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Sammanfattning 

Osby kommun ska flytta sin verksamhet från det nuvarande kommunhuset till ett 

nytt. Istället för att använda de kontor som finns där idag finns det ett förslag att göra 

om byggnaden till bostäder. Kommunhuset ligger i centrala Osby med närhet till 

både affärer och tågstation. Ett attraktivt läge som skulle lämpa sig bra till bostäder 

då folk vill bo centralt.  

Den äldre befolkningen ökar runt om i Sverige vilket ställer större krav på hur dagens 

boende ska se ut. Tillgänglighetskrav på nyproducerade lägenheter har skärpts. 

Personer med nedsatt rörelseförmåga och syn ska kunna bo och leva utan större 

ansträngning. Därför har examensarbetet präglats av boverkets byggregler där 

rådande regler om ny och ombyggnation tas hänsyn till när utformningen planerats.  

I examensarbetet presenteras två olika förslag på hur kommunhuset kan bli bostäder. 

Beroende på målgrupp har resultatet blivit skiftande. I det valda förslaget arbetades 

det fram en planlösning där man kom in i lägenheterna med loftgång. Detta gjorde att 

man kunde utnyttja det befintliga trapphuset på ett bra sätt och fick genomgående 

lägenheter. Totalt blev det 12 stycken lägenheter varav nio av dem är runt 90 m
2
 och 

tre stycken är 67 m
2
. I loftgången ryms dessutom en integrerad balkong mot väst. 

Det andra förslaget fokuserar på en annan målgrupp, och ett trygghetsboende för 

äldre tog form. Ett nytt trapphus skapades och i detta förslag nås istället varje 

lägenhet ifrån något av trapphusen. I trygghetsboendet skapas totalt 12 lägenheter 

som blir runt 70 m
2
 där tillgängligheten har större fokus. Ifrån sovrummen i varje 

lägenhet finns utgång till privata balkonger.  

  

 

 
  



  
 

III 

Summary 

Osby Municipality will move its operations from the current municipal building to a 

new one. Instead of using the offices that are there today, there is a proposal to make 

the building into housing. The Town hall is located in the central parts of Osby close 

to both shops and train station. An attractive location that is suitable to homes where 

people want to live centrally. 

The elderly population is increasing around Sweden, which places greater demands 

on how today's housing should look like. Accessibility requirements for newly built 

apartments have been tightened. People with reduced mobility and impaired vision 

shall be able to live without much effort. Therefore, the thesis was marked by the 

building regulations where current rules on new and redevelopment is when the 

proposals made. 

The thesis presents two different proposals of how the town hall could become 

apartments. Depending on the target, the result is mixed. In the selected proposal we 

worked out a plan which came into the apartments with complimentary. This made it 

possible to utilize the existing stairway in a good way and got consistently 

apartments. Twelve apartments were made where nine of them are 90 m
2
 and three of 

them are 67 m
2
. The walkway has also an integral balcony facing west. 

The second proposal was changed towards the elderly where a sheltered housing took 

shape. A new staircase was installed, and in this proposal you will enter each 

apartment from a stairwell. In this case, the apartments are around 70 m
2
 where 

accessibility is in more focus. You can access the private balcony from the bedrooms.  

 

  



  
 

IV 

Abstract 

Osby kommun ska flytta sin verksamhet till en ny byggnad. Ett förslag som 

diskuterats är att det nuvarande kommunhuset ska byggas om till bostäder.  

Runt om i Sverige ökar den äldre befolkningen vilket den även gör i Osby kommun. 

Det gör att bostäderna måste vara tillgänglighetsanpassade vilket kräver noggrann 

projektering. I detta arbete kommer förslagen beroende på målgrupp vara 

tillgänglighetsanpassade.  

Två förslag presenteras där det ena är bostäder med loftgång och det andra ett 

trygghetsboende med ett befintligt samt nytt trapphus, för att möta en äldre 

målgrupp. I båda utformningsförslagen har fokus även lagts på att få bort 

kontorskänslan. 

Nyckelord: Ombyggnad, Kommunhus, Tillgänglighet, Loftgångshus, 

Trygghetsboende, 
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Förord 

Vårt examensarbete motsvarar 15hp och är den sista kursen vi genomför vid 
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jobbat gemensamt med hela arbetet och bidragit lika mycket till alla delar förutom 
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kommunhuset vilket vi är tacksamma för. Vi vill även tacka henne för god hjälp och 

visat intresse. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Osby kommun (Osby kommun, 2012) kommer framöver att flytta sin 

verksamhet till en ny byggnad. Det nuvarande kommunhuset har föråldrade 

kvalitéer som kommunstyrelsens ordförande Anders Petterson
1
 förklarar. 

Björn Wemmenborn
2
, Projektingenjör på Osbybostäder, konstaterar också 

att byggnaden är alldeles för liten och av arbetsmiljömässiga skäl bristfällig 

att arbeta i. Kommunen vill möta de krav som både anställda och besökare 

ställer och har idag köpt BRIOs före detta huvudkontor centralt beläget nära 

stationen. BRIOs byggnad har en fin historia som har både ett 

samhällshistoriskt och identitetsvärde för byn. En annan av anledningarna 

till att man ska flytta verksamheten är att det nuvarande kommunhuset har 

för höga halter av det hälsovådliga ämnet poly kloreradebifenyler (PCB). 

Det ska enligt lagen saneras bort 2013. Kommunen jämförde kostnaderna att 

bygga om den befintliga byggnaden med att köpa en ny fastighet. Det 

beräknades att det skulle bli betydligt billigare för kommunen om man köpte 

in en ny fastighet vilket man också gjorde. Kvar kommer en fin 

tegelbyggnad från 1975 att stå efter saneringen. Det finns därför förslag att 

bygga om kommunhuset till ett flerbostadshus (Osby kommun, 2012). 

Kommunhuset har ett attraktivt läge vilket gör det lämpligt att göra om till 

bostäder. Huvudgatan i centrum ligger i anslutning till byggnaden 

tillsammans med medborgarhuset. Enligt Osbys översiktsplan 

(Översiktsplan Osby kommun, 2010) förutspås befolkningen att öka vilket 

gör att fler bostäder kommer att behövas.  

Förtätning är ett begrepp som kommit ”starkt i ropet” och detta projekt är ett 

bra exempel på hur det kan se ut i praktiken. Den flexibla planlösningen i 

byggnaden, gör det möjligt att kreativt utforma fina lägenheter i 

kommunhuset. Det finns idag inga konkreta förslag på hur det skulle kunna 

se ut. 

Björn Wemmenborn3 förklarar att trivslen och arbetsmiljön inte är den 

optimala i kommunhuset. En del anställda har påpekat att miljön är tråkig 

vilket man kan förstå när vi var på plats i byggnaden 2013-04-09. Trivsel är 

något som kan vara svårt att skapa och är väldigt individuellt. Detta är en 

bidragande faktor som motiverar flytten av kommunens verksamhet. 

 

 

                                                 
1 Osby kommuns hemsida 2012-11-21 
2 Personligt möte med Björn, Projektingenjör på Osby bostäder - 2013-04-08 
3 Personligt möte med Björn, Projektingenjör på Osby bostäder - 2013-04-08 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med vårt arbete är att undersöka de kvalitéer och egenskaper 

kommunhuset har idag för att sedan föreslå en ombyggnad till bostäder. 

Syftet är också att försöka få igång en diskussion om hur bostäderna ska 

utformas då det finns många alternativ. Syftet är även att ta reda på de regler 

och krav som man måste förhålla sig till när man ändrar en kontorslokal till 

ett flerbostadshus.  

Målet är att ta fram korrekta systemhandlingar till Osby kommun som ska 

kunna hjälpa dem vid ändring av kommunhuset framöver. För att ta fram 

korrekta systemhandlingar måste hänsyn tas till de olika regelverk som finns 

och de krav som måste följas för att det ska vara möjligt att omvandla 

kontorslokalerna till fungerande bostäder. Eventuella önskemål som dyker 

upp längs vägen från Osbybostäders sida kommer tas hänsyn till i detta 

arbete.  

 

1.3 Avgränsningar 

I vårt examensarbete kommer vi fokusera på det nuvarande kommunhus som 

Osby kommun äger idag i kvarteret Sotaren. Medborgarhuset som ligger i 

anslutning och som idag även det används av Osby Kommun kommer inte 

att behandlas. Arbetet kommer inte heller gå in på fördjupade tekniska 

detaljer. Tanken är att försöka förmedla en vision om hur det kan se ut och 

fungera. Polishuset som ligger i anslutning till den norra delen av 

kommunhuset behandlas inte då det inte är i behov av en förändring.  

Tekniska detaljer i form av tilläggsisoleringar och installationer kommer inte 

heller att behandlas. I kapitel 4.5 beskrivs de rådande kraven gällande 

energiåtgång. Det kommer inte redovisas i arbetet hur man ska klara av de 

nya energikraven som uppstår, utan vi förklarar att det är viktigt att ta 

hänsyn till.  

Eventuella schakt som bör finnas med i förslaget om trygghetsboende har vi 

inte ritat in då vi inte fördjupat oss lika mycket i det alternativet.  
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2. Framtida bostadsbehov 

2.1 Behovet av bostäder i Osby  

Osbys översiktsplan (Översiktsplan Osby kommun, 2010) ger en inblick i 

hur Osbys framtida bostadsvision ser ut. Det finns behov för fler bostäder 

vilket detta kapitel berör. 

Vid en undersökning som statistiska centralbyrån gjort 2011 (SCB – 

Medborgarundersökningar, 2011) kan vi följa hur medborgare i Osby 

kommun trivs. SCB har skapat en Nöjd-Region-Index som beskriver hur 

nöjd man är att bo och leva i kommunen. Enligt undersökningen kan man 

konstatera att NRI är marginellt lägre i Osby kommun än övriga 128 

undersökta kommuner. En av de faktorer som skulle kunna förbättra 

betygsindexen är framförallt medborgarnas syn på bostäderna. Det krävs 

därför att man i Osby producerar attraktiva bostäder som tilltalar invånarna 

för att göra dem nöjdare. Därför kommer följande kapitel handla om vilket 

behov som finns, för att på så sätt ta redan på vilken typ av bostäder som 

saknas idag i Osby. 

 
2.1.1 Befolkning och bostadsutveckling 

Under slutet av 1990-talet har Osby tappat ca 1000 invånare till dagens nivå 

på 12600 invånare från 13742 invånare, (SCB – Befolkning, 2013 ). Det 

beror till stor del av negativa flyttningstal. År 2010 har befolkningsmängden 

de senare åren stått stilla och en optimistisk bedömning görs att 

befolkningen tack vare en ökad tillflyttning, ska öka till 13500 år 2025. 

(Översiktsplan Osby kommun 2010)   

År 2020 pekar ålderstrukturen på att Osby kommun kommer få en stor andel 

äldre befolkning (Översiktsplan Osby kommun, 2010). BBR kap. 3:22 

(Boverket 2012) menar att tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre bör 

uppfyllas med normal tillgänglighets nivå som finns i Svensk standard 

(Svensk standard - Bostäders invändiga mått, 2006). Målsättningen är att det 

ska vara möjligt att kunna välja sin bostad i Osby, oberoende om man är 

frisk eller funktionshindrad. Det är inte heller enbart Osby kommun som kan 

räkna med att få en äldre befolkning. Sett till hela Sverige ökar den äldre 

befolkningsgruppen. Enligt undersökningar räknar man att mellan år 2011 – 

2030 kommer befolkningen öka med 560 000 personer från 65 år och äldre, 

se Tabell 1. 
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Tabell 1: Åldersfördelningen av befolkningen framöver spås att bli äldre och äldre4 .  

