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FÖRORD

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande arbete på högskoleingenjörspro-
grammet 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 ytterlig-
are 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 Dinelljohans-
son AB som hjälpt oss besvara frågor kring den valda byggnaden som  handlar och som 
bidragit 

Slutligen vill vi tacka vår examinator Zeev Bohbot som har återkopplat snabbt vid frågor och ställt upp 
med möten vid frågor under  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 byggnad-
er. 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 

Bygglov regleras i PBL.

Detaljplan
En detaljplan beskriver ett områdes användningsområden gällande mark och vatten. I den beskrivs 

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 verksam-
heter som får bedrivas där. Exempelvis betyder K=kontor, H=handel, P= parkering, R=besöksanläggn-
ing 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 ma-
nuell eller liten eldriven rullstol ska användas.

Hotrec = Organisation som samordnar stjärnmärkningen av hotell inom EU.

LEED

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

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 

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(Stock-
holms stadsmuseum 2018).
Grön: också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från histor-
isk, 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 kom-
munen har för sina mark- och vattenområden. 
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1. INLEDNING
I detta kapitel kommer grundläggande information för  att presenteras. Mål och syfte tas 
även upp följt av vilka avgränsningar som gjorts.

1.1  Bakgrund

mersiella boendeanläggningar ökade med 620 000 övernattningar under 
år 2017, vilket motsvarar cirka 5 procent mer än år 2016 (Visitstockholm 2018).

1.2  Målformulering

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  gång.

1.3  Syfte och frågeställning

Frågeställningar:

•
•
•
•

1.4  Avgränsningar

Detaljplanen förväntas inte ändras då väntetiden för en sådan förfrågan inte är aktuell. 



2. METOD

2.1 Fallstudie 

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 kommen-
tarer från näringslivet. Peter Kvist intervjuas på Arcona som var huvudentreprenörer vid ombyggnationen 

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. Ho-
tellet 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.

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 gransk-
ning av husets historia. Med hjälp av dataprogrammet ArchiCAD gestaltas planritningar baserade 



3. FAKTAINSAMLING

3.1  Förutsättningar för ändrad användning 

3.1.1  Juridiska förutsättningar

-

3.1.2  Tekniska förutsättningar 

3.1.3  Ekonomiska förutsättningar



3. FAKTAINSAMLING
3.2  Krav på hotellbyggnader

3.2.1  Brandkrav 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.2.2 Tillgänglighet

3.2.3  Ljudkrav

3.3.1  Antal stjärnor

3.3.2  Målgrupp 



3. FAKTAINSAMLING
3.3.3  Krav som påverkar planlösningen

3.4  Exempel på problem 

3.4.1  Brand

3.4.2  Tillgänglighet

3.4.3  Akustik

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



4. LEDIGA BYGGNADER

4.1 Krav och önskemål

Krav
• Centralt läge

• Goda förutsättningar för ljudisolering

• Goda förutsättningar för schakt

• Goda förutsättningar vid evakuering

• Goda ekonomiska förutsättningar

Önskemål
• Högt i tak

• Många fönster

• Möjlighet till olika rumstyper 

• Takterrass eller balkong

• Plats för restaurang och bar

• Festlokal/konferensrum

• Äldre byggnad 

4.2  Lediga byggnader/lokaler

Adress

Område

(LOA)

Byggår

Typ av verksamhet

Stadsmuseets 

Beteckning i detaljplan

Tyréns

Peter Myndes 

Södermalm

7500

1995-1998

Kontor 

(Hel byggnad)

KH

Aquaria

Falkenbergsgatan 2

Djurgården

1000

1991

Museum 

(Hel byggnad)

P

Centralstationen

Centralplan 15

City

Kontor (lokal)

Blå

R

Kungsträdgården

Kungsträdgården

4250

1899-1901

Bankkontor 

(Hel byggnad)

Grön

C

4.3  Tyréns

4.3.1  Bakgrund

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

Det översta planet har en indragen våning 

bland annat två handelslokaler samt ett bib-
liotek och samlingssal för kontorsverksamhet. 
Fastigheten har nyligen köpts av fastighets-
rådgivningsföretaget Savills eftersom Tyréns 

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 

och butiker. 

4.3.3  Fakta om Södermalm

Södermalm är en stadsdel i Stockholms in-
nerstad, 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 

-
dades (Hotellstockholmsöder 2018).

Fram till 1570-talet var Södermalms huvudu-
ppgift 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 sam-
band med industrialiseringen (Hornsbruksga-
tan 2015).

Södermalm avgränsas av Slussen i norr och 

utbud av restauranger, kulturella nöjen samt 
shopping (Hotellstockholmsöder, 2018).

4.4  Aquaria vattenmuseum

Bild 1. Aquaria Vattenmuseums huvudentré.

