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Sammanfattning 

Turistnäringen genererar en av Sveriges största inkomster och en utveckling skulle 

bara gynna den. För mindre kommuner såsom Tingsryd är den väldigt viktig, för att 

kunna locka nytt folk till trakten. För att kunna öka besöksantalet och dragkraften till 

kommunen tillsammans med Tingsryd Resort, har ett förslag på ett campinghotell 

tagits fram för området Mårslycke som kommunen gärna vill utveckla. Ett 

campinghotell definieras som en mer avskalad form av hotell med enbart rum och 

samlings-/konferenslokal. Detta då andra faciliteter såsom exempelvis restaurang och 

butik redan finns på området. 

Vårt syfte och mål har därför varit att ta fram handlingar och illustrationer med 

förslag på hur en sådan byggnad kan utformas. Arbetet har följt ett framtaget 

program som sammanfattat beställarens visioner, önskemål och krav. Utifrån detta 

togs två förslag fram som skiljer sig åt, mer i form än i materialval eller färg.  Första 

skedet av arbetet bestod i insamlande av den information som krävdes angående plats 

och byggnadsregler.  

Då området som är planerat att bebyggas, ej är planlagt så har även extra hänsyn 

tagits till byggnadens placering. Bygglovshandlingar som är möjliga att göra vid 

denna tidpunkt har tagits fram. Alla handlingar beskrivs i resultat och alternativa val 

tas upp och analyseras i diskussionen. 
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Summary 

The tourism industry generates one of the largest incomes in Sweden, and it can only 

benefit from being developed. For smaller municipalities such as Tingsryd, it is very 

important to be able to attract new people to the community. So in order to increase 

the number of visitors and the attraction of the municipality, a proposal to a camping 

hotel has been developed for the area Mårslycke that is of much interest. A camping 

hotel is defined as a more stripped-down form of hotel with only rooms and an 

assembly-/conference room, this because other facilities such as a restaurant and 

service store etc. already exist on site. 

Our purpose and goal has therefore been to produce documents and illustrations with 

a draft on how such a building can be designed. The work has followed a developed 

program that was a summation of the client's visions, wishes and requirements. Two 

suggestions were created from this, these differ more in form than in the selection of 

material or colors. The first stage of the work consisted of collecting the necessary 

information regarding the location and building rules.  

As the area that the hotel is planned to be built on today is an unplanned area, extra 

consideration has been taken regarding to the building's location.  Building permit 

documents that is possible to do at this time has been developed. All documents are 

described in the results and alternatives are analyzed in the discussion.  
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Abstract 

 

Med förhoppning av att öka spontanturismen till kommunen samt campingens, 

Tingsryd Resort, dragkraft har ett förslag på ett campinghotell tagits fram. 

 

Extra viktigt för ett hotell är själva placeringen, det ska sticka ut och locka 

förbipasserande till platsen, vilket gynnas om det placeras i närhet av en större 

trafikled. På en camping är närheten till natur och vatten även en viktig parameter 

som kan locka de besökare som vill bo lugnt men ändå ha nära till diverse aktiviteter.  

 

Det finns 2 förslag att välja mellan, vilka redovisas genom detaljerade ritningar och 

illustrationer. Dessa skiljer sig i form och har utformats i olika kulörer för att ge 

inspiration till hur det kan se ut. 

Nyckelord: Campinghotell, besöksnäring, Tingsryd, camping, utformning, 

systemhandlingar, bygglovshandlingar 
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Förord 

Idén till detta arbete uppkom tack vare den drivkraft och entreprenörsanda vår 

beställare har. Första mötet skedde på Linnéuniversitetet, under en av universitetets, 

anordnade byggardagar, där vår kontakt hade flera förslag på examensarbeten. Det 

förslag som var mest intressant för oss som var ute efter ett utformningsprojekt av en 

träbyggnad var just idén om hotellet. Under arbetets gång har regelbunden kontakt 

hållits med Tingsryd Resort. 

Det har varit ett intressant projekt som förhoppningsvis även kan inspirera andra 

campingägare att investera. Projektet har gett oss utökade kunskaper i vad som krävs 

när en byggnad ska utplaceras på ej planlagt område nära både sjö, väg och 

kulturminne. Det var en nyttig övning av att ta fram några av de handlingar som 

krävs vid bygglovsansökan. 

Vi vill tacka våra kontakter på Tingsryd Resort, Jan-Olof Colleen, Ladda 

Pumruangnam samt Veronica Rönn. Stort tack även till alla som hjälpt oss med 

utrymmeskrav, brandfrågor, kartor med mera. Speciellt tack till Anette Andersson på 

Tingsryds kommun som kom med mycket värdefull input under arbetets gång. Även 

tack till vår handledare Per Reinholtz för värdefull kritik på skrivet material, 

vägledande tips samt för att han fick oss att hoppa 2,01 när vi redan klarat 2. 

Vi vill även tacka våra studiekamrater Christian Burefjord-Fors och Miriam Elbrink 

för gott stöd och feedback. 

 

Maria Einarsson         &         Emma Rosbladh 

Växjö, 22 Maj 2015 
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1. Introduktion 

”Turismen är en viktig näring för Sveriges ekonomi” (Gunilla Nordlöf, 

2014). Övernattningsmöjligheter riket runt utgörs främst av campingar och 

hotell. Om man enbart ser till Kronobergs län så har de ca 600 000 gästnätter 

per år (Tillväxtverket och SCB, 2013). Till år 2020 har man som mål att 

turismen i Sverige fördubblas (TRIP, 2011). För att locka fler besökare till 

campingarna, finns det en idé att ta fram ett campinghotell.  

En stor del av landets campingar är förlagda i Götaland där ett av 

landskapen är Småland, som är känt för sina bördiga skogsområden och 

orörd natur. Det här är något som Tingsryds kommun vill framhäva för de 

besökare som lockas till trakten. Campingen på orten lockar i sin broschyr 

med det naturnära läget och även på de vandrings- och cykelleder som 

besökare kan nyttja för att ta sig till ortens köpcentrum och olika 

utflyktsmål. Enligt Colleen1 har de ca 60 000 gästnätter under ett år, främst 

under sommarhalvåret. 

Definitionen av ett campinghotell är att det ska vara enkelt, med ett fåtal 

rum, då intilliggande camping redan har de flesta faciliteter som efterfrågas 

av besökare. Det ska kunna dra nya besökare genom att locka med en högre 

komfort än boende i exempel husvagn, tält eller stuga.  

1.1 Bakgrund och målbeskrivning 

Campinghotell är en ny företeelse i Sverige idag, det finns i dagsläget inga i 

Småland. Det enda kända är på Kneippbyn på Gotland. Ytterligare ett var 

planerat att byggas på camping Björkhaga på Gotland men dessa planer 

ligger på is för tillfället.  

Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram ett förslag på ett 

campinghotell åt Tingsryd Resort. Att locka nya besökare till orten är 

väldigt viktigt för kommunen, då de vill visa upp den fina naturen som är 

hjärtat av Småland. 

Två alternativa förslag på ett campinghotell har tagits fram som ett första 

steg i att uppfylla de planer Tingsryd Resort har. Detta för att kunna locka 

nya besökare till orten, som i sig leder till en utökad handel och därmed 

ökade ekonomiska intäkter för kommunen. Extra hänsyn har tagits till 

placeringen. Hotellet är planerat att uppföras inom ännu icke planlagt 

område, detta är beläget inom Mårslycke 3:13. Det ligger mellan riksväg 27 

och sjön Tiken. Området är under utveckling av kommunen, som har många 

framtida idéer för det. 

                                                 
1 Colleen, Jan-Olof. Ägare, Tingsryd Resort. 2015. Mejlkontakt. 29 Mars.  
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1.2 Mål och Syfte.  

Målet med arbetet är att ta fram påbörjade bygglovshandlingar på ett 

campinghotell och överlämna dem till beställaren tillsammans med ett 

förslag på en preliminär rumsbeskrivning med kulör- och materialval. Detta 

är grundat på framtaget program, enligt beställarens önskemål och 

förutsättningar, för den specifika platsen. Byggnaden ska ha en modern 

utformning som gör att den utmärker sig i omgivningen. Tyngdpunkten i 

arbetet ligger på hotellets placering och de aspekter man måste ta hänsyn till 

vid ansökan av bygglov. Den designmässiga tyngdpunkten i arbetet ligger på 

byggnadens övergripande form och funktion – exteriört och interiört.  

Syftet med detta arbete är att ta fram två förslag på ett campinghotell som i 

ett vidare perspektiv kan ge inspiration till andra campingar för att utveckla 

sina näringar. Detta för att på så sätt kunna öka sin gäst- och ekonomiska 

omsättning.  Vidare även att ge kommunen en insyn i de aspekter som det 

tagits hänsyn till i fråga om hotellets form, funktion och placering. Detta för 

framtida detaljplanering av ett område som kommunen hyser stora 

utvecklingsplaner för. 

Hänsyn har tagits till följande:  

 Omgivningen/platsen 

Måste tänka på strandskyddet, blåsten och buller, p.g.a. vägen och sjön. 

 

 Modern arkitektur 

Ska vara en byggnad som utmärker sig, med mycket glaspartier. 

 

 Bevara historiska landmärken 

Bevara stenmuren och försöka framhäva den. 

 

 Träbyggnad 

För att knyta an till småländsk byggtradition görs, efter önskan, både 

stommen och fasaden i trä. 

 

 Bergvärme 

Då bergvärme redan finns ansluten till platsen måste utrymmeskrav och 

placering av installationer tas hänsyn till. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till att ta fram preliminära systemhandlingar och 

bygglovsritningar, baserade på framtaget program. Vilket betyder att man 

påbörjar projekteringsskedet. 
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Tekniska installationer såsom el, vatten och ventilation/bergvärme redovisas 

enbart i form av disponibla ytor. Inga statiska beräkningar har genomförts 

för byggnadens konstruktion, som i huvudsak är tänkt att byggas med 

beprövade tekniker, för eventuell kommande framtagning av 

bygghandlingar. 

Förutom hänsyn till närhet av vatten och väg, vattenledningar samt 

väderstreck har inga geotekniska undersökningar gjorts. Framkomligheten 

för handikappade tas ej upp i denna rapport, förutom att en hårdgjord yta för 

parkeringsplats planerats in. Detta överlåts åt beställaren att åtgärda, genom 

framtagande av en markplaneringskarta. Inga ekonomiska kalkyler har gjorts 

över projektet, men av hänsyn för beställarens önskemål gjordes ett 

alternativ på utformning och material- /färgval.  
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2. Teori 

2.1 Översiktsplan 

Alla kommuner ska ha en aktuell och uppdaterad översiktsplan. Den ska 

tydligt redovisa kommunens syften och mål med utvecklingen av 

kommunen, samt dess konsekvenser. Den ger kommunen vägledning vid 

framtagandet av detaljplaner då man här beslutar hur mark- och 

vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Här ska även tas 

hänsyn till de riksintressen som finns i kommunen enligt de regler som 

anges i 3:e och 4:e kapitlet av miljöbalken. Till skillnad från en detaljplan så 

är en översiktsplan ej bindande utan agerar mer som ett vägledande 

dokument.  Framtagandet av en översiktsplan genomgår samma procedur 

som när man gör en detaljplan, d.v.s. förslag, samråd, 

granskning/utställning, kungörelse och antagande, se stycke detaljplan. 

Enligt plan- och bygglagen 3 kapitlet 5 § ska det av en översiktsplanen 

framgå 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 

gällande miljökvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,  

6. vilka som är områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 

avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224) 

2.2 Detaljplan 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som kommunen tar fram då 

de har planmonopol. Det tas fram när ett område planeras att bebyggas och 

ska förankra det som står i kommunens översiktsplan. Den används för att 

reglera mark- och vattenanvändningen i kommunen. Den ger en tomtägare i 

princip rätt att bebygga sin tomt om de följer planen då den är bindande vid 

prövning av lov. Ger 5-15 års genomförande tid. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P18_eS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Att ta fram en detaljplan kan ske på två sätt. Antingen genom utökat 

förfarande eller standardförfarande. Ett utökat förfarande består av 11 steg. 

Från att en markägare tar kontakt med kommunen om ett planerat 

byggprojekt som kräver ny detaljplan och man skapar ett program. Tills att 

planen vinner laga kraft. Vid ett standardförfarande däremot görs inget 

program utan man börjar rita detaljplanen direkt och i direkt samråd med 

berörda istället för att ha den ute för granskning. Vilken metod som än 

används så ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra under 

processen. Samrådsmöten hålls med berörda parter och olika fackinstanser 

så de får bedöma vad de tycker. 

