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Inledning
Residenset är Östersunds stads äldsta bevarade stenhus och statligt byggnadsminne sedan
1974. 1992 fastställde regeringen särskilda skyddsföreskrifter, vilka interiört innebär att
ingrepp inte får göras i stomme, planlösning eller fast inredning. Enbart särskilda skäl som
prövas av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) berättigar till förändringar som strider mot dessa
skyddsföreskrifter.

I bottenvåningen samt delar av våningen ovanför, i huvudbyggnadens norra del, finns
kontorslokaler. Den andra våningen upptas även av residensets representationsvåning,
vilken är belägen centralt i byggnaden medan landshövdingen har sin bostad i södra delen.
Ytterliggare en trappa upp, under taket, finns gästrum mot väster och resterande del upptas
av vindsutrymmen.

Statens fastighetsverk (SFV) ansökte 2009-10-19 om tillstånd för ombyggnad av
kontorslokaler i residensets bottenvåning, i huvudbyggnadens mellersta samt södra del. Till
ansökan bifogades ritningar och bygghandlingar av Gisterå Sjöstrand arkitektur, daterade
2009-08-21. Som särskilda skäl angavs att residensets kontorsdelar tidigare var anpassade
för en hyresgäst, medan det nu fanns behov av att dela upp dessa för flera hyresgäster.
Åtgärderna är tillståndspliktiga enligt förordningen (1988:1229) om statliga
byggnadsminnen mm.

RAÄ lämnade 2009-11-18 (RAÄ:s dnr 311-4090-2009) tillstånd till ombyggnaden. Beslutet
togs med stöd av 6 och 7 § § förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen mm,
då RAÄ godkände de särskilda skälen för förändringen samt ansåg att byggnadsminnets
kulturhistoriska värden skulle kvarstå.

Arbetet, som pågick under vintern 2009, omfattade främst slipning och ytbehandling av
golv samt ommålning av väggar, tak och snickerier. Ett nytt pentry tillkom och en dörr fick
ny placering. 2009-11-21 besökte Jamtli lokalerna för att ta bilder innan renoveringen
startade och befintliga kulörer på väggar och dörrar dokumenterades. Slutbesiktning
skedde 2009-12-21 och en efterbesiktning 2010-01-28. Projektledare och besiktningsman
för ombyggnaden har varit Per-Erik Dillner, AB P Dillner Bygg & Miljöprojekt,
Östersund. Generalentreprenör har varit Trångsvikens bygg AB, Frösön.

Antikvarisk medverkan har utförts av Jamtli genom Olof Edin. Innan arbetena startade
besökte han och fotograf Christina Thuné, Jamtli, residenset för att dokumentera hur
lokalerna såg ut innan renoveringen. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och andra
handlingar som rör ombyggnaden finns i Jamtlis arkiv.

Östersund den 14 mars

Clara Nyström
Antikvarie
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Bakgrund

Historik
Östersund grundades 1786 och blev residensstad 1810. Vid denna tid var Östersund en
högst obetydlig stad som mer liknande en bondby, med en befolkning som räknande runt
220 personer. Från början inrymdes länsmyndigheten i en träbyggnad, landshövdingen
Anders Wasells eget bostadshus. Först vid mitten av 1800-talet började staden expandera
ordentligt, näringsliv och handel blomstrade och befolkningen ökade snabbt. Det var även
nu, under 1840-talet, Östersund fick sina första monumentala byggnader: Gamla kyrkan,
Gamla skolan samt Länsresidenset.

Mellan åren 1846-1848 uppfördes det nuvarande residenset efter ritningar av arkitekt
Johan Adolf Hawerman. Den tidigare residensbyggnaden av trä flyttades då till Prästgatan
och byggdes om. Som en av de första byggnaderna i staden uppfördes residenset i tegel,
och manifesterar omvandlingen från provinsiell småstad till ett viktigt centrum för
Norrlands inland med stenhusbebyggelse.

Residenset är Östersunds äldsta bevarade stenhus, och den ursprungliga byggnadskroppen
omfattades av 15 fönsteraxlar med frontespis åt väster och mittrisalit med attika åt öster.
Exteriören, vita listverk på gul puts, ett fasadschema med både rundbågiga samt
rektangulära fönster, är typisk för senempiren. Bottenvåningen har putsrusticering medan
ovanförliggande våningar har slätputs och en takgesims sträcker sig kring byggnaden. Till
residenset hörde också brygghus och stall i två friliggande små flyglar åt öster, dessa ritades
av arkitektens bror Ludwig Hawerman och uppfördes några år efter huvudbyggnaden.

