQDGDQVHVVlUVNLOWYlUGHIXOO
9LGDUHI|UDWWNXQQDXWI|UDHQRPE\JJQDWLRQNUlYVE\JJORY(QOLJW3%/NDSSXQNWVNDHQ
E\JJORYVDQPlODQOlPQDVLQQlU
 ´%\JJQDGHQKHOWHOOHUGHOYLVWDVLDQVSUnNI|UHWWYlVHQWOLJWDQQDWlQGDPnOlQGHWE\JJQDGHQVHQDVW
KDUDQYlQWVI|UHOOHUHQOLJWVHQDVWEHYLOMDGHE\JJORYKDUDQSDVVDWVWLOOXWDQDWWGHQDYVHGGDDQYlQGQLQJHQNRPPLWWLOOVWnQG

3.1.2 Tekniska förutsättningar
9LGRPE\JJQDWLRQWDVKlQV\QWLOOGHWHNQLVNDI|UXWVlWWQLQJDUQDLE\JJQDGHQ'HWWDNDQDYJ|UDRPHQ
RPE\JJQDWLRQlUOlPSOLJHOOHUHMEnGHXUHWWHNRQRPLVNWRFKWLGVPlVVLJWSHUVSHNWLY
7HNQLVNDI|UXWVlWWQLQJDUDWWQ\WWMDI|UEHVSDULQJDYSHQJDURFKWLGlU
6FKDNW1\WWMDHQGHODYEHILQWOLJDVFKDNWI|UEnGHYHQWLODWLRQRFK9$GnGHWWDUWLGNUlYHU
EHUlNQLQJDUDYNRQVWUXNWLRQVDPWPHGI|UNRVWQDGHUI|UDWWJ|UDQ\DVFKDNWHOOHUI\OODLJHQLEMlONODJHW
%UDQG1\WWMDGHEHILQWOLJDXWU\PQLQJVYlJDUQDRFKNRPSOHWWHUDPHGHYHQWXHOODWLOOlJJI|UDWW
XSSI\OODEUDQGNUDYHQIUnQ%%5
1lUSUREOHPDWLNXSSVWnUXQGHUE\JJHWVJnQJDQSDVVDVHQO|VQLQJEDVHUDGSnHWWVDPVSHOPHOODQGHQ
EHILQWOLJDE\JJQDGHQRFKSURMHNWHWVPnO'HWWDJUXQGDVLDWWHQRPE\JJQDWLRQDQSDVVDVWLOOGHQ
EHILQWOLJDE\JJQDGHQVI|UXWVlWWQLQJDU6RPI|OMGNDQRI|UXWVlJEDUDSUREOHPXSSVWnRFKSnYHUND
EnGHHNRQRPLQVDPWWLGVSODQHQI|USURMHNWHW'HWWDPHGI|UH[HPSHOYLVDWWE\JJWLGHQNDQNRPPDDWW
I|UOlQJDV(WWDQQDWH[HPSHONDQYDUDDWWSURJUDPNUDYHQSnRPE\JJQDWLRQHQEHK|YHUUHYLGHUDV
3.1.3 Ekonomiska förutsättningar
9HUNVDPKHWHUVRPIO\WWDUIUnQVLQDEHILQWOLJDE\JJQDGHUL6WRFNKROPVLQQHUVWDGJ|UGHWRIWDVRPI|OMG
DYH[SDQVLRQVDPWGHK|JDK\URUQD'HWWDlUYDQOLJWEODQGI|UHWDJVRPK\UNRQWRUVORNDOHU'lUI|UNDQ
HQKRWHOOYHUNVDPKHWYDUDHQSURSRVLWLRQI|UlQGUDGDQYlQGQLQJ
)|UDWWXWI|UDHQlQGUDGDQYlQGQLQJDYYHUNVDPKHWE|UE\JJQDGHQDQDO\VHUDVRFKP|MOLJD
WLOOYlJDJnQJVVlWWQRJJUDQWVHV|YHU'HWWDI|UDWWLQWHULVNHUDHNRQRPLVNI|UOXVWVRPIDVWLJKHWVlJDUH
PHQlYHQVRPLQYHVWHUDUHLSURMHNWHW
(QYLNWLJDVSHNWDWWWDKlQV\QWLOOlUE\JJQDGHQV%7$0HGKMlOSDYGHQNDQHWWNYDGUDWPHWHUSULVWDV
IUDPRFKVWlUNDDUJXPHQWHWRPHQKRWHOOYHUNVDPKHWlUO|QVDPHOOHUHM
0nOHWI|UDOODKRWHOOYHUNVDPKHWHUlUDWWRPVlWWQLQJHQVNDEOLO|QVDP8W|YHUJlVWUXPEUXNDUKRWHOO
lYHQKDUHVWDXUDQJHUFDIpHURFKEDUHUVRPlU|SSQDI|UDOOPlQKHWHQI|U\WWHUOLJDUH
RPVlWWQLQJVP|MOLJKHWHU$QGUDH[HPSHOlUVSDNRQIHUHQVUXPVDPWIHVWORNDOHU
/lJHWSnYDUKRWHOOHWEHILQQHUVLJlUYLNWLJWI|UKXUVWRUGHQHNRQRPLVNDRPVlWWQLQJHQEOLU+DU
E\JJQDGHQEUDOlJHPHGILQXWVLNWRFKO\[LJDKRWHOOUXPlUVDQQROLNKHWHQVW|UUHDWWKRWHOOHWJnUPHG
YLQVWWURWVK|JDK\URU $QGHUVVRQ 

 'HWLE\JJQDGHQLQUHGVQnJRQ\WWHUOLJDUHERVWDGHOOHUQnJRQ\WWHUOLJDUHORNDOI|UKDQGHOKDQWYHUN
HOOHULQGXVWULµ 3%/

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

3. FAKTAINSAMLING
3.2 Krav på hotellbyggnader

3.2.3 Ljudkrav

3.2.1 Brandkrav

(QOLJW%%5VWlOOVGHWLQJDOMXGNUDYSnKRWHOOE\JJQDGHU'RFNlUGHWRYDQOLJWDWWKRWHOOKDUOlJUHOMXGNODVV
lQ&)|UDWWVWlUNDNRPIRUWHQ\WWHUOLJDUHI|UJlVWHUQDUHNRPPHQGHUDVOMXGNODVV$HOOHU% $QGHUVVRQ
 

,%)6%RYHUNHWVI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ  GHODVYHUNVDPKHWHULQLROLNDNODVVHUEHURHQGHSnDQWDO
SHUVRQHUVRPYLVWDVLE\JJQDGHQDQWDOYnQLQJDURFKKXUEUDNlQQHGRPSHUVRQHULE\JJQDGHQKDU
'HWILQQVIHPROLNDYHUNVDPKHWVNODVVHURFKKRWHOOKDPQDUXQGHUYHUNVDPKHWVNODVVVRPL%)6
GHILQLHUDVVRP

+RWHOONODVVLILFHULQJDU

´9HUNVDPKHWVNODVVHQRPIDWWDUXWU\PPHQGlUGHWYLVWDVSHUVRQHUVRPLQWHNDQI|UYlQWDVKDJRG
ORNDONlQQHGRPVRPKDUI|UXWVlWWQLQJDUDWWVMlOYDVlWWDVLJLVlNHUKHWRFKVRPLQWHNDQI|UYlQWDVYDUD
YDNQDµ %)6

3.3.1 Antal stjärnor

1HGDQOLVWDVGHNUDYVRPVWlOOVSnKRWHOOYHUNVDPKHW

(QOLJW5LNDUG%HUJVWHQ NODVVLILFHULQJVFKHISn9LVLWDRFKDNWLYLQRPGHQHXURSHLVNDKRWHOORUJDQLVDWLRQHQ
+RWUHF VlJHUKRWHOOVWMlUQRUYlOGLJWOLWHRPNYDOLWpQSnKRWHOOHW+RWHOOVWMlUQRUXWWU\FNHUHQGDVWKRWHOOHWV
XWEXG'HWVlJHULQJHWRPKRWHOOHWVDWPRVIlUOlJHRFKVHUYLFH'HWWDLQQHElUDWWHWWKRWHOOVRP
XSSI\OOHUNUDYHQI|UIHPVWMlUQRUNDQKDVlPUHLQUHGQLQJPLQGUHUXPRFKRWUHYOLJDUHSHUVRQDO

•

,QWHJRGORNDONlQQHGRP

•

6RYDQGHSHUVRQHU

•

.DQVMlOYDVlWWDVLJLVlNHUKHW

•

8WU\PQLQJVYlJDUVNDKDQ|GEHO\VQLQJ

•

(MXWU\PQLQJYLDI|QVWHU

•

7UHOOHU7UWUDSSKXVJRGWDVHMVRPHQGDXWU\PQLQJVYlJ

•

8WU\PQLQJVYlJVNDI|UVHVPHGYlJOHGDQGHPDUNHULQJ

•

8WU\PQLQJVSODQVNDÀQQDVLYDUMHJlVWUXP

•

$OODXWU\PPHQVNDI|UVHVPHGDQRUGQLQJI|UWLGLJXSSWlFNWRFKYDUQLQJYLG
EUDQG

•

0LQVW(,PHOODQYDUMHEUDQGFHOO JlVWUXPUlNQDVVRPHQEUDQGFHOO

•

0LQVW(FG|UUDUPRWNRUULGRURFKWUDSSKXV

•

<WVNLNWRFKEHNOlGQDGLXWU\PQLQJVYlJDU9lJJ&VGR7DN%VGR

•

0D[PWLOOQlUPDVWHXWU\PQLQJVYlJWUDSSKXV PHGVSULQNOHUNDQGHW
PD[LPDODDYVWnQGHW|NDPHG 

•

*nQJDYVWnQGLWUDSSRUUlNQDVWUDSSDQVK|MG[

9DGVlJHUKRWHOOVWMlUQRUHJHQWOLJHQ"

,GDJILQQVLQJHQJOREDOKRWHOONODVVLILFHULQJYLONHWPHGI|UDWWKRWHOOVWMlUQRUKDUROLNDEHW\GHOVHLOlQGHU
YlUOGHQ|YHU6HGDQKDURUJDQLVDWLRQHQ+RWUHFI|UV|NWVDPRUGQDVWMlUQPlUNQLQJHQDYKRWHOOSn
XSSGUDJDY(8L(XURSD+LWWLOOVKDURUJDQLVDWLRQHQO\FNDWVWDIUDPNULWHULHUVRPlUJUXQGI|U
NODVVLILFHULQJDYKRWHOORFKLGDJlUGHWOlQGHURFKKRWHOOLQRP(XURSDVRPKDUDQVOXWLWVLJ
6YHULJHlUHWWDYGHP'lUHPRWKDUFKDUWHUUHVRUDQGUDNUDYJlOODQGHNODVVLILFHULQJVV\VWHPSn
KRWHOOVWMlUQRU
.ODVVLILNDWLRQVV\VWHPHWPHGGHVVNULWHULHUlUVDPODWLHWWGRNXPHQWVRPJnUXQGHUQDPQHW´.ULWHULHU
µDY+RWHOVWDUVXQLRQRFKlUWLOOJlQJOLJI|UDOODSnKRWHOVWDUVHX
.ULWHULHUQDGHODVLQLWYnNDWHJRULHU
 2EOLJDWRULVNDNULWHULHUVRPPnVWHXSSI\OODVLQRPUHVSHNWLYHVWMlUQNODVV
 7LOOlJJVNULWHULHUGlUHWWYLVVWDQWDOSRlQJPnVWHXSSQnVI|UDWWHUKnOODGHQ
VWMlUQNODVVVRPGHREOLJDWRULVNDNULWHULHUQDLQGLNHUDU KRWHOVWDUV 
3.3.2 Målgrupp
9HPVNDKRWHOOHWE\JJDVI|U"
9LGSURMHNWHULQJDYHQKRWHOOYHUNVDPKHWYlOMVYLONHQPnOJUXSSKRWHOOHWVNDDWWUDKHUD'HQYDOGD
E\JJQDGHQVI|UXWVlWWQLQJDUNDQKDEHW\GHOVHI|UKRWHOOJHQUHQ(QVnGDQI|UXWVlWWQLQJlUWLOOH[HPSHO
E\JJQDGHQVNXOWXUKLVWRULVNDYlUGHRFKLYLONHQPnQGHWVNDEHYDUDVLQYlQGLJWVRPXWYlQGLJW,GDJlU
GHWEULVWSnIHPVWMlUQLJDKRWHOOL6WRFNKROPGlUI|UlUGHWOlPSOLJWDWWJ|UDHWWIHPVWMlUQLJWKRWHOO
$QGHUVRQ 

(QOLWHQKDQGERNRPEUDQGSURMHNWHULQJI|UDUNLWHNWHU6RÀH%OL[W.DUO6YDQWHVRQ 
3.2.2 Tillgänglighet
7LOOJlQJOLJKHWLHWWKRWHOODQSDVVDVWLOOEnGHHQK|MGQLYnRFKHQQRUPDOQLYn 6,666 
+|MGQLYnWLOOlPSDVLDOODDOOPlQQDXWU\PPHQVRPHQWUpORXQJHUHVWDXUDQJRFKNRUULGRUHU'HVVXWRP
lUDYDOODJlVWUXPWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDGHI|UUXOOVWROVEXQGQDSHUVRQHU,GHJlVWUXPPHQ
WLOOlPSDVHQQRUPDOQLYn
2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

3. FAKTAINSAMLING
3.3.3 Krav som påverkar planlösningen
,WDEHOOUHGRYLVDVNUDYHQOLJWVWDQGDUGI|UHWWIHPVWMlUQLJWKRWHOOL(8VRPSnYHUNDUSODQO|VQLQJHQ)|U
XWI|UOLJLQIRUPDWLRQPHGKHODNODVVLILNDWLRQVV\VWHPHWVRPUHGRYLVDUDOODNULWHULHUVHELODJD

3.4 Exempel på problem
([HPSHOSnSUREOHPVRPNDQXSSVWnYLGlQGUDGDQYlQGQLQJIUnQHQEHILQWOLJYHUNVDPKHWWLOOHQ
KRWHOOYHUNVDPKHW
3.4.1 Brand
+RWHOOJnUXQGHUNDWHJRULQYHUNVDPKHWVNODVVYLONHWLQQHElUEODQGDQQDWDWWSHUVRQHUVRPYLVWDVSn
KRWHOOLQWHKDUJRGORNDONlQQHGRPRFKNDQGHVVXWRPYDUDVRYDQGH9LGlQGULQJDYEHILQWOLJ
YHUNVDPKHWWLOOKRWHOOVWlOOVQ\DNUDYSnE\JJQDGHQRFKHYHQWXHOODMXVWHULQJDUPnVWHXWI|UDV
([HPSHOYLVNDQJnQJDYVWnQGHWWLOOQlUPDVWHXWU\PQLQJVYlJYDUDI|UOnQJWGlUI|UPnVWHQ\DDOWHUQDWLY
KLWWDVI|UDWWVlNHUVWlOODEUDQGVlNHUKHWHQ(WWDQQDWH[HPSHOlUDWWYlJJWMRFNOHNHQSnGHEHILQWOLJD
YlJJDUQDNDQYDUDLEHKRYDYDQSDVVQLQJWLOOGHQQ\DYHUNVDPKHWVNODVVHQVNUDY %%5DYVQLWW 
3nKRWHOOVWlOOVNUDYHWDWWYDUMHJlVWUXPVNDYDUDVLQHJHQEUDQGFHOO'HWLQQHElUDWWPHOODQYlJJDUVRP
VNLOMHUYDUMHJlVWUXPnWVNDPLQVWYDUDDYEUDQGNODVV(,'HWWDUHVXOWHUDULHQYlJJWMRFNOHNSnPP
YLONHWPHGI|UDWWYLVVDEHILQWOLJDYlJJDUEHK|YHUE\JJDVRPI|UDWWXSSI\OODNUDYHW 3DURF 
3.4.2 Tillgänglighet
(QQ\E\JJQDWLRQNDQGLPHQVLRQHUDVHIWHUWLOOJlQJOLJKHWVNUDYPHQYLGHQRPE\JJQDWLRQPnVWHKlQV\Q
WDVWLOOE\JJQDGHQVXWIRUPQLQJRFKNRQVWUXNWLRQVlUVNLOWE\JJQDGHUPHGHWWNXOWXUKLVWRULVNWYlUGH'HWWD
NDQ UHVXOWHUD L DWW WLOOJlQJOLJKHWVNUDYHQ EOLU VYnUDUH DWW XSSI\OOD HOOHU DWW GH XSSI\OOV L Vn OnQJ
XWVWUlFNQLQJVRPlUP|MOLJ
3.4.3 Akustik
9LGlQGUDGDQYlQGQLQJDYYHUNVDPKHWNDQVWRUDNRVWQDGHUXSSVWnYLG|QVNHPnOSnQ\OMXGNODVV
6lUVNLOWNDQGHWWDSUREOHPXSSVWnRPGHQEHILQWOLJDE\JJQDGHQHOOHUORNDOHQKDUHQEHW\GOLJWOlJUH
OMXGNODVVlQYDGGHQQ\DYHUNVDPKHWHQNUlYHUHOOHU|QVNDU

Tabell 1. Kriterier som påverkar planlösningen av framtida hotellbyggnader i Sverige
(Kriterier 2015-2020, Hotelstars union, hotelstar.eu)

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

4.LEDIGA BYGGNADER/2.$/(5
,GHWWDNDSLWHOOLVWDVNUDYRFK|QVNHPnOVRPVDWWVYLGV|NDQGHWDYOHGLJDE\JJQDGHUORNDOHU'HW
SUHVHQWHUDVlYHQROLNDI|UVODJVDPWHQMlPI|UHOVHDYE\JJQDGHUQDVHJHQVNDSHURFKI|UXWVlWWQLQJDUL
IRUPDYI|URFKQDFNGHODU

4.3 Tyréns

4.1 Krav och önskemål

Tyréns är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och har haft sitt kontor i denna
byggnad sedan 1998. Byggnaden är ritad av Tengbom Arkitekter AB och byggdes
mellan 1995-98. Då gjordes en ändring i detaljplanen eftersom ett parkeringshus under
byggnaden efterfrågades och bygglovet
godkändes 1995. Byggnaden består av nio
plan totalt och har en LOA på 7500 kvm.