2.2.1 Detaljplaneprocessen 

Hur processen att ta fram en detaljplan går till beskrivs i plan- och 

bygglagen kapitel 5. Här nedan beskrivs hur utökat förfarande går till: 

 Starta planarbetet 

Kommunen beslutar om att ta fram en detaljplan och påbörjar arbetet. Här 

bestäms också vilket av de två planförfaranden som ska användas. 

 Program 

”Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, 

ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program” 

Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 10 § 

Ett planprogram kan tas fram om det planerade planförslaget kan ha en stor 

påverkan på miljön och följs då även av en miljökonsekvensbeskrivning. 

Det följer samma process som framtagandet av själva detaljplanen, det vill 

säga att samråd och granskning genomförs innan det godkänns.  

 Miljöpåverkan 

En miljökonsekvensbeskrivning görs vid behov. Detta om det anses att det 

planerade förslaget kan påverka miljön, exempelvis när industriområden 

planläggs. 

 Samråd 

Ett möte hålls där berörda parter kan ge sin åsikt om förslaget. Några parter 

kommunen kan ha samråd med är lantmäteriet, länsstyrelsen och 

grannkommuner. Detta sammanställs sedan i en samrådsredogörelse där 

kommunen även kommer med kommentarer och förslag på lösningar för 

givna åsikter. 

 Granskning 

Kommunen presenterar det planförslag de avser att godkänna. Tid för 

granskning är minst tre veckor. Berörda parter får information om var de kan 

se förslaget och ge synpunkter på det. Givna synpunkter sammanställs i ett 
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granskningsutlåtande, där kommunen även ger förslag på lösningar. Vissa 

synpunkter tar de ej hänsyn till, de som givit dylika synpunkter ska meddelas 

detta av kommunen snarast. 

2.2.2 Vad en detaljplan reglerar 

Vad de olika markeringarna på en detaljplan betyder och vad de reglerar 

beskrivs i plan- och bygglagens kapitel 4. Här nedan beskrivs några saker 

som kan återfinnas på en detaljplan och vad det reglerar. 

En detaljplan reglerar och redovisar delvis följande: 

 Vilket ändamål planen/tomten ska användas för. Exempel som 

kan hittas är, B=Bostad, H=Detaljhandel, J=Industri, 

N=Friluftsliv och camping 

 Om de olika delområdena har skilda bestämmelser som måste 

följas. 

 Fastighetsindelning. Vem äger vad, finns något servitut m.m. 

 Hur hög byggnaden på tomten får vara. Anges i antingen max 

nockhöjd, totalhöjd eller byggnadshöjd. 

 Om det finns något som är skyddat på platsen. Detta kan till 

exempel vara ett kulturminne, som märks ut med ett Q på 

plankartan. Detta är vanligtvis byggnader men kan även vara 

objekt som stenmurar 

 Hur stor yta av tomten som får bebyggas, kallas utnyttjandegrad. 

Anges i % och med tecknet e. 

 Var man inte får bygga, anges som prickad mark. Exempelvis så 

är 4-5 meter från granntomt oftast prickad mark. 

 Strandskydd anges i detaljplanen och även om dispens för detta 

kan erhållas för den planerade platsen. Detta regleras via 

miljöbalkens 7 kapitel § 18 samt via plan- och bygglagen, som 

ger kommunen vägledning när det kan vara relevant att ge 

dispens. Det finns även vissa sjöar som ingår i så kallade LIS 

områden, detta står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen”. Dessa nämns i miljöbalkens 7 kapitel § 18 d, och ger 

kommunen rätt att antingen ge dispens eller att upphäva 

strandskyddet i vissa specifika fall. 
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Plan- och bygglagen kap 4 § 18 

”I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap 

miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om 

intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen 

väger tyngre än strandskyddsintresset.” 

2.3 Bygglov 

2.3.1 Bygglovsprocessen 

Bygglov ansöks hos kommunen, som följer reglerna i plan- och bygglagen 

kap 9. Det måste finnas vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnationer. 

Redan vid bygglov kontrolleras det så att både platsen och byggnaden 

uppfyller de krav på tillgänglighet som föreligger samt dess ändamål och 

planerad färg, form och materialverkan. När bygglov givits ska berörda 

parter meddelas och det ska också kungöras i lokaltidningen. Beslut kan 

dock överklagas inom tre veckor från givet lov. När lovet väl vinner laga 

kraft så kan det ej överklagas längre. Efter detta kan startbesked införskaffas 

och byggnationen påbörjas. Hur hela processen går till kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1: Bygglovsprocessen steg för steg (mittbygge.se) 

2.3.2 Handlingar för bygglov 

Vid ansökan om bygglov ska följande handlingar inlämnas(mittbygge.se, 

2015). 

Ansökan: På ansökningsblanketten anges vilken typ av lov som söks, för 

vad, vem som söker, byggnadstyp, vilka handlingar som bifogas, vem som 

agerar kontrollansvarig samt övriga upplysningar som känns relevant för 

projektet. 

Nybyggnadskarta: Beställs från kommunen och visar detaljplanens krav, 

fastighetens uppgifter och ledningar för vatten och avlopp. Se Figur 2 Dessa 

görs i skala 1:400 – 1:500. 
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Figur 2: Exempel nybyggnadskarta (mittbygge.se) 

Situationsplan: Görs oftast med hjälp av nybyggnadskartan. Visar 

placeringen av den tilltänkta bebyggelsen med mått till gränser, se Figur 3. 

Men även hur omgivningen är tänkt att projekteras med exempelvis vägar 

och grönytor med mera. Görs oftast i skala 1:400 – 1:500. 

 

Figur 3: Exempel situationsplan (mittbygge.se) 

Markplaneringskarta: Visar hur marken planerats, exempelvis hur 

byggnaden nås, parkering, nya murar som ska uppföras samt 

markuppfyllnad med mera. Se Figur 4. Redovisas i samma skala som 

situationsplanen då dessa är snarlika och ibland läggs ihop till ett dokument. 

 

 

 

Figur 4: Exempel markplaneringskarta (mittbygge.se) 
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Planritning: Visar de olika våningsplanen i byggnaden och övergripande 

måttsättning, se Figur 5. Den ska redovisa de olika rummen och deras 

funktion i byggnaden samt ytor på dem. Fast inredning redovisas, samt även 

alternativ möblering av lös inredning. Här markeras även vart sektionerna är 

tagna. Byggnadens totala area i form av byggnadsarea(BYA), 

bruksarea(BRA) eller bruttototalarea(BTA) anges på planerna. 

Byggnadsarea är hur stor area byggnaden upptar på tomten. Bruksarea är 

invändig area alltså exkl. ytterväggarna. Bruttoarea är inre area inkl. 

ytterväggarna gånger antal våningsplan. Ritningarna bör vara i skala 1:100. 

 

Figur 5: Exempel planritning (mittbygge.se) 

Fasader: En fasadritning visar hur byggnaden ser ut exteriört, med 

redovisade materialval och i vissa fall även dess kulör, se Figur 6. Mått som 

ska sättas ut är takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer, nya som befintliga. 

Kan utföras i skala 1:100. 

 
 

Figur 6: Exempel fasadritning (mittbygge.se) 

Sektioner: Visar en genomskärning av byggnaden med våningshöjder, 

takhöjder samt takfall, se Figur 7. Här redovisas även bröstningshöjd på 

fönster, som ej kan utläsas på planerna. Ritas i skala 1:100. 
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Figur 7: Exempel sektionsritning (mittbygge.se) 

 

Samtliga ritningar och kartor ska förses med norrpil, skalstock, skala samt 

fastighetsbeteckning. 

2.4 Boverkets byggregler för byggande (BBR) 

”Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, 

hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och 

förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.” (Boverket, 

2015)  

Boverket arbetar bland annat med att ta fram föreskrifter och vägledningar, 

utreda och analysera frågor inom dess verksamhetsområde, samt även att 

administrera statliga stöd och bidrag. 

Till boverket hör boverkets byggregler (BBR) till, som är en regelsamling 

för byggande. Regelsamlingen står till grund för alla byggnaders 

utformning. Den är uppdelad i olika kapitel som beskriver olika 

områden/delar i ett byggandeprojekt. Då inte allt tas upp i detta projekt har 

bara några delar valts ut, dvs de som har med projektet att göra. 

2.4.1 Tillgängligheten i och runt om en byggnad  

I kapitel 3 i BBR står det om tillgänglighet, och framkomlighet i en 

byggnad. Kapitlet behandlar mest frågor om tillgängligheten och 

användning för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Minst en gångväg till byggnaden ska vara tillgänglig och användbar för 

funktionshindrad/rullstolsburen. Gångvägar ska vara lätta att följa och lätta 

att urskilja. Entrén ska vara tillgänglig och användbar med tillräckligt 

manöverutrymme för en rullstol. Även viktiga målpunkter som ett 

samlingsrum ska vara lätta att upptäcka och hitta. Om det finns 
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nivåskillnader ska de utjämnas med en ramp, hiss eller annan lyftanordning. 

Dörrar ska utformas så att de är lätt tillgängliga och användbara, lätta att 

öppna och passera igenom med en rullstol. Därav krävs en bra placering för 

en dörröppnare, så den blir lätt nåbar. 

2.4.2 Brandskydd  

Kapitel 5 i BBR behandlar brandskydd och dess krav. Byggnader placeras i 

olika byggtekniska klasser där hänsyn tas till sådana faktorer som påverkar 

utrymningsmöjligheterna och även faktorer som påverkar risken för 

personskador om byggnaden störtar samman. När det kommer till utrymning 

ska hänsyn tas till byggnadens; höjd, volym, verksamheten som bedrivs i 

byggnaden och antalet personer som beräknas befinna sig i byggnaden 

samtidigt. Hänsyn tas även till personernas förutsättning att själv ta sig ut ur 

byggnaden på egen hand. Ett krav är även att det måste finnas två av 

varandra oberoende utrymningsvägar, som leder till brandsäker plats. För att 

vara oberoende måste dessa ha ett avstånd på minst fem meter mellan 

varandra. En annan bestämmelse är att avståndet till utrymningsvägarna inte 

får vara mer än 30 meter, i lokaler där personerna anses ha sämre 

lokalkännedom, som i exempelvis ett hotell. Ett hotell placeras i 

brandteknisk klass, Br 1. Det innebär att personer som vistas i byggnaden 

har liten lokalkännedom och större krav ställs på bland annat på byggnadens 

ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner. Byggnader delas även 

in i olika verksamhetsklasser där hotell finns i verksamhetsklass 4. 

Samlingsrum, som avses för högst 150 personer, tillhör verksamhetsklass 

2A. Dörrstängare installeras även vid denna förutsättning för brandskyddets 

utformning. Den bör då automatiskt stängas vid brand.  

2.4.3 Bullerskydd  

I kapitel 7 i BBR står det om kraven för buller och bullerskydd. Byggnaden 

ska utformas så att buller begränsas, genom spridning i material m.m. 

byggnader placeras in i olika ljudklasser då den vanligaste är ljudklass C. 

Vid högre ljudkrav tillämpas klasserna A och B.   

2.4.4 Säkerhet vid användning   

Kapitel 8 i BBR tar upp säkerheten kring bland annat trappor och 

taksäkerheten. 

Trappor bör markeras med en kontrastmarkering på första och sista steget i 

respektive trapplöp, så att personer med nedsatt synförmåga kan urskilja 

nivåskillnaderna. En markering sätts på det nedersta steget och en vid det 

översta. Till trappan måste det finnas lättgripbara ledstänger som balansstöd. 
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Räcken måste placeras där inga väggar gränsar för att minska risken för fall. 

I de flesta fall behöver höjden på räcket inte vara mer än 0,9 meter men på 

en byggnad med en våningshöjd på över tre meter bör räcken vara minst 1,1 

meter höga. 

Taksäkerhet: om en byggnad är högre än fyra meter men lägre än åtta bör 

tillträde till tak ordnas invändigt eller utvändigt via antingen en fast 

monterad eller fällbar väggstege med fallskydd. Tak ska förses med 

säkerhetsanordning och fast stege om taklutningen är större än 6°. Vid 

byggnadens entréer, om risken finns för personskador, ska skyddsanordning, 

snörasskydd mot fallande is och snö finnas. 