Bild 1. Residenset 1890. Ursprungliga byggnadskroppen med betonat mittparti och ett
fasadschema typiskt för senempiren. Fotografiet visar huvudfasaden mot öster där dörren till vänster om
frontespisen leder till representationsvåningen, dörren till höger leder in till kontorslokalerna.
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Sedan residenset uppfördes har anläggningens storlek mer än fördubblats. 1900-1901
ersattes flyglarna med två lite större friliggande flyglar efter ritningar av Fritz Eckert, för att
inrymma arkiv och lantmäterikontor. 1910 utökades huvudbyggnaden något åt norr genom
att en mindre byggnadskropp byggdes och samtidigt installerades centralvärme. Åren 1930-
1931 skedde sedan en omfattande ombyggnation efter ritningar av arkitekt Gustaf
Holmdahl då residenset utökades med sex fönsteraxlar åt vardera håll och flyglarna
byggdes samman med huvudkroppen. Även andra residens byggdes om under
1930-40-talen, ett led av en utredning av statens byggnadsverksamhet som konstaterade att
de flesta länsstyrelser hade påtaglig lokalbrist. Förlängningen av huvudbyggnaden är utförd
helt i anslutning till Hawermans formspråk och residensets karaktär ger idag ett
sammanhållet uttryck, men förlängningen avslöjas på vinden där den ursprungliga gaveln
syns och tegel sticker fram bakom putsen.

Länsstyrelsen hade från början sina expeditionslokaler i residensets bottenvåning medan de
två övre disponerades av landshövdingen. Funktionen som landshövdingens bostad, vilken
flyttades till en tillbyggd del under ombyggnaden på 1930-talet, och representationslokaler
finns kvar. Men redan under 1950-talet flyttade dock de flesta tjänstemän från länsstyrelsen
till en fristående byggnad intill. 1980 uppfördes länsstyrelsens nuvarande förvaltnings-
byggnad, ett stenkast bort från residenset i kvarteret Lagmannen, dit de sista
tjänstemännen flyttade 1994. Lokalerna i residensets bottenvåning, samt delvis plan två,
hyrs idag av privata kontor.

Bild 2. Sjukhussociala nämnden uppvaktar landshövdingen 1969.
De rundbågiga fönstren avslöjar att bilden är tagen i lokaler på bottenvåningen.
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Kulturhistorisk värdering
Residenset förklarades som statligt byggnadsminne 1974-12-30, Z1 Residenset, Östersund.
Den kan ses som inledningen till stadens omvandling under 1800-talets andra hälft, när
storstaden Östersund skulle manifesteras.

Residensets stora kulturhistoriska värde framgår i uttrycket för riksintresset Östersunds
stad, Z 27: Uttryck för byggandet under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med stenhus i mer
storstadsmässig skala och rikt utsmyckade villor. Offentliga och i stadsbilden framträdande byggnader och bebyggelse
som hör samman med funktionen som residens- och regementsstad.
Vidare står att Östersund är en residensstad som speglar svenskt stadsbyggande sedan 1700-talets slut och
en strävan att utveckla handel och förvaltning samt järnvägens betydelse för stadsutvecklingen vid 1800-talets slut.

Bild 3. Residenset idag, skiss över den östra fasaden från Gisterå Sjöstrand arkitekturs bygghandlingar

Målsättning med renoveringen
Det som föranlåg renoveringen var att behovet fanns att dela upp residensets
kontorslokaler för flera hyresgäster. Tidigare var lokalerna lämpade för en hyresgäst och en
anpassning var nödvändig för att kunna möta framtidens behov. Lokalerna behövde därför
delas upp i mindre enheter vilket bland annat innebär att pentryn finns i respektive
kontorsdel.

Antikvariskt resonemang
Eftersom residenset är ett statligt byggnadsminne gäller särskilda föreskrifter, vilka
fastställdes 1992-12-03:

1. Anläggningen får inte rivas.
2. Anläggningen får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
3. I huvudbyggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre

fast inredning.
4. Anläggningen skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och

underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett
sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

5. Området kring anläggningen skall hållas i sådant skick att byggnadens karaktär inte
förvanskas.

6. Om det av särskilda skäl enligt 6 § förordningen (1988:1229) om statliga
byggnadsminnen m.m är nödvändigt att ändra byggnadsminnet i strid med
skyddsföreskrifterna skall ansökan om tillstånd ges in till Riksantikvarieämbetet.

Det generella förhållningssättet under renoveringens var att upprustningen skulle göras
skonsamt med bibehållande av ytskikt och material i möjligaste mån. Ett av
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kontorsrummen gjordes om till pentry. Annars skedde inga större ombyggnader utan
renoveringen omfattade främst ommålning av väggar och snickerier samt rengöring av
befintliga golv. De flesta golven är täckta av linoleummattor och med undantag av ett rum,
där mattan var dålig, behölls de. Armaturer i kontorsrummen byttes ut till nya. En dörr
med glasparti som skilde två korridorer åt togs bort men flyttades istället till korridorens
andra ände.