*UXQGWDQNHQYLGYDODYE\JJQDGlUDWWGHQEHILQWOLJDYHUNVDPKHWHQDQWLQJHQKDUIO\WWDWHOOHUVND
IO\WWD'HWWDHIWHUVRPGHWLQWHILQQVQnJRQDQOHGQLQJDWWlQGUDHQIXQJHUDQGHYHUNVDPKHW,QQDQ
V|NDQGHWDYOHGLJDE\JJQDGHUORNDOHUSnE|UMDVWDVEnGHNUDYRFK|QVNHPnOIUDP.UDYHQVRPOLVWDV
QHGDQJHUJRGDI|UXWVlWWQLQJDURFK|QVNHPnOHQDQJHVVRPULNWOLQMHU
Krav

Önskemål

•

Centralt läge

•

Högt i tak

•

Goda förutsättningar för ljudisolering

•

Många fönster

•

Goda förutsättningar för schakt

•

Möjlighet till olika rumstyper

•

Goda förutsättningar vid evakuering

•

Takterrass eller balkong

•

Goda ekonomiska förutsättningar

•

Plats för restaurang och bar

•

Festlokal/konferensrum

•

Äldre byggnad

Det översta planet har en indragen våning
VRP VNDSDU HQ WHUUDVV , E\JJQDGHQ ÀQQV
bland annat två handelslokaler samt ett bibliotek och samlingssal för kontorsverksamhet.
Fastigheten har nyligen köpts av fastighetsrådgivningsföretaget Savills eftersom Tyréns
YDOW DWW Á\WWD WLOO HQ VW|UUH NRQWRUVORNDO QnJUD
minuter bort (Engström 2017).
4.3.2 Läge
Närmaste tunnelbana är Slussen och det tar
fem minuter med tunnelbanans röda eller
gröna linje att ta sig in till Stockholms city. I
RPUnGHWÀQQVHWWVWRUWXWEXGDYUHVWDXUDQJHU
och butiker.

4.2 Lediga byggnader/lokaler
'HWWDDYVQLWWOLVWDUWUHOHGLJDE\JJQDGHUVDPWHQOHGLJNRQWRUVORNDOVRPDYROLNDVNlOIO\WWDUHOOHUOlJJV
QHG'lUHIWHUSUHVHQWHUDVYDUMHI|UVODJPHUGHWDOMHUDW

Adress

Tyréns

Aquaria

Centralstationen

Kungsträdgården

Peter Myndes

Falkenbergsgatan 2

Centralplan 15

.XQJVWUlGJnUGVJDWDQ

Södermalm

Djurgården

City

Kungsträdgården

7500

1000



4250

1995-1998

1991



1899-1901

Kontor

Museum
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Bankkontor

(Hel byggnad)

(Hel byggnad)

EDFNH
Område
(LOA)
Byggår
Typ av verksamhet

Stadsmuseets

,QWHNODVVLÀFHUDGlQ ,QWHNODVVLÀFHUDGlQ

(Hel byggnad)
Blå

Grön

R

C

NODVVLÀFHULQJ
Beteckning i detaljplan

KH

4.4 Aquaria vattenmuseum

4.3.1 Bakgrund

P

4.3.3 Fakta om Södermalm
Södermalm är en stadsdel i Stockholms innerstad, även kallad “Söder”. Den är även
en av malmarna i Stockholm, tillsammans
med Norrmalm, Västermalm och Östermalm.
Dock hette stadsdelen Åsön fram till mitten på
WDOHWPHQE\WWHQDPQQlU1RUUPDOPELOdades (Hotellstockholmsöder 2018).
Fram till 1570-talet var Södermalms huvuduppgift att skapa bete åt borgarnas boskap
innan stadsdelen började bebyggas. Cirka
300 år senare var Södermalm väl bebyggt
och blev även hem åt arbetarklassen i samband med industrialiseringen (Hornsbruksgatan 2015).
Södermalm avgränsas av Slussen i norr och
6NDQVWXOOLV|GHU3n6|GHUPDOPÀQQVHWWVWRUW
utbud av restauranger, kulturella nöjen samt
shopping (Hotellstockholmsöder, 2018).

Bild 1. Aquaria Vattenmuseums huvudentré.
4.4.1 Bakgrund
$TXDULD YDWWHQPXVHXP Sn 'MXUJnUGHQ E\JJGHV
nU  0XVHHW HUEMXGHU XWVWlOOQLQJDU DY
YDULHUDQGH YDWWHQPLOM|HU 'HW ILQQV lYHQ HQ
UHJQVNRJVGHO HQ QRUGLVN GHO RFK HQ WURSLVN GHO
$TXDULD 
)UnQ E|UMDQ E\JJGHV KXVHW PHG DYVLNW DWW
DQYlQGDV VRP HWW PXVHXP PHQ Gn YDU GHW
9DVDPXVHHW
VRP
IO\WWDGH
LQ
$TXDULD
YDWWHQPXVHXPIO\WWDGHLQnURFKVHGDQGHVV
KDU E\JJQDGHQ JHQRPJnWW UHQRYHULQJDU
HIWHUVRP E\JJQDGHQ LQWH lU DYVHGG I|U DWW NODUD
DYGHWNOLPDWHWVRPILQQVLPXVHHW9HUNVDPKHWHQ
VNDOlJJDVQHULVOXWHWSn $TXDULD 
4.4.2 Läge
0XVHHW lU E\JJW Sn 'MXUJnUGHQV YlVWUD VLGD YLG
gVWHUVM|Q 0HG VSnUYDJQ HOOHU EXVV WDU GHW FLUND
 PLQXWHU DWW nND WLOO 6WRFNKROPV FLW\
%\JJQDGHQ lU EHOlJHQ L HWW RPUnGH RPULQJDW
DY SDUNHU VDPW Q|MHV RFK WXULVWDWWUDNWLRQHU
H[HPSHOYLV 6NDQVHQ *U|QD OXQG RFK $%%$ WKH
PXVHXP
4.4.3 Fakta om Djurgården
'MXUJnUGHQlUHQ|EHOlJHQFHQWUDOWL6WRFNKROP
1DPQHW 'MXUJnUGHQ NRPPHU IUnQ -RKDQ ,,, VRP
XQGHU WDOHW KDGH HQ GMXUJnUG PHG EODQG
DQQDW lOJDU Sn |Q 'MXUJnUGHQ lU HQ GHO DY
6WRFNKROPV 1DWLRQDOVWDGVSDUN VRP XWJ|U HWW
ULNVLQWUHVVHPHGHWWVlUVNLOWVN\GGLPLOM|EDONHQ'HW
ILQQV L GDJVOlJHW PnQJD YLVLRQHU RFK SODQHU I|U
|Q 'HWWD I|U DWW DWWUDKHUD IOHU EHV|NDUH
6WRFNKROP 
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4.5 Centralstationen

4.5.2 Läge och fakta om Stockholms centralstation

4.5.1 Bakgrund

&HQWUDOVWDWLRQHQOLJJHUFHQWUHUDGL6WRFNKROPRFK
lU HQ NQXWSXQNW I|U DOO NRPPXQLNDWLRQ LQRP
KXYXGVWDGHQ
)UnQ
FHQWUDOVWDWLRQHQ
JnU
SHQGHOWnJWXQQHOEDQDRFKEXVVDUWLOOKHODVWDGHQ
'HW JnU lYHQ WnJ RFK EXVVDU WLOO RPUnGHQ |YHU
KHODODQGHW

6WRFNKROPV FHQWUDOVWDWLRQ E\JJGHV PHOODQ nU
 RFK  RFK lU VHGDQ  HQ VWDWOLJ
E\JJQDG ,GDJ lJV FHQWUDOVWDWLRQHQ DY
-HUQKXVHQ -HUQKXVHQ Xn  %\JJQDGHQ ULWDGHV
DY DUNLWHNWHQ $GROI : (GHOVYlUG GRFN KDU GHQ
JHQRPJnWW RP RFK WLOOE\JJQDGHU HWW IOHUWDO
JnQJHU cU  XWI|UGHV GHQ VW|UVWD
I|UlQGULQJHQ QlU GHQ VWRUD FHQWUDOKDOOHQ
E\JJGHV , PLWWHQ Sn WDOHW NRSSODGHV
FHQWUDOVWDWLRQHQ
LKRS
PHG
6WRFNKROPV
WXQQHOEDQDJHQRPFHQWUDOKDOOHQ'HWWDYLDQ\D
JnQJWXQQODU VRP E\JJGHV XQGHU MRUGHQ
+LVWRULVND6WRFNKROP 

/lJHW JHU GLUHNW WLOOJnQJ WLOO DOO VHUYLFH EnGH LQQH L
KXVHWRFKLQlURPUnGHWPHGDYVHHQGHSnKRWHOO
NRQIHUHQV UHVWDXUDQJHU IULVNYnUG RFK VKRSSLQJ
%\JJQDGHQ KDU IOHUD LQJnQJDU PHG KXYXGHQWUpQ
Sn&HQWUDOSODQ

4.6 Kungsträdgården

+XVHWE\JJGHVLLWDOLHQVNUHQlVVDQVVWLOGlUHQWUpQ
YDU GHNRUHUDG PHG VWDW\HU DY *|WD RFK 6YHD
Sn YDUGHUD VLGD DY ULNVYDSQHW 'HVVXWRP YDU
KXVHW SU\WW PHG HQ NORFND L PLWWHQ DY
WDNYnQLQJHQ ,GDJ lU VWDW\Q DY *|WD RFK 6YHD
ERUWDRFKNORFNDQlUHUVDWWPHGHQVWDW\DY1LOV
(ULFVVRQ VRP YDU NRQVWUXNW|U DY MlUQYlJDUQD
&DSLWH[IDVWLJKHW 

4.6.1 Bakgrund

-HUQKXVHQ EHVNULYHU 6WRFNKROPV FHQWUDOVWDWLRQ
PHG RUGHQ ´+LVWRULVNW \WWUH PRGHUQW
LQQHKnOOµ &DSLWH[IDVWLJKHW 

cU  XWI|UGHV HQ WRWDOUHQRYHULQJ DY LQVLGDQ
2PE\JJQDWLRQHQ
JHQRPI|UGHV
av
DUNLWHNWI|UHWDJHW 7HQJERP $% RFK E\JJQDGHQ
KDU LGDJ LQWH P\FNHW NYDU DY VLQ XUVSUXQJOLJD
NDUDNWlU 'HW HQGD VRP ILQQV EHYDUDW IUnQ
E\JJQDGHQV XUVSUXQJ lU WUDSSDQ RFK YDOYHQ L
WDNHWYLGHQWUpQ 6WRFNKROPVNlOODQ 

/RNDOHQ OLJJHU Sn WUHGMH YnQLQJHQ RFK K\UV XW
VRP HWW NRQWRU PHG HQ \WD Sn  NYP
/RNDOHQ lU EHYDUDG L VLQ XUVSUXQJOLJD
UHQlVVDQVVWLO PHG PnQJD GHWDOMHU IUnQ KXVHWV
KLVWRULD /RNDOHQ KDU UHQRYHUDWV RFK lU LGDJ
XWUXVWDG PHG PRGHUQ VWDQGDUG DYVHHQGH 996
RFKYHQWLODWLRQ -HUQKXVHQXn 

, VOXWHW Sn WDOHW ULWDGHV E\JJQDGHQ DY
DUNLWHNWHQ(ULN/DOOHUVWHGWPHGV\IWHDWWEOLHQEDQN
cU  IO\WWDGH +HUQ|VDQGV HQVNLOGD EDQN LGDJ
NDOODG +DQGHOVEDQNHQ LQ L GHQQD E\JJQDG VRP
OLJJHUSnIDVWLJKHWHQ6W\USLQQHQPHGDGUHVVHQ
.XQJVWUlGJnUGVJDWDQ

,GDJlJVIDVWLJKHWHQDY9DVDNURQDQRFKDQYlQGV
VRP NRQWRUVE\JJQDG I|U EDQNHU EODQG DQQDW
'DQVNHEDQN

Bild 3. Vy från Kungsträdgården mot KungsträdgnUdsgatan 16.
4.6.3 Fakta om Kungsträdgården
3nWDOHWYDUSDUNHQHQGDVWPHQDGI|UKRYHWVRPWUlGJnUGRFKYDULQWHWLOOJlQJOLJI|UDOOPlQKHWHQ
)|UVW XQGHU WDOHW EOHY SDUNHQ DOOPlQ RFK KDU VHGDQ GHVV JHQRPJnWW HWW DQWDO lQGULQJDU
6WRFNKROP 
,GDJNDOODV.XQJVWUlGJnUGHQI|U6WRFNKROPVPHVWFHQWUDODSDUNRFKlUI|UXWRPHQP|WHVSODWVlYHQHQ
SODWV I|U HYHQW DY ROLND VODJ 3DUNHQ KDU PnQJD EHV|NDUH nUHW UXQW GlU PDQ NDQ SURPHQHUD JHQRP
N|UVElUVDOOpQSnYnUHQJnSnIHVWLYDOHUXQGHUVRPPDUHQRFKnNDVNULGVNRUSnYLQWHUQ

4.6.2 Läge

Bild 2. Insidan av Centralstationen.