2.5 Svensk standard (SS) 

”Sveriges Standardiseringförbund har som uppgift att öka intresset för 

standardisering och för användningen av standarder till nytta för 

näringslivet, den offentliga förvaltningen och för samhället i stort.” 

(Swedish Standards Institute/SIS, 2015) 

Några riktlinjer som svensk standard tar upp i form av funktionsmått är 

exempelvis:  

 avstånd mellan möbler  

 betjäningsområde vid/runt säng 

 utformning av kök 

 toalettmått och storlek 

 

Den innehåller tre olika nivåer: normal-, höjd- och sänkt nivå. Normalnivån 

är standard och den som normalt följs i byggnader. Höjd nivå används vid 

utformning av bostäder som ska vara extra handikappanpassade, och ger 

därav större ytor att röra sig på. Sänkt nivå används bara vid 

ombyggnationer av äldre byggnader där normal nivå ej går att bruka.  

2.6 Program 

Byggnadsprogrammet består av bland annat projektbeskrivning, 

verksamhetsbeskrivning, lokalprogram och tomtutredning m.m.(Nordstrand, 

2008) Detta program tas fram i programskedet vilket kommer före 

projekteringsskedet i byggprocessen. Det bygger vidare på de fakta som fåtts 

fram i förstudien. Där utreds vilka krav och önskemål byggherren har samt 

vilka krav, lagar och bestämmelser ställer. Allt detta sammanställs sedan i 

ett byggnadsprogram. Det sätts oftast samman av beställaren vid små 

byggprojekt men vid större byggnationer så tar man hjälp av olika konsulter.  
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Här nedan beskrivs några delar av ett byggnadsprogram: 

 Projektbeskrivning 

Här beskrivs projektet i stora drag. Redovisar vad som skall ingå och 

vilka förutsättningar som gäller. En vision med önskemål och krav.  

 Verksamhetsbeskrivning 

Beskriver vilka verksamheter som projektet kommer inrymma och 

vilka specifika krav som ställs på dessa. Några krav kan vara till 

exempel arbetsmiljökrav. 

 Lokalprogram 

Är en sammanfattning av funktionskraven. Dessa kan vara 

geometriska utrymmeskrav, ljud, brand m.m. 

 Förslagshandling 

Dessa är tidiga skisser i projektet som ger beställaren en ungefärlig 

bild på hur det färdiga projektet kan komma att se ut. Kan även vara 

3D illustrationer.  

2.7 Hotellrum 

Hotell som idag bemärks med många rum, med modern standard och 

festvåning, har i princip sett ut som de gör sedan tidigt 1800-tal.  

Stränga alkoholransoneringar åren 1917-1955, bilens intåg och försämrade 

representationsmöjligheter ändrade våra fest- och resvanor, (Blom, Edward. 

2012) Detta har skapat andra behov och då även andra hotell. Hotellens 

viktigaste uppgift är att erbjuda mat och dryck samt husrum för resande, 

medan efterfrågan på stora festsalar inte längre är lika lockande.  

Ett hotellrum ska tillgodose olika krav såsom; sovplats, hygienmöjligheter 

och möjlighet till avkoppling. Rummens innehåll är densamma och är 

traditionell. De består av en säng, antingen enkel eller dubbel, ett sängbord, 

fåtölj eller liknande och ibland kan även ett ”sideboard” finnas, se exempel i 

Figur 8. Till rummen finns även toalett med dusch och/eller badkar, sedan 

finns det en hall med utrymme för sittplats och upphängning av kläder. 
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Figur 8: Hur ett hotellrum kan se ut 

All inredning lös som fast i ett rum är väl planerad, estetisk som praktisk. 

Toaletten och hallen kommer först och sedan säng och sittplats. Sängen är 

ofta placerad ”bakom” en vägg för att skapa en slags trygghet och även en 

praktisk och naturlig gång framför. Placeringen av möblerna är även 

placerade på ett sätt så att SS, Svensk standard, går att följa med dess 

måttkrav.  

Enligt Visita, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk 

besöksnäring, ska möjligheten till ett handikappsanpassat rum finnas på 

varje hotell. Rummet ska vara i höjd standard, enligt SS, och vara 

tillgängligt för de som behöver det. Det ska vara tillgängligt i storlek, för att 

kunna röra sig obehindrat med eller utan rullstol och tillgång till utrustning 

ska även finnas. 

2.8 Specifika materialval 

I detta kapitel följer lite information om de material som valts för tak och 

väggar samt även om de färger som används för att ytbehandla träfasaden. 

2.8.1 Gröna tak 

Gröna tak har funnits länge och förr i tiden var det den vanligaste formen av 

tak, då i form av torv- och grästak. I slutet av 1700-talet började man 

använda tegel på taken, vilket ledde till att grästaken/gröna taken slutade 

användas. I början av 1900-talet återupptäcktes de gröna taken av den 

schweiziske arkitekten Le Corbusier. Han inkluderade dem då i de fem 

punkterna i modern arkitektur, där det femte var takträdgårdar. Dessa tak är 

speciellt populära i norra Amerika där sedumtaket är dominerande. 

Populariteten av folket ser positivt på gröna tak och anser att det ger mer liv 

i stadsbilden. (Jungels. et al. 2013) 
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“Taken anläggs främst för sina funktioner som att motverka urban heat 

islands, som innebär områden i städer där temperaturen är högre än 

omkringliggande områden.” (Nordlöf. 2014) 

Takmaterialet har även en god förmåga att lagra värme och på så sätt hjälpa 

till att hålla en jämn temperatur i byggnaden. (Wansheng. et al. 2015) 

Gröna tak delas in i tre kategorier, extensiva-, semi-intensiva och intensiva 

grönatak. Varje kategori har skiftande höjd på uppbyggnad och olika 

sammansättningar av växter.  

Extensiva gröna tak; kallas ofta för sedumtak och är den tunnaste typen av 

gröna tak med en uppbyggnad på 2 till 12 centimeter. Sammansättningen är 

av fetbladiga växter utan djupgående rotsystem.  

Denna sorts tak går att lägga med en lutning mellan 0 grader upp till 27 

grader. Sorten kräver inte mycket skötsel och är även brandsäker. 

Semi-intensiva gröna tak; även kallade ängstak har en högre uppbyggnad 

än extensiva och har en höjd på 12 till 25 centimeter. Läggs på tak med en 

rekommenderad lutning på 2 till 15 grader. Det är även tyngre på grund av 

en vattenmättad vikt på 120-200 kg/m2 men klarar större artvariation än det 

extensiva taket. Dock kräver denna sort skötsel periodvis. 

Intensiva tak; är den som kan liknas vid en trädgård på mark. Den har 

därför en högre uppbyggnad på minst 15 centimeter. Då den har en helt 

annan växtlighet så ställer den högre krav på bevattning och skötsel. På 

grund av den berikade bevattningen finns det en vattenmättad vikt på 200-

1000 kg/m2. Detta innebär att underliggande tak måste klara en hel del 

tyngd. För fler skillnader och jämförelser av dessa, se Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Jämförelse av grästak (Nordlöf 2014) 
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2.7.2 Trä 

De äldsta traditionerna i Sverige är byggmaterialet trä, liksom de flesta 

länder. Trä används på många sätt i byggandet. Det är viktigt att känna till 

träets uppbyggnad om man ska uppnå rätt funktion på träkonstruktionen. 

Egenskaperna är olika beroende på träslaget, men de kan även skilja sig 

mellan samma träslag. Dess egenskaper kan även påverkas av olika 

behandlingar som materialet kan få.  

Trä är ett slitstarkt material för både bostäder och kommersiella byggnader. 

Det är dessutom ett vanligt byggmaterial, speciellt i det svenska Småland, 

där det är rikt med skog. Det har använts som byggmaterial sedan långt 

tillbaka i tiden, det finns byggnader i trä redan från 1500-talet. 

Ett av träets största attribut är att det är en förnyelsebar resurs. Därav har det 

låg inverkan på koldioxidutsläppen och god hållbarhet. Trä är ett av de 

grönaste byggnadsmaterialen. (Falk. 2009) Det gäller bara att plantera lika 

mycket träd som man skördar, för att få ett fungerande kretslopp. 

En obehandlad träfasad kan mycket väl få en mycket lång hållbarhet. Dock 

så spelar ofta det estetiska önskemålet in som gör att fasaden får en kulör 

samt att det skyddar träet mot erosion och sprickbildning. Det dämpar även 

fuktrörelserna hos träet.    

2.7.3 Shingel 

Shingel är en sorts takpapp som består av mönstrade smådelar. Det är enkelt 

att lägga själv. På grund av att papp inte väger mycket krävs det inte mycket 

på underlaget utan kan vara vanlig träpanel eller dylikt. Materialet kan 

läggas på tak med en lutning mellan 12 och 80 grader. Takshingel går att få i 

flera olika färger och mönster, se exempel från T-Emballage i Figur 9. Det 

är alltså ingen större svårighet att i sortimentet hitta en beläggning som 

passar det hus man har oavsett arkitektur och ålder.(dinbyggare.se. 2015) 

 

 

Figur 9: Shingeltak (T-Emballage.se) 
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2.7.4 Fasadskivor 

Fasadskivor finns i en mängd olika material. Det vanligaste är cement 

kompositskivor. Dessa finns i flera olika färger och texturer, ett förslag på 

hur det kan se ut syns i Figur 10. De formskärs på plats efter beställarens 

önskemål, så man kan pussla ihop vilket sorts mönster man vill. 

 

 

Figur 10: Fasadskivor(Ivarssonsverige.se) 

2.7.5 Lasyr  

Det är ett samlingsnamn för färger som inte helt täcker underlaget, utan låter 

det synas något genom färgskiktet. Förr laserade man huvudsakligen 

invändigt på såsom paneler och möbler av trä. 

Att lasera enligt, Sandberg. et al. 2011, är ett modernt sätt att sätta kulör på 

en fasad. Det ger även träet ett skydd mot biologiska angrepp. 

Ju mindre andel pigment som lasyren innehåller desto sämre skydd erhålls 

både mot fotokemisk- och mekanisk nedbrytning. För en god beständighet 

rekommenderas det en oljebaserad lasyrfärg. Lasyr passar bra på trä som 

tidigare inte är behandlat eller med lasyr. Dock är färgen tunn och kräver 

ofta ett återkommande underhåll.  

2.7.6 Slamfärg 

Slamfärg är den äldsta och vanligaste färgen i Sverige. Oftast så förknippas 

slamfärg med ”Falu rödfärg” men idag finns det även andra kulörer. På 

1600- och 1700-talen användes rödfärgen mest på högreståndshus. Under 

1800-talet blev det landsbygdens husfärg, en röd stuga med vita knutar. 

Detta blev som en nationalsymbol i Sverige och under 1900-talet hade 

användningen av slamfärg nått sin kulmen. Än idag är röd slamfärg en av de 

bästa utomhusfärgerna på trähus.  

Färgen är billig och miljövänlig samt att den är täckande, men återger ändå 

träets struktur då den målats på ohyvlat virke. Slamfärgen ger ett mer matt 

utseende. De är lätta att måla med och även vattenspädbara. Vidhäftningen 

är sämre på hyvlat virke. Det är en mycket underhållsfri färg vid ommålning 

krävs det bara att fasaderna borstas av och kan sedan målas om.  
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3. Objektsbeskrivning  

3.1 Tingsryd Resort 

Campingen grundades på 1960-talet av Tingsryds kommun, den hette då 

Mårdslyckesands camping. Den bestod av en badstrand, minigolfbana, 

reception, kiosk och tältplats. Kommunen arrenderade ut campingen. Under 

1970-talet varade säsongen i två månader, mellan midsommar och in i 

augusti. Verksamheten ökade dock för varje år och 1984 beslutade 

kommunen att göra en större satsning på campingen. Detta kom i form av 

fler campingtomter, en restaurang, ny kiosk och reception. I samma veva så 

bytte campingen även namn till Tingsryds camping. Med hjälp av en 

förlängd säsong så ökade gästantalet mer och mer, dock så började 

anläggningen bli sliten. Till slut bestämde sig kommunen för att sälja 

campingen och 2001 köpte Jan-Olof Colleen den. Det byggdes stugor, 

servicehus, butik och köptes in villavagnar. Senare tillkom en utbyggnad av 

restaurangen, byggnation av en konferensanläggning, skönhetssalong och 

relaxavdelning m.m. Se Figur 11 på hur området ser ut idag. Investeringen 

uppgick till närmare 2 miljoner/år sen 2002, totalt 25 miljoner. År 2012 

bytte anläggningen namn till Tingsryd Resort. Den senaste investeringen 

som gjort var en ny minigolfbana. 