  

a) b) 

 

Detta motiverar det ytterligare att bygga tillgänglighetsanpassade bostäder 

eftersom man har som mål att fler ska flytta till Osby.  

Enligt arkitekt Carl Jacobsson
5
 finns det ett stort behov av bostäder till olika 

målgrupper. Han påpekar att bostäderna inte nödvändigtvis behöver 

användas av personer som arbetar i Osby. IKEA i Älmhult är en stor 

arbetsgivare för många i Osby och i kommunerna runt om. Enkla bostäder 

med tillgänglighetsanpassning är något som skulle attrahera många personer 

som både arbetar i kommunen och i Älmhult. 

Ett problem som Carl Jacobsson påpekar är bristen på tillgänglighet i 

bostäder. Många av Osbys lägenheter idag saknar den tillgänglighet vilket 

gör det svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Hissar saknas i 

bostadshusen vilket i framtiden kommer försvåra det för funktionshindrade. 

BBR Kap. 3:513 (Boverket 2012). 

Vid ett sammanträde i Osby (Bytespunkt som mötesplats i Skåne 2011) 

diskuterades hur området runt stationen skulle förbättras. Det ansågs att 

förtätning runt stationen var lämpligt för att främja kollektivtrafiken. Genom 

ett utvecklat stationsområde anser man även att det skulle locka nya 

invånare. Kommunhuset ligger med ett kort gångavstånd ifrån stationen 

vilket kan anses vara nära stationen. Den föreslagna förtätningen i form av 

kommunhusets ändring anses vara ett bra alternativ. 

Enligt översiktsplanen från 2010 (Översiktsplan Osby kommun, 2010) har 

kommunen beslutat att minst 1000 stycken bostäder ska förberedas fram till 

2025 och minst 500 stycken av dem ska vara i Osby tätort. De nybyggda 

bostäderna ska kunna beskrivas som attraktiva för de som ska bo där. Minst 

en av följande egenskaper måste vara uppfylld för att klassas som attraktiv: 

                                                 
4 http://www.grkom.se/download/18.7e0d9d64135823582ab8000620/2012 

_morgondagens_aldre.pdf sid 4. 
5 Enligt telefonsamtal med Carl, Arkitekt - 2013-03-26. 



  
 

 

 

5 

Ken Brodin och Victor Olsson  

 

•       Trafiksäkert och barnvänligt 

•       Nära sjö eller vattendrag 

•       Centralt i tätort med stort serviceutbud inom nära räckhåll 

•       Närhet till god kollektivtrafik 

•       Vacker landsbygd 

•       Möjlighet till hästhållning 

 

 

2.2 Vilka vill bo i ett centralt flerbostadshus i Osby? 

En centralt belägen bostad är alltid en efterfrågad sådan. Många målgrupper 

intresserar sig för ett centralt boende, speciellt äldre, yngre och 

ensamstående föräldrar. Det upplevs vara bra kvalitet då det är nära till 

affärer, gångstråk och kollektivtrafik (Berger et al, 2007). De äldre 

uppskattar även en utsikt mot en livlig statsbild, en kvalitet Osby 

kommunhus har. Björn Wemmenborn
6
 på Osbybostäder säger att det finns 

lediga lägenheter i utkanten av Osby tätort, men att de är mindre attraktiva. 

Folk vill helt enkelt bo centralt, nära till allt. 

Enligt arkitekt Hans-Gösta Hansson
7
 kostar nyproducerade bostäder mer i 

hyra än befintliga. Han menar att yngre som inte har lika hög inkomst 

därmed har svårt att skaffa sig ett nyproducerat boende. Detsamma 

konstateras i boken, Bostaden och kunskapen (Berger et al, 2007). Hyror vid 

nyproduktion kostar ca 50 % mer än hyror i befintliga bostäder. Båda 

referenserna tyder mot att de framtida centrumnära bostäderna troligtvis 

kommer bebos av äldre med bättre ekonomi. Denna slutsats kan man koppla 

till ändringen av Osbys kommunhus vid spekulationer om den troliga 

målgrupp bostäderna ska rikta sig till.  

Studenter och ungdomar som slutat gymnasiet tenderar att flytta till större 

städer för studier, eftersom utbudet för vidare studier inom Osby kommun är 

dåligt. Ett universitet finns inte vilket innebär att behovet av 

studentlägenheter och mindre lägenheter troligtvis inte kommer vara så stort. 

Fördelen med en mindre lägenhet är givetvis kostnaden vilket man kan 

argumentera för.  

 

                                                 
6 Personligt möte med Björn, Projektingenjör på Osby bostäder - 2013-04-08 
7 Personligt möte med Hans-Gösta, Arkitekt - 2013-04-04 
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2.3 Sammanfattning 

Behovet av bostäder är idag högt och en ändring av nuvarande kommunhus 

till bostäder är därför ett bra val. Kombinationen av att byggnaden är centralt 

belägen och den kommande förtätningen som beslutats om i 

översiktsplanen, gör att det på förhand verkar lovande. Kommunhuset 

uppfyller två av kriterierna för att klassas som ett attraktivt boende vilka är:  

•       Centralt i tätort med stort serviceutbud inom nära räckhåll 

•       Närhet till god kollektivtrafik 

Den äldre befolkningen kommer att öka med åren vilket gör att 

kommunhuset måste anpassas så att tillgängligheten uppfylls. Vi kommer 

arbeta med BBRs krav samt Svensk Standard för att uppfylla detta. 

Det finns goda förutsättningar att inflyttningstalet till Osby kommun ska 

öka. Konkurrenskraftiga priser på bostäder jämfört med storstäder samt 

attraktiva boenden ska kunna göra detta möjligt.
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3 Beskrivning av byggnaden  

 

3.1 Beskrivning av området  

Kommunhuset ligger i kvarteret Sotaren, se Figur 1, mitt i centrum med nära 

avstånd till både butiker och kollektivtrafiken. Ett mycket attraktivt läge där 

apotek, mataffärer och andra butiker ligger ett stenkast ifrån. Strax bredvid 

ligger en fin tomt med ett äldre tegelhus från tidigt 1900-tal. Denna byggnad 

är inte skyddad av Osby kommun men det har ett starkt samhällshistoriskt 

värde.  Det är en stor kontrast mellan byggnaderna där olika buskar och 

växtlighet skiljer dem åt. Polisen huserar i en egen byggnad i anslutning till 

huset och har en gemensam reception med kommunen. Medborgarhuset 

befinner sig mot den södra delen av kommunhuset. Området bakom 

kommunhuset skulle man kunna kalla den potentiella innergården. Idag 

består bakgården av en del grönska intill asfalten och lastkajerna. Området 

är väl trafikerad där Osbys huvudgata, västra storgatan, går längsmed huset. 

Torget ligger mitt emot kvarteret i sydlig riktning. 

 
Figur 1: Kvarteret Sotaren, där kommunhuset ligger8.  

  

                                                 
8 http://gis.hassleholm.se/mapguide/osby/ 

Kommunhuset 
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3.2 Kommunhusets bakgrund 

Huset byggdes 1975 och har sedan dess använts som lokaler för kommunens 

olika förvaltningar. Ingenjören Owe Rubin har stått för ritningarna och gjort 

en byggnad som var mycket populär på sin tid. Det förstår man då arkitekt 

Torsten Thuresson som ritat Hässleholms stadshus med liknande karaktär 

som Osbys kommunhus (Länsstyrelsen Skåne - Hässleholm). Huset kan 

beskrivas som en typ av gathus där fasaden ligger i anslutning till 

gatukanten, se Figur 2. 

 
Figur 2. Bild på Osby kommunhus fasad längs med V. Storgatan i Osby. Medborgarhuset är 

bredvid. Bild tagen av Victor Olsson.  

Kommunhuset är idag integrerat med byggnaden bredvid, som 

medborgarhuset äger. Även i medborgarhuset finns ett trapphus som är 

åtkomligt för personal i båda husen. Det ligger nära kommunhusets södra 

gavel. Invändigt fungerar de två byggnaderna och dess verksamheter som en 

enhet.  

Från utsidan syns det däremot tydligt att det är två byggnaderna. 

Kommunhuset med sitt bruna tegel möter Medborgarhuset och dess vita 

fasad med gula mosaik detaljer under fönstren, se Figur 2. Entréplan har 

också där ett avvikande utseende i form av ljusfogade stenblock. Detta 

utförande är ett kännetecken för arkitekten Hans Westman enligt Hans-

Gösta Hansson9. Fönstren i de båda byggnaderna har olika geometri vilket 

tydligt syns, se Figur 2. 

 

                                                 
9 Personligt möte med Hans-Gösta, Arkitekt - 2013-04-04 
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3.3 Kommunhusets planlösning 

Båda dessa byggnader har likheter och olikheter, men de båda byggnaderna 

kännetecknas av symetriska fasader och en flexibel planlösning. Hus av 

denna typ är byggd (ofta kontorsbyggnader) för att lätt kunna förändra 

planlösningen mellan de invändiga rummen vid behov. En bra lösning att ha 

i ett kommunhus då verksamheten kan förändras med åren. En större 

förändring kräver då inte en fullständig renovering. Väggar har flyttats och 

olika rum har skapats genom åren i kommunhuset. Vid förändring av 

planlösningen behöver man tack vare det bärande pelar-balk systemet inte ta 

hänsyn till några bärande väggar och dylikt mitt i planen. Det finns enbart 

sju bärande pelare i mitten av byggnaden på varje plan, se Figur 3. Något 

som främjar kreativitet då byggnaden skall förändra sin utformning från 

kontor till bostäder. 

 
Figur 3. Planlösning av ett av planen i kommun-huset, här syns de bärande pelarna tydligt. 

Se bilaga 1 för skalenlig bild 

 

Entréplan används idag som en reception för besökare. Innan 

bottenvåningen blev reception var det en bank i lokalen. Kvar från denna tid 

är ett gammalt bankvalv. Idag används valvet som förråd. Den ursprungliga 

öppna planlösningen på bottenvåningen rymmer idag flera kontor, se Figur 

4. 
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Figur 4. Befintlig planlösning på entréplan. Se bilaga 2 för skalenlig bild. 

I grannhusets nedersta plan finns en butiksverksamhet. Att bygga bostäder 

på nedersta våningen i markplan i ett så centralt läge är olämpligt och inte 

uppskattat, det antas därför någon form av kommersiell verksamhet kommer 

bedrivas. Den stora öppna planlösningen i kommunhuset passar att driva en 

butikverksamhet liknande den i grannhuset. 