%\JJQDGHQ lU ORNDOLVHUDG YLG .XQJVWUlGJnUGHQ
PHG QnJUD PHWHU WLOO WXQQHOEDQDQV EOnD OLQMH
LQQHUVWDGVEXVVDU VDPW HQ NRUW SURPHQDG WLOO
6WRFNKROP FLW\ %\JJQDGHQV YlVWUD NRUWVLGD lU
ULNWDG PRW .XQJVWUlGJnUGHQ RFK V|GUD OnQJVLGDQ
lU ULNWDG PRW HQ OXJQDUH JDWD 1lFNVWU|PVJDWDQ
%\JJQDGHQV QRUUD VLGD KDU GHOYLV HQ PLQGUH
LQQHUJnUG RFK L |YULJW VDPPDQNRSSODGH
E\JJQDGHU7RWDODDUHDQOLJJHUSnNYPRFK
E\JJQDGHQKDUHWWNlOODUSODQI|OMWDYVMXYnQLQJDU
SnYlVWUDVLGDQRFKIHPYnQLQJDUSn|VWUD
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4.7 För- och nackdelar
Nedan listas de fyra alternativens för- och nackdelar baserat på de krav och önskemål som ställts.

Fördelar

Tyréns
• Centralt läge
• Goda tekniska
förutsättningar
• Takterrass
• Plats för bar

•
•

Nackdelar

Aquaria
• Centralt läge
• Plats för restaurang
och bar

Centralstationen
• Centralt läge
• Högt i tak
•

Många fönster

•

Möjlighet till olika
rumstyper

Svårt att få ljus till •
•
husets kärna
•
Ej äldre byggnad
•
•

•

Äldre byggnad

•

rumstyper

Svårt att dra rör
genom byggnaden
eftersom det är ett
plan i en byggnad

För litet för festlokal/ •

Varken takterrass

konferensrum

eller balkong

Lågt i tak
Få fönster
För litet för olika

Ej äldre byggnad

•

Kungsträdgården
• Centralt läge
• Högt i tak
• Goda tekniska
förutsättningar
• Möjlighet till olika
rumstyper
• Takterrass
• Äldre byggnad

•

Få fönster i två av
fasaderna

Otillräckligt plats för
restaurang och bar

•

Otillräckligt plats för
festlokal/konferensrum
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5. VAL AV BYGGNAD
I detta kapitel presenteras den valda byggnaden. Här redovisas motivering, byggnadens historia,
område, utformning samt egenskaper.

5.1 Motivering
Efter jämförelsen mellan de lediga byggnaderna och kontorslokalen valdes huset på Kungsträdgårdsgatan 16. Utöver det centrala läget har byggnaden ett kulturhistoriskt värde som beaktats och bevarats i sitt ursprungliga utseende utvändigt. Husets historia är även en faktor till att det blev valt. ByggQDGHQKDUI|UXWVlWWQLQJDUVRPJ\QQDUHQlQGUDGDQYlQGQLQJHIWHUVRPGHQEHILQWOLJDYHUNVDPKHWHQ
är ett kontor vilket innebär att egenskaper som fönster, ventilation och en stor entréhall redan är
EHILQWOLJD

5.2 Illustrationsplan
Det gula området på kartan nedan visar fastighetens placering.
Bild 4. Kryssvalven hade jugeQddekor med
inredning i mörk mahogny.

Bild 6. Fasadritning från 1919.

Genom åren har byggnaden genomgått IOHUD
RP RFK WLOOE\JJQDWLRQHU 5HGDQ nU 
genomfördes en stor renovering, där det tornförsedda taket på byggnadens hörnhus mot
Kungsträdgården byggdes om för att frambringa en vindsvåning. Samma år gjordes även
en tillbyggnad på husets gatudel mot
Näckströmsgatan i syfte att skapa ett nytt
kontorsplan samt en inredd vindsvåning (Planbeskrivning för Styrpinnen 15, 2009).
Åren 1960, 1974 och 1995 genomfördes stora
renoveringar invändigt. Den största förändringen skedde år 1974 av företaget Tengbom AB
som genomförde en totalrenovering av byggnadens insida samt en tillbyggnation av ett
IOlNWUXPSnWDNHW 6WRFNKROPVNlOODQ 

5.3 Bakgrund

Idag är det inte mycket som är bevarat invändigt av byggnadens ursprungliga karaktär
(Byggnadsinventeringen
City,
Stockholms
stads-museum,1985).

Huset på Kungsträdgårdsgatan 16 byggdes mellan 1899-1901 och täcker hela fastigheten Styrpinnen
15.Till en början var byggnaden tänkt att bli en kontorsfastighet i bottenplan med bostäder i
övreplan, bland annat två stycken sextonrummare. Byggnaden ägdes av Hernösands enskilda bank,
idagkallad Handelsbanken. Tidigare hade banken sitt kontor på Drottninggatan 6 i Stockholm, men
kortHIWHU IO\WWDGH EDQNHQ VLWW NRQWRU WLOO +DPQJDWDQ  YLG 1RUUPDOPVWRUJ , RFK PHG DWW EDQNHQ
H[SDQGerade mot slutet av 1800- talet, önskades ett nytt bankhus och det resulterade i att hela
byggnadenblev ett bankkontor. Därmed blev Härnösands enskilda bank först med att resa ett
affärsbankspalatslängs Kungsträdgårdsgatan (Andersson & Bedoire 1981, s.436-437).
Fasaden ritades av arkitekten Erik Lallerstedt och består av kalksten med skulpterade utsmyckningar
av gotlandssandsten (Andersson & Bedoire 1981, s.436-437). Inredningen samt planlösningen utfördes
av Ture Stenberg. Insidan inleds med en stor expeditionshall i entrén följt av stora fönster mot Näckströmsgatan. Expeditionshallen var utrustad med mörk mahogny inredning och täcktes tidigare av
ljusa kryssvalv som var försedda med jugenddekor (Byggnadsinventeringen City 1985). Dock är varken
kryssvalven eller den ursprungliga inredningen bevarad i dagsläget.

Bild 7. Fasadritning från 1974.
Byggnaden består av två delar med varierande byggnadsvolymer, fasader, byggnadshöjder och antal våningar. Ena delen (byggnadens hörnhus) är mot Kungsträdgårdsgatan
och andra delen (byggnadens gatudel) är mot
Näckströmsgatan(Byggnadsinventeringen City,
Stockholms stadsmuseum, 1985).
Sedan 2009 ägs byggnaden av Vasakronan.
Byggnaden är grönklassad av Stockholms
6WDGVPXVHXP RFK FHUWLILHUDG Sn JXOGQLYn
enligt LEED Guld(Vasakronan.se, 2018). Idag
används byggnaden som bankkontor åt bland
annat Danske bank, Danica Pension och Danske Capital (Planbeskrivning för Styrpinnen 15,
Norrmalms stadsförvaltning, 2009-01-29).

Bild 5. Fasadritning från 1899.
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5.4 Svårigheter som kan uppstå
Eftersom byggnaden på Styrpinnen 15 varit
bank och bankkontor sedan år 1901, kan vissa
handlingar vara sekretessbelagda, vilket medför komplikationer.
Problem kan även förekomma då byggnaden
är grönklassad av Stockholms stadsmuseum,
vilket kan begränsa i vilken utsträckning ändringar får utföras.

5.5 Kungsträdgården
Under 1400-talet användes Kungsträdgården
som köksträdgård, kallad kålgård. Från gården
levererades stora mängder grönsaker och
kryddor till hovet (Norrmalm myor, 2009).
På 1600-talet, under Erik XIV:s tid, besökte
Gustav II Adolf Tyskland och tog med sig några
buxbomplantor. Det var först vid denna tidpunkt som Kungsträdgården förändrades.
'URWWQLQJ .ULVWLQD |QVNDGH HWW OXVWKXV RFK ILFN
det byggt på Kungsträdgården. Drottningen
tog in en holländsk trädgårdsmästare för att
rusta upp parken till en nordisk barockträdgård.
År 1648 kallades den franska trädgårdsdesignern André Mollet från Frankrike för att designa
om den nordiska trädgården till en mer fransk
stil efter förebild från slottet i Versailles.
Endast hovet hade tillträde till trädgården. För
att hindra allmänheten från att komma in på
området beslöt man att bygga en stenmur runt
hela trädgården. Stenmuren stod färdig år 1664
(Stockholmskällan u.å.).

Trädgården kom att genomgå många förändringar under tidens gång. Mot slutet av 1700-ta-let
användes byggnaden i parken till Kungliga
dramatiska teatern. Under en föreställning den 24
november år 1825 brann byggnaden ned och
kvar fanns endast rester av stenmuren. Några år
senare revs det sista av muren runt trädgården
(Stockholmskällan u.å.).

+XVHWVJDWXGHOPRW1lFNVWU|PVJDWDQEHVWnUDYI\UDYnQLQJDUHQLQUHGGWDNYnQLQJRFKHWWI|UK|MWWDN
PHGSODWVI|UÁlNWUXP'HQGHOHQDYE\JJQDGHQKDUHQIDVDGDYYLWSXWVPHGERWWHQYnQLQJDYJUn
kalksten. Husets fasad mot innergården är av gul sprutputs.

8QGHUPRGHUQLVPHQILUDGHVWDGHQVLWWnUVMXELleum och till det byggdes scen, kiosker, fontäner
VDPWHWWWHKXVLWUlGJnUGHQ1lUILUDQGHWYDU|YHU
W\FNWH PDQ RP GH lQGULQJDU VRP JMRUWV RFK YDOGH DWW EHKnOOD GHP 'HVVD lQGULQJDU ILQQV NYDU
lQidag (Stockholmskällan u.å.).
Idag är trädgården en offentlig plats som är
tillgänglig för alla och heter Kungsträdgården.
Kungsträdgården är Stockholms äldsta trädgård
RFKlUNlQGI|UGHMDSDQVNDN|UVElUVWUlGHQVRP
blommar i slutet av april och som importerades år
1998 (Wester 2014).

%LOG'HQEHÀQWOLJDIDVDGHQPRW1lFNVWU|PVJDWDQ

Bild 9. Körsbärsträden på Kungsträdgården idag.

5.6 Byggnadens utformning och element
Nedanstående fakta hämtas från Stockholms
stadsmuseums Byggnadsinventeringen från 1985
samt gällande planbeskrivning för fastigheten
Styrpinnen 15 från år 2009.
5.6.1 Byggnadens fasader
Byggnadens hörnhus mot Kungsträdgårdsgatan
16 består av fem våningar, en takvåning med
terrass (plan 7) och en inredd vindsvåning (plan
  )DVDGHQ Sn K|UQKXVHW lU DY OMXVJUn NDONVWHQ
med lister av sandsten och en takvåning i grön
kopparplåt.

%LOG6HNWLRQVY\IUnQQRUGRVW

Bild 8. Kungsträdgården under 1700-talet.
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5.6.2 Entrén

5.6.4 Övriga entréer, trapphus och vilplan

5.7 Tekniska egenskaper och underhåll

Huvudentrén vid byggnadens hörnhus har ett
golv och trappa av vit marmor. Väggpanelen i
denna entré är av gröngrå marmor på nedre
delen och gulmarmorerad stucco-lustro på
resterande delen av väggen.

Byggnaden har totalt tre entréer. En huvudentré,
en gästentré och en bakentré på Näckströmsgatan 1. Dessa entréer har golv och trappor av grå
kalksten med grönmålat järnräcke i jugend stil.

Följande information hämtas från Vasakronans hemsida under rubriken “Nyheter och fakta om
Styrpinnen 15” samt gällande detaljplan för fastigheten Styrpinnen 15.

,KXVHWÀQQV\WWHUOLJDUHWYnWUDSSKXVbYHQGHVVD
trapphus inleds med enstaka halvfranska släta
pardörrar. Trapphusen består av moderna fönster
RFKYLGHWWXWDYWUDSSKXVHWÀQQVHQPRGHUQKLVV

,GDJlUIDVWLJKHWHQPLOM|FHUWLILHUDGJXOGHQOLJWPLOM|FHUWLILHULQJVV\VWHPHW/(('YLONHWLQQHElUDWWKXVHWV
XWUXVWQLQJRFKGULIWELGUDUWLOOHQOnJPLOM|EHODVWQLQJ)|UDWWEHKnOODGHQQDFHUWLILHULQJPnVWHGlUI|UDOOD
hyresgästerna känna till och följa ramar samt riktlinjer som gäller för denna klass.

I byggnadsinventeringen från Stockholms stadsmuseum 1985, har WDNHW beskrivitV på detta sätt:
“Spegelvälvt tak bemålat med antikiserDQGHP\WRORJLVNDILJXUHURFKDNDQWXVRUQDPHQW
i gult och vitt, lunetter med målad dekor i form
av putti och festonger etc i pastellfärger”.

5.6.5 Bevarat efter ombyggnationen 1995
År 1995 gjordes en totalrenovering på byggnadens
insida. Det som bevarades efter ombyggnationen
var byggnadens utformning från 1910-talet. Det
som bevaras invändigt är endast små mängder av
äldre inredning, marmorerade väggar samt de dekorativt utformade taken med utsparade fält som
var målade i stjärndekor. Dessutom bevaras styrelserummet med utsikt över Kungsträdgårdsgatan i
byggnadens första våning, plan 3.

0LOM|FHUWLILHULQJ

5.7.2 Avfall och källsortering
, E\JJQDGHQV NlOODUSODQ SODQ  Sn 1lFNVWU|PVJDWDQ  ILQQV PLOM|UXP VRP JHU K\UHVJlVWHUQD P|jlighet till källsortering i själva huset. Där kan man källsortera pentrysopor, kartonger, glas, elektronik
och ljuskällor.
Vasakronan ansvarar för möblering och rengöring i miljörummet samt tömning och hämtning av avfallen på egen bekostnad. Vad gäller sortering av övrigt skräp, som exempelvis pappersåtervinning
och grovsopor, ansvarar hyresgästerna för denna sortering på egen hyresdel av byggnaden. Dock
ILQQVP|MOLJKHWI|UK\UHVJlVWHUQDDWWEHVWlOODHJHQKlPWQLQJYLD9DVDNURQDQVHQWUHSUHQ|U5DJQ6HOOV
Hämtningen görs då på hyresgästernas kontor och körs iväg för återvinning.
5.7.3 Inomhusklimat
%\JJQDGHQVYHQWLODWLRQVV\VWHPEHVWnUDYEnGHWLOORFKIUnQOXIWPHGNRPIRUWN\OD'HWILQQVHQWHUPRstat i varje lokal som är kopplad till fastighetens ventilationssystem i syfte att ge hyresgästerna möjlighet att justera temperaturen efter egna önskemål. Systemets drifttider är idag anpassade efter kontorstider. Dock kyls och värms fastigheten med hjälp av fjärrvärme och fjärrkyla.
För att säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller kraven från Boverket, genomförs en
så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en gång var tredje år.
5.7.4 Underhåll utomhus
Underhåll av trottoaren och gatan utanför byggnaden ansvarar kommunen för. Detta gäller både
snöröjning samt städning och övrigt underhåll.

%LOG'HQEHILQWOLJDHQWUpQIUnQ
.XQJVWUlGJnUGVJDWDQ
5.6.3 Trapphus
Trapphuset består av en spiraltrappa med en
modern hiss i trappspindeOn. Trapphuset går från
entréplan till takvåningen på plan 7. Trapporna
är i vit marmor med träräcke. Mellan varje YnQLQJ
ILQQV WUlVSU|MVDGH I|QVWHU PHG UnJODVrutor. Varje
ny våning i trapphuset inleds med ett trapplan
med
helfranska
pardörrar.
Golvet
i trapplanet och trappan är i vit marmor och
taket är dekorerat med stucklister i tandsnitt.

Bild 13. Det bevarade styrelserummet.

5.7.5 Brandhantering

5.6.6 Sekretess

Fastigheten är utrustad med brandlarm som är direkt kopplad till SOS. Sedan 2001 arbetar Vasakronan med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det som hyresgästerna ansvarar för är att på varje
SODQVNDGHWILQQDV

Källarplanet i fastigheten är sekretessbelagt eftersom byggnaden idag används som ett bankkontor. Med hänsyn till detta redovisas endast
VWRPPHQLNlOODUSODQHWQlUGHWEHÀQWOLJDVNLFNHW
gestaltas.