4.4.1  Bakgrund

4.4.2  Läge

4.4.3  Fakta om Djurgården



4. LEDIGA BYGGNADER
4.5  Centralstationen

4.5.1  Bakgrund

Bild 2. Insidan av Centralstationen.

4.5.2  Läge och fakta om Stockholms centralstation

4.6  Kungsträdgården 

4.6.1  Bakgrund

  av

4.6.2  Läge

Bild 3. Vy från Kungsträdgården mot Kungsträdg dsgatan 16.

4.6.3  Fakta om Kungsträdgården



4. LEDIGA BYGGNADER
4.7  För- och nackdelar 

Nedan listas de fyra alternativens för- och nackdelar baserat på de krav och önskemål som ställts.

Tyréns
• Centralt läge
• Goda tekniska

förutsättningar
• Takterrass
• Plats för bar

Aquaria
• Centralt läge
• Plats för restaurang

och bar

Centralstationen
• Centralt läge
• Högt i tak

• Många fönster

• Möjlighet till olika

rumstyper

• Äldre byggnad

Kungsträdgården
• Centralt läge
• Högt i tak
• Goda tekniska

förutsättningar
• Möjlighet till olika

rumstyper
• Takterrass
• Äldre byggnad

• Svårt att få ljus till

husets kärna

• Ej äldre byggnad

• Lågt i tak
• Få fönster
• För litet för olika

rumstyper

• För litet för festlokal/

konferensrum

• Ej äldre byggnad

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

• Varken takterrass

eller balkong

• Otillräckligt plats för

restaurang och bar

• Otillräckligt plats för

festlokal/konferens-

rum

• Få fönster i två av

fasaderna

Fördelar

Nackdelar



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 Kungsträdgårds-
gatan 16. Utöver det centrala läget har byggnaden ett kulturhistoriskt värde som beaktats och bev-
arats i sitt ursprungliga utseende utvändigt. Husets historia är även en faktor till att det blev valt. Bygg-

är ett kontor vilket innebär att egenskaper som fönster, ventilation och en stor entréhall redan är 

5.2 Illustrationsplan

Det gula området på kartan nedan visar fastighetens placering. 

5.3  Bakgrund 

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,
idag kallad Handelsbanken. Tidigare hade banken sitt kontor på Drottninggatan 6 i Stockholm, men
kort

erade mot slutet av 1800- talet, önskades ett nytt bankhus och det resulterade i att hela
byggnaden blev ett bankkontor. Därmed blev Härnösands enskilda bank först med att resa ett
affärsbankspalats längs 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 Näck-
strömsgatan. 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 4. Kryssvalven hade juge ddekor med 
inredning i mörk mahogny. 

Genom åren har byggnaden genomgått 

genomfördes en stor renovering, där det torn-
försedda taket på byggnadens hörnhus mot 
Kungsträdgården byggdes om för att fram-
bringa en vindsvåning. Samma år gjordes även 
en tillbyggnad på husets gatudel mot 
Näckströmsgatan i syfte att skapa ett nytt 
kontorsplan samt en inredd vindsvåning (Plan-
beskrivning för Styrpinnen 15, 2009). 

Åren 1960, 1974 och 1995 genomfördes stora 
renoveringar invändigt. Den största förändrin-
gen skedde år 1974 av företaget Tengbom AB 
som genomförde en totalrenovering av bygg-
nadens insida samt en tillbyggnation av ett 

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

Bild 5. Fasadritning från 1899.

Bild 6. Fasadritning från 1919.

Bild 7. Fasadritning från 1974.

Byggnaden består av två delar med varier-
ande byggnadsvolymer, fasader, byggnad-
shöjder och antal våningar. Ena delen (bygg-
nadens 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 

enligt LEED Guld(Vasakronan.se, 2018). Idag 
används byggnaden som bankkontor åt bland 
annat Danske bank, Danica Pension och Dan-
ske Capital (Planbeskrivning för Styrpinnen 15, 
Norrmalms stadsförvaltning, 2009-01-29).



5. VAL AV BYGGNAD
5.4  Svårigheter som kan uppstå 

Eftersom byggnaden på Styrpinnen 15 varit 
bank och bankkontor sedan år 1901, kan vissa 
handlingar vara sekretessbelagda, vilket med-
för komplikationer.

Problem kan även förekomma då byggnaden 
är grönklassad av Stockholms stadsmuseum, 
vilket kan begränsa i vilken utsträckning ändrin-
gar 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 tid-
punkt som Kungsträdgården förändrades. 

det byggt på Kungsträdgården. Drottningen 
tog in en holländsk trädgårdsmästare för att 
rusta upp parken till en nordisk barockträdgård. 
År 1648 kallades den franska trädgårdsdesign-
ern 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 föränd-
ringar 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.). 