 

3.4 Kommunhusets Fasad 

Fasaden på byggnaden består av mörkbrunt tegel. Långsidan mot Västra 

Storgatan domineras av symmetriskt utsatta fönster, se Figur 2. Detta för 

tankarna till en modernistisk arkitektur där tekniska detaljer och funktioner 

utgör det vackra. Den råa betongen vid entréplan bidrar även det till den 

arkitektoniska känslan. De bärande pelarna i fasaden är dolt av teglet och 

sticker enbart ut en del från ytterväggen på insidan. Strax under fönstren 

sitter en brun skiva av plåt, se Figur 2.  

Gaveln, se Figur 5, är en viktig del i byggnadens stomme, då den ger 

stabilitet, vilket kräver betydligt mindre antal fönsteröppningar. Fönstrens 

placeringar är likväl som på långsidan symetriskt placerade. Det teglade 

förbandet syns därför tydligt på grund av de få fönstren.  
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Figur 5. Kommunhusets gavel, med sina få och symmetriskt placerade fönster. 

Bild tagen av Victor Olsson 

 

Entréplan har ett helt annat utseende och bryter av mot teglet med stora 

fönsterpartier och betongvägg i matchande kulör. Ovan fönstren mot gatan 

löper framträdande solavskärmningar, se Figur 6. De utgör en stor del av 

byggnadens utseende och har en viktig funktion. De finns enbart på den 

östra sidan och installerades då man upplevde att det blev alldeles för varmt 

i lokalerna. Skärmarna hänger ut en bra bit på trottoaren.  

 

Figur 6. Gatsidan av kommunhuset med sina tydliga solavskärmningar.  

Bild tagen av Victor Olsson 
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På bakgården ser man tydligt hur polisens byggnad också är integrerad med 

kommunhuset, se Figur 7. Kommunhuset och polishuset delar på ett 

trapphus mellan byggnaderna, d.v.s. det är åtkomligt för all personal. 

Fönsterplaceringen mot gården är även de symetriskt utsatta, men 

solavskärmning saknas. 

 
Figur 7: Baksidan av kommunhuset och delar av innegården. Bild tagen av Victor Olsson 

 

Hässleholms stadshus, se Figur 8, är gjort av mörkt Helsingborgstegel. 

(Länsstyrelsen Skåne – Hässleholm). Det saknas uppgifter om teglet på 

Osby kommunhus, men då båda byggnaderna är byggda under 1970-talet i 

samma stil och mycket snarlika varandra, antas teglet på Osby kommunhus 

även vara mörkt Helsingborgstegel. Hässleholms stadshus invigdes 1971 

(Länsstyrelsen Skåne – Hässleholm stadshus), ett par år innan Osbys 

kommunhus byggdes. 

 
Figur 8: Hässleholms Kommunhus, som påminner mycket i stil om Osby Kommunhus10  

                                                 
10http://bilder.utflyktsverige.se.s3.amazonaws.com/skanelan/hassleholm/00046_3862976224_96e

12d6767.jpg 
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3.5 Installationer 

Fjärrvärmecentral som ligger i det intilliggande husets bottenplan förser 

byggnaden med energi.  

Ventilationssystemet är ett från/tilluft - system och något som man behöver 

förändra om man ska bygga bostäder i byggnaden. Kontoren tillförs tilluft 

och det finns ingen värmeväxlare i frånluften ut ur byggnaden. Idag finns det 

ett par schakt där både ventilation och avloppsrör går. Vid detta 

examensarbetes projektering kommer ingen hänsyn tas till schaktens 

placering idag, då det kan göra mer skada än nytta det vill säga kosta mer 

pengar. Istället kommer schakt skapas där de passar detta projekt bäst 

 

3.6 Interiör  

Kommunhusets tre våningsplan ovanför entréplan har samma struktur. 

Utfackningsväggar bygger upp kommunens olika förvaltningar och kontor. 

Kontoren ligger i fönstrens anslutning mot antingen den västra eller östra 

sidan. I mitten av byggnaden finns det diverse förråd och toaletter. Det 

skapas då två stycken relativt smala korridorer på var plan mellan kontoren. 

Golvet och väggarna är märkbart föråldrade och det lägger man speciellt 

märke till på korkgolvet. En annan sak som man lägger märke till är 

takhöjden. Höjden mellan betongbjälklagen är 2.50m enligt 

sektionsritningen. Det kommer innebära att eventuella installationer får ligga 

i schakt istället för i undertaket, då det finns krav på att takhöjden ska vara 

2.40m enligt BBR Kap. 4:2 (Boverket 2012). Vid projekteringen av det nya 

förslaget måste man noggrant ta hänsyn till den rådande takhöjden. 

Förändring av höjden mellan bjälklagen är inte möjlig för att öka takhöjden. 

 

3.7 Tidigare förslag och idéer 

Idag finns det förslag om att även göra om medborgarhusets lokaler som 

ligger i anslutning till kommunhuset till bostäder. Detta förslag tas fram av 

Hans-Gösta Hansson i Osby. Förslaget kommer göra att byggnadernas 

interaktion avbryts för att främja välfungerande lägenheter. Det medför att 

en bra projektering krävs så att brandsäkerheten fungerar då en oberoende 

utrymningsväg försvinner.  

År 2011 gjorde Arkitektgården
11

 från Kristianstad ett förslag på hur 

kommunhuset skulle kunna göras om. Förslaget handlade om att förbättra 

den verksamheten kommunen hade, det vill säga inte ett förslag om bostäder 

då det inte var aktuellt då. Den öppna planlösningen på entréplan utnyttjades 

till att göra ett kafé. Deras förslag gav oss inspiration vilket delvis kommer 

utnyttjas på bottenvåningen med ett liknande kafé. 

                                                 
11 http://www.arkitektgarden.se, 2013-05 
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3.8 Sammanfattning 

Kommunhuset har goda möjligheter till att byggas om till bostäder tack vare 

den flexibiliteten byggnaden har. Entréplan har också stor potential till att 

göras om till en butik eller något annan kommersiell verksamhet som kafé 

eller liknande. Med tanke på fönstrens symetriska placering och de stora 

solavskärmningarna mot Västra Storgatan, uppfattas kommunhuset som en 

typisk kontorsbyggnad. Det mest problematiska med kommunhuset är 

höjden mellan bjälklagen som troligtvis kommer försvåra arbetet vid en 

eventuell ombyggnad. 

. 
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4. Teori 

I detta kapitel tar vi upp alla krav som finns när man bygger bostäder. 

Eftersom vi kommer ändra byggnadens verksamhet från kontor till bostäder 

gäller nybyggnadsregler enligt BBR Kap. 1:2232 (Boverket 2012). Hade 

man till exempel valt att renovera de nuvarande kontoren i kommunhuset 

skulle inte BBRs regler för nybyggnation vara tvunget att följas. Lägre krav 

skulle då ställas på renoveringen av kommunhuset, vilket det inte kommer 

bli i detta fall enligt BBR Kap. 1:22 (Boverket 2012).  

När planlösningar projekteras fram måste hänsyn till krav och regler, de 

aktuella i detta projekt presenteras i detta kapitel. 

 

4.1 Aktuella bygglagar 

Man arbetar i huvudsak utifrån två stycken lagar, PBL (plan och bygglagen), 

och BBR (Boverkets byggregler) vid nybyggnation. Svensk Standard 

kommer också användas när problem rörande tillgängligheten vid 

projekteringen av bostäderna ska lösas. BBR är en slags översättning av 

PBL som ska vara lätt att följa för de som ska bygga och projektera. Då man 

följer kraven och råden från BBR följer man automatiskt PBL.  

 
4.1.1 Svenska bygglagar 

BBR berör alla byggnader angående krav på tillgänglighet, brand, 

ventilation, byggnadens utformning, hygien, miljö samt energihushållning 

och buller. Man hittar de lagar och föreskrifter som man måste förhålla sig 

efter när man arbetar med någon av ovanstående punkter. Men det mest 

relevanta som står i BBR är allmänna råd, och det är genom dessa man får 

en tydligare förståelse för vad lagarna berör eftersom de är betydligt mer 

detaljerade än lagarna som återfinns i BBR. Boverket som utfärdat BBR har 

gjort det så att man följer PBL. Ett dokument för att de som bygger ska 

kunna utföra ett korrekt arbete enligt lag. 

 

4.1.2 Svensk standard 

 

Svensk standard är olika dokument som finns för flera olika branscher 

framtaget av SIS – Swedish Standard Institute. Det är standarder som i vårt 

fall ska göra att projektering av bostäder sker enligt BBR. Förutom att arbeta 

fram invändiga mått till bostäder jobbar företaget även med att göra så att 

A4 papper alltid passar till skrivaren. Listan kan göras lång och enligt SIS är 

standarder något som kanske inte syns men gör att vår vardag flyter på (SIS 

– Hemsida). I detta arbete används dokument som behandlar Bostäders 

invändiga mått (Svensk Standard - Bostäders invändiga mått, 2006) och 

Bostäders funktionsplanering (Svensk Standard - Bostäders 
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funktionsplanering, 2006). Svensk standard kan ses som ett hjälpmedel för 

att uppfylla BBR. Följer man måtten och anvisningarna i Svensk standard 

följer man även BBR vilket är syftet. I vissa fall hänvisar även BBR till de 

mått som finns i Svensk standard. Viktigt att tillägga är att Svensk standard 

inte är något man måste följa, det finns inga krav att man måste det. 

 

Vid ändring av byggnad ska tillgänglighetskraven från BBR kap. 3:51 

(Boverket 2012) uppfyllas och ett bra hjälpmedel till det är Svensk standard. 

 

I dokumenten finns det exempel på hur utrymmen ska utformas med angivna 

mått och placering av möbler. Det finns även angivet hur mycket förvaring 

och garderober som ska finnas beroende på hur många personer det beräknas 

finns i hushållet.  

 

4.2 Allmänt om bostadsutformning 
 

I BBR finns det en del bestämmelser som avser vad för typ av rum och 

utrymmen som ska finnas i en bostad. Detta är något man måste rätta sig 

efter vid projekteringen. 

BBR kap. 3:22 (Boverket 2012) säger att en bostad ska innehålla: 

– minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien,  

– rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,  

– rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,  

– rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för 

matlagning,  

– utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och 

utrustning för matlagning,  

– utrymme för hemarbete,  

– entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,  

– utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam 

tvättstuga saknas, och  

– utrymmen och inredning för förvaring 

En avskiljbar del av ett rum ska ha fönster mot det fria. Balkonger, 

uteplatser eller liknande är även något som bör finnas i anslutning till 

bostadslägenheter, se BBR Kap. 3:22 (Boverket 2012).  
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Takhöjden i bostäder ska dessutom vara minst 2.40m enligt BBR Kap. 3:11 

(Boverket 2012). 

 

4.3 Brandkrav vid ändring 

Kommunhuset kommer göras om till bostäder och kommer därmed gå från 

verksamhetsklass 1 till verksamhetsklass 3, se BBR Kap. 5:21 (Boverket 

2012). Verksamhetsklass 3 omfattar utrymmen där det vistas personer som 

kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta 

sig i säkerhet och som kan förväntas att inte vara vakna.  

I verksamhetsklass 1 räknar man med att personerna som vistas i byggnaden 

ska vara vakna. Men man antar likt verksamhetsklass 3 att personerna ska 

kunna sätta sig själva i säkerhet ifall brand uppstår, se BBR Kap. 5:2 

(Boverket 2012).   