- Synliga och tydliga utrymningsplaner
- Brandsläckare till hands
- Fria utrymningsvägar i lokalen, grannars utrymning genom planet, trappor samt portuppgångar
5.7.6 Internet access och övriga IT-tjänster
)DVWLJKHWHQlUI|UVHGGPHGÀEHUDQVOXWQLQJYLDH1HWYLONHWJHUK\UHVJlVWHUP|MOLJKHWHQWLOON|SDYYDOIUL
service av Vasakronans IT-partner Excanto. Företaget erbjuder alla hyresgäster Internet-access, drift,
molntjänster, hårdvara samt övriga IT-tjänster. Utöver det får hyresgäster direkt tillgång till personlig
hjälp och support av Excantos Servicedesk.
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6. RESULTAT
I detta kapitel presenteras resultatet
och ett gestaltningsförs-lag redovisas.

av

H[DPHQVDUEHWHW,

frågeställningarna

besvaras

9LONDEHILQWOLJDYHUNVDPKHWHUlUOlPSOLJDVWDWWJ|UDRPWLOOKRWHOO"
Sverige följer BBR för att verkställa krav på exempelvis tillgänglighet och brand. Vid ändrad användning kan de nya kraven ha en negativ inverkan på projektet. Eftersom det ställs liknande krav på kontor och hotell konstateras att ett kontor är lämpligt att göra om till en hotellverksamhet. Kontorslokaler
har som fordran att uppfylla dessa krav eftersom det exempelvis är många personer som vistas i
byggnaden. Av den orsaken undviks stora nWJlUGHU i bjälklag och trapphus vid ombyggnation,
speciellt om huset har ett kulturhistoriskt värde och måste bevaras i viss mån (Anderson, 2018).
, HQ NRQWRUVE\JJQDG ILQQV WRDOHWWHU N|N RFK RPNOlGQLQJVUXP PHG GXVFK )|U GHVVD ILQQV UHGDQ
H[LVWHUDGH VFKDNW VRP NDQ Q\WWMDV 'RFN EHK|YV EODQG DQQDW IOHU WRDOHWWHU RFK EDGUXP L HQ
KRWHOOYHUNVDPKHW YLONHW PHGI|U IOHU nWJlUGHU L EMlONODJHQ (Q O|VQLQJ lU DWW I|UVWRUD GH EHILQWOLJD
schakten.
(IWHUVRPGHWlUPnQJDSHUVRQHUVRPYLVWDVLNRQWRUVORNDOHUILQQVGHWUHGDQHWWGLPHQVLRQHUDWYHQWLODtionssystem som kan nyttjas.
Anledningen till att en bostadsverksamhet inte varit ett alternativ för ombyggnation till hotell i
H[DPHQVDUEHWHW WURWV DOOD I|UXWVlWWQLQJDU lU Sn JUXQG DY ERVWDGVEULVWHQ L 6WRFNKROP 'HW EHK|YV
IOHU ERVWlGHUL KXYXGVWDGHQ RFK DWW lQGUD HQ EHILQWOLJ ERVWDGVYHUNVDPKHW WLOO HQ KRWHOOYHUNVDPKHW
VNXOOH KlPPDStockholms bostadsmarknad.

.DQIDVWLJKHWHQE\JJDVRPWLOOHQKRWHOOYHUNVDPKHW"
)DVWLJKHWHQ6W\USLQQHQLQJnUVRPHQGHODY´GHQKLVWRULVNDVWHQVWDGHQµHQOLJW6WRFNKROPV|YHUVLNWsplan, ÖP99. Där är fastigheten märkt med användningsbestämmelsen C1, vDUsamhetbestämmelsen
K1 och skyddsbestämmelser Q1 och Q2.
Att fastigheten är märkt med användningsbestämmelsen C1, innebär att fastigheten kan användas
som hotell, kontor, föreningslokal, restaurang, bibliotek, teater, bio eller kyrka.
Likväl är fastigheten märkt med varsamhetsbestämmelsen K1 i kommunens plankarta, vilket betyder
att tillägg i form av nya balkonger och tilläggsisolering i fasad inte är tillåtet. Alla fönster mellan tak
och bottenvåning ska bevaras. Om E\WH av fönster förekommer skall de nya fönsterna utformas med
samma material samt dimensioneras som de ursprungliga. Ändringar av fastighetens takvåning och
bottenvåning ska anpassas till byggnadens ursprungliga karaktär och en tillbyggnad eller
ombyggnad får inte dominera byggnadens fasader.
)DVWLJKHWHQ lU lYHQ PlUNW PHG VN\GGVEHVWlPPHOVHUQD 41 och Q2 RFK GHILQLHUDV L |YHUVLNWVSODQHQ
som:
%\JJQDGHQInULQWHI|UYDQVNDV)DVDGHQRYDQI|UERWWHQYnQLQJHQ
Q1
mot gata ska bevaras.
Hela det invändigt trapphuset mot Kungsträdgårdsgatan ska
Q2 bevaras.

+XUVNXOOHHWWJHVWDOWQLQJVI|UVODJVHXWSnGHQYDOGDE\JJQDGHQ"
)|OMDQGHSODQO|VQLQJDUSUHVHQWHUDUNlOODUSODQHQWUpSODQW\SSODQSODQPHGEDUPRW
Kungsträdgården samt plan 8 med sviter. Typrum framställs och en beskrivning ges.
2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.1 Källarplan
%HÀQWOLJSODQO|VQLQJ
(IWHUVRPNlOODUSODQHWlUVHNUHWHVVEHODJWUHGRYLVDVHQGDVWVWRPPHQVDPWYLVVDLFNHElUDQGHYlJJDU

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.1.2 Rivna väggar
Icke bärande väggar rivs för att möjliggöra utrymmen för bland annat städrum, gym samt omklädningsrum.

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.1.3 Ny planlösning
.lOODUSODQHWEHVWnULVW|UVWDGHODYWHNQLNVDPWROLNDW\SHUDYI|UYDULQJRFKVWlG+lUÀQQVlYHQWUHVW\FNHQ
omklädningssrum. Ett för herr, ett för dam och ett som är tillgänglighetsanpassat. Källarplanets vänstra del är
avsedd för gäster som kan nyttja gymmet eller få en spabehandling.
Till källarplanet går HISS 2, HISS 3 och det nya lyftbordet samt TRAPPA 4 och spiraltrappan. Lyftbordet
används som en godshiss och går mellan plan 1 och 2. Spiraltrappan går mellan plan 1-3.

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.2 Entréplan
%HÀQWOLJSODQO|VQLQJ
,GDJEHVWnUHQWUpSODQHWDYQLRVW\FNHQNRQWRUVUXPHWWYLQSURYQLQJVUXPSHUVRQDOUXPRFKHQVWRU
UHFHSWLRQ
%\JJQDGHQLQOHGVDYHQVWRUOMXVKDOOIUDPWLOOUHFHSWLRQHQ7LOOJlQJOLJKHWVNUDYKDULQWHWLOOOlPSDWVWURWV
ÁHUDQLYnVNLOOQDGHULVDPPDSODQ
'HWÀQQVWUHHQWUpHUSnGHWWDSODQ7YnDYGHPlUKXYXGHQWUpHURFKOLJJHUSn.XQJVWUlGJnUGVJDWDQ
'HQWUHGMHHQWUpQOLJJHUSn1lFNVWU|PVJDWDQRFKDQYlQGVVRPSHUVRQDOHQWUp
3ODQHWKDULGDJWUHVW\FNHQVPnSHUVRQKLVVDU

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.2.2 Rivna väggar
Storleken på entréhallen bevaras. Majoriteten av de icke bärande väggarna rivs för att göra plats för
både restaurang samt café och bar.

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.2.3 Ny planlösning
Entréplanet förses med ett café/en bar och en restaurang som är öppna för allmänheten. Till dem
ILQQVHWWN|NWUHVW\FNHQ:&QRFKHQ5:&
6WRUOHNHQSnHQWUpKDOOHQEHYDUDVGRFNWLOONRPPHUORXQJH\WDI|UKRWHOOJlVWHU
3nGHWWDSODQÀQQVlYHQSHUVRQDOUXPVRPlUDYVHWWI|UKRWHOOSHUVRQDO3HUVRQDOUXPPHWOLJJHULDQVOXWning till personalentrén.
)|UDWWXSSI\OODWLOOJlQJOLJKHWVNUDYHQE\JJVHQSHUVRQKLVVYLGKXYXGHQWUpQ'HVVXWRPWLOONRPPHU
+,66VRPJnUIUnQHQWUpSODQWLOORFKPHGSODQ(QUDPSWLOOlPSDVlYHQLPLWWHQDYE\JJQDGHQ
PHGOXWQLQJHQ)|UJRGVPRWWDJQLQJYLDSHUVRQDOHQWUpQE\JJVHWWO\IWERUGVRPJnUPHOODQSODQ
SODQRFKSODQ

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.3 Typplan
%HÀQWOLJSODQO|VQLQJ
,GHWEHÀQWOLJDOlJHWEHVWnUGHÁHVWDSODQHQXWDYNRQWRUVORNDOHUVDPWNRQIHUHQVUXP1HGDQYLVDVSODQ
8QLNWI|UMXVWGHWWDSODQ 3ODQ lUVW\UHOVHUXPPHWVRPEHYDUDWVVHGDQnUVDPWVSLUDOWUDSSDQPRW
1lFNVWU|PVJDWDQVRPHQGDVWOHGHUWLOOGHWWDSODQ7UDSSDQÀQQVLQWHLE\JJQDGHQV|YULJDW\SSODQHU

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.3.2 Rivna väggar
Majoriteten av de icke bärande väggarna rivs. Detta för att nyttja planet fullständigt genom att få in så
många rum som möjligt, med hänsyn till brand- och tillgänglighetskrav.
6WRPPHRFKWUDSSKXVEHYDUDVLVLQEHÀQWOLJDNDUDNWlU

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.3.3 Ny planlösning
Nedan visas ett gestaltningsförslag på ett typplan. Unikt för just detta plan (Plan 3) är styrelserummet som
måste bevaras i sitt ursprungliga skick samt spiraltrappan i mitten som går från källarplan till plan tre. I
övriga typplan används dessa ytor till två sviter och eWW dubbelrum.
Totalt ryms 17 gästrum på ett typplan, förutom på plan 3 som rymmer 14 gästrum. Alla fyra rumstyper
ILQQVWLOOJlQJOLJDSnGHVVDSODQ'HWILQQVHQNHOUXPGXEEHOUXPIDPLOMHUXPRFKVYLWHU
På alla typplan förbinder en korridor byggnadens alla trapphus. Korridoren är tillgänglighetsanpassad
och planet uppfyller de brandkrav som ställs.
,PLWWHQDYDOODSODQÀQQVVWlGUXPRFKI|UUnGVRPlUDYVHGGI|UVWlGSHUVRQDORFKOLQQH

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.4 Plan 7
%HÀQWOLJSODQO|VQLQJ
%\JJQDGHQEHVWnUDYWYnE\JJQDGVYRO\PHURFKGHWV\QVW\GOLJWLGHWWDSODQ,K|UQKXVHWÀQQVLGDJnWWD
VW\FNHQNRQWRUYDUDYWUHKDUXWVLNWPRW.XQJVWUlGJnUGHQ(IWHURPE\JJQDWLRQHQDY7HQJERP$%WLOONRP
HWWÁlNWUXPSnWDNHWRYDQI|USODQVRPlULDQVOXWQLQJWLOO3ODQ8QLNWPHGGHWWDSODQlUWHUDVVHQVRP
RPVOXWHUE\JJQDGHQVIUDPVLGD

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.4.2 Rivna väggar
Rivning av samtliga icke bärande väggar. Väggar i trapphuset mot spiraltrappan rivs i avsikt att återVNDSDWUDSSKXVHWWLOOVLWWXUVSUXQJOLJDVNLFN%HÀQWOLJDG|UUDUEHYDUDVLVnOnQJXWVWUlFNQLQJVRPP|MOLJW

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.4.3 Ny planlösning
Utrymmet med utsikt över Kungsträdgården byggs om till en bar med 4 sittplatser och är öppen för
allmänheten. Baren ger även möjlighet för gästerna att njuta av terassen. Till baren hör tre stycken
toaletter, varav en ärHQ RWC.
3nGHWWDSODQÀQQVWYnVYLWHURFKWYnGXEEHOUXP75$33$RFK75$33$I|UELQGVPHGHQ
JHQRPJnHQGHNRUULGRU75$33$DQYlQGVSnGHWWDSODQVRPHQEUDQGXWU\PQLQJVYlJ

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.5 Plan 8
%HÀQWOLJSODQO|VQLQJ
3ODQlUE\JJQDGHQV|YHUVWDSODQVRPHQGDVWRPIDWWDUK|UQKXVHW'HQQDGHOKDUVPnI|QVWHUXWPRW
.XQJVWUlGJnUGVJDWDQRFK1lFNVWU|PVJDWDQ
3nGHWWDSODQILQQVLGDJWYnNRQWRUVODQGVNDSHWWNRQWRUVUXPRFKHWWNRQIHUHQVUXPPHGJODVYlJJDU
,GDJLQQHKnOOHUSODQHWLQJHQKLVV

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.5.2 Rivna väggar
Samtliga icke bärande väggar rivs för att nyttja planet maximalt.

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.5.3 Ny planlösning
Den nya planlösningen innehåller tre sviter som är unika i sin form. En utav sviterna har utsikt mot
Kungsträdgården och resterande har utsikt mot Näckströmsgatan.
7LOOGHWWDSODQILQQVHQVWRUKLVV+,66VRPJ|UGHWP|MOLJWDWWnNDQHUWLOO|QVNDWSODQ75$33$RFK
75$33$I|UELQGVPHGHQNRUULGRU75$33$DQYlQGVSnSODQVRPHQEUDQGXWU\PQLQJVYlJgYULJDIULD
\WRUNDQP|EOHUDVPHGH[HPSHOYLVVLWWSODWVVnOlQJHGHWLQWHEORFNHUDUXWU\PQLQJVYlJDU

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.3.6 Typrum

)DPLOMHUXP

7RWDOWILQQVGHWI\UDROLNDUXPVYDULDQWHUHQNHOUXPGXEEHOUXPIDPLOMHUXPRFKVYLWHU'HWILQQVlYHQVMX
VW\FNHQUXOOVWROVDQSDVVDGHGXEEHOUXP

7RWDOWÀQQVGHWI\UDVW\FNHQIDPLOMHUXP(WWIDPLOMHUXPOLNQDUHWWGXEEHOUXPVNLOOQDGHQlUDWWGHWÀQQVHWW
H[WUDUXPPHGHQHQNHOVlQJVDPWDWWDUEHWVSODWVHQÁ\WWDWVLQLGHWWLOODJGDUXPPHW

6DPWOLJDJlVWUXPlUXWIRUPDGHHIWHUKXVHWVEHÀQWOLJDVWRPPH1\DYlJJDUE\JJVVRPOlJHQKHWVDYVNLOMDQGHYLONHWLQQHElUDWWGHKDUHQWMRFNOHNSnPPI|UDWWEnGHJ|UDYDUMHUXPWLOOHQHJHQEUDQGFHOO
PHQlYHQI|UDWWOnVDXWEXOOHU
$OODJlVWUXPlUXWUXVWDGHHQOLJW(8NUDYHQI|UHWWIHPVWMlUQLJWKRWHOO([HPSHOYLVVNDDOODUXPLQQHKnOOD
HQPLQLEDUKDWLOOJnQJWLOOHQDUEHWVSODWVRFKYDUDLQUHGGDPHGHQVlQJYDUVEUHGGlUPLQVWPP)|U
PHUXWI|UOLJLQIRUPDWLRQRP(8NUDYHQVHELODJD

(QNHOUXP'XEEHOUXP)DPLOMHUXP
6YLW
5$UXP
 NYP  NYP  NYP  NYP  NYP
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6YLW
7RWDOWÀQQVGHWVW\FNHQVYLWHU9DUMHVYLWlUXQLNLVLQXWIRUPQLQJ([HPSOHWQHGDQlUSnHQVYLWSn
SODQPHGI|QVWHUPRW1lFNVWU|PVJDWDQ'HWÀQQVlYHQHQVRIIJUXSSVDPWSODWVI|UHWWERUGPHG
VLWWSODWVHU

7RWDOWVW\FNHQUXP
Tabell 2. En sammanställning av antalet rum och rumsvarianter på varje plan.
*RA-rum = Rullstolsanpassade rum
(QNHOUXP

'XEEHOUXP

7RWDOWILQQVGHWI\UDVW\FNHQHQNHOUXPVRPlU
DYVHGGDI|UHQJlVW$OODHQNHOUXPKDUHQHQNHOVlQJPHGEUHGGHQPPVDPWI|QVWHUPRW
DQWLQJHQOMXVJnUGHQHOOHUPRW1lFNVWU|PVJDWDQ

7RWDOWÀQQVGHWVW\FNHQGXEEHOUXP9LVVDDYGHP
KDUHQG|UUVRPJ|UGHWP|MOLJWI|UHWWVW|UUHVlOOVNDS
DWWK\UDWYnVDPPDQKlQJDQGHUXP(WWH[HPSHO
SnGHWWDV\QVLW\SSODQHQSnGHQV|GUDVLGDQDY
E\JJQDGHQ%DGUXPVYlJJDUQDlUPPWMRFND
RFKYLVVDDYGXEEHOUXPPHQKDUPPIURVWDWJODV
SnNRUWVLGDQPRWUXPPHW'HWWDI|UDWWLQWHWDXSS
JROYDUHDPHQlYHQI|UDWWJHHWWO\[LJDUHLQWU\FN

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

6. RESULTAT
6.4 Vilka åtgärder måste utföras för att uppfylla de krav som ställs på ett hotell?
Vid en ombyggnation är det vanligt att utföra åtgärder i bjälklagen i form av schakt för att uppfylla
tillgänglighets- och brandkraven. Åtgärden som utförts är nytt schakt för HISS 4 och HISS 5 samt ett nytt
schakt för el bakom HISS 4.