 

 

Figur 11: Campingområdet(Tingsryd Resort) 
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3.2 Mårslycke  

Campingen är belägen i ett viktigt fritidsområde i Tingsryd som kallas 

Mårslycke. Platsen som behandlas i denna rapport är inringat i Figur 12. 

Detta är beläget i områdena väster och norr om sjön Tiken. Förutom 

campingen ligger här även en ridanläggning, rekreationsområde samt natur- 

och kulturhistoriskt intressanta områden. Tingsryds kommun har enligt deras 

översiktsplan mycket planer för området Mårslycke. Arbete pågår med en ny 

översiktsplan för 2015, som kommer förtydliga hur kommunen vill utveckla 

området. Tills den är klar så kan information hittas i deras fördjupade 

översiktsplan från 2013. Det finns idag både intresse och planer på att 

exploatera det södra området för bostadsbebyggelse och det norra för 

camping, cykel- och gångstråk, båtplats samt att bygga en pir och badlagun 

enligt ett tidigare examensarbete. I Figur 12, som är en karta över området, 

kan tilltänkta utvecklingsmöjligheter ses. Dock måste området genomgå en 

noggrann utredning och planläggning innan dessa planer kan genomföras. 

 

 

Figur 12: Kommunens utvecklingsplaner i Mårslycke området(Tingsryds kommun 2013) 
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4. Metod och genomförande  

4.1 Utredningsstadiet 

Arbetet påbörjades genom att utarbeta ett program, se Bilaga 1, som i detta 

fall bestod av en projektbeskrivning, lokalprogram och 

verksamhetsprogram. Detta bygger på förutsättningar, visioner och 

önskemål från beställaren samt de krav som lagar och regler ställer på 

hotellverksamheten. Programmet låg sedan till grund för skissarbetet.  

Platsen där hotellet är planerat att byggas ligger inom ej planlagt område, 

vilket kan ses i Figur 14 där hotellets planeras inom rött inringat område. 

Därav har placeringen av byggnaden diskuterats med kommunen för att 

komma fram till ett resultat som kan godkännas i en framtida detaljplan. 

Under arbetets gång måste hänsyn tas till vad som kan komma att regleras i 

en framtida detaljplan. Därför har flertalet telefonsamtal och kontakter 

knutits till de olika instanser som kan ha synpunkter på placeringen, som 

exempelvis länsstyrelsen och trafikverket utöver kommunen. 

 

Figur 13: Detaljplaneområden(Tingsryds kommun2013) 

4.1.1 Informationssökande via intervjuer och studiebesök 

Möte med campingägaren gjordes i ett tidigt skede av arbetet. Då erhölls en 

pärm med de önskemål, visioner och förutsättningar som gällde. Flertalet 

intervjuer företogs för att erhålla den information projektet krävde. De som 

tillfrågats är bland annat kommunens plan och miljöchef, trafikverket, 

lantmäteriet och en hissleverantör. För att få en insyn på hur ett hotellrum är 

uppbyggt så gjordes sökningar på nätet och besök på några utvalda hotell i 

närområdet. 
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För att få en bättre överblick av platsen så gjordes ett platsbesök. Där en 

övergripande bild av hur området ser ut togs in och dokumenterades, samt 

dess storlek och andra objekt som måste tas hänsyn till.  

Ett besök på lantmäteriet samt kontakt med kommunens VA-chef gav 

mätbara kartor som hjälpte för att kunna få fram exaktare avstånd på 

området. Den var även till hjälp vid inplacering av framtagna modeller, för 

att få en insyn i hur det kan tänkas bli. 

4.2 Skissarbete 

Efter fullföljt informationssökande påbörjades skissandet genom att rita upp 

olika former på byggnaden(se Figur 14). Även en modul av ett hotellrum 

togs fram för att underlätta arbetet. För att då kunna se hur stort utrymme de 

rum som behövs tar. Ett antal förslag togs fram varav beställaren sedan fick 

välja ut två stycken favoriter av dem. Dessa, La Recta och Pingüino, låg 

sedan till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram bygglovshandlingar, 

i form av planer, fasader och sektioner, vilket främst gjordes av Maria. 

Illustrationer av dem gjordes även som en modell för att kunna se hur stor 

yta de upptog på tomten samt påvisade även preliminära färg och 

materialval, dessa gjordes av Emma. Även en preliminär situationsplan togs 

fram där avstånd till omkringliggande objekt sattes ut. De här två förslagen 

beskrivs och jämförs sedan på djupet med för- respektive nackdelar.  

 

 

Figur 14: Utvecklingen, inringade är utvalda förslag 

 

Beställaren får i slutet av arbetet denna rapport samt ritningar till 

bygglovsansökan.  

4.2.2 Ritande och illustrerande av förslag ”La Recta” 

La Recta var det första förslaget som togs fram, ett förslag som låg på is ett 

tag tills beställaren valde att gå vidare med det. Skisser på det togs fram i 

AutoCad architecture för att se hur stor yta de olika rummen behövde. 

Senare togs det även fram en modell i SketchUp för att få en bättre 

helhetsbild av byggnaden. Samt att se hur taket bäst utformades. Detta 

förslag hette från början ”den raka” men översattes så småningom till 

spanska för att få det att låta lite lyxigare.  
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4.2.3 Ritande och illustrerande av förslag ”Pingüino” 

Förslag Pingüino utgick från en oktagon modell som framkom under 

idéstadiet, med hjälp av papper och penna. Från att ha varit en full oktagon 

gick den igenom en större förändring tills nuvarande figur trädde fram. Detta 

på grund av problem med många outnyttjade ytor. En modell gjordes sedan i 

SketchUp för att se ungefärlig volym samt att få fram alternativ 

takutformning. Det var intressant att se om man kunde få ihop en byggnad 

med denna typ av planlösning. Namnet uppkom på grund av förslagets form 

som liknade vingarna på en pingvin. Namnet har sedan översatts till spanska 

för att ge det en liten extra lyx. 

4.3 Slutskede 

Framtagande av systemhandlingar/bygglovshandlingar. Placeringen 

bestämdes och ritades ut i en preliminär situationsplan. En preliminär 

rumsbeskrivning togs fram som tar upp förslag på kulör- och materialval 

både interiört som exteriört. 
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5. Resultat och analys 

Här redovisas de två förslag på campinghotell som tagits fram, enligt 

programmet i Bilaga 1, La Recta och Pingüino, med beskrivande text samt 

figurer och illustrationer. För mer detaljerade ritningar se Bilaga 3-12, som 

listas i ritningsförteckningen på Bilaga 2. 

Ett campinghotell är en mer avskalad form av hotell som ska vara enkelt, 

med ett fåtal rum, då intilliggande camping redan har de flesta faciliteter 

som efterfrågas av besökare. Dessa faciliteter innefattar restaurang, 

reception med butik samt diverse aktiviteter såsom minigolf, spa och 

konferens. Det ska kunna dra nya besökare genom att locka med en högre 

komfort än boende i exempel husvagn, tält eller stuga.  

5.1 Förslag ”La Recta” 

Förslaget togs fram efter önskemål från beställaren. Det är gjort i främst 

ljusa färger med detaljer av mörkare kulörer.(se Figur 15) Materialet för 

exempelvis golvet är utvalt efter kostnad och slitstyrka. 

 

 

Figur 15: Förslag "La Recta" 

5.1.2 Byggnaden 

Hotellbyggnaden består av en rätvinklig modell i två plan. Den är uppdelad i 

en rak länga av rum med två utskjutande partier, dels vid entrén men även 

vid samlingsrummet. Två utrymningstrappor finns på vardera sida av 

byggnaden.  

Planförslaget La Recta är cirka 32 meter lång och cirka 18 meter bred. Den 

har en byggnadshöjd på ca 7,1 meter och en totalhöjd på ca 9,2 meter (se 
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Figur 16, eller Bilaga 8). Detta ger byggnaden en BYA på 450 m2, BRA på 

628 m2 samt BTA på 690 m2. 

 

Figur 16: Sektion ”La Recta” 

Vid hotellentrén möts man av en välkomnande gångväg kantad av 

blomsterarrangemang. Trappan upp till plan 2 kan ses till vänster om 

entrédelens pardörrar och hissen till höger. se Figur 17, röd markering. Sjön 

Tiken kan ses redan vid entrén då den delen består av genomgående 

glaspartier. I entrédelen är även förråd och driftutrymmen placerade, se 

Figur 17, lila markering. Dessa rum är endast i ett plan medan mittendelen 

går upp en våning till med öppet ända upp till tak.  

Huvuddelen av planet består av sex stycken rum, tre i vardera flygel; se 

Figur 17, grön markering. Dessa är alla utformade enligt svensk standards 

normala nivå. Två av rummen kan även användas som familjerum då de har 

en dörr som binder ihop dem. Rummen är på 25 m2 och inredda i ljusa 

färger. De består av en liten hall, toalett och sovplats. Alla rum har en egen 

uteplats på cirka 6 m2, som man kommer ut till via skjutdörrar. 

 

Figur 17 Förslag "La Recta" plan 1 

I mitten ligger en samlingslokal med pentry och konferensmöjlighet, se 

Figur 17, gul markering. Där finns sittplatser för 30 personer. I bortre änden 
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av samlingsrummet leder ett skjutdörrsparti ut till den gemensamma 

uteplatsen på 14 m2. Dörrarna in till samlingslokalen står öppna men kan 

stängas om exempelvis en mer privat konferens skall hållas samt stängs vid 

brand. 

När man tar sig uppför trappan kommer man till en invändig balkongavsats, 

denna agerar även som väntplats för handikappade vid eventuell brand. 

Dörren in till korridoren är en branddörr som bara stängs vid brand. Här kan 

man se ner på entréhallen eller ut genom de stora glaspartierna mot 

omgivningen utanför. Den stora huvuddelen här består av sex stycken 

standardrum och ett större mittenrum som är handikappanpassat enligt 

svensk standards höjda nivå. Här finns också tillgång till familjerum, som på 

plan 1.  

 

 

Figur 18: Förslag ”La Recta”, plan 2 

Den 1,8 meter breda korridoren är utformad med stora glaspartier för god 

utsikt mot omgivningen. I vardera ände av korridoren finns 

utrymningsdörrar som leder till trappor på byggnadens gavlar. För mer 

detaljerade planer på La Recta se Bilaga 5. 

Fasaderna på ”La Recta”, som kan ses på Bilaga 6 och 7, består av mycket 

glasade ytor i form av stora glaspartier på den norra fasaden och höga 

skjutdörrspartier på den södra sidan. Utrymningstrapporna på gavlarna är 

inklädda med stående träpanel. Byggnadens pulpettak är försedda med 

shingel och har en taklutning på 12°. Taken lutar åt två olika håll. (se Figur 

19) 
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Figur 19: Fasader "La Recta" 

5.1.3 Materialval och färgsättning 

Här nedan beskrivs de material och kulörval som gjort, som även redovisas i 

en preliminär rumsbeskrivning i Bilaga 13. 

Fasaderna består av två olika material (se Figur 20). Entrédelen kläs i 

fasadskivor av cement som har en mörk gråaktig ton. Entredörren som har 

stora glaspartier är i övrigt gjord i en basaltgrå färg för att på så vis smälta in 

i fasaden. Resterande del av byggnaden kläs med liggande träpanel som 

målas med en ljus gråvit slamfärg för att på så vis fortfarande få se 

strukturen på träet och låta det andas. Utrymningstrapporna på sidorna kläs 

in med stående panel som målas i samma färg som resterande panel. 

Utrymningsdörrarna där utförs i en ljus ton för att kunna smälta ihop med 

fasaden och inte bli så iögonfallande. 

 

 

Figur 20: Entrén på ”La Recta” 

Alla tak beläggs med takmaterialet shingel, som är tjärad takpapp i en 

sexkantig form med svart nyans. Därav har plåtdetaljer såsom taksäkerhets 

lösningar, hängrännor m.m. även de gjorts i svart färg medan stuprör görs i 

en ljust gråaktig ton för att inte bryta av från byggnaden. Taksäkerheten på 

byggnaden består av snörasskydd mot entrén, fästöglor för säkerhetslina 
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samt en fast väggstege på ena gaveln. Stegen målas dock i samma nyans 

som panelen på fasaden för att smälta in bättre. 