Enligt BBR Kap. 5:22 (Boverket 2012) ska byggnaden även utformas som 

en byggnad för BR 1 (Brandklass 1), eftersom byggnaden består av 3 eller 

fler våningar.  

I verksamhetsklass 3 gäller att man ska ha lägenhetsskiljande väggar mellan 

varje lägenhet med brandklass på minst EI - 60 (väggen ska kunna stå emot 

brand i 60 minuter), även att varje lägenhet ska utformas som en egen 

brandcell, se BBR Kap. 5:53 (Boverket 2012). En brandcell är en del av 

byggnaden som ska kunna stå emot brand under en specifik tid utan att den 

sprider sig, se BBR Kap. 5:242 (Boverket 2012).  

Inom verksamhetsklass 3 ska personerna som bor i bostaden kunna utrymma 

själva och sätta sig i säkerhet utan räddningstjänstens hjälp. 

Utrymningsvägarna måste anpassas efter specifika krav för den rådande 

verksamhetsklass som gäller enligt BBR Kap. 5:353 (Boverket 2012). 

a) Utgång till utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden.  

b) Utgång direkt till säker plats eller till en utvändig trappa eller 

fast stege utformad enligt SS 831340 som leder till säker plats.  

c) Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 m 

över marknivån.  

d) Genom ett annat närliggande rum i samma plan som uppfyller 

vad som anges i a), b) eller c) i första stycket. Alternativ d) gäller 

enbart om det närliggande rummet är avskilt från eller enkelt kan 

avskiljas från underliggande våning  
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4.3.1 Utrymningsvägar och krav 

Enligt BBR Kap. 5:331 (Boverket 2012) får det inte vara ett längre 

gångavstånd än 45m till närmsta utrymningsväg i en byggnad som följer 

kraven för verksamhetsklass 3. En utrymningsväg är en väg till säker plats 

om det börjar brinna, se BBR Kap. 5:247 (Boverket 2012). En sådan väg 

kan vara en loftgång. Enligt BBR Kap. 5:332 (Boverket 2012) är det 

maximala gångavståndet 15m inom loftgången till närmsta trapphus där 

utrymningsmöjligheten enbart finns i 1 riktning. Finns utrymningsmöjlighet 

i fler riktningar än 1 bör det inte vara längre avstånd än 30m.   

Utrymningsvägarna bör också ha minst 0.9m fri bredd samt dörrar som är 

minst 0.8m breda, se BBR Kap. 5:334 (Boverket 2012).  

Utrymning genom fönster i verksamhetsklass 3 får enbart tillämpas om 

räddningstjänsten i kommunen har resurser för att genomföra ett sådant 

räddningsuppdrag. Det är även krav angående den tid det tar för 

räddningstjänsten att infinna sig på den angivna platsen men detta är krav 

som varje enskild kommun upprättar för sig. 

Fönster får maximalt utrymma 30 personer per brandcell enligt BBR Kap. 

5:323 (Boverket 2012). Fönstren måste ha en storlek som är minst 0.5 x 

0.6m för att kunna räknas som utrymningsvägs i verksamhetsklass 3. De ska 

även vara sidohängda och gå att öppna utan nyckel, för att alltid vara 

tillgängliga ur brandsynpunkt. Detta är någonting som man måste resonera 

och ta ställning till när man gör ändringar i kommunhuset, hur man ska gå 

till väga för att lösa frågorna angående utrymningen från byggnaden. 

 

4.4 Tillgänglighetskrav i bostäder 
 

Det finns tre olika nivåer av tillgänglighetsanpassning i Svensk standard 

som man kan följa. Normal nivå, höjd nivå och sänkt nivå. Uppfyller man 

den grundläggande tillgängligheten vid ändring av byggnad, Normal nivå, 

har man följt grundkraven enligt BBR Kap. 3:511 (Boverket 2012). När en 

byggnad får ny funktion kan högre krav ställas och man bör då eftersträva 

tillgänglighetskraven, se BBR Kap. 3:52 (Boverket 2012).  

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga behöver större 

utrymmen där de bor för att kunna bo trivsamt. Rullstolsburna personer 

behöver utrymme där de kan vända och köra obehindrat. För att man ska få 

bostaden tillgänglighetsanpassad så måste vissa standardmått följas när man 

tar fram nya förslag. En rullstol ska vid vissa ytor kunna rotera med hjälp av 

en cirkel med 1,30m i diameter inomhus (Normal nivå) och 1,50m (Höjd 

Nivå) för en utomhusrullstol, se BBR Kap. 3:112 (Boverket 2012). Passager 

mellan väggar som inte är mindre än 1.1m uppfyller till exempel normal 

nivå i svensk standard. Fler specifika mått kan läsas ur Svensk standard 

(Svensk Standard - Bostäders invändiga mått, 2006), där exempel på hur 



  
 

 

 

19 

Ken Brodin och Victor Olsson  

utrymmen kan utformas finns. Mått och storlekar på toaletter, sovrum, kök, 

entréer, klädkammare, vardagsrum och passager redogörs i de dokumenten. 

Där entréer och kommunikationsytor ligger placerade ska det alltid finnas 

tillräckligt stort utrymme för att en person i rullstol ska kunna ta sig fram på 

platsen, se BBR Kap. 3:142 (Boverket 2012). En kommunikationsyta kan 

enkelt förklaras som en transportsträcka. Marken ska om möjligt jämnas ut 

på dessa platser så att minimal eller ingen lutning förefaller på platsen. Är 

detta inte möjligt ska platsen förses med ramper eller hiss för att då göra det 

möjligt för personer med rörelsesvårighet att ta sig fram vid entréerna och i 

kommunikationslokalerna. Lägsta tillåtna bredd på ett 

kommunikationsutrymme ska inte understiga 1.30m, det är endast i trappor 

som man har överseende med detta krav. Exempel på mått i entréer och 

kommunikationsytor kan läsas ur Svensk standard (Svensk Standard - 

Bostäders invändiga mått, 2006). 

Enligt BBR Kap. 3:143 (Boverket 2012) ska dörrar monteras och placeras 

på ett sådant sätt att det underlättar för personer med funktionsnedsättningar. 

Det ska vara enkelt för dem att passera dörrar och öppningar, därför finns 

det ett minimumkrav på 0.8m i fri passage yta vid dörrar när de står 

uppställda 90
o
.  

 

4.5 Parkering 

Vid projektering av flerbostadshus måste det alltid finnas en angöringsplats 

och möjlighet till handikappsparkering enligt BBR Kap. 3:122 (Boverket 

2012). Handikappsparkeringen får som allra längst bort från entrén vara 

25m, men som i många flerbostadashus är det vanligt med flera ingångar till 

byggnaden och då ska en handikappsparkering finnas i anslutning till varje 

ingång/entré till byggnaden på ett maximalt avstånd på 25m. 

 

4.6 Olika krav vid varierande storlek på bostäder 

Då lägenheter som projekteras har olika storlek måste olika krav tas hänsyn 

till. Kraven varierar beroende av lägenhetens storlek. T.ex. har bostäder 

under eller över 55 m
2
 annorlunda krav vad gäller avskiljbarheten i 

bostaden, se BBR Kap. 3:222 (Boverket 2012). Bostäder med en bostadsarea 

(BOA) större än 55 m
2
 ska utformas med hänsyn till det antal personer som 

de är avsedda för. De ska dock alltid ha plats för en parsäng i minst ett rum 

eller en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. 

I en bostad som är maximalt på 55 m2 räcker det med att antingen rummet 

för sömn och vila eller rummet för matlagning är avskiljbart, se BBR Kap. 

3:223 (Boverket 2012). I dessa medelstora/mindre bostäder behöver det inte 

heller vara anpassat så en parsäng får plats. 
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Vid projektering av minde lägenheter, till exempel studentbostäder, som är 

mindre än 35 m
2
 finns det inga krav för avskiljbarhet i bostaden. 

Tillgänglighetskraven enligt BBR Kap. 3:226 (Boverket 2012) ska dock 

följas. Med andra ord finns det olika krav på utformning av bostaden utifrån 

dess storlek. 

 

4.7 Ljus 
 

När man pratar om ljus i bostäder finns det tre begrepp som BBR Kap. 6:322 

(Boverket 2012) tar upp: 

Direkt dagsljus – Ljus som kommer genom fönster ut mot det fria. 

Direkt solljus – Ljus som kommer in i ett rum utan att reflekteras. 

Indirekt dagsljus – Ljus som kommer in i ett rum utan att ha passerat ett 

fönster mot det fria. 

Byggnader som har rum där människor vistas mer än tillfälligt ska det finnas 

möjlighet att ha tillgång till direkt dagsljus. Boende som är avsedd för 

studerande har mindre krav där deras avskiljbara rum för matlagning minst 

ska ha indirekt dagsljus. 
 

4.4. Ventilationskrav för bostäder 

Ventilationssystem ska utformas så att ren och bra luft kan tas in i 

byggnaden, likaså ska det föra bort hälsofarligaämnen, fukt, lukt och ut- 

söndringsprodukter från människor och djur som rör sig i bostäderna. 

Luftflödet från ventilations aggregat i bostäder får maximalt uppgå till 

0,35l/s m
2
 och det får aldrig understiga 0,1l/s m

2
 i bostäderna. Om luftflödet 

är högre respektive lägre än angivna värden så kommer man uppleva ett 

obehag när man vistas inom bostäderna, se BBR Kap. 6:52 (Boverket 2012). 

Dessa krav rörande luftflödet är enbart relevanta inom vistelsezonen för en 

bostad. En vistelsezon enligt BBR Kap. 6:212 (Boverket 2012) är: 

”Vistelsezonen begränsas i rummet av två horisontella plan, ett på 0,1 meter 

höjd över golv och ett annat på 2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 

0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och 

dörr 1,0 meter”. Inom måtten för vistelsezonen måste kraven på både 

luftflödet och temperaturen uppfyllas, så att bostaden uppfattas som behaglig 

och bekväm för de boende att vistas i. 

 
4.4.1 Vädring 

Möjlighet för vädring av bostäder ska finnas tillgång till i kök, rum för sömn 

och vila, hygienrum och rum där man vistas för daglig samvaro, se BBR 

Kap. 6:253 (Boverket 2012). Det är då krav på att det ska kunna tillämpas 
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forcerad ventilation genom tillexempel ett öppningsbart fönster i rummet 

eller genom ventilationslucka. Det är dock viktigt att man kan öppna sin 

ventilations lucka eller sina fönster ut mot det fria, så att det är frisk luft som 

kommer att forceras in genom rummet.  Däremot i lägenheter som är under 

35 m
2
 och avsedda för en student, är kraven endast att man ska kunna vid 

avskiljbar del i köket ha tillgång till vädringslucka eller ett öppningsbart 

fönster för att kunna uppfylla kraven vid vädring. 

4.4.2 Schakt 

Ventilation och installationsschakt vid ändring i byggnad ska placeras så 

brandspridning till omkringliggande material minimieras. De ska även enligt 

BBR Kap. 5:5331 (Boverket 2012) placeras som en egen brandcell i 

respektive bjälklag de är placerade i med en brandklass på minst EI-15 om 

det är möjligt. 