Det nya lyftbordet används som godshiss och placeras vid personalentrén mot Näckströmsgatan.
Denna entré används dels som personalentré men också för godshantering. Hissen åker endast mellan 3 våningar: källarplanet(plan 1), personalentrén(plan 1,5) samt entréplanet(plan2). För
detaljerad information, se bilaga 3.

6.4.1 Hissar
Byggnaden är idag utrustad med tre stycken hissar. HISS 1 ligger i spiraltrappan och är bevarad sedan
år 1901. Hissen ligger vid huvudentrén och går från entréplanet till plan 8. HISS 2 ligger i mitten av byggnaden (i början på del 2 av huset) och går från källarplanet till plan 6. HISS 3 ligger längst in i byggnaden och går från källarplanet till plan 6.

Bild 14 . Illustration av lyftbordet.

Tabell 2. Redovisning av hissarna i byggnaden.
Linne åker från respektive plan till källarplan via HISS 3, för att sedan förvaras tills det körs bort för
tvättning.
HISS 4 är en ny hiss vid huvudentrén som är avsedd för hotellgäster samt övriga gäster som besöker
exempelvis baren på plan 7. Denna hiss går från entréplan till plan 8 och har sitt maskinrum i källaren.
HISS 4 och det nya lyftbordet uppfyller kravet på korgmått för en bår.
En personhiss tillkommer även på entréplan för att möjliggöra en transport från huvudentrén till receptionen.

6.4.2 VA, ventilation och el
%\JJQDGHQKDUUHGDQH[LVWHUDGHVFKDNWI|UYDWWHQRFKDYORSSVDPWYHQWLODWLRQVU|U'HEHÀQWOLJD
schakten bevaras och ett nytt schakt för elen tillkommer vid HISS 4 på alla plan.
9DWWHQU|ULE\JJQDGHQlULQE\JJGDLVWRPPHQ)|UDYORSSVU|UHQDQYlQGVEHÀQWOLJDVFKDNWSnE\JJQDGHQVXWVLGDPRW/-86*c5'6FKDNWI|UYHQWLODWLRQVU|UÀQQVLPLWWHQDYE\JJQDGHQYLG+,66
6.4.3 Parkering
Eftersom byggnaden är belägen i Stockholm city, behöver inte parkeringsplatser tillkomma. Gator
VDPWSDUNHULQJVKXVÀQQVWLOOJlQJOLJDLRPUnGHW

2PE\JJQDWLRQDYEHÀQWOLJE\JJQDGWLOOKRWHOOYHUNVDPKHW_

7. DISKUSSION
7.1 Ekonomi

7.3 Problem under arbetets gång

(QYLNWLJIDNWRUYLGlQGUDGDQYlQGQLQJDYYHUNVDPKHWLHQE\JJQDGlUDWWGHWO|QDUVLJHNRQRPLVNW
)|UHWDJHOOHUSULYDWSHUVRQHUVRPYlOMHUDWWLQYHVWHUDLSURMHNWHWYLOORPVlWWDYLQVWVnVQDUWVRPP|MOLJW$Y
GHQDQOHGQLQJHQVWUlYDVGHWHIWHUO|QVDPPDYHUNVDPKHWHUVRPKDUK|JRPVlWWQLQJ $QGHUVVRQ 

'LQHOOMRKDQVVRQ$%KMlOSWHRVVWLGLJWLJHVWDOWQLQJVVWDGLHWJHQRPDWWVNLFND':*ÀOHUQDSnE\JJQDGHQ
'HWYLGRFNLQWHLQVnJI|UUlQPnQJDYHFNRUVHQDUHYDUDWWGH':*ÀOHUQDYDUSnHQSnJnHQGHRP
RFKWLOOE\JJQDWLRQ6nIRUWYLLQVnJGHWWDYDUGHWLSULQFLSEDUDDWWE|UMDRP)|OMGHQEOHYDWWYLEHV|NWH
6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHWLJHQL6WRFNKROPRFKWRJIUDPDOOWVRPIDQQVWLOOJlQJOLJWLDUNLYHW3UREOHPHW
PHGGHULWQLQJDUQDYDUDWWGHYDUPLQVWnUJDPODRFKDWWYLVVDDQWLQJHQVDNQDGHVHOOHUYDUVHNUHWHVVEHODJGD(WWEHV|NJMRUGHVlYHQSn'LJLWDODVWDGVDUNLYHWRFKGlUJMRUGHV\WWHUOLJDUHIRUVNQLQJRP
E\JJQDGHQVKLVWRULD

7.1.1 Omsättning
*HQHUHOOWEHUlNQDVRPVlWWQLQJHQHIWHU/2$,GHWWDIDOOWDV/2$YHUNVDPKHWIUDPRFKGHODVLQLJlVWUXPRFK
|YULJW UHVWDXUDQJFDIpEDUHUNRQIHUHQVUXP /2$YHUNVDPKHW JlVWUXP EHUlNQDVHQOLJWIRUPHOQQHGDQ
Antal rum x Genomsnittlig kostnad för ett rum per natt x Antal dagar på ett år x Rumsuthyrning/natt
75 rum x 3000kr x 365 dagar x 0,8 = 65 700 000 kr
'lUlUHWWXSSVNDWWDWSURFHQWWDOI|UKXUPnQJDXWDYUXPPHQVRPlUERNDGHLJHQRPVQLWW
PLOMRQHUNURQRUlUHWWXQJHIlUOLJWRPVlWWQLQJVWDOVRPHQEDUWRPIDWWDUXWK\UQLQJDYJlVWUXP
/2$YHUNVDPKHW |YULJW SnYHUNDVDYROLNDIDNWRUHURFKXSSVNDWWDVGlUI|ULQWH

(QUHODWLRQVKDQGOLQJSnSODQVNLFNDGHVIUnQ9DVDNURQDQVRPYLXWJLFNLIUnQGRFNPHGGHODGH'LQHOOMRKDQVVRQ$%DWWUHODWLRQVKDQGOLQJDUQDLQWHVWlPW|YHUHQVPHGYHUNOLJKHWHQRFKDWWGHHIWHUPnQJD
SODWVEHV|NRFKPlWQLQJDUNRUULJHUDWGHEHILQWOLJDSODQO|VQLQJDUQD'HUHYLGHUDGHILOHUQDGHODGHVL
GHWWDH[DPHQVDUEHWHRFKILQQVELIRJDGHVRPELODJD
8UGHQDQWLNYDULVNDV\QYLQNHOQXSSVWRGLQJDVW|UUHKLQGHUHIWHUVRPE\JJQDGHQUHGDQUHQRYHUDWV
QlVWDQNRPSOHWWXQGHUWDOHW'lUHPRWYLOOHYLnWHUVNDSDGHXQLNDNU\VVYDOYHQLHQWUpKDOOHQVRPYL
VQDUWLQVnJVNXOOHEOLHQNRVWVDPRFKWLGVNUlYDQGHSURFHVV
7LOOJlQJOLJKHWHQLE\JJQDGHQYDUYlOGLJWGnOLJYLONHWOHGGHWLOODWWQ\DKLVVDURFKUDPSHUÀFNVlWWDVLQ

7.1.2 Återskapa kryssvalven

7.4 Personliga kommentarer

)UnQE|UMDQKDGHEDQNHQNU\VVYDOYLWDNHWLHQWUpKDOOHQ9DOYHQUHYVLVDPEDQGPHGHQWRWDOUHQRYHULQJLVOXWHWDYWDOHW$WWnWHUVNDSDYDOYHQVRPHQGHNRUDWLRQVNXOOHJHHWWSRVLWLYWLQWU\FNLKRWHOOHW
GRFNlUGHWWDHQNRVWQDGVIUnJD'HWlUHQG\URFKWLGVNUlYDQGHSURFHVVDWWXWI|UD

7.2 Byggnadens framtida planer

'HWWDKDUYDULWHWWXWPDQDQGHRFKLQWUHVVDQWH[DPHQVDUEHWHPHQIUDPI|UDOOWKDUGHWYDULWYlOGLJW
OlURULNW$UEHWHWJDYNXQVNDSLKXUPDQJnUWLOOYlJDIUnQVWDUWWLOOHWWIlUGLJJHVWDOWQLQJVI|UVODJYLGHWW
RPE\JJQDWLRQVSURMHNW8QGHUGHVVDYHFNRUVRPDUEHWHWXWI|UGHVSnKDUYLInWWOlUGRPDYEODQG
DQQDWV|NQLQJEODQGROLNDDUNLYDWWWDKlQV\QWLOONXOWXUKLVWRULVNDYlUGHQSnE\JJQDGHUDQSDVVDHQ
YHUNVDPKHWWLOOHQEHÀQWOLJE\JJQDGVWXGHUDGHWDOMSODQHUQRJJUDQWRFKYDGVRPEHDNWDVYLG
SURMHNWHULQJDYHWWKRWHOO

(QOLJWJlOODQGHGHWDOMSODQHQI|U6W\USLQQHQLQQHIDWWDVHQRPRFKWLOOE\JJQDGDYIDVWLJKHWHQSn
1lFNVWU|PVJDWDQ.XQJVWUlGJnUGVJDWDQ)|UVODJHWKDUYXQQLWODJDNUDIWGHQMXOLRFK
9DVDNURQDQKDUDQOLWDW'LQHOOMRKDQVVRQ$%I|UGHWWDXSSGUDJ

'HWYLNRPPHUWDPHGRVVLQLDUEHWVOLYHWlUDWWXWDQHQVWDELOJUXQGlUGHWOlWWKlQWDWWPDQVW|WHUSn
SUREOHPVRPNDQXQGYLNDVRPPDQJ|UVLQIRUVNQLQJXWI|UOLJRFKIXOOVWlQGLJLWLG'HWJlOOHUDWWJ|UDUlWW
IUnQE|UMDQ

,GHWQXYDUDQGHSODQI|UVODJHWLQJnUHQPRGHUQLVHULQJDYNRQWRUVORNDOHUQDLQYlQGLJWGnIDVWLJKHWHQ
DQJHVVRPVlUVNLOWYlUGHIXOOXUKLVWRULVNNXOWXUKLVWRULVNPLOM|PlVVLJRFKNRQVWQlUOLJV\QSXQNWVDPWHQ
XW|NQLQJDYWDNK|MGHQSnWUHYnQLQJDUPHGJODVLIDVDGHQ'HQQDWLOOE\JJQDWLRQVNHUSnE\JJQDGHQV
V|GUDVLGDPRW1lFNVWU|PVJDWDQGnWDNHWSnGHQQDVLGDLQWHDQVHVVRPEHYDUDQGHYlUG%\JJQDGHQVK|UQKXVPRW.XQJVWUlGJnUGHQVNDEHYDUDVXWDQWLOOE\JJQDGHU
3nE\JJQDGHQNRPPHUDWWSnYHUNDE\JJQDGHQVXUVSUXQJOLJDXWWU\FNLVWDGVELOGHQIDVWPHGUHVSHNW
WLOOE\JJQDGHQVEHÀQWOLJDNDUDNWlURFKYlUGH'RFNEHG|PVWLOOE\JJQDGHQJHHWWSRVLWLYWLQVODJHIWHU
PnQJDLDNWWDJHOVHUIUnQVWDGHQVROLNDY\HU'HVVXWRPNRPPHUGHVVDWUHYnQLQJDUDWWWLOOI|UDE\JJQDGHQHQ%7$SnFDNYDGUDWPHWHU

7.5 Rekommendationer
• *|UHQXWI|UOLJXQGHUV|NQLQJSnE\JJQDGHQVEHILQWOLJDLQVWDOODWLRQVV\VWHP2PP|MOLJKHWILQQV
JnSnVWXGLHEHV|NLQQHLKXVHWI|UDWWInHQPHUSUDNWLVNI|UVWnHOVH

• 7HVWDHQDQQDQYHUNVDPKHWSnGHQQDIDVWLJKHW
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8. SLUTSATS
De byggnader som är bäst lämpade att bygga om till en hotellverksamhet är kontorsbyggnader, då
de uppfyller många utav kraven på tillgänglighet och brand. Bankbyggnaden på
Kungsträdgårdsgatan 16 går att göra om till ett hotell. Det blir ett litet hotell placerat centralt i
Stockholm med totalt 75 stycken rum i fyra varianter. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och det
som bevaras i byggnaden efter ombyggnationen är gästentrén mot Kungsträdgårdsgatan, styrelserummet och spiraltrappan.
För att byggnaden ska kunna fungera som ett hotell krävs nytt schakt för hiss samt elförsörjning. För
YHQWLODWLRQRFKDYORSSVOHGQLQJDUDQYlQGVEHÀQWOLJDVFKDNW
Slutsatsen som kan dras ur detta examensarbete är att en byggnad med ett kulturhistoriskt värde
inte behöver leda till problem. Snarare kan nya lösningar skapa något unikt och leda till en mångfald
bland byggnaders utformning och historia.
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BILAGA 1: Hotellstjärnor

Kriterier
2015 – 2020

5

Innehåll
Välkommen till Hotelstars Union – ett europeiskt klassificeringssystem
Hotelstars Union är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska hotell
Kriterienummer

Generell hotellinformation

1 - 15

som startade efter tydliga önskemål från EU. Under 2014 deltog 15 länder,
inklusive Sverige, med totalt över 40.000 klassificerade hotell.
För aktuella information om deltagande länder hänvisas till www.hotelstars.eu.

Reception och övrig service
Rum

16 - 58
59 - 207

I Sverige utför Visita, genom dess helägda dotterbolag Svensk Klassificering, den
årliga inspektionsverksamheten.
Kriterierna är uppdelade i två kategorier:

Mat och dryck

208 - 230
- Obligatoriska (M) som måste uppfyllas inom respektive stjärnklass (1- 5).