Terrasserna på plan 1 beläggs med grafitgrå marksten medan balkongerna på 

plan 2 får trallklickgolv vilka oljas i en mörk nyans som passar med de 

tillhörande skjutdörrarna dvs valnöt. Balkongräcket görs i smidesjärn och 

målas i svart. Avskärmningarna mellan terrass/balkonger görs som 

prefabricerade betongelement och målas i samma nyans som byggnadens 

fasader i övrigt. 

Rummens väggar är klädda med liggande panel vilken målas i en ljus 

gräddvit färg. För att skapa kontrast är golvet, av laminat enligt beställarens 

önskemål då det är ett ekonomiskt och slitstarkt material, en mörk 

valnötsfärg i samma ton som ramen på skjutdörrarna.   Badrummen har 

kakel och klinker i två nyanser. I duschhörnan svart medan resterande delar 

utförs i vitt (se Figur 21). All badrums inredning såsom toalett och handfat 

utföres i vit keramik. 

 

 

Figur 21: Badrummets färger 

Trappan upp till plan 2 utförs i ljus nyans i mitten och en mörkare i 

kanterna, för att på så vis ge kontrast. Räcket är i ljust målat trä med 

glaspartier emellan (se Figur 22). På nedersta och översta trappsteget i 

respektive trapplöp sätts kontrastmarkering ut för att underlätta för 

synskadade att orientera sig. 

 

 

Figur 22: Trappan 
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Korridorernas väggar målas i samma nyans som rummen och kan även 

vävklistras innan målning för att få en viss struktur på väggen. Golven är 

desamma som i rummen dvs laminatgolv med mörk valnötsfärg. 

Även samlingsrummet utförs i samma nyanser som rummen men med 

mosaikkakel i en ljust grå ton på väggen vid pentryt. Golvet i entrén består 

av en Tarkett matta med ett stenmönster och väggarna målas i samma ljusa 

gräddvita nyans som i resten av byggnaden. I förrådet som även agerar 

tvätteri läggs en våtrumsmatta i mörkt grå ton för att få en mjuk övergång 

från korridoren.  

5.2 Förslag ”Pingüino” 

Detta förslag är framtaget som ett alternativ till ”La Recta” modellen. Den 

har alternativa mörkare färgval och förutom taket, med grästak, lika 

materialval(se Figur 23).  

 

Figur 23: Förslag "Pingüino" 

5.2.2 Byggnaden 

Hotellbyggnaden är i två plan med en BYA på 457 m2, BRA på 630 m2 och 

BTA på 691 m2. Den är cirka 32 meter lång och 18,5 meter bred. Den har en 

byggnadshöjd på ca 7,1 meter och en totalhöjd på ca 9,3 meter (se Figur 24 

eller Bilaga 12). Formen av byggnaden består av två flyglar som bildar ett 

vagt uppochner vänt ”V”. Den vaga vinkeln på 16° gör att hotellrummen får 

en bredare och mer varierad vy ut mot sjön.  
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Figur 24: Sektion ”Pingüino” 

Vid hotellentrén möts man av en välkomnande gångväg kantad av 

blomsterarrangemang. Det första man ser när man passerar entrédörrarna är 

sjön, detta tack vare de stora glaspartierna som finns. Till vänster i entrén är 

trappan upp till plan 2 placerad och till höger är hissen placerad. I entrén är 

även förråd och driftutrymmen placerade, dessa går bara i ett plan. Uppe på 

plan 2 finns en avsats denna agerar väntplats för handikappade vid eventuell 

brand. Dörren in till korridoren är en branddörr som bara stängs vid brand. 

Står man på avsatsen vid trappans slut går det att se ner i entréhallen, som är 

en öppen yta. Det går även att blicka ut över omgivningen genom de stora 

glaspartierna. Entrén tillsammans med förråd och driftutrymmen är placerad 

i norr.  

 

Figur 25: Förslag ”Pingüino”, plan 1 

I mitten av hotellet är samlingsrummet med pentry beläget. Det inrymmer 

sittplatser för 30 personer. Rummets pentry består av en spis, diskho, en 

liten kyl och bänkyta med plats för mikrovågsugn. Till samlingsrummet 

finns en gemensam uteplats på cirka 19,5 m2, som man kommer ut på genom 

skjutdörrspartiet. Detta samlingsrum går även att använda som 

konferensrum. Dörrarna in till samlingslokalen står öppna men kan stängas 

om exempelvis en mer privat konferens skall hållas samt stängs vid brand. 
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Hotellet består av 12 standard rum och ett rum med ökad tillgänglighet. 

Standardrummen är placerade tre i varje flygel i två plan. Varje rum är 

luftigt och ljust med stora skjutdörrar med glaspartier i som leder ut till en 

terras eller balkong (se Figur 26). 

 

 

Figur 26: Hotellrummets vy 

Standardhotellrummen är på 25 m2, utformade enligt svensk standards 

normala nivå, består av en liten hall med garderob och ingång till toalett och 

dusch. Sedan finns det även en dubbelsäng, sittgrupp och tv. Största delen av 

standardrummen går att göra till ett familjerum då de förbinds av en dörr.  

 

 

Figur 27: Förslag "Pingüino", plan 2 

På plan 2 i mittendelen är rummet med handikapsanpassning beläget. Det 

rummet är stort och rymligt och mer anpassat och har stor uteplats med 

utsikt över sjön. 

Korridorerna som leder till rummen är breda och känns luftiga med stora 

glaspartier som vetter ut mot omgivningen. I slutet av varje korridor på 
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våning 2 finns en dörr ut till en brandtrappa, detta för att uppfylla det krav 

som finns på två skilda utrymningsvägar. För mer detaljerade planer på 

Pingüino se Bilaga 9. 

Förutom de stora glaspartierna på fasaderna så används även materialen trä, i 

form av liggande och stående panel och fasadskivor i cement (se Figur 28 

eller bilagor 10-11, för detaljerade ritningar). Entrédelen består av 

fasadskivorna och glas, medans resten av byggnaden består av trä och glas 

Det mesta av glaset är skjutdörrarna som finns på den sydliga fasaden. 

Utrymningstrapporna på byggnadens öst- och västsida är inklädda i stående 

träpanel.  

 

Taket som är utformat som ett pulpettak, med fall åt två håll. Taken är 

beklädda med takmaterialet shingel och taken på de delar av byggnaden som 

endast går i ett plan är försedda med gröna tak. De förses med 

säkerhetsanordningar enligt gällande regler såsom väggstege, snörasskydd 

samt takstege med fästanordningar för säkerhetslina.   

 
 

Figur 28: Fasader Pingüino 

5.2.3 Materialval och färgsättning 

Här nedan beskrivs material och kulörval, som även redovisas i en 

preliminär rumsbeskrivning i Bilaga 14. 

Entréns fasad är beklädd med fasadskivor i cement (se Figur 29), som består 

av olika storlekar för att skapa mera liv i fasaden. Färgen är i en grafitgrå 

ton. Resten av byggnaden är klädd i trä med både liggande och stående 

panel. Den stående panelen har satts runt den utvändiga brandtrappan, för att 

dölja den och för att få den att smälta in. Likaså med utrymningsdörren som 

är i en mörkare färg som lättare smälter in i byggnaden. På resterande fasad 

sitter den liggande panelen. All panel målas i en svart slamfärg eller lasyr för 

att på så sätt fortfarande se strukturen på träet.    
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Figur 29: Framsida Pingüino med material synbara 

Taket har två olika sorters takbeklädnader. De två huvudtaken som täcker de 

andra våningsplanen är beklädda med takmaterialet shingel, som är tjärad 

takpapp i en sexkantig form i en svart nyans. Taken vid entrén som bara 

täcker det första planet är beklädda med ett sedumtak. Det är den sort av 

gröna tak som är det mest kostnadseffektiva och lättast att sköta. Detta för 

att få ett inslag av växtlighet som knyter an till omgivningen och ger en 

naturlig känsla.  

Terrasserna och balkongernas skärmväggar är gjorda i prefabricerat 

betongelement som målas i samma nyans som fasaderna har i övrigt. På plan 

1 beläggs terrasserna med marksten i en gråaktig färg, medan balkongerna 

på plan 2 får trallgolv vilka oljas i en nästan svart nyans som passar ihop 

med omkringliggande fasadbeklädnad (se Figur 30). 

 

 

Figur 30: Baksida Pingüino 

Hotellrummens väggar är klädda med liggande panel vilken målas i en ljus 

gräddvit färg. För att skapa kontrast är golvet, av lightwood, i en mörk 

nästan svart träfärg. Medan ramen på skjutdörrarna är i mörk valnötsfärg. 

Badrummen har kakel och klinker i två nyanser och med ett ytskikt som 
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skapar en lite ojämn struktur. I duschhörnan svart medan resterande delar 

utförs i vitt. 

Korridorernas väggar målas i samma nyans som rummen och vävklistras 

innan målning för att få en viss struktur på väggen. De klarlackas även för 

att öka på slitstyrkan. Golven är här av linoleum med samma mönster som 

rummens för att undvika en skarp övergång. Detta för att linoleum är ett 

tystare material. 

Även samlingsrummet utförs i samma nyanser och material som rummen 

men med mosaikkakel i en ljust grå ton på väggen vid pentryt.  

Golvet i entrén består av stengolv av svart kalksten och väggarna målas i 

samma ljusa gräddvita nyans som i resten av byggnaden. Trappan upp till 

plan 2 utförs i ljus nyans i mitten och en mörkare i kanterna, för att på så vis 

ge kontrast. Räcket är i ljust målat trä med glaspartier emellan. På nedersta 

och översta trappsteget i respektive trapplöp sätts kontrastmarkering ut för 

att underlätta för synskadade att orientera sig. 

 

I förrådet som även agerar tvätteri läggs en våtrumsmatta i mörkt grå nästan 

svart ton för att få en mjuk övergång från korridoren. De tekniska 

utrymmenas golv görs av betong och målas endast, vilket är ett ekonomiskt 

hållbart alternativ. 

5.3 Placeringen 

Området som hotellet planeras att byggas inom kallas Mårslycke och har 

fastighetsbeteckning 3:13, det är beläget vid sjön Tikens norra strand. 

Placeringen är planerad öster om campingområdet och är en tomtdel som i 

dagsläget är ägd av kommunen och klassad som så kallat naturområde. Detta 

betyder att det är en mer vildvuxen tomt som inte har någon speciell 

funktion. Tomten ligger mellan ett pumphus i väster, en stenmur i öster, 

cykelväg i norr och sjön tiken i syd. Därav har de krav och frågor som 

uppkommer angående dessa objekt tagits hänsyn till. Området Mårslycke är 

en plats med stor potential enligt kommunens översiktsplan, med mycket 

planer. Dock så finns ingen detaljplan för området i dagsläget vilket krävs 

för vidare utveckling. Processen är igång men enbart i programskedet då ett 

utökat förfarande används, då området nära sjön är av så pass känslig 

karaktär att detta krävs. 

Den enligt undersökningen bästa placeringen för respektive förslag 

redovisas här samt i Bilaga 3 och 4, för alternativa placeringar se kapitlet 

diskussion. Placeringen är väl avvägd och tar hänsyn till de omkringliggande 

objekt som finns samt placeras så att det på bästa sätt blir synligt för 

förbipasserande turister. Detta för att kunna locka så många besökare som 

möjligt till detta idylliska och sjönära läge. 
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Alternativ La Recta placeras: (enligt Figur 31) 

 5 meter från stenmur.  

 10-12 meter från strandkant 

 35 meter från cykelvägen 

 3 meter från underliggande vattenledning 

Alternativ Pingüino placeras: (enligt Figur 32) 

 8 meter från stenmur 

 9-10meter från strandkant 

 35 meter från cykelväg 

 3 meter från underliggande vattenledning 

 

  

  

Figur 31 Placering av byggnad "La Recta" Figur 32 Placering av byggnad "Pingüino" 
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Här nedan beskrivs varför byggnaderna placerats som de har: 

Byggnaden placeras minst 4 meter från tomtgräns/stenmur, för att på så vis 

undvika att den hamnar på eventuellt planerad prickad mark. Den del av 

stenmuren som är belägen närmast vattnet och som i nuläget är raserad, se 

Figur 33, planeras att återuppbyggas med hjälp av det stenmaterial som 

grävs upp vid schaktarbetet. Detta för att på så vis få till en mer utmarkerad 

tomtgräns än den som finns idag. 