4.5 Energikrav vid ändring av byggnad 

Sedan de nya kraven från BBR kom 2012 har nya riktlinjer på hur mycket 

energi en byggnad får förbruka kommit. Det skiljer sig beroende på vilken 

verksamhet en byggnad har. Osby befinner sig i Klimatzon 3 och har 

därmed lite högre krav jämfört med om man skulle byggt i Norrland. Enligt 

Tabell 2: Tabell över hur mycket energi en bostad får använda under ett år  

kan man enkelt läsa hur mycket energi en bostad max får dra per m
2
 Atemp 

och år (kWh). 

 
Tabell 2: Tabell över hur mycket energi en bostad får använda under ett år enligt BBR Kap. 

9:2 (Boverket 2012). 

 

I Tabell 3 kan man se hur mycket energi en lokal max får dra per m
2
 Atemp 

och år (kWh). En lokal är bland annat kontor. 
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Tabell 3: Tabell över hur mycket energi lokaler får använda under ett år enligt BBR Kap. 

9:2 (Boverket 2012). 

 

 

Jämför man energikravet på bostäder och lokaler är kraven hårdare på 

bostäder. Det krävs därför att man vid en ombyggnation av Osbys 

kommunhus noggrant går igenom byggnadens alla material för att se hur 

mycket energi byggnaden drar. Beroende på resultatet kan kommunhuset 

behöva tilläggsisoleras.  

 

4.6 Definiton trygghetsboende 

Det som skiljer ett vanligt boende från ett trygghetsboende är att personer 

över 70 år
12

 som söker trygghet och gemenskap får bo där. Tanken är också 

att äldre ska kunna förflytta sig obehindrat i sin bostad. Det ska finnas 

möjlighet för de boende att kunna göra olika gemensamma aktiviteter och att 

personal ska kunna komma vid angivna tider
13

. I övrigt fungerar ett 

trygghetsboende som en vanlig bostad. På Osbys hemsida
14

 finns det 

ytterligare krav att man måste vara medborgare i Osby kommun.  

Skillnaden mellan ett trygghetsboende och ett äldreboende är framförallt att 

vården och måltider inte ingår
15

.  

                                                 
12 http://seniorval.se/bra-att-veta/aldersgranser-0 
13 http://seniorval.se/bra-att-veta/trygghetsboende 
14 http://www.osby.se/stod-omsorg/ny-sida/vard-omsorgsboende/trygghetsboende/ 
15 http://seniorval.se/bra-att-veta/trygghetsboende 
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5. Metod 

 

5.1 Insamling av information  

För att kunna få en inblick i hur byggnaden är uppbyggd och vad som är 

aktuellt angående byggnaden idag måste man ta del av den informationen 

som finns tillgänglig om byggnaden. Detta gör man genom att ta kontakt de 

berörda parterna, som har tillgång till dessa material som tillexempel 

kommunen i Osby och övriga personer i kommunen som kan ha information 

om byggnaden.   

Det är efter insamlingen av informationen som arbetet med uppgiften kan 

fortskrida, eftersom tillräcklig kunskap om byggnaden och dess historia då 

uppnåtts.  
 

5.2 Befintligt skick och möjlighet till ombyggnation  

Genom att planera in möten och besök med personer som har god kännedom 

om Osby kommunhus och Osby som samhälle, har information om behov 

som finns för nya bostäder och vilka som skulle finna ett intresse i att bo där 

erhållits. 

Likaså är det viktigt att få information om saker som är bristfälliga med 

byggnaden. Tillexempel hur mycket som skulle behöva renoveras/bytas ut 

vid en ändring till ett flerbostadshus. Om de befintliga fönstren, väggar och 

ventilation skulle klara de nya kraven som kommer ställas på dem under en 

ändring till ett flerbostadshus. Ifall så inte skulle vara fallet måste man ta 

reda på lämpliga och effektiva lösningar för att byggnaden ska kunna uppnå 

dessa krav.  

 

5.3 Målgrupp och krav för det kommande flerbostadshuset 

Undersökning av vilken målgrupp i Osby som troligast kommer att flytta in i 

centralt belägna lägenheter är högst relevant att ta reda på, eftersom 

planlösningen kommer utformas olika beroende på vilken målgrupp i 

samhället lägenheterna sedan riktas till.  

 

5.4 Ta fram de krav som måste följas vid ombyggnation 

För att underlätta framtagningen av planlösningar till ett flerbostadshus som 

följer kraven från BBR (Boverket 2012), måste man leta igenom de olika 

kraven i BBRs dokument. Detta för hitta de krav som berör en ändring från 

verksamhetklass 1 (kontorslokaler) till verksamhetklass 3 (flerbostadshus). 

När man tagit reda på de krav som berör ens specifika byggnad så måste 
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dessa tolkas så att man förstår vad de innebär och vilken inverkan de 

kommer att ha på det aktuella projektet. Efter detta är gjort har man 

tillräckligt stor kunskap för att påbörja arbetet med planlösningarna, där man 

tillämpar de krav som är aktuella. När arbetet med planlösningarna tar fart 

tar man även hjälp av Svensk standard (Svensk Standard - Bostäders 

invändiga mått, 2006), så att tillgängligheten kan uppfyllas i lägenheternas 

alla rum. Den tar även upp exempel på hur de olika rummen kan utformas 

och vad som bör finnas med i lägenheterna. Genom att förhålla sig till de 

aktuella kraven som har inverkan vid ändring av byggnad, så får man goda 

förutsättningar att frambringa lägenheter med en fungerande planlösning. 

Med hjälp av att ta reda på vilka lagar och krav som gäller när man ändrar en 

byggnad från kontorsbyggnad till lägenhetsbyggnad, fås de riktlinjer som 

man måste förhållas till. 

 

5.5 Datorprogram som har används  

Vid arbetet har framförallt tre specifika dataprogram använts. I AutoCad
16

 

har ritningar skapats.  

Vid 3D-modellering har Google SketchUp PRO
17

 använts.  

Lumion
18

 är även det ett modelleringsprogram har använts för att få så 

fotorealistiska bilder som möjligt, dessa återfinns både i rapporten men 

framförallt vid den muntliga presentationen.

                                                 
16 AutoCad Architecture, Educational version 2013 från Autodesk 
17 Sketchup PRO, version 8.0.1 från 2013 Google 
18 Lumion, version 2.5 från Act-3D 
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6. Genomförande och Resultat 

Med hjälp av BBR (Boverket 2012) och Svensk standards föreskrifter 

(Svensk Standard - Bostäders invändiga mått, 2006) har de lagar och krav 

som finns arbetats igenom som gäller när man ändrar en byggnad. Detta 

gäller även vid ändring av verksamhet från kontorsbyggnad till 

lägenhetsbyggnad. När man projekterar lägenheter bör man förhålla sig till 

Svensk standards krav, så att normal- tillgänglighets nivå uppfylls i 

bostäderna. BBR (Boverket 2012) tar upp hur man ska förhålla sig till allt 

annat där punkter som brandkrav, energikrav, ljudkrav, ljuskrav och 

ventilationskrav tas upp. Dessa två handlingar blir tillsammans det viktigaste 

att förhålla sig till för att kunna genomföra en ändring av en verksamhet från 

klass 1 till klass 3 
 

6.1 Möjliga bostadslösningar 

Vi har under arbetets gång valt att jobba med två alternativ, loftgångshus 

och trygghetsboende. Det nuvarande trapphuset begränsar oss var 

lägenheterna ska placeras, samt att bakgrundsstudierna pekar på att 

centrumnära boende för äldre saknas i Osby, se avsnitt 2.1. 

Loftgångslägenheterna gås igenom mer detaljerat, men trygghetsboende 

väljs att visas översiktligt då det visar möjligheterna med en alternativ 

utformning.  

Loftgångsförslaget får stora och djupa lägenheter som ger en möjlighet till 

att skapa flexibla och bra planlösningar. Loftgång används för att undvika att 

göra ett extra trapphus, vilket skulle resultera i en stor kostnad. Detta gör 

förslaget med loftgång till det mest ekonomiskt lönsamma alternativetet. I 

alternativet med trygghetsboende planeras ett nytt trapphus, för att kunna ta 

sig in i flerbostadshuset i de båda ändarna av byggnaden. Detta ger en 

möjlighet att utforma mindre men mer tillgänglighetsanpassade lägenheter, 

som alla är mycket lättillgängliga. Det öppnar även för en möjlighet att 

utforma ett trygghetsboende i Osbykommunhus med goda möjligheter till 

gemensamma utrymmen på entreplanet.  

6.2 Loftgångslägenheter 

Lägenheterna har alla liknande planlösning och ligger i tre våningar. 

Entréplanet har inga lägenheter placerade utan de börjar först på våning två. 

Det är fyra lägenheter per våningsplan varav tre stycken är 3rum och kök 

och en på 2 rum och kök. Lägenheterna på 3 rum och kök har en storlek på 

84 m
2
 och 92 m

2
, medan lägenheterna på 2 rum och kök är på 67 m

2
. 

 

Lägenheterna är utformade så att man tar tillvara på det ljusinsläpp som 

finns på bästa sätt, eftersom att tre av lägenheterna är 13m djupa och bara 

har ljusinsläpp på de båda kortsidorna av lägenheterna. Den mindre 
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lägenheten har även den inte det optimala ljusinsläppet i lägenheten. Den har 

två fönster mot norr och sedan enbart fönster på kortsidan mot söder.  

 

Den gemensamma loftgången utmed västra fasaden används för att ta sig in i 

de tre bortre lägenheterna, men loftgången ska även fungera som integrerade 

balkonger till lägenheterna. Loftgången har ett djup på 2,2 m så gott om 

plats finns för att kunna passera utanför de privata balkongdelarna av 

loftgången. För att loftgången ska ge upphov till känslan att balkong är 

privat så är skiljeväggar med ett djup på 1,1 m utplacerade, för att skärma av 

den ytan som är till för att användas som balkong till berörd hyresgäst, se 

Figur 9. Pelare är dessutom placerade framför avskärmningsväggarna. 

 
Figur 9: Utformning av loftgång med dessa avskärmade balkonger.  

6.2.1 Lägenhetstyp A 

Lägenhet A är 84 m
2
 och är en lägenhet på 3 rum och kök, se Figur 10.  

 Entrén är 6,1 m
2
 med en bredd på 1,9 m och ett djup på 2,4 m vilket gör 

att tillgängligheten för framkomlighet med rullstol uppfylls. 

Förvaringsmöjligheterna är goda i entrén med tre stycken garderober.  

 Vardagsrummet är 13,2 m
2
 med en bredd på 3,8m och ett djup på 3,5m. 

Placeringen på vardagsrummet är nära entrén i lägenheten för att få 

rikligt med ljusinsläpp genom fönstren mot loftgången/balkongen. Den 

öppna planlösningen mellan vardagsrummet och köket ger kvaliter för 

rörelse och samvaro mellan köket och vardagsrummet. 

 Köket är format som ett u och bra tillgänglighetsanpassat med goda ytor 

för god framkomlighet för en person i rullstol. Tillsammans med den 

intilliggande matplatsen blir det ett rymligt kök på 15,7 m
2
. Den öppna 

planlösningen gentemot vardagsrumet gör att det upplevs större.   