Mötesfaciliteter

231 - 243

Rekreation

244 - 262

- Tilläggskriterier där ett visst antal poäng måste uppnås för att erhålla den
stjärnklass som de obligatoriska kriterierna indikerar.
För varje stjärnklass är det möjligt att uppnå en ”Superior” nivå om tillräckligt antal

Kvalitetskontroll

263 - 270

tilläggspoäng har erhållits. Det finns även en ”Garni” kategori för hotell som enbart
har frukost.

Poänggränser

sista sidan

Aktuell stjärnstatus för svenska klassificerade hotell finns på
www.www.hotelsinsweden.com eller www.hotelstars.se.
Från 2015 gäller bifogade 270 kriterier i den svenska hotellklassificeringen.
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Rubrik

Nr.

Kriterium

Poäng

I. Generell hotellinfo
Städning/Hygien

1

Rengöringsstandard

-

M

M

M

M

M

Underhållsstandard

2

Tillfredsställande kvalitet på möbler och utrustning motsvarande
stjärnantalet. Den nivå som man normalt kan förvänta sig i andra verksamheter

-

M

M

M

M

M

med klassificering.
1

2

3

4

5

Helhetsintryck

3

Helhetsintryck av hotellet

-

simple

medium

elevated

high

highest

Personal

4

Alla tjänster måste tillhandahållas av kompetent och identifierbar
personal.

-

M

M

M

M

M

Parkering

5

Parkering i direkt anslutning till hotellet

3

6

Parkeringsmöjlighet för bussar

1

7

Garage i anslutning till hotellet

5

8

Laddningsstation för eldrivna fordon (bilar, cyklar etc)

3

9

Rum med balkong eller terrass (minst 50%)

2

10

Hiss

M

M

11

Tillgänglighetsanpassning

5

12

Tillgänglighetsanpassning

8

13

Tillgänglighetsanpassning

5

Övrigt

Funktionshinder

7

6

15

1 Inredning och utrustning är lämpliga och underhålls.
2 Inredning och utrustning underhålls och är harmoniserade.
3 Inredning och utrustning är fullständigt harmoniserade till form och färg. Det allmänna intrycket speglar förhöjd komfort.
4 Inredning och utrustning är av hög kvalitet och erbjuder förstklassig komfort. Det visuella allmänna intrycket är helt harmoniserat till form, färg och material.
5 Inredning och utrustning är exklusiva och erbjuder högsta komfort. Det visuella allmänna intrycket är helt harmoniserat i form, färg och material.
6 För hotell med mer än 3 våningsplan inkl. receptionsplan.
7 Enligt nationella bestämmelser.

Rubrik

Nr.
14

Kriterium
Tillgänglighetsanpassning

Poäng
5

15

Komplett tillgänglighetsanpassning

5

16

Synligt utrymme med bord eller motsvarande

1

17

Separat, fristående reception eller skrivbord som tillgodoser
personlig integritet

6

18

Sittplatser i receptionsområdet

1

19

Lobby med sittplatser och möjlighet till servering av dryck

5

II. Reception/Övrig service

20
21

Rymligt receptionsområde med ett flertal sittplatser och möjlighet till
servering av dryck
Receptionsservice, nåbar per telefon dygnet runt för såväl interna
som externa samtal

5

M

M
M

1

Reception öppen 14 timmar, nåbar per telefon dygnet runt för såväl
interna som externa samtal

3

23

Reception öppen 16 timmar. Dygnet runt ska personal finnas på
plats och vara nåbar per telefon för såväl interna som externa
8
samtal.

4

24

Reception öppen dygnet runt, nåbar per telefon för såväl interna
som externa samtal

6

25

Express check-out

3

26

Tvåspråkig personal

2

27

Flerspråkig personal

4

28

Möjlighet till kopiering

2

M

M
M

10

22

8 Personal ska finnas inom anläggningens område dygnet runt.

M

M
M

M
M
M
M

M

M
M
M

M

Rubrik

Städning av rum/
Byte av tvätt

Tvätt & strykservice

5

Nr.

Kriterium

Poäng

29

Valet parking service

10

M

30

Doorman (separat personal)

15

31

Concierge (separat personal)

15

M

32

“Bell boy” (separat personal)

15

M

33

Möjlighet till bagageservice

2

34

Bagageservice

5

35

Säker bagageförvaring med kvitto

5

36

Daglig städning av rum

1

M

M

37

Dagligt byte av handdukar på beställning

1

M

38

Byte av sängkläder minst en gång/vecka

1

M

39

Byte av sängkläder minst två gånger/vecka

40

M

M
M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2

M

M

Dagligt byte av sängkläder på beställning

4

M

M

41

Kemtvätt (före kl 9.00, åter inom 24 tim)

1

42

Kemtvätt (före kl 9.00, åter inom 9 tim)

3

43

Strykservice (åter inom 1 tim)

2

44

Tvätt- och strykservice (med leverans enligt överenskommelse)

1

45

Tvätt- och strykservice (före kl 9.00, åter samma dag - helger undantagna)

3

46

Tvätt- och strykservice (före kl 9.00, åter inom 9 tim)

4

M
M
M
M

Rubrik

Nr.

Kriterium

Poäng

Betalning

47

Betalning med kort

2

Övrigt

48

Professionellt IT-stöd

2

49

Paraply i reception eller i rum

1

50

Aktuella tidskrifter

1

51

Dagstidningar (i pappers- eller digital form)

2

M

M

52

Syservice

2

M

M

53

Skoputsservice

2

54

Shuttle- eller limousineservice

2

55

Utbud av sanitära artiklar (tandborste, tandkräm, rakningskit)

2

56

Personlig hälsning till varje gäst med färska blommor eller present i
rum (ej bara välkomstmeddelande på TV)

6

57

Följa med gästen till rum vid ankomst

2

58

Extra rumskontroll med uppbäddning på kvällen

59

Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 14m

2 12

10

60

Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 18m

2 12

15

11

10

III. Rum
Rum

9 Kan ersättas av skoputsmaskin (se nr. 163) alternativt skoputsutrustning i rummet (se nr. 162).
10 Kan ersättas av skoputsmaskin (se nr. 163).
11 Kallas även second service/turndown service. Byte av handdukar, avlägsnande av sängöverkast, tömning av papperskorg etc.
12 Om hotellet har ett begränsat antal rum (max 15 %) som ligger under denna standard ska gästen informeras om detta vid bokningen.
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M

M

M

M
M

M

9

M

10

M

M
M

M

M

M

M
M

M

Rubrik

Sovkomfort

Nr.

Kriterium

Poäng

2 12

20

2 12

25

61

Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 22m

62

Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 30m

63

Antal sviter

64

Rökfria rum

3

65

Moderna och välskötta madrasser, minst 13 cm tjocklek

1

66

Säng bestående av ett elastiskt system i kombination med en
modern och välskött madrass med en total höjd på minst 18 cm

14

5

67

Säng bestående av ett elastiskt system i kombination med en
modern och välskött madrass med en total höjd på minst 22 cm

14

10

68

Ergonomiskt justerbart sängsystem

5

69

Enkelsängar med minimimått 0,80m x 1,90m och
15
dubbelsängar med minimimått 1,60m x 1,90m

1

70

Enkelsängar med minimimått 0.90m x 1.90m och dubbelsängar med
15
minimimått 1.80m x 1.90m

5

71

Enkelsängar med minimimått 0.90m x 2.00m och
15
dubbelsängar med minimimått 1.80m x 2.00m

15

72

Enkelsängar med minimimått 1.00m x 2.00m och dubbelsängar med
15
minimimått 2.00m x 2.00m

25

73

10% av sängarna minst 2,10m långa

5

74

Extra barnsäng på beställning

3

75

Tvättbara madrassöverdrag

76

Nyförvärv av madrasser max. 3 år sedan

2p/svit
max 6p

13

16

min 2st

M

M
M

M

M

M

M

M

M
M

10
10

13 Inga "Juniorsviter". En svit består av minst två separata rum, avskilda av dörr eller motsvarande, varav ett är inrett som sovrum och ett som vardagsrum. Sviterna ska vara belägna i hotellbyggnaden.
14 Ej enbart skumgummimadrass. Madrassen ska innehålla ett fjädrande system.
15 Om hotellet har ett begränsat antal sängar (max15%) som ligger under angiven storlek för respektive kategori måste gästen informeras om detta vid bokningstillfället.
16 Ett enkelt bomullslakan räcker inte, däremot godkänns andra material som uppfyller högre hygieniska krav.

5

Rubrik

Rumsutrustning

Nr.

Kriterium
17

77

Årlig tvätt eller grundlig rengöring av madrasser

78

Allergivänligt sovalternativ tillgängligt på begäran

2

79

Moderna och välhållna täcken

1

80

Extra täcke på beställning

2

81

Moderna och välhållna kuddar

1

82

Hygieniska överdrag till kuddar

5

83

Årlig tvätt av kuddar eller nyförvärv max1 år

8

84

Extra huvudkudde på beställning

1

85

Två kuddar per person

4

86

Varierat utbud av kuddar på beställning

87

Möjlighet att göra rum mörkare

1

88

Möjlighet att mörklägga rum helt

5

89

Tunn gardin, persienner eller motsvarande

3

90

Tvättbar sängmatta

3

91

Väckningsservice eller annan väckningsmöjlighet

1

M

M

M

M

M

92

Garderob eller annan förvaringsmöjlighet

1

M

M

M

M

M

93

Klädhyllor/lådor

1

M

M

M

M

17 Kemtvätt kan ersättas av normal vattentvätt så länge den hygieniska standarden är tillräcklig.
18 Gästen ska kunna välja mellan olika typer av kuddar.

5

Poäng

18

10

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

4

M
M

M

M

M

M
M

Rubrik

Nr.

Kriterium

Poäng

19

94

Tillräckligt antal galgar

1

95

Tillräckligt antal galgar av olika sorter

3

96

Garderob eller klädkrokar

1

97

Klädkrok även utanför garderob (tex ytterkläder)

1

98

En stol

1

99

En sittplats per säng, varav minst en stol

2

100 En bekväm sittplats (stoppad stol/soffa) med sidobord
101

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4

En ytterligare bekväm sittplats (stoppad stol/soffa) i dubbelrum och
sviter

102 Bord eller skrivbord

4
1

M
M

M

2

103

Bord eller skrivbord med fritt arbetsutrymme på min. 0,5 m med
lämplig belysning

5

M

M

M

104 Sängbord/hylla

2

M

M

M

105 Eluttag i rum

1

M

M

M

106 Ledigt eluttag vid bord/arbetsutrymmet

2

M

M

M

107 Ledigt eluttag vid säng

1

M

M

M

108 Central strömbrytare till belysning i rum

3

109 Strömbrytare vid säng till rumsbelysning

2

110 Strömbrytare vid säng för all rumsbelysning

4

19 Enkel ståltrådsgalge uppfyller inte detta kriterium.

5

M

M

Rubrik

Deponering

Ljudkontroll/
luftkonditionering

Nr.

Kriterium

111 Nattbelysning

1

112 Lämplig rumsbelysning

1

113 Läslampa vid säng

2

114 Helfigurspegel

M

M

M

M

M

M

M

M

2

M

M

M

115 Bagagehylla eller -stativ

1

M

M

M

116 Papperskorg i rum

2

M

M

M

117 Depositionsmöjlighet i reception

1

118 Safebox i reception

3

119 Safebox i rum

8

120 Safebox i rum med integrerat eluttag

10

121 Bullerdämpande fönster

8

122 Ljuddämpande dörr

8

123 Rum med centralt justerbar air conditioning

8

124 Rum med individuellt justerbar air conditioning

15

125 Luftkonditionering i allmänna utrymmen (restaurang, lobby, entréhall,

4

126 Harmonisk atmosfär i allmänna utrymmen (ljus, doft, musik, färg etc)

4

frukostmatsal)

Hemelektronik

127 Radiokanaler

20 Kan ersättas av safebox i rum (se nr. 119).
21 T.ex i TV-apparat.

5

Poäng

21

1

M

M

M
20

M

20

M

M
M

M

M

M

Rubrik

Telekommunikation

Nr.

Kriterium

128 Ljud/mediaspelare

2

129 Installerad mediafunktion i badrum

5

130 TV med fjärrkontroll

2

131

TV anpassad till rumsstorlek med fjärrkontroll och information om
kanalutbud

4

132

Modern TV anpassad till rumsstorlek med fjärrkontroll, information
om kanalutbud samt tillgång till programutbud

6

133 Ytterligare TV i sviter anpassad till rumsstorlek

2

134 Utbud av nationella och internationella TV-kanaler

2

135 Betal-TV eller videospel med låsbar funktion

5

136 Internationella adapters för el, på beställning

2

137 Laddare för mobila enheter, på beställning

2

138 Telefon i allmänt utrymme för gäster

1

139 Möjlighet till lånetelefon i rum med flerspråkig bruksanvisning

22

M

M
M

M

M

3

140 Telefon i rum med flerspråkig bruksanvisning

8

141 Internetuppkoppling i allmänna utrymmen (t ex.bredband, Wifi)

2

142 Internetuppkoppling i rum (t ex.bredband, Wifi)

8

143 Internetterminal med utskriftsmöjlighet i allmänna utrymmen

5

144 Internetterminal i rum på beställning

1

22 Gästen måste informeras om detta vid incheckningen.
23 Kan ersättas av internetuppkoppling i rum (se nr. 142).

5

Poäng

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

23

M

M

Rubrik

Nr.

Kriterium

145 Internetterminal i rum
Övrigt

146 Hotellinformation

24

3
1

M

M

147 Informationspärm med uppgifter om gästservice

2

148 Flerspråkig informationspärm med uppgifter om gästservice

3

149 Destinationsmaterial tillgängligt i reception

1

150 Dagstidning i rum (i pappers- eller digital form)

2

151 Tidskrift i rum

1

152 Pennor och anteckningsblock i rum

1

153 Korrespondensmapp

3

154 Byxpress

3

155 Tvättpåse i rum

1

156 Strykjärn- och bräda på beställning eller strykrum

2

157 Strykjärn- och bräda i rum

4

158 Syset på beställning

1

159 Syset i rum

2

M

160 Skohorn i rum

1

M

161 Skoputsutrustning på beställning

1

24 Denna hotellinformation ska åtminstone omfatta tider för frukostservering, utcheckning samt övriga öppettider.
25 Kan även ersättas av syservice (se nr. 52).
26 Kan även ersättas av skoputsservice (se nr. 53) eller skoputsutrustning i rum (se nr. 162) alternativt skoputsmaskin (se nr. 163).

5

Poäng

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M
M

M

25

M

26

M

25

M

26

M

M

M

M

Rubrik

Generell badrumsinfo

Nr.

Kriterium

Poäng

162 Skoputsutrustning i rum

2

163 Skoputsmaskin

3

164 Titthål i rumsdörr

2

165 Extra låsmöjlighet i rumsdörr

3

166 Badrumstorlek ≥ 5m

2 30

167 Badrumstorlek ≥ 7,5m

2 30

28

M

170 30% av rummen med separat toalett utöver ordinarie utrustning
171 Dusch med duschdraperi

32

32

1

31

M

31

M

M

M

M

M

10
5
1

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

5

173 Handfat

1

174 Två handfat i dubbelrum och sviter

5

175 Tvättbar badrumsmatta

1

176 Lämplig belysning vid handfat

1

177 Permanent eller avtagbart halkskydd i dusch och badkar

3

M

27 Kan även ersättas av skoputsservice (se nr. 53).
28 Kan även ersättas av skoputsservice (se nr. 53), eller skoputsutrustning i rum (se nr. 162).
29 Kan även ersättas av skoputsservice (se nr. 53).
30 Om hotellet har ett begränsat antal rum (max 15 %) som ligger under denna standard ska gästen informeras om detta vid bokningen.
31 En avvikelse om max 15% accepteras (1-2*) under förutsättning att faciliteterna tillhandahålls i gemensamma utrymmen samt att detta kommuniceras tydligt till gäst i samband med bokning.
32 Om badrum är konstruerat med en avskiljning mellan dusch och toalett, är duschdraperi eller duschvägg inte nödvändigt.