 

Figur 33: Raserad stenmur 

Hotellet placeras 9-12 meter från strandkant. Då området tillhör en del av de 

platser som har fått godkänt på lättnader av strandskyddet, ett så kallat LIS 

område. En sådan placering kan vara möjlig om dispens eller upphävning av 

strandskyddet placeras in i kommande detaljplan. Enligt Eidar 

Lindgren(2011) så borde man kunna bygga mer strandnära då det annars 

finns så många outnyttjade strandområden. Bara i Kronobergs län så finns 

det ca 7 500 kilometer strand. Flera av dessa ligger i outnyttjade mer 

vildvuxna naturområden som sällan ser besökare. Därav borde en 

upphävning av strandskyddet på denna plats vara befogat då det idag är ett 

av dessa mer vildvuxna naturområden. Detta ger även kommunen chansen 

att utöka sin attraktivitet hos besökarna. Samt att få fler att vilja flytta till 

kommunen om chans till boende nära sjön tillåts. 

Placeringen beaktar underliggande PVC-ledning för kommunalt vatten som 

är placerad 3 meter ifrån grundläggning. Om huset måste flyttas högre upp 

från strandkanten så hamnar det på vattenledningen som går rakt genom 

tomten. Denna ledning kan vara problematisk och kostsam att flytta då den 

går i en öppning i stenmuren (se Figur 34). 
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Figur 34: Öppning i stenmur där ledning går 

 

Om ledningen flyttas uppåt så riskeras mer av stenmuren att behöva plockas 

ner och då de är skyddade så är det osäkert om tillstånd till det kan fås. Men 

att flytta den längre ner är inte bättre då det nog inte är önskvärt med en 

vattenledning så nära vattnet. Stenmuren ner mot vattnet är dock redan idag 

raserad och skulle här inte ställa till några problem. Den planeras dock som 

sagt att återuppbyggas vid byggnation av hotellet, men då finns möjlighet att 

fixa ledningen innan detta görs. Dock så undgås inte de ekonomiska och 

arbetsmässiga problem som en förflyttning av ledningen skulle innebära. 

På tomten finns även ett pumphus som knyter samman flera ledningar. Detta 

kläs in i panel av liknande färg som hotellet för att passa in bättre i 

omgivningen. 

 

 

Figur 35: Framsidan sett från cykelväg 

Entrén på byggnaden hamnar 35 m från förbigående cykelväg(Se Figur 35). 

Detta för att det ska vara möjligt att anlägga en handikapps parkering 

framför byggnaden som en bil kan ta sig till. Men även för att bygga upp en 

välkomnande entré med blomsterarrangemang och gångväg. Vägen till 

hotellet kan med fördel göras av gräsarmering för enkelhetens skull. Det 

skapar då en grön gemytlig passage som klarar kraven på en hårdgjord yta 

fram till hotellet. Cykelvägen belägen norr om entrén är en del av den nya 
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sydostleden som sträcker sig från Växjö ner till Simrishamn i Skåne. 

Förhoppningen är att cykelturister ska lockas att ta in på hotellet då det är 

väl synligt för förbipasserande 

Entrén kommer även kunna ses från närliggande riksväg 27 och på detta sätt 

öka ”spontanturismen”, precis som kommunen vill (Tingsryds kommun, 

2013). Vägen ligger upphöjd så hotellet kommer i en lägre position från den, 

detta ger en bra överblick för de passerande, som kommer se entrén med 

sina stora glaspartier och annorlunda utformning. Att byggnaden hamnar i 

en lägre position samt de träd som omger den skyddar byggnaden från visst 

buller av passerande bilar och därav anses det ej behövas någon bullervall. 

Dock kan man för säkerhets skull utföra väggar samt glaspartier på 

entrédelen i en högre ljudklass än resterande byggnad. Då alla rum är 

placerade från vägen, mot sjön, så ska buller här ej vara något problem. 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1  Utredningsstadiet  

I början av projektet togs det fram ett lokalprogram, se Bilaga 1, utav den 

information som fåtts från beställaren. Tyvärr fattades mycket information 

som exempelvis materialval med mera som togs reda på genom flertalet mejl 

och telefonkonversationer. Arbetet hade gynnats av att ta upp frågor om 

material och kulörer med beställaren i ett tidigare skede.  

Kontakt togs tidigt med konsulter, såsom VVS, brand och länsstyrelse, som 

behövde tillfrågas angående krav. Detta för att på ett tidigt stadium få fram 

bra förslag som följde de krav som fanns. 

Samma procedur utfördes angående placeringen av byggnaden. Då platsen ej 

är planlagt område så togs tidig kontakt med kommun, länsstyrelse och 

trafikverk som kan ha åsikter angående placeringen i en framtida 

detaljplanering av området. Dock upptäcktes det att kartor uttagna från 

lantmäteriet ej höll den skala som de skulle. Korrekt karta togs dock fram 

genom andra kontakter. Den här var i rätt skala och som med hjälp kunde 

importeras i ritprogrammet och agera underlag. 

6.1.2 Skissarbete 

Då skissarbetet tog upp mycket tid i början av projektet så hamnade 

rapportskrivningen något efter. Dock ansågs det vara viktigt att få fram ett så 

färdigt förslag som möjligt i ett tidigt skede av arbetet. Detta för att kunna 

påbörja beskrivandet av förslagen i resultatet snarast. Upplägget av att en 

skissade i 3D och en annan i 2D var lyckat då mycket blev klart på kortare 

tid än om båda suttit med samma ritningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förslag ”La Recta” 

Byggnaden kommer sticka ut från övrig bebyggelse då material och färg 

starkt skiljer sig från de andra byggnationer som kan ses på området. Detta 

är bra då man hoppas kunna locka besökare till hotellet med hjälp av dess 

originalitet och placering som lovar ett sjönära läge med ljus atmosfär. 
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Det utskjutande partiet av samlingsrummet gör att den gemensamma 

uteplatsen kommer bort från rummens och ger därmed gästerna en något 

mer privat sfär. Då väggarna går upp i samma ledd i bägge plan blir 

mittenrummet på övre plan något i största laget.  Detta har lösts genom att 

inreda det som ett handikappanpassat rum, då det kräver en större yta för 

framkomlighetens skull. 

Formens enkelhet är bra på ett byggekonomiskt plan samt ger en enklare 

möbleringsmöjlighet än mot den vinklade Pingüino. Taket är enkelt att 

utforma då byggnaden endast består av räta vinklar. Detta underlättar även 

möjligheten att göra ett annat takalternativ såsom sadeltak.  

Rummen är placerade mot sjön och i söderläge för att på så sätt ge upphov 

till den känsla av närhet till sjö och ljus som beställaren önskade, se Figur 

36.  

 

Figur 36: Baksidan av ”La Recta” 

Fasaderna går i en ljusare ton för att på så sätt öka känslan av att det sticker 

ut. Glaspartierna ger en ljus och luftig känsla i hotellet, men då de flesta 

ligger i norrläge så finns ingen större risk för överhettning under de varmare 

sommarmånaderna. Under vintermånaderna kan det skapa problem, men 

hotellet värms upp av indragen bergvärme. Detta ska vara tillräckligt för att 

hålla hotellet uppvärmt även på vintern. Rummen som har höga skjutdörrar i 

glas och ligger i söderläge skärmas av med hjälp av invändiga draperier. På 

plan 1 får man även till extra skuggning genom de utskjutande balkongerna 

på plan 2. För extra skuggning av rummen på plan 2 så kan taket byggas ut 

med ett rejält takutsprång, se exempel i Figur 37. Krävs mer avskärmning 

kan detta ske i form av markiser men detta är inte estetiskt önskvärt. 

 

Figur 37: Alternativ takutformning för solavskärmning 
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Två fönsterförslag togs fram till beställaren, se Figur 38, vad gällde 

korridoren. Valet föll på den med de stora glaspartierna för att få till den 

öppna och ljusa atmosfär som önskades. 

 

 

Figur 38 De två fönsteralternativen på norra fasaden 

 

6.2.2 Förslag ”Pingüino” 

Formen kan skapa ett onödigt komplicerat tak, då det hamnar i en sorts båge. 

Invändigt finns risken för outnyttjade hörn, så kallade outnyttjade ytor, men 

dessa har till det yttersta undvikits i detta arbete. Vinkeln skapar en bra och 

bredare utsikt över sjön (se Figur 39). Genom den utåtgående vinkeln så 

uppfattas heller inte den mittersta uteplatsen som inklämd och liten. Trots att 

omgivningen åt norr inte är den mest lockande så kändes det bra med stora 

glaspartier även i det väderstrecket. Stora glaspartier och glasdörrar var ett 

bra önskemål för att faktiskt kunna se genom dem och ut mot sjön och den 

omgivande naturen.  

 

Figur 39: Pingüinos baksida 
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Att placera förråd och driftutrymmen bara i ett plan är en byggekonomisk 

kostnadsvinst. Detta tyckte även beställaren som ansåg att det räckte med 

förråd på första våningen. Ventilation och bergvärmecentralen är placerad 

där den är eftersom det antas att rör/ledningar till bergvärmen från övriga 

campingen är lättare att dra närmaste vägen in i byggnaden. 

Den öppna entrén skapar en rymd och öppenhet och ger ett exklusivare 

intryck än om det inte hade varit så. Alla glaspartier genererar ljus, därav 

skapas den öppenhet som beställaren önskade. Annars hade korridorerna lätt 

kunnat kännas väldigt instängda.  

Entrén är placerad i norr då det är mest naturligt att komma in i byggnaden 

den vägen, men också dels för att de stora glasskjutdörrarna till rummen ska 

vetta ut mot sjön i söder.  

Samlingsrummet gjordes stort till ytan för att kunna få plats med de 30 

sittplatser som önskades där. Eftersom planen upprepar sig på våning 2 blev 

det naturligt att använda det rummet på övre plan som ett 

handikappsanpassat rum. 

6.2.3 Materialval och färgsättning 

Hotellets exteriör består i båda fallen av fasadskivor i en grå nyans på 

entrédelen medan träfasaden är målad i skilda färger. I förslag La Recta har 

beställarens önskemål följts så färgen är ljusgrå medan Pingüino har en svart 

träfasad. Dessa målas antingen med lasyr eller slamfärg för att bevara träets 

struktur, men vill man ha det mer underhållsfritt så är alkyd oljefärg ett 

alternativ. Om man inte vill ha helt svart så fungerar lasyr bättre då den låter 

träet lysa igenom mer. Den svarta fasaden på Pingüino gör att entrédelen 

sticker ut mer på byggnaden. I La Rectas fall finns risk att den smälter ihop 

med träfasaden då det ej skiljer särskilt mycket mellan färgerna på den.  

För övrigt så följer förslagen samma koncept med terrass-/balkongavskiljare 

i samma nyans som panelen för att smälta ihop bättre med byggnaden. 

Räcket till balkongerna görs i svart smidesjärn i bägge förslagen men kan i 

La Rectas fall även göras i en ljusare nyans för att mer passa in i resterande 

byggnads ljusa kulör.  

Taken är belagda med shingel, förutom på förråd och driftutrymmestaken på 

Pingüino, där de består av ett sedumtak. I La Rectas fall är alla tak belagda 

med shingel då beställaren ville ha så underhållsfria tak som möjligt. Dock 

så är sedumtak så underhållsfritt man kan få det, men detta var ej 

information som var känt av beställaren. 

Hotellets interiöra färger, i bägge förslagen, är ljusa väggar och något 

mörkare golv. Detta för att skapa en konstrast utan att mörka ner delen för 

mycket. Entrén har ett stenliknande golv i form av en vinylmatta för att 
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knyta an till närliggande stenmur och murade blomsterarrangemang vid 

ingången. I Pingüino är ett stengolv ett alternativ, för att skapa en mer äkta 

känsla.  

Då korridorerna består till stor del av glaspartier så fungerar ett mörkare 

golv och ljusa väggar även här. Här är golven i La Recta samma som i 

hotellrummen för att undvika ett abrupt byte medan de i Pingüino är av 

linoleum i samma kulör som övriga golv. Detta för att linoleum är ett bra 

och tyst material som är passande i en korridor där mycket folk passerar. 