-
leum och till det byggdes scen, kiosker, fontäner 

-

idag (Stockholmskällan u.å.). 

Idag är trädgården en offentlig plats som är 
tillgänglig för alla och heter Kungsträdgården. 
Kungsträdgården är Stockholms äldsta trädgård 

blommar i slutet av april och som importerades år 
1998 (Wester 2014).

kalksten. Husets fasad mot innergården är av gul sprutputs. 

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 

med lister av sandsten och en takvåning i grön 
kopparplåt. 

Bild 8. Kungsträdgården under 1700-talet.



5. VAL AV BYGGNAD
5.6.2  Entrén

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. 

I byggnadsinventeringen från Stockholms stads-
museum 1985, har  beskrivit  på detta sätt: 
“Spegelvälvt tak bemålat med antikiser-

i gult och vitt, lunetter med målad dekor i form 
av putti och festonger etc  i pastellfärger”.

5.6.4  Övriga entréer, trapphus och vilplan

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

trapphus inleds med enstaka halvfranska släta 
pardörrar. Trapphusen består av moderna fönster 

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 de-
korativt utformade taken med utsparade fält som 
var målade i stjärndekor. Dessutom bevaras styrel-
serummet med utsikt över Kungsträdgårdsgatan i 
byggnadens första våning, plan 3.

Bild 13. Det bevarade styrelserummet.

5.6.6 Sekretess

Källarplanet i fastigheten är sekretessbelagt eft-
ersom byggnaden idag används som ett bank-
kontor. Med hänsyn till detta redovisas endast 

gestaltas.  

5.7  Tekniska egenskaper och underhåll 

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

hyresgästerna känna till och följa ramar samt riktlinjer som gäller för denna klass. 

5.7.2  Avfall och källsortering

-
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 av-
fallen 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 

Hämtningen görs då på hyresgästernas kontor och körs iväg för återvinning. 

5.7.3  Inomhusklimat 

-
stat i varje lokal som är kopplad till fastighetens ventilationssystem i syfte att ge hyresgästerna mö-
jlighet att justera temperaturen efter egna önskemål. Systemets drifttider är idag anpassade efter kon-
torstider. 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.

5.7.5  Brandhantering 

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

- 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

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.

5.6.3  Trapphus

Trapphuset består av en spiraltrappa med en 
modern hiss i trappspinde n. Trapphuset går från 
entréplan till takvåningen på plan 7. Trapporna 
är i vit marmor med träräcke. Mellan varje 

rutor. 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. 



6. RESULTAT
I detta kapitel presenteras resultatet av , frågeställningarna besvaras 
och ett gestaltningsförs-lag redovisas. 

Sverige följer BBR för att verkställa krav på exempelvis tillgänglighet och brand. Vid ändrad använd-
ning kan de nya kraven ha en negativ inverkan på projektet. Eftersom det ställs liknande krav på kon-
tor 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  i bjälklag och trapphus vid ombyggnation, 
speciellt om huset har ett kulturhistoriskt värde och måste bevaras i viss mån (Anderson, 2018). 

schakten. 

-
tionssystem som kan nyttjas. 

Anledningen till att en bostadsverksamhet inte varit ett alternativ för ombyggnation till hotell i 

Stockholms bostadsmarknad. 

-
splan, ÖP99. Där är fastigheten märkt med användningsbestämmelsen C1, v samhetbestämmelsen 
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  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. 

1 och Q2
som:
Q1

mot gata ska bevaras.
Q2  -   Hela det invändigt trapphuset mot Kungsträdgårdsgatan ska

bevaras.

Kungsträdgården samt plan 8 med sviter. Typrum framställs och en beskrivning ges.



6. RESULTAT
6.3.1 Källarplan



6. RESULTAT
6.3.1.2 Rivna väggar

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



6. RESULTAT
6.3.1.3 Ny planlösning

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. 



6. RESULTAT
6.3.2 Entréplan



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.



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 

-
ning till personalentrén.



6. RESULTAT
6.3.3 Typplan



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.



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 e  dubbelrum. 

Totalt ryms 17 gästrum på ett typplan, förutom på plan 3 som rymmer 14 gästrum. Alla fyra rumstyper 

På alla typplan förbinder en korridor byggnadens alla trapphus. Korridoren är tillgänglighetsanpassad 
och planet uppfyller de brandkrav som ställs.



6. RESULTAT
6.3.4 Plan 7



6. RESULTAT
6.3.4.2 Rivna väggar

Rivning av samtliga icke bärande väggar. Väggar i trapphuset mot spiraltrappan rivs i avsikt att åter-



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 är  RWC. 



6. RESULTAT
6.3.5 Plan 8



6. RESULTAT
6.3.5.2 Rivna väggar

Samtliga icke bärande väggar rivs för att nyttja planet maximalt. 