 Badrumen i lägenhet A är utformade efter normal-tillgänglighetsnivå, på 

5,5 m
2
 med en bredd på 1,7 och en längd på 3,3m. Detta gör badrumen 

rymliga och utrymme ges för både, tvättmaskin, torktumlare och dusch. 

Vid toaletten har även utrymme för schakt lämnats till lägenheten på 0,4 

x 1,8 m. 
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 Klädkammaren följer grundläggande tillgänglighetsnivå med bredd på 

1,7m.  Djupet är på 2,6m vilket gör klädkammaren stor och möjliggör 

för bra förvaringsmöjligheter till lägenheten. 

 Lägenheten har två stycken sovrum på 15,7 m
2
 respektive 9,7 m

2
. Det 

stora sovrumet följer Svensk standards hög-tillgänglighet, det har även 

goda förvaringsmöjligheter med två stycken garderober. Det mindre 

sovrumet kan användas både som sovrum eller kontor beroende på antal 

personer i bostaden. Även detta sovrum är väl tilltaget och skulle följa 

hög- tillgänglighet ifall de används som ett sovrum för en person. Det 

stora sovrumet har tre stycken fönster som släpper in 

morgon/förmiddagssolen medan det mindre sovrumet har ett större 

fönster. 

 

Figur 10 Planlösning lägenhetstyp A. 

6.2.2 Lägenhetstyp B 

Lägenhet B har 3 rum och kök och är 92 m
2
 stor, se Figur 11. Det finns två 

stycken spegelvända identiska lägenheter av denna typ per plan. De är 

placerade centralt i byggnaden och det finns totalt sex stycken i byggnaden. 

 Entrén i denna lägenhetstyp är 8,6 m
2
 stort med en bredd på 2,2m och ett 

djup på 4m. Detta ger entrén väldigt bra förvaringsmöjligheter med tre 

stycken garderober och en kläd/förvaringshylla på 2,0m. Bredden på entrén 

möjliggör en rymlig passage förbi garderoberna även när dess dörrar står 

uppställda i 90º. Enligt Svensk standards är detta godkänt.   



  
 

 

 

28 

Ken Brodin och Victor Olsson  

 Vardagsrumet i lägenhetsförslaget är stort och rymligt. Det har en storlek på 

18,6 m
2
 med en bredd på 4,7m och ett djup på 3,9m. Placeringen och 

utformningen av vardagsrumet följer den i lägenhetstyp A. Skillnaden 

mellan dem är storleken. 

 Köket har placerats nedanför vardagsrummet likt lägenhetsförslag A. 

Storleken på köket är på 3,7 x 4,9m. Detta gör köken rymliga och väl 

tilltagna så att en person i rullstol ska kunna använda sig av köket. 

Inredningslängderna för köket är utformade för 3-4 personer enligt Svenska 

standards normal-nivå. Placeringen av köket är centralt i lägenheten, vilket 

ger närhet till alla rum i lägenheten. Fönstren i vardagsrummet ger köket 

ljusinsläpp. Mellan köket och korridoren som löper genom lägenheten är en 

vägg placerad. Detta gör så köket får en bra rundgång och närhet till de 

övriga rummen i lägenheten. Pelaren som är placerad i köket utgör inget 

hinder för tillgängligheten i köket, den ger dock en möjlighet till en 

eventuell påbyggnad av en köksö t.ex.  

 Badrumet är 1,7m x 3,6m vilket följer utformningen av ett badrum med 

normal-tillgänglighet ur Svensk standard. I badrumen finns utrymme för 

toalett, handfat, tvättmaskin, torktumlare och dusch/badkar. Bredvid 

tvättmaskinen och torktumlaren finns utrymme för placering av ett mindre 

skötbord eller bänk för förvaring.  

 Klädkammaren i lägenheten är placerad nära entrén. Storleken är på 1,7x 1,9 

m och följer normal-tillgängligheten från Svensk standard. Klädkammaren 

är mindre än i Lägenhetstyp A, detta för utrymme för schakt till lägenheten 

har placerats med mått på 0,6x1,7m.  

 Lägenheten har två stycken sovrum som är placerade längst in i lägenheten 

för att ge avskiljhet från loftgång/balkong. Storleken är 15,3 m
2
 respektive 

8,5 m
2
. Det stora sovrumet följer höjd-nivå enligt Svensk standard, det är 

även lite större så utrymme för tre garderober finns. Sovrummet har tre 

stycken fönster, som ger bra ljusinsläpp. Det mindre sovrummet kan här likt 

lägenhetstyp A användas både som sovrum eller till kontor, beroende på 

antal boende i lägenheten. Sovrummet klarar hög tillgänglighet från 

svenskstandard om det används som ett sovrum för en person, även en 

garderob är placerad i detta sovrum för förvaring. Sovrummet har två 

stycken fönster som ger bra ljusinsläpp i rummet. 
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Figur 11 Planlösning på lägenhetstyp B. 

 

6.2.3 Lägenhetstyp C 

Lägenhet C är en 2 rum och kök lägenhet, se Figur 12. Det finns en sådan 

lägenhet per våningsplan och totalt tre stycken i bostadshuset.  

 Entrén är 6,6 m
2
 stort och har en bredd på 1,9m. Den följer de mått som 

svensk standard har gällande tillgängligheten för en entré. Ytan gör det 

möjligt för god förvaring i entrén. Med ett fönster i entrén fås ett ljusinsläpp. 

Dörren in till lägenheten har närhet till hissen, vilket underlättar vid 

förflyttning från lägenheten.  

 Vardagsrummet är 19,7 m
2
 stort och ger möjlighet till att ha både en 

soffgrupp och matbord. Tillgängligheten i vardagsrummet är väl anpassad 

och följer Svensk standard. Placeringen är lagd i den norra delen av 

lägenheten då den bärande pelaren i köket gör möblering av vardagsrummet 

svårt. Genom det sidoplacerade fönstret på lägenhetens norra sida, uppstår 

ljusinsläpp genom hela vardagsrummet och köket. 

 Köket är 10,3 m
2
 stort. Köksinredningen är utformad för två personer enligt 

Svensk standards krav. Placeringen är i höjd med entrén för att ett 

ljusinsläpp ska uppstå i köket. Köket har gott om utrymme och är 

tillgänglighetsanpassat efter den normala-nivån från Svensk standard. 
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Väggen som är placerad mellan badrummet och köket gör så att det uppstår 

en bra rundgång i lägenheten. 

 Badrummet har måtten 1,7 x 3m och följer kraven för normal-tillgänglighet 

från Svensk standard.  Det finns toalett, handfat, dusch, tvättmaskin och 

torktumlare i badrumet. Det har även i detta badrum möjliggjorts för 

placering av skötbord eller förvaringsbänk bredvid tvättmaskinen och 

torktumlaren. 

  Sovrummet på 11,7m
2
 följer måtten från normal-tillgänglighet från 

svenskstandard. Ljusinsläppet till sovrummet kommer genom tre fönster.  

Utanför sovrummet har tillgång till garderober och förvaring gjorts, genom 

tre garderober. På ytan utanför sovrummet finns möjlighet till uppställning 

av ett skrivbord t.ex.  

 

 

Figur 12. Planlösningen för lägenhetstyp C. 

 

6.2.4 Brandkraven vid loftgångsförslaget  

Längden på loftgången till lägenheterna är 24m i förslaget, vilket inte 

kommer att klara de krav som BBR ställer, se kapitel 4.3. För att lösa 

problemet måste man ha en till utrymningsväg från bostäderna, i detta fall 

skulle man kunna lösa det genom att använda utrymning genom fönstren i 

bostäderna som en alternativ utrymningsväg. 



  
 

 

 

31 

Ken Brodin och Victor Olsson  

6.2.5 Sammanfattning av loftgångslägenhetsförslaget 

Förslaget med fyra lägenheter per plan, bestående av lägenhetstyperna A, B 

och C, ger lägenheter som är väl tillgänglighetsanpassade och lägenheter 

som tar tillvara på det ljusinsläpp som finns att tillgå på bästa sätt. 

Helhetsresultatet visas i Figur 13. Lägenheterna kan bli ljusa då alla 

lägenhetstyper har fönster åt två väderstreck. Det kan de ha då de är 

utformade med öppna planlösningar mot loftgången, som då tillåter ljuset 

utifrån att tränga in i lägenheterna. Lägenhetstyp C använder istället sig av 

sina sidofönster för att få in dagsljuset i lägenheterna till skillnad från förslag 

A och B.  

 

Figur 13: Planlösning på loftgångsalternativet. Se bilaga 3 för skalenlig bild.  

Genom att använda en loftgång med en bredd på 2,2 meter så ges utrymme 

för en integrerad balkong på loftgången vilket tillför kvalitet till en lägenhet. 

Man kommer ha goda möjligheter att röra sig/ passera mellan lägenheterna 

eftersom 0,9 m utrymme är lämnat utanför de korta passagen vid 

avskärmningarna som är placerade på loftgången. Avskärmningarna på 

loftgången bidrar även till att insynen till lägenheterna minskar, eftersom 

människorna passerar med ett större avstånd ifrån lägenhetsfönstren.  

Förslaget på Lägenhetstyp A är en lägenhet med en öppen planlösning med 

tillgång till en stor balkong. Lägenhetstyp A är placerad längst ut på 

loftgången, vilket gör balkongen till lägenheten betydligt mer avskild 

gentemot balkongerna till lägenhet B. Lägenheten är utformad så placering 

av klädkammare och wc är utan fönster. Tillgång till ljusinsläpp har 

tillgodogjorts i sovrum, vardagsrum och kök. Därför har de placerats mot 

östra och västra fasaden där fönstren är placerade.   
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Lägenhetstyp B är aningen större än A annars följer utformningen av 

lägenheten samma princip. De stora skillnaderna är det U-formade köket och 

att wc:n är placerad närmare entrén i lägenhet A.   

Lägenhetstyp C är mindre än B och C. Ingången sker inifrån och inte utifrån 

loftgången som till övriga. Detta gör att lägenhet C kommer bli utan 

balkong, den har även sin placering i norrläge vilket inte är ett attraktivläge 

för en lägenhet med tanke på solens rörelsemönster. Annars är planlösningen 

öppen och det finns god rundgång i lägenheten.  

Tanken med detta förslag är att personer som säljer sitt hus ska kunna flytta 

till en central modern bostad. Familjer med ett barn och pensionärer är de 

troliga målgrupperna för detta förslag.  

 
6.2.6 Planlösning för loftgångsförslagets entreplan   

 

Eftersom det inte är möjligt att placera lägenheter på entreplanet tar detta 

förslag upp möjligheten till att ha ett kafé och affärer belägna på entreplanet 

se Figur 14. Bankvalvet som är placerat i den södra delen av byggnaden 

utnyttjas som ett lager för förvaring. Två affärslokaler placeras framför 

bankvalvet och ut mot Västra Storgatan. De har ett gemensamt utrymme 

placerat bakom huvudlokalerna som ger åtgång till bankvalvet/lagret från 

båda affärslokalerna. Det är även två toaletter placerade där, en för vardera 

lokal. Utrymmet bakom har även plats för placering av ett lunchrum eller 

dylikt.     