Golven i driftutrymmena beläggs med en billigare beklädnad för att spara på 

kostnaderna, då exempelvis bara målad betong. I förrådet som även har 

tvättmöjlighet måste dock golvet beläggas med en våtrumsmatta för att klara 

av det spill och slitage som kan uppstå i ett rum med sådan funktion.  

Hotellrummens väggar är klädda med panel, enligt beställarens önskemål. 

Golvet är i samma nyans som ramarna på skjutdörrarna, detta för att undvika 

ett abrupt byte av färgton vid utgång till terrass. Terrassernas/balkongernas 

golv kläs i dovare toner som passar ihop med skjutdörrarna. Golven i La 

Recta är av laminat, enligt beställarens önskemål, då det är ett slitstarkt och 

ekonomiskt material. Dock så är laminat ett fuskmaterial som egentligen inte 

passar in bland övriga material på hotellet. Därav borde man satsa på ett litet 

finare material och ytbehandla det på ett sätt som gör att det tål mer. Detta 

kan exempelvis vara genuina trägolv som bonas eller på annat sätt 

ytbehandlas, dessa kan ju vid slitage slipas om för att återfå sin ursprungliga 

lyster. Materialet lightwood används på golven i Pingüino, kostnaden för det 

är inte mycket högre. Man förlorar tyvärr lite på slitstyrkan men det uppvägs 

av att det är omslipningsbart till en viss grad och ger en mer äkta känsla.  

Badrummens utformning med mörkare väggar vid duschen kan ge ett dovare 

uttryck. Det anses dock inte vara så i detta fall då de ofta utrustas med 

ordentlig belysning som motverkar detta.  

6.2.4 Placeringen 

Alternativt så kan byggnaden placeras mot cykelvägen, se Figur 40. Om den 

placeras 3 meter från vattenledningen, för att undvika problem med den vid 

schaktning. Då hamnar den 12 meter från stenmur, 35 meter från vattnet och 

7 meter från cykelvägen. Detta alternativ gör dock att hotellet hamnar lite 

väl nära cykelvägen vilket leder till att handikapparkering och gemytlig 

entré blir svårare att få plats med. 
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Figur 40: Alternativ placering 

Ett tredje alternativ, enligt beställaren, vore att lägga byggnaden på andra 

sidan stenmuren, men detta görs inte i denna rapport då det skulle innebära 

för mycket merarbete i form av ytterligare jakt på korrekta kartor.  

Entrén är placerad i norr och syns på så vis väl från riksväg 27.  Den blir 

därmed även en iögonfallande del för de som passerar förbi på den 

intilliggande cykelvägen, utan att för den delen kännas allt för inkräktande 

då det är ett väl avvägt avstånd emellan. Förhoppningen är att locka till sig 

både cykelturister som passerar på sydostleden samt även bilturister som lätt 

kan se hotellet från vägen. 

Placeringen är väl avvägd med minst 3 meter från befintlig vattenledning. 

Detta för att på så sätt undvika att stöta på problem vid exempelvis 

schaktarbeten.  

Hotellet kommer att bli ett landmärke för de som kommer på cykelvägen. 

Dock ligger byggnaden placerad så långt från den som möjligt för att 

undvika att det blir ett störande moment för förbipasserande, samtidigt som 

det ändå syns klart och tydligt som en siluett mot sjön. 
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Då det enligt kommande detaljplan förmodligen blir prickat område 4-5 

meter från stenmuren, som agerar tomtgräns till området Ekudden, så har 

byggnaden placerats utanför denna gräns. 

Då vår placering undviker befintlig vattenledning så hamnar hotellet relativt 

nära sjöns strandkant, 10-12 meter. Dock så är där ingen anlagd badstrand 

och inget specifikt skydd finns på området. Så detta borde endast ses som 

positivt då det ger den känsla av sjönära läge som beställaren eftersträvar. 

Enligt ett tidigare examensarbete, även det åt campingen, ska en pir som 

skapar en badlagun byggas(se Figur 41). Denna kommer gå längs 

campingens strand och slutar på andra sidan stenmuren där den kopplas ihop 

med befintlig cykelväg en bit bort.  

 

 

Figur 41: Området som det kan komma att se ut med piren 

Detta kommer skapa en snygg inramning även åt hotellet och få ännu fler 

förbipasserande att upptäcka det. 
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7. Slutsatser 

Två utformningsförslag av ett camping hotell har tagits fram, La Recta och 

Pingüino. Fasaderna på dessa är mestadelas gjorda i trä i form av liggande 

panel, enligt beställarens önskemål. De har även givits stora glaspartier för 

att på så sätt få till den ljusa och öppna atmosfär som önskades. 

Fokus har även lagts på placeringen av byggnaden och de avstånd från 

omkringliggande objekt såsom väg, vatten och stenmur som krävs. Detta då 

området idag ej är planlagt 

Till detta har bygglovsritningar såsom planer, fasader, sektioner samt 

preliminär situationsplan tagits fram. Ett exempel på rums- och 

kulörbeskrivning har även gjorts som ger en idé av vilka material och färger 

en färdig byggnad kan förlänas med, allt enligt beställarens önskemål. 

Med sin strategiska placering så är förhoppningen att locka till sig en bred 

kundkrets. Främst i form av spontanturism då det är väl synligt både från 

riksväg 27 och cykelvägen som är en del av sydostleden. Med det goda 

samarbete som aktörerna inom området har, kan hotellet locka sina besökare 

med aktiviteter såsom ridning, minigolf, shopping och bad med mera.  
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Figur 11; http://www.tingsrydresort.se/en/cabins-and-camping/karta/ 

(Hämtad 2015-05-15) 

Figur 12; Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingsryds kommun. 2013. 

Tingsryds tätort med centrumstudie, fördjupning av översiktsplanen. 

Tingsryd. (PDF, hämtad 2015-05-20) 

Tabell 1; Nordlöf, Kristin. 2014. Gröna tak i urbana områden. 

Examensarbete. Högskolan Gävle.  
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Bilaga 1 

VISION OCH PROGRAM  
CAMPINGHOTELLET  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Tomten är belägen mellan riksväg 27 och sjön Tiken, den är relativt flack utan större höjdskillnader. 
Genom området går det en gång-/cykelväg. Vid tomtens sydöstra kant ligger en stenmur, som måste 
bevaras. Vi den sydvästra sidan är ett pumphus beläget.  På platsen finns ett antal träd. Marken består 
av sandig morän. 

UTVÄNDIGT 
Skydd mot buller från riksväg 27 och även vindskydd mot sjön Tiken måste tas i åtanke.  Hotellets 
omedelbara omgivning ska utformas med växtlighet och belysning. Handikappsparkering vid entré.  
Hotellet ska utformas i trä, gärna i ljusare toner.  Taket ska utformas så det inte är det dominerande på 
byggnaden, dvs låg lutning. 

TEKNISKA LOKALER 
I anläggningen skall finnas de tekniska lokaler som krävs. Bergvärmecentral/fläktmaskinrum 
kombineras på en yta av 2x3 m, elcentral(nisch) placeras i vägg 2x0.8 m och hissmaskinrum  

LOKALER FÖR HOTELLETS DRIFT 
Ett städförråd med tvättmöjlighet samt linneförråd ska finnas. 

ÖNSKEMÅL 

ALLMÄNT 
Byggnaden ska enligt önskemål utformas i två plan som ett avskalat, modernt men attraktivt hotell 
som ska sticka ut och som är anpassat till platsens förutsättningar. Platsen är belägen vid sjön Tiken, 
bredvid Tingsryds camping, därav är tillgång till sjöutsikt och möjligheten till ett ljust och öppet hotell 
en viktig del i utformningen. 

ENTRÉ/LOBBY 
Entrén ska vara en öppen och ljus mötesplats, med sittplatser för besökande gäster. Incheckning sker i 
campingens reception, därav krävs ingen reception i entrén. Erforderlig belysning. 
 
HOTELLRUM 
Hotellet ska inrymma 10-15(12) dubbelrum.  Standarden är dubbelrum men vissa ska kunna utökas för 
att kunna användas som familjerum. Minst 1 rum ska utformas som handikapps rum enligt svensk 
standard. Rummen ska ha stora fönsterpartier/fönsterdörrar, med utsikt mot sjön. 

SAMLINGSLOKAL MED PENTRY/KONFERENSRUM 
Rummet ska vara avskilt från lobbyn. Ska innehålla sittplatser för ca 25-30 personer plus ett pentry. 
Ha möjlighet att kunna fungera som konferensrum, gärna kunna avskiljas från resten av rummet via 
vikvägg. Pentryt ska bestå av en kombinerad kyl/frys, spis, mikro, vask och resten bänkyta. Ljus och 
öppen, med stora fönster. Gärna med tillgång till uteplats som vetter mot sjön.  
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Verksamhetsprogram: 
 
Byggnadens funktion ska vara att inhysa hotell och konferens. Men även plats för lättare förtäring och 
samtal. 

Byggnadsprogram: 
 
Stomme: Byggnaden ska ha en stomme av trä. 
Fasadmaterial: Fasaderna på entredelen består av fasadskivor medan resterande byggnad kläs med 
liggande träpanel. 
Takmaterial: Taket ska vara av låglutande sort. Taktäckningen ska bestå av shingel. 
Fönster: Byggnaden ska ha stora glasytor för största möjliga ljusinsläpp, Dessa avskärmas med hjälp 
av draperier på rummen.     
Dörrar: Ytterdörrar, terrassdörr, skjutdörrar och branddörrar, toalettdörr, hotellrumsdörr. 

 
Lokalprogram: 
 
 La recta Pingüino 
Hotellrum standard 12 x 25 m2 12 x 25 m2 
Hotellrum höjd standard enligt SS 1 x 45,5 m2 1 x 41,9 m2 
Samlingsrum/konferens 58,5 m2 60,7 m2 
Lobby 28 m2 28 m2 
Städ/tvätt/förråd 14,5 m2 14 m2 
Teknik/drift 14,5 m2 14 m2 
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Begreppsbestämningar 

 
Följande förkortningar används:  
 
G = Golv  
 
S = Socklar  
 
V = Väggar  
 
T = Tak  
 
Ö = Övrigt, inredningar mm  
 
Målning = Målningsbehandling  
 
Kulör = Enligt färgsättning 
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Rumsförteckning campinghotell, Alternativ ”La Recta” 

 

Plan 1 
 
1001 Entré 
1002 Förråd/städ 
1003 Hissmaskinrum 
1004 Elcentral 
1005 Undercentral Vent/bergvärme 
1006 Trappa 
1007 Korridor 
1008 Hotellrum 
1009 Rummens badrum 
1010 Samlingslokal 
 
Plan 2 
1201 Korridor 
1202 Hotellrum 
1203 Handikappanpassat rum 
1204 Rummens badrum 

 

 

 

 

 

 

Generella föreskrifter 

 
Dessa föreskrifter gäller där ej annat har angetts i beskrivning eller ritning. 
 

 Fönsterfoder m.m. är fabriksmålade 

 Golvbeläggning utföres även under skåp o dyl. Under diskbänksskåp, spis, kyl skall 
spånskiva beklädas med plastmatta som viks upp vid väggen. 

 Väggbehandling ska utföras även bakom flyttbar inredning, t ex garderober, spis, kyl 

 Väggbeslag för gardiner monteras vid samtliga fönster i hotellrummen 

 Alla synliga rörinstallationer, ventilationskanaler, mm målas i liknande kulör som 
anslutande vägg/tak. 