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. 



6. RESULTAT
6.3.6 Typrum

-

  

   

-

Tabell 2. En sammanställning av antalet rum och rumsvarianter på varje plan.
*RA-rum = Rullstolsanpassade rum



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. 

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 bygg-
naden (i början på del 2 av huset) och går från källarplanet till plan 6. HISS 3 ligger längst in i bygg-
naden och går från källarplanet till plan 6. 

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 recep-
tionen.

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 mel-
lan 3 våningar: källarplanet(plan 1), personalentrén(plan 1,5) samt entréplanet(plan 2). För 
detaljerad information, se bilaga 3.

6.4.2  VA, ventilation och el

schakten bevaras och ett nytt schakt för elen tillkommer vid HISS 4 på alla plan. 

-

6.4.3  Parkering

Eftersom byggnaden är belägen i Stockholm city, behöver inte parkeringsplatser tillkomma. Gator 

Tabell 2. Redovisning av hissarna i byggnaden.

Bild 14 . Illustration av lyftbordet. 



7. DISKUSSION
7.1  Ekonomi

7.1.1  Omsättning

Antal rum x Genomsnittlig kostnad för ett rum per natt x Antal dagar på ett år x Rumsuthyrning/natt

75 rum x 3000 kr x 365 dagar x 0,8 = 65 700 000 kr

7.1.2  Återskapa kryssvalven

-

7.2  Byggnadens framtida planer

-

-

7.3  Problem under arbetets gång

-

-

7.4  Personliga kommentarer

7.5  Rekommendationer

•

•



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, styrelse-
rummet och spiraltrappan.

För att byggnaden ska kunna fungera som ett hotell krävs nytt schakt för hiss samt elförsörjning. För 

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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Poänggränser sista sidan

Välkommen till Hotelstars Union – ett europeiskt klassificeringssystem

Hotelstars Union är ett gemensamt klassificeringssystem för europeiska hotell 

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. 

I Sverige utför Visita, genom dess helägda dotterbolag Svensk Klassificering, den 

årliga inspektionsverksamheten.

Kriterierna är uppdelade i två kategorier:

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

- 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 

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

har frukost. 

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.



 

 
 

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 
med klassificering. 

 - M M M M M 

Helhetsintryck 3  Helhetsintryck av hotellet  - simple1 medium2 elevated3 high4 highest5 

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      

Övrigt 9  Rum med balkong eller terrass (minst 50%)  2      

 10  Hiss 6  15    M M 

Funktionshinder 7 11  Tillgänglighetsanpassning    5      

 12  Tillgänglighetsanpassning    8      

 13  Tillgänglighetsanpassning    5      

                                                 
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. 
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 14  Tillgänglighetsanpassning    5      

 15  Komplett tillgänglighetsanpassning    5      

          

II. Reception/Övrig service          

 16  Synligt utrymme med bord eller motsvarande  1 M M M   

 17  Separat, fristående reception eller skrivbord som tillgodoser 
personlig integritet  6    M M 

 18  Sittplatser i receptionsområdet  1   M   

 19  Lobby med sittplatser och möjlighet till servering av dryck  5    M  

 20  Rymligt receptionsområde med ett flertal sittplatser och möjlighet till 
servering av dryck  10     M 

 21  Receptionsservice, nåbar per telefon dygnet runt för såväl interna 
som externa samtal  1 M M    

 22  Reception öppen 14 timmar, nåbar per telefon dygnet runt för såväl 
interna som externa samtal  3   M   

 23  
Reception öppen 16 timmar. Dygnet runt ska personal finnas på 
plats och vara nåbar per telefon för såväl interna som externa 
samtal. 8  

 4    M  

 24  Reception öppen dygnet runt, nåbar per telefon för såväl interna 
som externa samtal  6     M 

 25  Express check-out  3      

 26  Tvåspråkig personal  2   M M  

 27  Flerspråkig personal  4     M 

 28  Möjlighet till kopiering  2    M M 

                                                 
8 Personal ska finnas inom anläggningens område dygnet runt. 
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 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   M M  

 34  Bagageservice  5     M 

 35  Säker bagageförvaring med kvitto  5    M M 

Städning av rum/ 
Byte av tvätt 36  Daglig städning av rum  1 M M M M M 

 37  Dagligt byte av handdukar på beställning  1 M M M M M 

 38  Byte av sängkläder minst en gång/vecka  1 M M M   

 39  Byte av sängkläder minst två gånger/vecka  2    M M 

 40  Dagligt byte av sängkläder på beställning  4    M M 

Tvätt & strykservice 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     M 

 44  Tvätt- och strykservice (med leverans enligt överenskommelse)  1   M   

 
45  Tvätt- och strykservice (före kl 9.00, åter samma dag - helger undantagna)  3    M  

46  Tvätt- och strykservice (före kl 9.00, åter inom 9 tim)  4     M 
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Betalning 47  Betalning med kort  2  M M M M 