5

29

M

10

100% av rummen med dusch / WC eller badkar / toalett och därav
50% av rummen med badkar och separat duschkabin

172 Dusch med duschvägg

M

5

168 100% av rummen har bad/dusch och toalett
169

27

M

Rubrik

Nr.

Kriterium

178 Handtag i dusch/badkar

1

179 Spegel

1

M

M

M

M

M

180 Eluttag nära spegel

1

M

M

M

M

M

181 Sminkspegel

1

182 Flexibel sminkspegel

2

M

M

183 Sminkspegel med inbyggd belysning

1

184 Handduksräcke eller krokar i badrum

1

M

M

M

M

M

M

M

M

M

33

5

186 Handdukstork i badrum

3

187 Hylla i badrum

1

188 Större hylla/fler hyllor i badrum

3

189 Tandborstglas i badrum

1

M

M

M

M

M

190 Tvål vid handfat

1

M

M

M

M

M

191 Duschkräm vid dusch/badkar

1

M

M

M

M

1

M

M

M

M

185 Värmekälla i badrum

192 Shampo

34

193 Toalettartiklar (t ex hårbalsam, duschmössa, nagelfil, bomullspads, bodylotion)
toalettartiklar (t ex hårbalsam, duschmössa, nagelfil, bomullspads,
194 Extra
bodylotion)

33 Minimumkriterium är uppfyllt om kriteriet "handdukstork" (se nr. 186) är uppfyllt.
34 Detta kriterium är uppfyllt om duschkräm även kan användas som schampo.

5

Poäng

M

M

M

2
1p/sak,
max 4p

M
M

M

Rubrik

Nr.

Kriterium

Poäng

195 Ansiktsservetter

2

196 Extra toalettpapper

1

197 1 handduk per person

1

198 1 badlakan per person

2

199 Badrock på beställning

2

200 Badrock i rum

4

201 Tofflor på beställning

1

202 Tofflor i rum

3

203 Hårtork på beställning

1

204 Hårtork i rum

2

205 Sittplats i badrum på beställning

3

206 Badrumsvåg

1

207 Papperskorg i badrum

1

M

M

M

M

M

208 Dryckesutbud

1

M

M

M

M

M

209 Dryckesutbud i rum

2

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M
M
M

M

M

M
M

IV. Mat och dryck
Dryck

5

Rubrik

Nr.

Kriterium

210 Roomservice med kylda drycker och snacks, 16h per dag

2

211 Roomservice med kylda drycker och snacks, dygnet runt

4

36

2

212 Maxibar på varje våning

Bar

Frukost

213 Kylskåp i rum

2

214 Minibar i rum, med kylda drycker och snacks

6

215 Kaffemaskin eller vattenkokare med tillbehör i rum

4

216 Bar

38

(öppen minst 6 dagar/vecka)

4

217 Bar

38

(öppen minst 7 dagar/vecka)

6

218 Frukostmatsal
219 Frukost

39

220 Frukostbuffé eller motsvarande frukostmeny
221

Mat

Poäng

40

Frukostbuffé inkl. varma rätter med service eller motsvarande
frukostmeny

5

M

37

M

M
M

1

M

2

M

M

M

M

8
5

223 Möjlighet till mat på hotellet

1

224 Roomservice 14 timmar med maträtter

5

225 Roomservice dygnet runt med maträtter

10

M

M

3

222 Frukostmeny för beställning via roomservice

35 Eller minibar (se nr. 214) eller Maxibar (se nr. 212).
36 Kan debiteras på rummet.
37 Eller 16 timmars drycker via rumsservice (se nr. 210) eller Maxibar på varje våning (se nr. 212).
38 En "bar" är mer än en enkel dryckesservice. Den måste vara separerad från restaurangen.
39 Enklare frukost med varm dryck, juice, ett urval av bröd , smör samt olika pålägg.
40 Frukost bestående av minst varm dryck, juice, frukter eller fruktsallad, ägg samt ett urval av bröd med smör, sylt, kallskuret och ost.

35

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M
M

Rubrik

Nr.

Kriterium

Poäng

226 Restaurang

41

öppen minst 5 dagar/vecka

227 Restaurang

41

öppen minst 6 dagar/vecka

228 Restaurang

41

öppen minst 7 dagar/vecka

5 p/st,
max 10p
8p/st,
max 16p
10p/st,
max 20p

229 Specialkost (dietkost, vegetariskt eller motsvarande)
230 Regionala maträtter

42

42

43

M
M
M
(min. 1) (min. 1) (min. 1)
44

M
(min. 1)

2

46

4

V. Mötesfaciliteter
Festvåning

Konferensrum

231 Festvåning för minst 50 personer

47

2

232 Festvåning för minst 100 personer

47

4

233 Festvåning för minst 250 personer

47

8

2

2

234 Konferensrum, större än 36 m till 100 m , takhöjd minst 2.50 m

48

10

2

48

15

2

48

20

235 Konferensrum större än 100 m , takhöjd minst 2.75 m
236 Konferensrum större än 250 m , takhöjd minst 3.50 m
237 Grupprum
238 Businesscenter (separat utrymme med personal)

2p/rum
max 4p
3

41 Var och en med eget koncept, utbud av mat och plats.
42 Trerätters meny eller "à la carte" eller buffé.
43 Trerätters meny med val eller "à la carte" eller buffé.
44 Trerätters meny med val eller "à la carte" eller buffé för middag.
45 Trerätters meny med val eller "à la carte" eller buffé till lunch och middag.
46 Utbud av regionala/nationella specialiteter. De produkter som används är i de flesta fall från regionen.
47 Restaurangens yta ingår inte.
48 Ett konferensrum ska ha lämplig belysning, (med artificiellt ljus 200lux), telefon, WiFi av lämplig kapacitet, en projektor, filmduk (lämplig takhöjd och rummets storlek), anslagstavlor, blädderblock, konferenskit,
klädhängare, minst åtta eluttag, förlängningssladd och tillgång till el.

5

45

M
(min. 1)

Rubrik

Nr.

Kriterium

239 Konferensservice

49

5

(separat avdelning, separat personal)

240 Konferenskontor/sekreterarservice
Utrustning/teknik för
konferenslokaler

Poäng

49

241 Tillräckligt antal eluttag anpassat till antalet platser

1
49, 50

2

242 Dagsljus i konferensrum och möjlighet att mörklägga rum
243 Individuellt justerbar luftkonditionering av konferensrum

49, 50

49

3
3

VI. Rekreation
Aktivitet

244

Aktivitetsfaciliteter inom anläggningens område (inomhus eller
51
utomhus) ( t ex tennisbana, strand, golfbana)

245 Uthyrning/förmedling av sport- och fritidsutrustning
246 Gym
Spa/skönhetsvård

53

52

med minst 4 olika träningsmaskiner

247 Massage

3p/sak
max 9p
2
4
2p/rum
max 6p

54

248 Separat relaxrum

55

249 Jacuzzi eller motsvarande

3
3
56

250 Bastu (minst 6 platser)
54

med minst 4 olika behandlingar (t ex
251 Skönhetssalong
ansiktsbehandling, manikyr, pedikyr, peeling, avslappningsmassage)

49 Godkänns endast om minst ett av kriterierna nr. 234 – 236 är uppfyllda.
50 Minimikriterier för varje konferensrum.
51 Faciliteterna är en del av hotellområdet och eventuella kostnader för användning kan debiteras rummet.
52 Gymmet har en minsta storlek på 20m2.
53 Spaavdelningen måste vara tillgänglig utan att passera konferens eller restaurang.
54 Minst 10m2.
55 Minst 20m2.
56 Olika typer av bastu.

5

5p/bastutyp ,
max 10p
5

Rubrik

Nr.

Kriterium
54

med minst 4 olika behandlingar
252 Spa
(t ex bad, Kneipp, hydroterapi, moorbehandling, hammam)

5

253 Privat spa

2

254 Swimmingpool utomhus
255 Swimmingpool inomhus
Barn

Övrigt

Poäng

57 58

10

59

15

256

Barnomsorg för barn under tre år. Utbildad personal tillgänglig på
hotellet minst tre timmar per dag under vardagar

10

257

Barnomsorg för barn över tre år. Utbildad personal tillgänglig på
hotellet minst tre timmar per dag under vardagar

10

258 Barnområde (lekrum/lekplats)

4

259 Lounge för hotellets gäster (utöver frukostrummet eller restaurang)

2

260 Läs- och skrivrum (avskild plats)

1

261 Biblioteksdel (avskild plats)

2

262 Underhållningsprogram, regelbundet återkommande

3

VII. Kvalitet/onlineaktiviteter
Kvalitetssäkring

263 Systematisk klagomålshantering

60

264 Systematisk analys av gästomdömen

3
61

5

57 Utomhuspoolen är uppvärmd och är minst 60m2.
58
59 Inomhuspoolen är uppvärmd och är minst 40m2.
60 Systematisk hantering av klagomål innehållande strukturerat mottagande av klagomål, utvärdering och svar.
61 En aktiv och systematisk insamling och utvärdering av gästens omdöme avseende kvaliteten på hotellets tjänster, analys av svagheter, och genomförande av förbättring.

5

M

M

M

M

M

Rubrik

Nr.

Kriterium

265 Mystery guesting

Poäng

62

266 Quality management-system EHQ

10
64

eller motsvarande

(M)

267

Hemsida med uppdaterad information och aktuella bilder samt
hotellets geografiska läge

268 Hemsida med direktbokningsalternativ och gästomdömen
269
Övrigt

VIII Minimum poäng
Hotel
Tillägg “Superior“

70

67

Aktivt erbjudande till gäster att skriva en recension på en portal eller
på hemsidan

270 Miljömärkning

68

5

M

M

66

M

66

M

66

M

10
5

M

M

10

69

90

170

260

400

600

170

260

400

600

700

62 Mystery guesting utförs och dokumenteras av professionell extern personal minst 1 gång per klassificeringsperiod. Interna anonyma protokollförda kontroller accepteras.
63 Obligatoriskt krav för 4-stjärnigt-superiorhotell.
64 European Hospitality Quality (EHQ) är ett kvalitetetssäkringssystem som HOTREC har utvecklat och som bildar grund även för andra kvalitetetssäkringssystem som är godkända för detta kriterium.
65 Bilderna ska minst visa hotellets exteriör, allmänna utrymmen och rum.
66 Hemsidan måste vara minst tvåspråkig.
67 En enkel e-post accepteras inte.
68 Till exempel Svanen, Gröna Nyckeln, EU-blomman etc.
69 För "Hotel Garni" - dvs. ett hotell med enbart frukost - är det antal poäng som ska uppnås sänkt med 20 poäng i varje kategori. Ett "Hotel Garni" kan inte erhålla 4 stjärnor Superior eller 5 stjärnor.
70 Superior tilldelas hotell som erhållit ett stort antal tilläggspoäng utöver kravet för sin stjärnnivå.

5

M

10

65

Online aktiviteter

63

940

700

100

maximum points

600

200

500

400

140

600

300

90

200

80
100

90

170

"Superior"

minimum points

400
260

0

1 star
45 M

5

2 stars
56 M

3 stars
80 M

4 stars
101 M

5 stars
120 M

M=
minimum criteria
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Detaljplan ftir

Styrpinnen 15 och 19
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i Stockholm
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HANDLINGAR
Planen består av plankarta med bestämmelser.

Till planen hör denna plan-

beskrivning och en genomfürandebeskrivning.
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Fastighet AB NMT och Vasakronan AB har inkommit med en planbeställning
gällande ändring av fastigheterna Styrpinnen 19 och 15 i stadsdelen Norrmalm.
Fastighets AB NMT står inför en modemisering av kontorslokalerna inom
fastigheten och vill även utöka takhöjden något. Vasakronan vill inom ramen
fÌir befintlig byggnad mot Näckströmsgatan göra en påbyggnad motsvarande
en våning så att byggnaden blir lika hög som omgivande fastigheter.
Byggnadsvolymen ovanför befintlig takfotshöjd kommer därmed att rivas.
Planförslaget syftar till att änd¡a gällande plan så att den överensstämmer med
befintliga ftirhållanden, samt att justera takhöjden ftir att möjliggöra
påbyggnader. Förslaget ger möjlighet att skapa moderna och effektiva
kontorslokaler i ett centralt läge och handel eller liknande publika
verksamheter i bottenvåningen. Genom att planera fastigheterna i ett
sammanhang kan ett sammanhållet taklandskap uppnås inom kvarteret.
Planfürslaget innebär en total utökad byggrätt omfattande cirka 3 000m2, BTA
(bruttoarea). Den del av Styrpinnen 19, som i gällande plan är utlagd som
gatumark, överftirs till kvartersmark.

PLANDATA
Planområde
Planområdet består av fastigheterna Styrpinnen 15 och 19 som är belägna
mellan Hamngatan, Berzelii park, Näckströmsgatan och Kungsträdgårdsgatan.

l(10)
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Markägoförhållanden
Styrpinnen 15 ägs av Vasakronan AB och Styrpinnen 19 ägs av Fastighet AB
NMT. Befintligt servitut (servicegång) inom fastigheten Styrpinnen l9
kommer även fortsättningsvis att betjåina fastigheten Styrpinnen 23.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Stockholms översiktsplan, ÖP 99, ingâr kvarteret Styrpinnen som en del av

"den historiska stenstaden". Till stenstaden räknas den rutnätsindelade, täta och
slutna delen av innerstaden samt City. Inom detta område bör en varierad
markanvändning bibehållas. Planområdet ligger inom riksintresset ft,r
kulturmiljövård gällande Stockholms innerstad med Djurgården. PlanfÌirslaget
åir fìirenligt med översiktsplanen.

Detaljplan
Gällande stadsplan, PI.1587, fastställdes 1942-07-31- Planen anger att
planområdet får bebyggas med affárs-, kontors- eller liknande ändamåI.
Boståider fâr inte inredas i större utsträckning än vad som behövs für skötsel
och bevakning av fastigheterna. I gåillande plan är en del av byggnaden inom
Styrpinnen 19, planlagd som gatumark.

Fornlämnlngsområde
Planområdet utgör även en del av fornlämningsområde ReÄ tO¡ dar
lämningar från medeltid och 1600-tal kan frrväntas. Omfattar arbetsftretaget
ingrepp i mark eller vatten ska särskilt tillstånd sökas hos l?insstyrelsen enligt 2
kap.l2 $ i kulturminneslagen.
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Bakgrund
Styrpinnen /5 uppftirdes mellan åren 1899-1901 och ritades av arkitekterna
T Stenberg och E Lallerstedt. Redan 1919 byggdes fastigheten om och det
höga tornftirsedda taket mot Kungsträdgården byggdes om till en indragen
vindsvåning. Den lägre delen, längre österut på Näckströmsgatan, byggdes på
med en hel kontorsvåning samt en inredd vind. Flertalet ombyggnationer
invändigt har också ftirekommit liksom byggnationen av ett fläktrum ovanför
den för kontor inredda vinden. Vasakronan har inkommit med en ansökan om
bygglov ftir påbyggnad av den lägre volymen mot Nâckströmsgatan samt en
modernisering av fastighetens kontorslokaler. Förändringen kunde inte
hanteras med ett bygglov och fastighetsägaren inkom i februari 2008 med en
ansökan om planändring.
Styrpinnen /9 uppftirdes ft)r bostadsändamål under åren l88l till 1889 och
ritades av arkitekt O Eriksson. Från år 1900 till slutet av 1900-talet inrymdes
byggnaden varuhuset MEA. Därefter har byggnaden hyst flera olika
verksamheter, den senaste bankverksamhet. Genom årens lopp har byggnaden
genomgått ett flertal ombyggnader. I november 2007 förvârvade Fastighets AB
NMT, fastigheten Styrpinnen l9 och inkom med en ansökan om bygglov för
påbyggnad m m samt en omfattande modernisering av fastighetens lokaler.
Förändringen kunde inte hanteras med ett bygglov och fastighetsägaren inkom
i maj 2008 med en ansökan om planändring.