 Väggar som målas klarlackas även en extra gång för ökad hållbarhet 
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Rumsbeskrivning 

 

Text 

 

Målning/Kulör 

 

Plan 1 

 

1001 Entré 

 

Ytskikt 
 
 
G 
 

  Tarkett vinylgolv Broken slate el Forbo 10812 eternal 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

Trappa, Trä, målas eller kläs 
Ledstång, Furu 
Fäste ledstång 

Svart och gråmelerad 
Fabriksmålad NCS S 0502-Y Vitt 
Järn, målas NCS S 0502-Y Vitt 

 
 

1002 Förråd/städ 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Våtrumsmatta  
Lokalt fall mot golvbrunn. 

Shiffer dark grey 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  
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Text 

 

Målning/Kulör 

 

1003 Hissmaskinrum 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Betong, Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  

 

1004 Elnisch 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Betong, Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  

 

1005 Undercentral vent/bergvärme 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Betong, Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  
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1006 Trapphus 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Halvplan i trä som trappa Svart och gråmelerad 
 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

Trappa, Trä, målas eller kläs 
Ledstång, Furu 
Fäste ledstång 

Svart och gråmelerad 
Fabriksmålad NCS S 0502-Y Vitt 
Järn, målas NCS S 0502-Y Vitt 

 

1007 Korridor 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Laminat Trend Valnöt 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Gipsskivor, vävklistras och målas  NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 

 

Målning/Kulör 
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Text 

 

Målning/Kulör 

 

1008 Hotellrum 

 

Ytskikt 
G 
 

Laminat Trend, Valnöt 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
Väg bakom säng: NCS 4202-Y11R, 
Kontur(grå) 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Draperier vid fönster I mörk ton 

 

1009 Rummens badrum 

 

Ytskikt 
G 
 

Klinker, Höganäs Nordic Duschhörna 333*333, Nero 
Resterande golv 165*165 Ivory 

S 
 

-  

V 
 

Kakel, Höganäs Arc 97*97 Black i duschhörn, resterande väggar white  
 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Wc och dusch inredning  

 

1010 Samlingslokal 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Laminat Trend, Valnöt 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas  
Bakom Pentry, Höganäs stavmosaik 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 
Stardust 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö Pentry med spis, liten kyl, diskho.  
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Text 

 

Målning/Kulör 

 

Plan 2 

 

1201 Korridor 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Laminat Trend Valnöt 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Gipsskivor, vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

  

1202 Hotellrum 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Laminat Trend, Valnöt 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
Väg bakom säng: NCS 4202-Y11R, 
Kontur(grå) 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Draperier vid fönster I mörk ton 
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1203 Handikappanpassat rum 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Laminat Trend, Valnöt 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
Väg bakom säng: NCS 4202-Y11R, 
Kontur(grå) 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö Draperier vid fönster I mörk ton 

 

1204 Rummens badrum 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Klinker, Höganäs Nordic Duschhörna 333*333, Nero 
Resterande golv 165*165 Ivory 

S 
 

-  

V 
 

Kakel, Höganäs Arc 97*97 Black i duschhörn, resterande väggar white  
 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Wc och dusch inredning  

 

  

 

Text 

 

Målning/Kulör 
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Utvändig beskrivning 

 

 Fabrikat:   Kulör:  

Socklar    

Betong Kantelement  Standard grå 

 

 

Väggar     

Fasadskivor Ivarssons EQUITONE 
tectiva 

TE20, stålgrå  

Liggande panel Liggande Z-panell NCS S1502-Y 
Lys antikgrå 

 

Stående panel Falsad spårpanel 
med fasade kanter 

NCS S1502-Y 
Lys antikgrå 

 

    

Tak:    

    

Shingel T-Embalage Jazzy, Grå  
Vent. huv, Avluft, BRFH Bevent Rasch Fabriksmålat RAL 9005 
Köks. Huv Benders Fabriksmålat RAL 9005 
Vindskivsplåt Plannja Fabriksmålat RAL 9005 
Taksäkerhet Benders Fabriksmålat RAL 9005 
Takavvattning, fotplåt, hängränna 
och stuprör med tillbehör 

Plannja Fabriksmålat RAL 9005 

    

 
Dörrar 

   

Entrédörr,  Pardörr RAL 7012 
 glans 80 

Basaltgrå med 
glas 

Skjutdörrar Valnöt   

Utrymningsdörrar  NCS S1502-Y 
Lys antikgrå 

 

    

Fönster:/Fönsterdörrar    

 Aluminiumram 
eller målad trä, 
utsida 

RAL 7012 Basaltgrå 

 Fabrickslackerade, 
insida 

NCS S 0502 Y Vit 

    

Metal och plåt övrigt    

Ytterväggsgaller, tilluft och frånluft, 
BRYH 

Bevent Rasch Fabriksmålat RAL 9006 
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Utvändiga armaturer 
Lampor 2 st vid entrédörr  Svart  

Lampor vid bakre entré  Alu. Grå  

Balkong- terasslampor 
 

 Aluminium  

 
Balkonger/uteplats/Räcken 

   

Balkongräcke,  Smidesräcke svart  

    

    

Hiss    

Hiss ALT    

    

Utrymningstrappa    

Plåttrappa    

 
 

Tabell husspecifikation 
Fasad Tak Takkomplement Entredörr Utsida 

fönster/fönsterdörrar 

Fasadskivor, 
TE20 
Panel, Ljus 
antikgrå 

Shingel, 
svart 

Svart 
Rännor: Mörkgrå 

Basaltgrå Basaltgrå 
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Examensarbete i byggteknik  

Campinghotell, Mårslycke 3:13, Tingsryd  

Alternativ ”Pingüino” 

 

 

 

 

 

Prel. rumsbeskrivning med kulör och materialval 

Utvändig beskrivning och färgsättning 
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Utvändig beskrivning ............................................................................................................................... 10 

 

 

Begreppsbestämning 

 
Följande förkortningar används:  
 
G = Golv  
 
S = Socklar  
 
V = Väggar  
 
T = Tak  
 
Ö = Övrigt, inredningar mm  
 
Målning = Målningsbehandling  
 
Kulör = Enligt färgsättning 
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Rumsförteckning campinghotell, Alternativ ”Pingüino” 

 

Plan 1 
 
1001 Entré 
1002 Förråd/städ 
1003 Hissmaskinrum 
1004 Elcentral 
1005 Undercentral Vent/bergvärme 
1006 Trappa 
1007 Korridor 
1008 Hotellrum 
1009 Rummens badrum 
1010 Samlingslokal 
 
Plan 2 
1201 Korridor 
1202 Hotellrum 
1203 Handikappanpassat rum 
1204 Rummens badrum 

 

 

 

 

 

 

Generella föreskrifter 

 
Dessa föreskrifter gäller där ej annat har angetts i beskrivning eller ritning. 
 

 Fönsterfoder m.m. är fabriksmålade 

 Golvbeläggning utföres även under skåp o dyl. Under diskbänksskåp, spis, kyl skall 
spånskiva beklädas med plastmatta som viks upp vid väggen. 

 Väggbehandling ska utföras även bakom flyttbar inredning, t ex garderober, spis, kyl 

 Väggbeslag för gardiner monteras vid samtliga fönster i hotellrummen 

 Alla synliga rörinstallationer, ventilationskanaler, mm målas i liknande kulör som 
anslutande vägg/tak. 

 Väggar som målas klarlackas även en extra gång för extra hållbarhet 
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Rumsbeskrivning 

 

Text 

 

Målning/Kulör 

 

Plan 1 

 

1001 Entré 

 

Ytskikt 
 
 
G 
 

Stengolv Svart kalksten, Tumlad 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

Trappa, Trä, målas eller kläs 
Ledstång, Furu 
Fäste ledstång 

Svart och gråmelerad 
Fabriksmålad NCS S 0502-Y Vitt 
Krom 

 
 

1002 Förråd/städ 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Våtrumsmatta  
Lokalt fall mot golvbrunn. 

Shiffer dark grey 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  
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Text 

 

Målning/Kulör 

 

1003 Hissmaskinrum 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Betong 
 

NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  

 

1004 Elnisch 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Betong 
 

NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö 
 

-  

 

1005 Undercentral vent/bergvärme 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Betong 
 

NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

T 
 

Målas NCS 4202-Y11R, Kontur(grå) 

Ö -  
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 1006 Trapphus 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Halvplan i trä som trappa Svart och gråmelerad 
 

S 
 

-  

V 
 

Vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

Trappa, Trä, målas eller kläs 
Ledstång, Furu 
Fäste ledstång 

Svart och gråmelerad 
Fabriksmålad NCS S 0502-Y Vitt 
Krom 

 

1007 Korridor 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Linoleum 3577 petrified wood 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 

 

Målning/Kulör 



 Mårslycke 3:13 
 Nybyggnation 
 Rumsbeskrivning/ Kulörbeskrivning  

 

Bilaga 14, sid 7:(11) 

Einarsson & Rosbladh 

  
 

 

Text 

 

Målning/Kulör 

 

1008 Hotellrum 

 

Ytskikt 
G 
 

Lightwood Svart 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
Väg bakom säng: NCS 4202-Y11R, 
Kontur(grå) 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Draperier vid fönster Valfri färg 

 

1009 Rummens badrum 

 

Ytskikt 
G 
 

Klinker, Höganäs Nordic Duschhörna 333*333, Nero 
Resterande golv 165*165 Ivory 

S 
 

-  

V 
 

Kakel, Höganäs Bel Air Black decor i duschhörna, resterande väggar 
white decor  
 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Wc och dusch inredning  

1010 Samlingslokal 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Lightwood Svart 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas  
Bakom Pentry, Höganäs stavmosaik 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 
Loden 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö Pentry med spis, liten kyl, diskho.  
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Text 

 

Målning/Kulör 

 

Plan 2 

 

1201 Korridor 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Linoleum 3577 petrified wood 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

 
V 
 

Vävklistras och målas NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 

Ö 
 

  

 

1202 Hotellrum 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Lightwood Svart 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
Väg bakom säng: NCS 4202-Y11R, 
Kontur(grå) 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Draperier vid fönster Valfri färg 
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Text 

 

Målning/Kulör 

  

1203 Handikappanpassat rum 

 

Ytskikt 
 
G 
 

Lightwood Svart 

S 
 

Listspecialisten, format ”Ann” NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

V 
 

Liggande spontad spårpanel med fasade 
kanter, målas 

NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
Väg bakom säng: NCS 4202-Y11R, 
Kontur(grå) 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö Draperier vid fönster Valfri färg 

 

1204 Rummens badrum 

 
Ytskikt 
 
G 
 

Klinker, Höganäs Nordic Duschhörna 333*333, Nero 
Resterande golv 165*165 Ivory 

S 
 

-  

V 
 

Kakel, Höganäs Bel Air Black decor i duschhörna, resterande väggar 
white decor  
 

T 
 

Undertak med demonterbara takplattor NCS S 0604-Y04R Perlehvit 
 

Ö 
 

Wc och dusch inredning  
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Utvändig beskrivning 

 

 Fabrikat:   Kulör:  

Socklar    

Betong Kantelement  Standard grå 

 

 

Väggar     

Fasadskivor Ivarssons EQUITONE 
tectiva 

TE20, stålgrå  

Liggande panel Liggande Z-panel Slamfärg, NCS S 
8500-N eller 
svart lasyr 

 

Stående panel Falsad spårpanel 
med fasade kanter 

Slamfärg, NCS S 
8500-N eller 
svart lasyr 

 

    

Tak:    

    

Shingel Katriili Stengrå  
Vent. huv, Avluft, BRFH Bevent Rasch Fabriksmålat RAL 9007 
Köks. Huv Benders Fabriksmålat RAL 9007 
Vindskivsplåt Plannja Fabriksmålat RAL 9007 
Taksäkerhet Benders Fabriksmålat RAL 9007 
Takavvattning, fotplåt, hängränna 
och stuprör med tillbehör 

Plannja Fabriksmålat RAL 9007 

    

Dörrar    

Entrédörr,  Pardörr RAL 7012 
 glans 80 

Basaltgrå med 
glas 

Skjutdörrar Valnöt   
Utrymningsdörrar  Basaltgrå  

    

Fönster/Fönsterdörrar    

 Aluminiumram 
eller målat trä, 
utsida 

RAL 7012 
 glans 80 

Basaltgrå  

 Fabrickslackerade, 
insida 

NCS S 0502 Y Vit 

    

Metal och plåt övrigt    

Ytterväggsgaller, tilluft och frånluft, 
BRYH 

Bevent Rasch Fabriksmålat RAL 9005 
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Utvändiga armaturer 
Lampor 2 st vid entrédörr  Aluminium  

Lampor vid bakre entré  svart  

Balkong- terasslampor 
 

 svart  

 
Balkonger/uteplats/Räcken 

   

Balkongräcke Smidesjärn Svart  

    

    

Hiss    

Hiss ALT Trend 50 eller 
Trend 200 

  

    

Utrymningstrappa    

Plåttrappa    

 
 

Tabell husspecifikation 
Fasad Tak Takkomplement Entredörr Utsida 

fönster/fönsterdörrar 

Fasadskivor, 
TE20 
Panel, svart 

Shingel, 
Stengrå 

Grå 
Stuprör: Svart  

Basaltgrå Svart 
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