Övrigt 48  Professionellt IT-stöd  2     M 

 49  Paraply i reception eller i rum  1      

 50  Aktuella tidskrifter  1     M 

 51  Dagstidningar (i pappers- eller digital form)  2    M M 

 52  Syservice  2    M M 

 53  Skoputsservice  2   M9 M10 M 

 54  Shuttle- eller limousineservice  2     M 

 55  Utbud av sanitära artiklar (tandborste, tandkräm, rakningskit)  2  M M M M 

 56  Personlig hälsning till varje gäst med färska blommor eller present i 
rum (ej bara välkomstmeddelande på TV)  6     M 

 57  Följa med gästen till rum vid ankomst  2      

 58  Extra rumskontroll med uppbäddning på kvällen 11  10     M 

 
 
 

         

III. Rum           

Rum 59  Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 14m2 12  10      

 60  Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 18m2 12  15      

                                                 
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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61  Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 22m2 12  20      

 62  Rumsstorlek (inkl. badrum) ≥ 30m2 12  25      

 63  Antal sviter 13  2p/svit 
 max 6p     min 2st 

 64  Rökfria rum  3      

Sovkomfort 65  Moderna och välskötta madrasser, minst 13 cm tjocklek  1 M M    

 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   M M M 

 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 

dubbelsängar med minimimått 1,60m x 1,90m 15 
 

1 M M    

70  Enkelsängar med minimimått 0.90m x 1.90m och dubbelsängar med 
minimimått 1.80m x 1.90m 15 5   M   

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

 72  Enkelsängar med minimimått 1.00m x 2.00m och dubbelsängar med 
minimimått 2.00m x 2.00m 15  25      

 73  10% av sängarna minst 2,10m långa  5      

 74  Extra barnsäng på beställning  3      

 75  Tvättbara madrassöverdrag 16   10      

 76  Nyförvärv av madrasser max. 3 år sedan  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. 
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 77  Årlig tvätt eller grundlig rengöring av madrasser 17  10      

 78  Allergivänligt sovalternativ tillgängligt på begäran  2      

 79  Moderna och välhållna täcken  1 M M M M M 

 80  Extra täcke på beställning  2   M M M 

 81  Moderna och välhållna kuddar  1 M M M M M 

 82  Hygieniska överdrag till kuddar  5      

 83  Årlig tvätt av kuddar eller nyförvärv max1 år  8      

 84  Extra huvudkudde på beställning  1   M M M 

 85  Två kuddar per person  4     M 

 86  Varierat utbud av kuddar på beställning  18    4    M M 

 87  Möjlighet att göra rum mörkare  1 M M M M 

 88  Möjlighet att mörklägga rum helt  5     M 

 89  Tunn gardin, persienner eller motsvarande  3      

 90  Tvättbar sängmatta  3      

 91  Väckningsservice eller annan väckningsmöjlighet  1 M M M M M 

Rumsutrustning 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. 
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 94  Tillräckligt antal galgar  19  1 M M M   

 95  Tillräckligt antal galgar av olika sorter  3    M M 

 96  Garderob eller klädkrokar  1 M M M M M 

 97  Klädkrok även utanför garderob (tex ytterkläder)  1   M M M 

 98  En stol  1 M M    

 99  En sittplats per säng, varav minst en stol  2   M M M 

 100  En bekväm sittplats (stoppad stol/soffa) med sidobord  4    M M 

 101  En ytterligare bekväm sittplats (stoppad stol/soffa) i dubbelrum och 
sviter  4     M 

 102  Bord eller skrivbord  1 M M    

 103  Bord eller skrivbord med fritt arbetsutrymme på min. 0,5 m2 med 
lämplig belysning  5   M M M 

 104  Sängbord/hylla  2   M M M 

 105  Eluttag i rum  1 M M 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. 
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 111  Nattbelysning  1      

 112  Lämplig rumsbelysning  1 M M M M M 

 113  Läslampa vid säng  2  M M M M 

 114  Helfigurspegel  2   M M M 

 115  Bagagehylla eller -stativ  1   M M M 

 116  Papperskorg i rum  2   M M M 

Deponering 117  Depositionsmöjlighet i reception  1 M M    

 118  Safebox i reception  3   M20 M20 M 

 119  Safebox i rum  8     M 

 120  Safebox i rum med integrerat eluttag  10      

Ljudkontroll/ 
luftkonditionering 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, 
frukostmatsal)  4      

 126  Harmonisk atmosfär i allmänna utrymmen (ljus, doft, musik, färg etc)  4      

Hemelektronik 127  Radiokanaler 21   1   M M M 

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



 