 

På resterande del av entreplanet är ett stort kafé placerat på 150m
2 
då är inte 

platsen för uteserveringen inräknad. Centralt är serveringsdisken placerad 

för att underlätta vid servering av gäster.  Kaféet har tre toaletter varav en är 

handikappsanpassad, men utrymme finns för fler. Ljusinsläppet sker genom 

stora fönster och går rakt igenom kaféet, vilket ger upphov till ett bra 

ljusinsläpp. Tillgängligheten är bra i kafélokalen och ger god 

framkomlighet.  

 

Huvudentrén till flerbostadshusen, är placerad vid den norrafasaden. Men 

man kan även ta sig in till trapphuset och till lägenheterna genom att 

använda ingången där uteserveringen är belägen.  

 

De olika verksamheterna på entreplanet och trappuppgången till 

lägenheterna är avskilda från varandra med separata ingångar. 
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Figur 14 Planlösning för entréplanet. Se bilaga 4 för skalenlig bild.  

 

6.3 Trygghetsboende 

På tidningen Skånskans hemsida
19

 finns en artikel där Osby kommunstyrelse 

ordförande Anders Pettersson påpekar behovet av både trygghetsboende och 

annat boende för äldre med funktionsnedsättning. Med tanke på detta 

genomförs ytterligare ett förslag på hur ett eventuellt trygghetsboende skulle 

kunna se ut i om det placerades i Osbys kommunhus. I ett trygghetsboende 

skall, som beskrivs i kapitel 4.6, man kunna bo som i en vanlig lägenhet. Det 

betyder att lägenheterna skall utformas med riktiga kök med mera. Förslaget 

är uppritat från våning två till fyra. Det är fyra stycken liknande lägenheter 

per plan och ger därmed totalt 12st i byggnaden. Lägenheterna har 2 rum 

och kök på 66-69 m
2
 där man har möjlighet att dela upp köket och 

vardagsrummet med en skiljevägg. Bostäderna har alla snarlikt utseende där 

få detaljer skiljer sig åt. I byggnaden har ytterligare ett trapphus inrymts. 

Båda trapphusen har gott om utrymme till att ställa eventuella rullatorer 

m.m.  

På entréplan kommer möjlighet finnas att istället för kommersiell 

verksamhet ha gemensamma utrymmen där man kan ha möjlighet att umgås 

genom att till exempel laga mat, titta på TV. Källarplan planerar vi använda 

till tvättstuga och annan typ av förvaring till de boende. Att ha möjlighet till 

gemensamma utrymmen är krav på för att få vara ett trygghetsboende, se 

avsnitt 4.6. 

 

                                                 
19 http://www.skanskan.se/article/20130117/OSBY/701179860/-/kommunhus-kan--bli-nya-

bostader 
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6.3.1 Lägenhetstyp D 

 

Lägenhetstyp D, se Figur 15, finns tre stycken per plan och totalt sex 

stycken i byggnaden. Den totala arean är 69 m
2
. 

 Entrén har väl tilltagna mått där en inomhusrullstol ska kunna rotera utan 

större problem. En bred kapphylla och tre garderober finns till 

förfogande för ytterkläder m.m.  

 Klädkammaren är en öppen sådan som man ser direkt från entrén. Den är 

utformad så att det ska vara enkelt att transportera sig till WC. Utrymmet 

har ett djup på 1,7m enligt svensk standard vilket uppfylls.  

 WC är beläget långt in i bostaden och gör det för att ligga nära 

sovrummet. Det har mått som uppfyller normal nivå i svensk standard, 

3,5 x 2,2m. Tvättmaskin och torktumlare finns dessutom i WC.  

 Sovrummet är ett stort sådant 3,5 x 4,2m där det finns möjlighet för 

vårdare att ta hand om personer som behöver extra hjälp. Rummet har 

plats för en parsäng och tre garderober för förvaring. Från sovrummet 

kan man nå balkongen som är 3,36 x 1,5m stor. Det är tillräckligt för att 

en rullstolsburen ska kunna röra sig tillfredställt.  

 Köket har tillgängliga mått där avståndet från köksinredningen och 

matbordet inte är mindre än 1,2m. Det är ett rymligt kök där det finns 

möjlighet att expandera inredningen.  

 Vardagsrummet har möjlighet att skilja av sig från köket med en vägg 

vilket gör lägenheten något flexibel i sin planlösning. Även här ska 

måtten 3,6 x 3,5m vara tillräckliga för att det ska upplevas trevligt.  

 
Figur 15. Planlösning över lägenhetstyp D 
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6.3.2 Lägenhetstyp E 

 

Lägenhetstyp E finns ett styck per plan och totalt tre stycken i byggnaden. 

Den totala arean är 66 m
2
. 

 Entrén i lägenhetstyp E skiljer sig mot D. Detta på grund av fönstret på 

byggnadens gavel. Vi valde att utnyttja fönstrets ljusinsläpp samtidigt 

som entrén behöver ha ett djup på1,9m för att rullstolsburna ska kunna 

rotera utan problem, se Figur 16.  

 WC har i denna lägenhet samma möblering än lägenhet D. Tvättmaskin 

och torktumlare finns båda i rummet och ligger strategiskt nära 

klädkammaren. I övrigt har den en tillgänglighetsnivå i normal-nivå med 

sina mått på 2,2m x 3,5m.  

 Köket har även här tillräckliga mått där avståndet mellan matbordet och 

köksinredningen inte överskrider 1,2m.  

I övrigt har denna bostad samma mått och utseende som lägenhet D. 

 
Figur 16. Planlösning över lägenhetstyp E 
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6.3.3 Lägenhetstyp F  
 

Lägenhetstyp F finns ett styck per plan och totalt tre stycken i byggnaden, se 

Figur 17. 

 Entrén i lägenhetstyp F har samma storlek som övriga förutom att det 

enbart är 2 stycken garderober.   

 Köket är mindre än övriga lägenheters vilket beror på att byggnaden har 

en sned vägg, se Figur 17. Det gör att utrymmet i köket fick minskas 

något. 

 WC har samma mått som lägenhet D förutom att toaletten är något 

längre ifrån duschen på grund av den bärande pelaren. 

I övrigt har denna bostad samma mått och utseende som lägenhet D. 

 
 

Figur 17. Planlösning på lägenhetstyp F. 
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6.3.4 Sammanfattning av planlösningen 

 

Det totala antalet lägenheter blir 12 stycken där det finns fyra stycken per 

plan. Vårt förslag sträcker sig från plan 2-4. I denna lösning har vi installerat 

ett trapphus i det sydvästra hörnet, se Figur 18. 
 

I BBR Kap. 5:53 (Boverket 2012) står det att trapphus och utrymningsvägar 

bör utgöra en egen brandcell. Därför har vi ur brandsynpunkt skiljt av 

trapphuset och lägenheterna med en branddörr och vägg som utgör en egen 

brandcell. I trapphusets brandcell finns även hisschaktet.  
 

 
Figur 18. Planlösningen över trygghetsboendet. Se bilaga 5 för skalenlig bild.   

 
 

6.3.5 Planlösning för trygghetsboendets entréplan 

Entréplanet i vårt trygghetsboende innehåller olika typer av verksamheter. 

Ytorna mot Västra Storgatan, se Figur 19, utnyttjas här med både kafé och 

butiker. Just de areorna lämpar sig väl till det ändamålet då det är något som 

syns från gatan. Detta skulle också smälta in bra i den miljö byggnaden 

befinner sig i med tanke på alla butiker runt om kring. I vårt förslag finns det 

möjlighet att antingen ha en större butik eller två mindre. Kaféet har också 

en ingång från insidan av byggnaden som de boende kan utnyttja.  
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De boende kommer in i sina lägenheter från de två trapphusen och kan där 

antingen ta hissen eller trappan. Förvaring för rullstolar finns i det sydvästra 

trapphuset där det även går bra att ställa andra saker. De boende som har 

rullstolar och utnyttjar det nordöstra trapphuset har möjlighet att ställa av 

dem i ett utrymme innan de går in i lägenheterna, se Figur 18.  

 
Figur 19. Den föreslagna planlösningen på entréplanet. Se bilaga 6 för skalenlig bild. 

 

Gemensamma ytor i form av kök och allrum finns till de boende där de kan 

umgås och ta emot besök. Det gemensamma köket är rymligt och är 

dimensionerat efter ett fullsatt boende med två personer per lägenhet. De 

korta passagerna mellan väggarna är 1.30m vilket är godkänt, se kapitel 4.4. 

De två toaletterna har även dem godkända mått för att klara av kraven BBR 

ställer, se kapitel 4.4.  

 

Ifrån allrummet kan man ta sig till en eventuell uteplats. Det finns möjlighet 

till att bli något gemensamt för de boende som de kan utnyttja.  
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6.4 Fasad 
 

Osbys kommunhus andas kontor vilket troligtvis också var syftet när det 

byggdes. När förslaget arbetades fram togs kontorkänslan bort som 

byggnaden har. Förslaget som kommer presenteras nedan är det som valdes, 

d.v.s. loftgångslägenheterna.  
 

6.4.1 Fasad mot Västra Storgatan 

 

Fasaden är utformat till ett förslag där kommunhuset får en mer estetisk 

fasad, se Figur 20. I förslaget har vi använt oss utav träpanel för att få bort 

kontorskänslan som byggnaden idag har. Träpanelen sitter där den gör för att 

en del fönster tagits bort och då fylldes fasaden med detta material.  

 

De befintliga solskydden är borttagna eftersom det ansågs att de bidrar 

mycket till det tråkiga utseendet kommunhuset har. Fönstren kommer att 

bytas ut i samband med saneringen av PCB. Fönstren på östra fasaden får 

symetriska storlekar med en mörk grå-grön kulör. De kommer även att ha ett 

visst indrag i fasaden. Det gjordes för att kunna behålla det befintliga teglet 

som vi anser vara vackert, men även för att ge fasaden ett unikt liv gentemot 

dess tidigare utseende.  Fönstren som är placerade bredvid träpanelen har 

fått en lägre bröstning gentemot övriga fönster i fasaden.  

 

Något man bör tänka på är att de borttagna solavskärmningarna fyllde en 

funktion. De nya fönstren måste se till att uppfylla motsvarande eller bättre 

solavskärmning så att de boende ska uppleva behagligt ljusinsläpp.  

 

 

 
Figur 20. Förslag på hur exteriören ska se ut mot Västra Storgatan i Osby. Se bilaga 7 för 

större bild.  
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Huvudentrén till lägenheterna som är placerad på den norra-gaveln har fått 

ett svart skärmtak. Belysning är även uppsatt för att göra entrén mer tydlig. 

Bredvid entrén är även bänkar och växter placerade, se Figur 21.  

 

 
Figur 21. Kvällsbild från Västra storgatan där även entrén på gaveln syns. Se bilaga 8 för 

större bild. 

 

Kvällstid ska det kännas säkert att gå längs med byggnaden och för att 

komma in till sin bostad. Därför krävs det bra belysning så en känsla av 

trygghet uppstår, se Figur 22. 