Befintliga fürhållanden
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Styrpinnen /5 är huvudsakligen en kontorsfastighet bestående av tvãt
byggnadsvolymer med olika byggnadshöjder. Hörnhuset består av fem fulla
våningsplan, en indragen takvåning samt inredd vind. Den lägre volymen mot
Näckströmsgatan uppgår till fyra våningsplan, inredd vindsvåning samt ñrhöjt
tak med fläktrum. Befintlig nockhöjd uppgår t11125,4 meter och taklisthöjden

till

18,5 meter.
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Relalionsritning som visarfasaden mot Ndckslrömsgatan, Styrpínnen

15.

FE Arkitekter AB.
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Fastigheten är "grönklassad" i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och
anges som särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt. I den antikvariska förundersökningen av, Reichmann
antikvarier AB den 2008-10-17, beskrivs hörnhusets fasader bestå av ljusgrå
kalksten med lister m m av sandsten. Fasaden uppvisar skickligt stenarbete
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vilket ger byggnaden ett arkitektoniskt värde. Taket

¿¡r kl¿itt med kopparplåt.
För lågdelen mot Näckströmsgatan är sockelvåningen uppförd av grå kalksten
och den öwe fasaden av ljus spruþuts. Fönstrena av mitt- och tvÊirpost och
blåst glas är bevarade från våning två och uppåt.

Styrpinnen I 5 seu från Kungströdgårdsgatan och Näcl$trömsgatan

I dagsläget pågår renovering av fastigheten Styrpinnen 19. Gårdshusen ?ir idag
rivna och det som återstår Êir fasaden mot Hamngatan samt rumsfilen innanfrr.
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Huset uppgår till fem våningar och en inredd vindsvåning. Byggnadshöjden är
33,3 meter och taklisthöjden uppgår till2l,45 meter. Fasaden utmärks av 1800talets stilideal dåir gathusen gavs en mer påkostad utformning än gårdshusens.
1995 byggdes fastighetens bottenvåning om och fick dagens utseende med de
då tidsrypiska glaspartierna. I övriga plan är den ursprungliga utformningen
mot gatan bevarad.
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Enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är byggnaden "blåklassad"
vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna
för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Värdet består främst i fasaden
mot Hamngatan/l.torrmalmstorg. I den antikvariska ftrundersökningen av,
Nyréns arkitektkontor den 2008-01-31, anges bland annat genom att interiören
genomgått så stora fträndringar har denna del av byggnadens kulturhistoriska
värde minskats. Byggnadens våirde består istället främst av dess uttryck fìir sin
tid där kvalitén ligger i dess stadsbyggnadsmässiga värde d v s fasad mot
Hamngatan. Mot Hamngatanàr takavslutningen viktig då den bland annat
illustrerar det ursprungliga kvarterets höjd, som tillkom 1907-08. Eventuella
tillägg bör placeras bakom gathusdelen och dagens tak bör lämnas opåbyggt.
Gathusdelens brandgavel har en pedagogisk funktion i stadsrummet och det är
viktigt att den är avläsbar som brandgavel. Vidare anses gårdsrummen viktiga
att bevara.
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Styrpinnen 19 settfrân Hamngatan

Förslaget
Planftirslaget syftar till att ändra gällande plan så att den överensstämmer med
befintliga fÌirhållanden, samt att justera takhöjden fiir att möjliggöra
påbyggnader. Förslaget ger möjlighet att skapa modema och effektiva
kontorslokaler i ett centralt läge och handel eller liknande publika
verksamheter i bottenvåningen. Genom att planera fastighetema i ett
sammanhang kan ett sammanhållet taklandskap skapas inom kvarteret.
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Användningsbeståimmelsen (C¡) anger centrumändamål d v s butiker, service,
kontor, bio, bibliotek, teater, kyrka, ftireningslokaler, restauranger, hotell etc. I
syfte att skapa ett levande gaturum får kontorsverksamhet ej inrymmas närmast
fasadliv i gatuplan mot Hamngatan och Kungsträdgårdsgatan.

Inom båda fastigheterna ft)reslås påbyggnader, se beskrivning nedan ftir
respektive fastighet. Planfdrslaget innebär en total utökad byggrätt omfattande
cirka 3 000m2, BTA.
Styrpinnen 15
Högdelen ska bevaras utan tillbyggnader. För den lägre volymen ftireslås en
påbyggnad med en indragen byggrätt i tre våningar till maximalt 31,5 meter
totalhöjd, ovanfìir den befintliga taklisten som uppgår till +18,5 meter. Detta
innebåir att byggnadsvolymen ovanft)r befintlig takfotshöjd kommer att rivas.
Nytillkommande bruttoarca âr ca 7 00 m".
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Påbyggnadens fasad (från taklisten och uppåÐ ska ansluta till intilliggande
bebyggelse avseende taklisthöjder, fÌinstersättning och material ftir att skapa ett
harmoniskt fasaduttryck längs Näckströmsgatan. Påbyggnaden ska dessutom
ges ett arkitektoniskt uttryck som tydligt visar att tillåigget avspeglar vår
samtid.
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Fotomontage över Styrpinnen 15, settfrån Kungströdgården, Ahrbom &Parlner Arkitekten
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Styrpinnen 19
Den del av byggnaden, inom Styrpinnen 19, som enligt gällande plan utgörs av
gatumark, överfiirs till kvartersmark.
Förslaget innebär att det rivna gårdshuset från 1980-talet ersätts med ett nytt
hus i åua våningar. Den nytillkommande bruttoarean är ca2 300 m'. Fasaden
mot Norrmalmstorg och de närmsta rummen intill fasaden bibehålls samt
befintlig takvåning. Påbyggnaden fiireslås utformas som ett bågformat tak och
sträcker sig över hela byggnaden ftir att ansluta till taket på Stypinnen 15.
Ovan taklisthöjden +21,45 meter är påbyggnaden indragen från Hamngatan.
Taket ska utftiras i överensstämmande med de höjder som anges pã sektíonsritning A-A på plankartan.
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Styrpinnen I 9, sektionsritning A-A. Nyréns Arkitektkontor.
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Den nya påbyggnaden gestaltas sammanhängande och ska tydligt vara avläsbar
i taklandskapet. Ett bågformat tak, med en takvinkel liknande befintlig,
sträcker sig över hela byggnaden och ansluter till taket på Styrpinnen 15. Taket
är uppbyggt av bärande balkar/ribbor och utrymmet mellan ribborna glasas ftir
att få in ljus till de översta planen samt till den inre ljusgården. Takets form
betonas på husets gavel av en ljusöppning nära takfoten. Befintliga takkupor
och ateljéfÌinster mot Norrmalmstorg får nya ftinster med ursprungligt
utfürande från 1907 och utan horisontell delning. solavskärmning fär inte
utfüras utvändigt. På plan sex placeras en terrass som ska ligga dold bakom
taknocken. Avsikten är att den eller tillhörande räcken inte ska synas från
Norrmalmstorg. Beläggningen på terrassen utgörs av betongsten och awattning
sker invändigt.
Den nya fasaden till entrévåningen är inspirerad av MEA-fasadens stora skyltfÌinster. MEA-trappan rekonstrueras i nytt läge på samma sätt som vid 80talsombyggnaden och blir åter allmän. Ett nytt skärmtak mot Hamngatan utformas med taktäckning med rostfri stålplåt och fasaden över skärmtaket
rekonstrueras enligt originalutftirande.
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Folomontagen nedan ör från Nyréns Arkitekt kontor.

Perspe ktiv b ild från Norrma lmstorg
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Båda fastigheterna har genomgått flertalet ingrepp både invändigt och
utvändigt. De delar av byggnaderna som är bevarandevärda är således
begränsade. Bland dessa kan nämnas fasaderna mot Hamngatan,
Kungsträdgårdsgatan och Näckströmsgatan. Taket på den lägre delen av
Styrpinnen 15 mot NÊickströmsgatan ses ej som bevarandevärd då den är
uppftird och ombyggd i omgångar senast med ett större fläktrum som sträcker
sig över delar av lågbyggnadens ltingd.
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För Styrpinnen l5 och l9 anges varsamhetsbestämmelse,k¡,pä plankartan.
Bestämmelsen anger att utvändig tilläggsisolering samt nya balkonger mot
gaturummet inte är tillåtet. Ändring av tak- och bottenvåning ska anpassas till
byggnadens karaktåirsdrag och fär inte dominera över resterande fasadytor.
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Fönster mellan tak- och bottenvåning ska utformas med samma materialtyp och
dimensioner som de ursprungliga.

För Styrpinnen l5 anges skyddsbestämmelser Q1 och q2pâplankartan och för
Styrpinnen 19 anges q¡ enligtnedan;
Byggnaden får inte förvanskas. Fasaden ovanfiir bottenvåningen
Qr
mot gata ska bevaras.
gz
Hela det invändigt trapphuset mot Kungsträdgårdsgatan ska
bevaras.

Gator, trafik och parkering
Planområdet ligger i god anslutning till kollektiwrafiken med både tunnelbana
och bussar i nära anslutning. Kopplingen till kollektivtrafik kommer inte att
påverkas av planförslaget. Inom Styrpinnen l5 och l9 finns det inga befintliga
parkeringsplatser. Idag n¡das parkeringshus och andra parkeringsplatser i
närområdet. Planen antas inte påverka befintlig trafikföring eller generera
utökat behov av parkeringsplatser. Planer för en ny spårväg genom city, kan
innebära att en hållplats förläggs till Norrmalmstorg, mitt ftir aktuellt
planområde. Möjlighet till cykelparkering inom fastigheterna ska studeras vid
ombyggnad.

I hörnet KungsträdgårdsgatanA,läckströmsgatan ska marken vara tillgänglig
allmän gångtrafik med en fri höjd av 3,5 meter över gatuplanet.

ftr

Körförbindelser till garage ñr inte anordnas i anslutning till Hamngatan eller
Kungsträdgårdsgatan samt l0 meter in från höm på Näckströmsgatan.

Tiltgänglighet
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Planförslaget ska uppfylla stadens krav på tillgänglighet så långt som möjligt.
Befintliga miljöer innebär vissa begränsningar vid tillgänglighetsanpassningen.
Alla entréer pã Styrpinnen I9 kan angöras från intilliggande gator och
uppfyller stadens tillgänglighetskrav. Byggnaden pâ Styrpinnen l5 har en
halvtrappa upp

till

entréplanet.

Teknisk fldrsörjning
Planft)rslaget kommer inte att påverka några tekniska försörjningssystem.
Byggnadens tekniska installationer ska inrymmas inom angiven
byggnadsvolym, se genomfiirandebeskrivningen.
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KONSEKVENSER TÖN VIU,¡ÖN
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomftirande inte kan antas
medftira sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 5 kap 18$ eller MB
6 kap l1$ att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget strider inte mot
gällande översikþlan. Planft)rslaget bedöms inte heller strida mot några andra
kommunala eller nationella riktlinjer,lagar eller ftirordningar. Planförslaget
berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus.
Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö,
kulturarv eller människors hälsa. De miljö- och kulturfrågor som har betydelse
för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
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Luftkvalitet

Påbyggnationen av befintlig kvartersstruktur bedöms inte påverka luftkvalitén i
området.

Konsekvenser för stadsbilden och kulturmiljön
Påbyggnaden kommer att framträda i stadsbilden på grund av sin höjd och
omfattning tvärs genom kvarteret. Det kupolformade glastaket kommer även
att lysa kvällstid. Påbyggnaden på Styrpinnen 15 innebär ett tillägg i form av
en modern volym, vilket påverkar den ursprungliga byggnadens uttryck.
Förslaget möjliggör en sammanhållen utformning av taklandskapet, tvärs
genom kvarteret. Påbyggnaden har studerats från ett antal olika vyer och
bedöms bli ett positivt inslag i stadsbilden. Utformningen styrs detaljerat med
planbestämmelser. Förslaget innebär även att en enhetlig takùöjd kan tillskapas
mot Näckströmsgatan.
Påbyggnaderna ska utftiras med respekt ñr de kvalitéer som befintliga
byggnader har och som mer ingående beskrivits i de antikvariska
ftirundersökningarna.

MEDVERKANDE
Planen har upprättats av stadsbyggnadskontoret genom Karl-Johan Dufmats
och Tengbom Stockholm genom Soon Hammarström och Annica Karlsson.
Illustrationer och ritningsunderlag är framtaget av Nyréns Arkitektkontor AB
samt Ahrbom&Partner Arkitektkontor.
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Tomas Enqvist
Planchef

Karl-Johan Dufmats
Planhandläggare
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0DQXHOOODVWNODII

Fotmanöverdon

6N\GGVUlFNHPHGJULQG

6N\GGVQlW

6N\GGVUlFNH

Användbarhet

Tillval

*OREXV+HOL[lUHQYHUWLNDOHQNHO
GXEEHOHOOHUWULSSHOVD[PHGK|J
O\IWK|MGSnOLWHQ\WD*HQRPDWW
I|UVHHWWO\IWERUGPHGÀHUDVD[SDNHW
LK|MGOHGInUPDQWLOOJnQJWLOOHQ
K|JUHK|MGU|UHOVHRFKVW|UUHYLNW
lQYDGVRPlUP|MOLJWI|UHQHQNHOVD[
+HOL[NDQWLOOH[HPSHODQYlQGDV
VRPDUEHWVSODWWIRUPSDOOHWHUDUH
PRQWHULQJVERUGPP-lPI|UW
med en traditionell hisslösning
lU+HOL[HQP\FNHWUDWLRQHOORFK
NRVWQDGVHIIHNWLYO|VQLQJ

Produktens funktionalitet går
lYHQDWWXW|NDGnGHW¿QQVHWW
ÀHUWDOWLOOYDOI|UROLNDGULIW
förhållanden:
ŀ+MXOXQGHUUHGH
ŀ3DOOXQGHUUHGH
ŀ%RUGVVNLYDPHGKDONVN\GG
ŀ1LYnEHJUlQVQLQJ
ŀ0DQXHOOODVWNODII
ŀ0HNDQLVNDVWRSS
ŀ6N\GGVUlFNH
ŀ6N\GGVUlFNHPHGJULQG
ŀ)RWPDQ|YHUGRQ
ŀ)ULVWnHQGHK\GUDXODJJUHJDW
med plåthuv

ŀ/\IW|JORU
ŀ5XQGYlQGVNLYD
ŀ5HNWDQJXOlUYlQGVNLYD
ŀ5XOOEDQD
ŀ5lOVKMXOVXQGHUUHGH
ŀ)|UVWlUNWERUGVVNLYD
ŀ7LSSVN\GG
ŀ6N\GGVQlW
ŀ6N\GGVGXN
ŀ,QVSHNWLRQVOXFNDLERUGVVNLYDQ
ŀ+'XWI|UDQGH I|ULQWHQVLY
körning)
ŀ'XUNSOnWLDOXPLQLXP
ŀ)RWRFHOO

Teknisk data
Lyftkapacitet

Upp till 5 000 kg

Drivsystem

Hydraulik

Lyfthöjd

0–5,9 m

Manöversystem

24 V DC

Längd

900–5 000 mm

Elanslutning

3-fas 400 V 10 A

Bredd

700–2 400 mm

Lägsta höjd

Från 275 mm

Standard

EN 1570-CE-märkt

Lyfttid

46 sekunder

Globus T T AB

6YDOVWDYlJHQ
611 50 Nyköping
Tel 0155-20 55 00
E-mail LQIR#JOREXVWWVH

ZZZJOREXVWWVH

Tel 0155-20 55 00
.YDOLWHWVVHUYLFHQlU
GXEHK|YHUGHW

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
HWWPLOM|ULNWLJWVlWW

3URGXNWHUQDSnELOGHUQDNDQYDUDH[WUDXWUXVWDGH

www.globustt.se

Globus Helix
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%,/$*$5HODWLRQVKDQGOLQJRFKEHÀQWOLJDSODQO|VQLQJDUIUnQ9DVDNURQDQRFK
Dinelljohansson AB

BILAGA 5: 3D-bild på en svit