5 

Rubrik Nr. Kriterium  Poäng     

 

 
 

 128  Ljud/mediaspelare  2      

 129  Installerad mediafunktion i badrum  5      

 130  TV med fjärrkontroll  2 M M    

 131  TV anpassad till rumsstorlek med fjärrkontroll och information om 
kanalutbud  4   M   

 132  Modern TV anpassad till rumsstorlek med fjärrkontroll, information 
om kanalutbud samt tillgång till programutbud  6    M M 

 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      

Telekommunikation 138  Telefon i allmänt utrymme för gäster  1 M M M M M 

 139  Möjlighet till lånetelefon i rum med flerspråkig bruksanvisning 22  3   M   

 140  Telefon i rum med flerspråkig bruksanvisning  8    M M 

 141  Internetuppkoppling i allmänna utrymmen (t ex.bredband, Wifi)  2  M23 M M M 

 142  Internetuppkoppling i rum (t ex.bredband, Wifi)  8   M M M 

 143  Internetterminal med utskriftsmöjlighet i allmänna utrymmen  5    M M 

 144  Internetterminal i rum på beställning  1     M 

                                                 
22 Gästen måste informeras om detta vid incheckningen. 
23 Kan ersättas av internetuppkoppling i rum (se nr. 142). 
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 145  Internetterminal i rum  3      

Övrigt 146  Hotellinformation  24  1 M M    

 147  Informationspärm med uppgifter om gästservice  2   M   

 148  Flerspråkig informationspärm med uppgifter om gästservice  3    M M 

 149  Destinationsmaterial tillgängligt i reception  1 M M M M M 

 150  Dagstidning i rum (i pappers- eller digital form)  2      

 151  Tidskrift i rum  1     M 

 152  Pennor och anteckningsblock i rum  1   M M M 

 153  Korrespondensmapp  3     M 

 154  Byxpress  3      

 155  Tvättpåse i rum  1   M M M 

 156  Strykjärn- och bräda på beställning eller strykrum  2      

 157  Strykjärn- och bräda i rum  4      

 158  Syset på beställning  1  M25 M25 M  

 159  Syset i rum  2     M 

 160  Skohorn i rum  1     M 

 161  Skoputsutrustning på beställning  1  M26 M26   

                                                 
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). 
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 162  Skoputsutrustning i rum  2    M27 M 

 163  Skoputsmaskin  3   M28 M29 M 

 164  Titthål i rumsdörr  2      

 165  Extra låsmöjlighet i rumsdörr  3      

Generell badrumsinfo 166  Badrumstorlek ≥ 5m2 30  5      

 167  Badrumstorlek  ≥ 7,5m2 30  10      

 168  100% av rummen har bad/dusch och toalett  1 M31 M31 M M M 

 169  100% av rummen med dusch / WC eller badkar / toalett och därav 
50% av rummen med badkar och separat duschkabin  10      

 170  30% av rummen med separat toalett utöver ordinarie utrustning  5      

 171  Dusch med duschdraperi 32  1 M M M M M 

 172  Dusch med duschvägg  32  5      

 173  Handfat  1 M M M M M 

 174  Två handfat i dubbelrum och sviter  5      

 175  Tvättbar badrumsmatta  1  M M M M 

 176  Lämplig belysning vid handfat  1 M M M M M 

 177  Permanent eller avtagbart halkskydd i dusch och badkar  3      

                                                 
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.  
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 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 

 185  Värmekälla i badrum  33  5     M M 

 186  Handdukstork i badrum  3      

 187  Hylla i badrum  1 M M M   

 188  Större hylla/fler hyllor i badrum  3    M M 

 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 

 192  Shampo 34  1  M M M M 

 193  Toalettartiklar (t ex hårbalsam, duschmössa, nagelfil, bomullspads, bodylotion)  2     M 

 194  Extra toalettartiklar (t ex hårbalsam, duschmössa, nagelfil, bomullspads, 
bodylotion)  1p/sak,  

max 4p    M M 

                                                 
33 Minimumkriterium är uppfyllt om kriteriet "handdukstork" (se nr. 186) är uppfyllt. 
34 Detta kriterium är uppfyllt om duschkräm även kan användas som schampo. 
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 195  Ansiktsservetter  2   M M M 

 196  Extra toalettpapper  1 M M M M M 

 197  1 handduk per person  1  M M M M 

 198  1 badlakan per person  2 M M M M M 

 199  Badrock på beställning  2    M  

 200  Badrock i rum  4     M 

 201  Tofflor på beställning  1    M  

 202  Tofflor i rum  3     M 

 203  Hårtork på beställning  1      

 204  Hårtork i rum  2   M M M 

 205  Sittplats i badrum på beställning  3     M 

 206  Badrumsvåg  1      

 207  Papperskorg i badrum  1 M M M M M 

      
 