 

 
Figur 22. Bild nattetid över gångstråken vid Västra storgatan. Se bilaga 9 för större bild. 
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6.4.2 Fasad mot innergården 

Loftgångarna ändrar kommunhusets utseende totalt, se Figur 23. Det tidigare 

symetriskt utsatta fönstren har brutits av med de avskärmade väggarna 

mellan balkongerna och entrén till lägenheterna. Entrén har dessutom gjort 

att ytterligare ett fönster tagits bort för att få plats med en dörr och träpanel. 

Entrédörrarna är av ljust trä för att skapa en kontrast gentemot det mörka 

teglet, se Figur 24. En vägg mot trapphuset har dessutom lagts till för att få 

en mer sammanhängd byggnad. Detta med tanke på den tidigare utbyggnad 

som finns mellan kommunhuset och polishuset. Det skyddar dessutom 

entrén till loftgången mot väder och vind. 

I våra illustrationer finns det grillar på loftgången vilket enligt 

brandsynpunkt troligtvis inte är lämpligt. Vid vidare projektering bör dessa 

tas bort och samtidigt rådfråga kommunens räddningstjänst vad som gäller. 

 
Figur 23. Bild över hur förslaget på innergården och loftgångarna ser ut. Se bilaga 10 för 

större bild.  

 

 
Figur 24. Tydligare bild över loftgången och kontrasterna mellan materialen. Se bilaga 11 

för större bild. 
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6.5 Gård och parkeringar 
 

Runt Osby kommunhuset finns parkeringar, ett mindre grönområde, andra 

byggnader och Osbys huvudgata, se Figur 25. 

 

Utanför kommunhusets östra fasad är Västra storgatan belägen. Där finns sju 

parkeringar som är placerade längs med trottoaren. Idag är en av dessa 

parkeringar avsedd för handikappade, även parkeringsplatsen närmast entrén 

till kaféet har möjliggjorts för handikappade. Längst med hela kommunhuset 

går trottoaren, som har en bra bredd och ger goda förutsättningar för att både 

ta sig in på entreplanet till flerbostadshuset och passera förbi.    

 

Mot den norra fasaden på kommunhuset finns ett gångstråk i direkt 

anslutning till huvudentréns placering. Gångstråket förbinder den stora 

parkeringen som är placerad bortanför Polishuset med Västra storgatan. Den 

stora parkeringen och parkeringarna som ligger längs med Västra storgatan, 

ger förslaget på ett flerbostadshus bra förutsättningar för tillräckliga 

parkeringar. Det är mindre än 25m till entrén från de båda 

handikappsparkeringarna som är placerade längs med Västra storgatan. 

Enligt BBR, se kapitel 4.5, ställs krav på att minsta avstånd från 

handikappsparkeringarna till huvudentrén ska vara 25m. Även ett mindre 

grönområde och ett par befintliga byggnader är placerade norr om 

kommunhuset, andra sidan gångstråket. 

 

 
Figur 25 Förenklad situationsplan över kvarteret sotaren. Se bilaga 12 för skalenlig bild.  
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Uteserveringen på innergården är åtkomligt från två håll. Går man igenom 

entrén till kaféet mot Västra storgatan kan man vid passande väder sätta sig 

vid uteserveringen, se Figur 26. Kommer man från parkeringen mot 

Köpmannagatan fungerar det att gå förbi polishuset och sedan in på gården. 

Det går även bra att härifrån komma in till trapphuset.   

 

 
Figur 26. Bild över den föreslagna uteserveringen. Se bilaga 13 för större bild. 

 

Här är meningen att kunna sitta och njuta av solen på både eftermiddagen 

och kvällen med en kopp kaffe, se Figur 27. Det finns stora möjligheter till 

expansion av möblemang då ytorna inte utnyttjas till fullo i detta förslag.  

 

 
Figur 27. Närmare bild över kaféets uteservering. Se bilaga 14 för större bild. 
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7. Diskussion och slutsatser 

 

7.1 Loftgångsförslaget 

Våra två förslag är väldigt skilda från varandra. Vi gjorde förslagen olika för 

att visa vilka möjligheter Osby kommunhus har beroende av vilka 

målgrupper bostäderna ska riktas mot.  

Höjden mellan bjälklagen i lägenhetsplanen är 2.5m, vilket har försvårat vårt 

arbete. Detta har vi behövt tänka på när vi ritat lägenheterna och begränsar 

utformningen något.   

Det vi anser vara bra med loftgångsförslaget: 

 Att använda sig av det befintliga trapphuset gör att man utnyttjar 

byggnadens area på ett optimalt sätt. Lägenheterna blir stora och 

djupa, framförallt lämpade för familjer eller pensionärer. 

 Loftgången har integrerade balkonger som är placerade i väst vilket 

ger eftermiddags/kvällssol. Tre av de fyra lägenheterna får balkonger 

vilket vi anser vara bra med tanke på lösningsförslaget.  

 Planlösningarna i lägenheterna med entré från loftgången får god 

tillgänglighet och trevlig rundgång i bostaden.  

 Direkt sol- och dagsljus kommer in bra i de rum som det måste 

finnas i. 

 Planlösningen är identisk för alla lägenhetsplan vilket underlättar för 

schakten.  

 Entréplanet ger möjlighet att driva affärsverksamheteter och café 

längs med Västra Storgatan. En bra kvalitet för det företagstäta Osby. 

 Kontorskänslan på byggnaden försvinner då exteriören förändras till 

något nytt och spännande. Fönster som inte används sätts igen med 

träpanel vilket gör sig väldigt bra ihop med tegel.  

Det vi anser vara mindre bra med loftgångsförslaget: 

 Utrymningskraven kan bli ett problem. Kommunen måste tillåta 

utrymning från lägenheterna genom fönstren för att förslaget ska 

fungera i praktiken 

 Lägenheterna blir väldigt djupa så det är svårt att göra en alternativ 

planlösning till lägenheterna. 
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 Lägenheterna på 2 rum och kök blir utan balkong och är placerad i 

norr-läge vilket troligtvis kommer göra den mindre attraktiv än de 

andra lägenheterna. Lägenheterna är svårlösta och vi känner att 

tillgängligheten i sovrummet inte är tillräcklig. Entrén har dessutom 

en speciell lösning som är annorlunda.  

Vad skulle kunna göras annorlunda? 

Om man kunde integrera kommunhuset med medborgarhuset skulle man 

kunna få tillgång till två oberoende trapphus vilket skulle det gynna förslaget 

med loftgång. Utrymningen från lägenheterna skulle inte behöva ske genom 

fönstren för att få två av varandra oberoende utrymningsvägar.  

Lägenheten på 2 rum och kök kan göras annorlunda vilket också beror på 

vilken målgrupp man vill att det ska rikta sig till. Ett alternativ hade varit att 

göra lägenheten mindre tillgänglig för att främja bättre planlösning.   

Förhoppningsvis kommer detta förslag göra Osby mer attraktivt med en 

spännande exteriör och trevligt boende. Med tanke på bostadens storlek och 

läge kan den säkerligen locka flera hyresgäster som till exempel barnfamiljer 

eller pensionärer.  

 

7.2 Trygghetsboendet 

Att arbeta fram ett förslag med ett trygghetsboende tycker vi lämpar sig 

väldigt bra eftersom att detta är någonting som många kommuner kommer 

behöva i framtiden. De äldre individerna i samhället ges en möjlighet till en 

egen tryggare bostad istället för att placera dem på ett äldreboende vilket vi 

också tycker är en bra lösning för dem. 

Det vi anser vara bra med förslaget om trygghetsboendet: 

 Väldigt fina lägenheter som uppfyller de krav som är ställda på 

tillgängligheten.  

 Med tanke på att lägenheterna är runt 66 m
2
 tycker vi att alla 

utrymmen har fått bra storlek.  

 Möjlighet till att kunna tvätta i sin bostad är enligt oss en väldigt bra 

kvalitet.  

 Egen balkong är alltid något som är uppskattat vilket även vi tycker.  

 Stora förvaringsmöjligheter med många garderober samt en 

klädkammare.  
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Det vi anser vara mindre bra med förslaget om trygghetsboendet: 

 Dörren till balkongen är enbart 0.8m vilket kan anses vara något för 

litet.  

 Det blir en stor kommunikationsyta vid det nordöstra trapphuset, se 

Figur 18.  

 Ett nytt trapphus är en stor kostnad vilket gör att detta förslag 

troligtvis kommer kosta mer än loftgångsförslaget. 

Vad skulle kunna göras annorlunda? 

I vårt förslag installeras ett nytt trapphus vilket öppnar upp för att göra 

många olika typer av lägenheter. Det finns därför många alternativ till att 

utforma lägenheter. Det gäller också att innan projektering ha en konkret 

målgrupp som lägenheterna ska rikta sig till. Entréplan var dessutom väldigt 

svårt att planera eftersom det ofta finns önskemål om vad som ska 

förekomma. 

Vi valde att arbeta fram en storlek på lägenheten där pensionärer skulle 

kunna flytta till efter de sålt sin andra bostad.  

 

7.3 Sammanfattande diskussioner 

Det här examensarbetet tar upp hur man kan ändra kontorslokalerna i Osby 

kommunhus till lägenheter. Genom att ha arbetat fram två olika förslag 

angående ändringen i byggnaden, så har vi lärt oss oerhört mycket på vägen. 

Likaså har handledningar, fördjupningar i facklitteratur och möten med 

personer i den berörda kommunen gjort examensarbetet väldigt lärorikt. Stor 

kunskap och förståelse har uppnåtts angående de lagar och regler som man 

måste följa och ta hänsyn till när man arbetar fram förslag.  

Ett sådant här arbete kan väldigt enkelt sväva iväg och bli väldigt 

omfattande. Avgränsningarna till arbete med framförallt planlösningar och 

förslag på hur fasaden kan ändras för att få bort kontorskänslan blev det som 

mest tyngd lades på.  

I vårt arbete fick vi inga direkta direktiv från Osby bostäder vilken målgrupp 

man ville att lägenheterna skulle rikta sig till. Detta har gjort att arbetet varit 

väldigt fritt och vi fick därför själva bestämma målgrupp efter undersökning. 

Samtidigt var detta en stor utmaning för oss. 
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7.4 Sammanfattande slutsatser 

Kommunhuset har goda möjligheter till att förändras till bostäder. Tack vare 

den flexibla planlösningen, kan utformningen per plan varieras. Hur 

utformningen skapas styrs av vilken målgrupp man vill rikta bostäderna till.  

Fasaden har ansetts vara av god kvalitet och genom att ta bort delar av de 

befintliga fönstren kan en variation i fasadmaterial skapas. Denna variation 

gör att kontorskänslan försvinner och en modern byggnad kan skapas. 

En svårighet har varit trapphusets placering i ena änden av byggnaden, då 

byggregler styr hur lång utrymningsvägen får vara. Detta problem har 

utnyttjats genom att visa på två möjliga varianter. Den ena varianten är att 

uppföra ytterligare ett trapphus och det andra alternativet ledde till en 

loftgång där man får väldigt djupa lägenheter.  

Resultatet av examensarbetet har lett fram till två skilda men båda 

intressanta och kreativa förslag, som utformats som systemhandlingar. 

Förhoppningsvis kan detta arbete ge kommunen i Osby stöd för sina tankar 

och funderingar inför en kommande diskussion om förändring av 

kommunhuset. 
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