 
 

   

IV. Mat och dryck          

Dryck 208  Dryckesutbud  1 M M M M M 

 209  Dryckesutbud i rum  2   M M M 
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 210  Roomservice med kylda drycker och snacks, 16h per dag  2    M35  

 211  Roomservice med kylda drycker och snacks, dygnet runt  4     M 

 212  Maxibar på varje våning 36  2      

 213  Kylskåp i rum  2      

 214  Minibar i rum, med kylda drycker och snacks  6    M37 M 

 215  Kaffemaskin eller vattenkokare med tillbehör i rum  4      

Bar 216  Bar 38 (öppen minst 6 dagar/vecka)  4    M  

 217  Bar 38 (öppen minst 7 dagar/vecka)  6     M 

Frukost 218  Frukostmatsal  3 M M M M M 

 219  Frukost 39  1 M     

 220  Frukostbuffé eller motsvarande frukostmeny  40  2  M M   

 221  Frukostbuffé inkl. varma rätter med service eller motsvarande 
frukostmeny  8    M M 

 222  Frukostmeny för beställning via roomservice  5     M 

Mat 223  Möjlighet till mat på hotellet  1 M M M M M 

 224  Roomservice 14 timmar med maträtter  5    M  

 225  Roomservice dygnet runt med maträtter   10     M 

                                                 
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. 
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 226  Restaurang 41 öppen minst 5 dagar/vecka  5 p/st,  
max 10p 

M42 
(min. 1) 

M42 
(min. 1) 

M43 
(min. 1)   

 227  Restaurang 41 öppen minst 6 dagar/vecka  8p/st,  
max 16p    M44 

(min. 1)  

 228  Restaurang 41 öppen minst 7 dagar/vecka  10p/st,  
max 20p     M45 

(min. 1) 

 229  Specialkost (dietkost, vegetariskt eller motsvarande)  2      

 230  Regionala maträtter  46   4      

          

V. Mötesfaciliteter          

Festvåning 231  Festvåning för minst 50 personer  47  2      

 232  Festvåning för minst 100 personer 47  4      

 233  Festvåning för minst 250 personer 47  8      

Konferensrum 234  Konferensrum, större än 36 m2 till 100 m2, takhöjd minst 2.50 m 48  10      

 235  Konferensrum större än 100 m2, takhöjd minst 2.75 m 48  15      

  236  Konferensrum större än 250 m2, takhöjd minst 3.50 m 48  20      

 237  Grupprum  2p/rum 
max 4p      

 238  Businesscenter (separat utrymme med personal)  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. 
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Rubrik Nr. Kriterium  Poäng     

 

 
 

 239  Konferensservice 49 (separat avdelning, separat personal)  5      

 240  Konferenskontor/sekreterarservice 49  1      

Utrustning/teknik för 
konferenslokaler 241  Tillräckligt antal eluttag anpassat till antalet platser 49, 50  2      

 242  Dagsljus i konferensrum och möjlighet att mörklägga rum 49,  50  3      

 243  Individuellt justerbar luftkonditionering av konferensrum 49  3      

          

VI. Rekreation          

 Aktivitet 244  Aktivitetsfaciliteter inom anläggningens område (inomhus eller 
utomhus) 51 ( t ex tennisbana, strand, golfbana)  3p/sak  

max 9p      

 245  Uthyrning/förmedling av sport- och fritidsutrustning  2       

 246  Gym 52 med minst 4 olika träningsmaskiner  4      

Spa/skönhetsvård53 247  Massage 54   2p/rum 
max 6p      

 248  Separat relaxrum 55  3      

 249  Jacuzzi eller motsvarande  3      

 250  Bastu (minst 6 platser)  5p/bastutyp56, 
max 10p      

 251  Skönhetssalong 54 med minst 4 olika behandlingar (t ex 
ansiktsbehandling, manikyr, pedikyr, peeling, avslappningsmassage)  5      

                                                 
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 

Rubrik Nr. Kriterium  Poäng     

 

 
 

 252  Spa 54 med minst 4 olika behandlingar 
(t ex bad, Kneipp, hydroterapi, moorbehandling, hammam)  5      

 253  Privat spa  2      

 254  Swimmingpool utomhus  57 58  10      

 255  Swimmingpool inomhus 59  15      

Barn 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      

Övrigt 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  3   M M M 

 264  Systematisk analys av gästomdömen 61  5    M M 

                                                 
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. 
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Rubrik Nr. Kriterium  Poäng     

 

 
 

 265  Mystery guesting 62   10    (M) 63 M 

 266  Quality management-system EHQ 64 eller motsvarande  10      

Online aktiviteter 267  Hemsida 65 med uppdaterad information och aktuella bilder samt 
hotellets geografiska läge  5 M M M66 M66 M66 

 268  Hemsida med direktbokningsalternativ och gästomdömen 67  10      

 269  Aktivt erbjudande till gäster att skriva en recension på en portal eller 
på hemsidan  5    M M 

Övrigt 270  Miljömärkning 68  10      

          

VIII Minimum poäng 69          

Hotel     90 170 260 400 600 

Tillägg “Superior“ 70     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. 
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BILAGA 2: Planbeskrivning och plankarta av Styrpinnen 15



rH3 STADSBYGG NADS
KONTORET

Planavdelningen
Karl-Johan Dufmats
Tfn 08-508 275 27

02008-'14926-54

PLANBESKRTVNTNG l(10)

Normaltplanftirfarande Dp 2008'14926-54
2009-04-03

\o(.¡
o\!¡r

@oo
a{
Lc
Ô
.¿;o
r¡l.o
o\oor!
Ë
õ
-v.u
o

t/,
ru
L
o
c
ol¿

1J(t
cu
bô\

-o
!d
rtt

't
ETc

t¡¡
d
E
o

t--

Pco
ÊfJ
o

!
vc
E-('
o(,

Detaljplan ftir
Styrpinnen 15 och 19
i stadsdelen Norrmalm
i Stockholm
Dp 2008-14926-s4

HANDLINGAR

Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna plan-
beskrivning och en genomfürandebeskrivning.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

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.



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
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.

m NUil
ffiffiffiffiffi ffiffi
mmmmm [[

Relalionsritning som visarfasaden mot Ndckslrömsgatan, Styrpínnen 15. FE Arkitekter AB.

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.
Huset uppgår till fem våningar och en inredd vindsvåning. Byggnadshöjden är
33,3 meter och taklisthöjden uppgår till2l,45 meter. Fasaden utmärks av 1800-
talets 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.

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.

4 (10)

\o({
o\t
@oo
ôl
Lco

.Oo
5
(oo
d

ËõÊ
Uo

alt
P
ru
L
oPc
oJ
T'(t
c,
bô
uox¡¡

!d
t/,

.9
(t
c

t¡J

(t
Eot-
Pco
EJJ
o.(,
gg
Þ
o(,



\o
ô{
o\t
@o(t
a1
Lcô
('oç0
o\oo(\I
Ë
õ
J
U
o

at
P
0,
Lo
c,oJ
!rtc
bô
bô
3
!d
r/,
}J.;
ttc
t¡¡
d
E
oF
I

P
Êo
EJJ
oT'
c
E'o
o(,

0200ü-{4guË-54
s (10) Dp 2008-14926-s4

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.

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".

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.

Styrpinnen 19 settfrân Hamngatan
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Fotomontage över Styrpinnen 15, settfrån Kungströdgården, Ahrbom &Parlner Arkitekten

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 sektíons-
ritning A-A på plankartan.
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Styrpinnen I 9, sektionsritning A-A. Nyréns Arkitektkontor.

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 skylt-
fÌinster. MEA-trappan rekonstrueras i nytt läge på samma sätt som vid 80-
talsombyggnaden och blir åter allmän. Ett nytt skärmtak mot Hamngatan ut-
formas med taktäckning med rostfri stålplåt och fasaden över skärmtaket
rekonstrueras enligt originalutftirande.
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Folomontagen nedan ör från Nyréns Arkitekt kontor.

Dp 2008-14926-s4
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Perspe ktiv b ild från Norrma lmstorg

Kulturmiljö
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.

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.

P ers p e ktiv b i ld från H amngatan
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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;

Qr Byggnaden får inte förvanskas. Fasaden ovanfiir bottenvåningen
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 ftr
allmän gångtrafik med en fri höjd av 3,5 meter över gatuplanet.

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

Tiltgänglighet
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.

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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BILAGA 3: Lyftbord



Globus Helix www.globustt.se

Helix

Lyftplattform
för vertikala lyft 



Globus Helix www.globustt.se

Lyftkapacitet Upp till 5 000 kg

Lyfthöjd 0–5,9 m

Längd 900–5 000 mm

Bredd 700–2 400 mm

Standard EN 1570-CE-märkt

Drivsystem Hydraulik

Manöversystem 24 V DC

Elanslutning 3-fas 400 V 10 A

Lägsta höjd Från 275 mm

Lyfttid 46 sekunder

Teknisk data

Användbarhet Tillval

Produktens funktionalitet går 

förhållanden:

med plåthuv

körning)

 

med en traditionell hisslösning 

Fotmanöverdon

Globus TT AB

611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail 

Tel 0155-20 55 00 Tel 0155-20 55 00 
Återanvändning på 



 

Globus TT AB  Tel  Org nr   www.globustt.se  
E-mail Vat nr 
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BILAGA 5: 3D-bild på en svit