Vid första byggmötet diskuterade den antikvariska sakkunniga och målaren hur
målningsarbetena i korridorerna skulle se ut. Samtliga rum har nämligen högt i tak där den
vita takfärgen går ner en bit på väggen. I korridoren förekommer pilastrar och det
bestämdes att takfärgen ska gå ner så långt att det täcker hålkälen, vilket är det traditionella.

För målningsarbeten för dörrar, lister och foder användes en lackfärg, det bästa hade varit
om dessa istället målades med en linoljefärg.

De djupa fönstersmygarna var målade i en vit kulör, men under renoveringen fick de
istället samma kulör som rummets väggar i övrigt. Inför kommande renoveringar i
residenset bör detta beaktas så att fönstersmygarna behåller sin vita kulör och framträder
mer i rummen.

Bild 4. Fönstersmygarna var innan renoveringen vita
men målades i samma kulör som väggarna fick.
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Beskrivning av utförda åtgärder

Beskrivning av lokalerna – generellt
På nästa sida följer en generell beskrivning av vilka färger och material som fanns innan
renoveringen samt en beskrivning över de åtgärder som skedde. De enskilda rummen
beskrivs sedan var för sig, nummervis efter ritningen nedanför.

Kontorslokalerna ligger i bottenvåningen, mot den västra fasaden och blickar ut över
residensträdgården, och det är rum med högt i tak. Längs med byggnadens riktning löper
två långa korridorer, 7 och 18 A, som möts i en mindre förbindelsekorridor, 18, som går
tvärs över byggnaden. Innan renoveringen skildes korridorerna åt av en dörr med glasparti
som satt mellan korridor 18 och 18 A men i samband med renoveringen flyttades denna
istället till andra änden av korridor 18 A, där huvudentrén till kontorslokalerna är.
Rummens väggar mot denna korridor består av en uppsatt skiva med glasparti.

Färg som användes under renoveringen
var av Engwall & Claessons Lasol Ceo
Matt emulsionsfärg, glansvärde 3.
Kulörer som användes:

Antikvit NCS S 0502-Y
Vit NCS S 0500-N
Sparv NCS S 1505-Y10R
Dun NCS S 1005-Y10R

Bild 5. Skiss från Gisterå Sjöstrand arkitekturs bygghandlingar, delvis
beskuren. Notera att det är en principskiss vilket innebär att kontoren
etc inte säkert inreddes som på bilden.

Siffrorna är ditsatta av författaren och är anpassade till
ritningar/bygghandlingar gjorda av Gisterå Sjöstrand arkitektur. (se
bilaga) De hänvisar till de rumsbeskrivningar som följer i rapporten.
De mörka aprikosfärgade partierna är åtgärdade under renoveringen.
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Golv Golven var i största utsträckning täckta av en linoleummatta medan några
hade trägolv. Linoleummattorna har en marmorerade mönsterstruktur som
går i beige och de flesta behölls men renoverades. Polishen avlägsnades, om
behov fanns slipades sedan mattan innan den rengjordes och försågs med ny
ytbehandling av vax eller matt polish.

Bild 6. Linoleummattorna har ett marmorerande mönster,
fotografiet är taget innan renoveringen.

I ett av rummen revs linoleummattan bort och det underliggande trägolvet
togs fram, detta slipades och oljades. Befintliga trägolv rengjordes och
oljades. På toaletten och i entrén mot trädgården var golven täckta av
klinker.

Väggar Innan renoveringen hade lokalerna genomgående aprikosfärgade väggar,
som med NCS:s linoljefärgslikare kunde fastställas till NCS S 0505-Y90-R.
Väggarna bröts av en horisontell rödmålad smalare bård, NCS S 3560-Y80-
R, och det vitmålade taket gick ner ungefär en meter på väggen. De djupa
fönstersmygarna var vitmålade.

Väggarna målades om i enhetlig färg och kulörerna skiljer sig åt mellan
rummen och skrivs ut i de enskilda rumsbeskrivningar som följer. Färg som
användes under renoveringen var av typen Lasol Ceo Matt emulsionsfärg,
glansvärde 3. Målning utfördes enligt Målarmästarnas riksförening,
”referensytor måleri”, klass 2 (ytor med lägre krav på ytjämnhet.)

Bild 7. Väggarna var innan
renoveringen målade i en ljus
aprikos kulör och bröts av en röd
bård innan takfärgen tog vid.
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Glaspartierna mot korridor 18 målades om i kulören antikvit. Innan
renoveringen var de indelade i tre horisontella rader uppdelade i rutor med
glas i övre raden och vitmålade gipsskivor i de två undre. Under
renoveringen tog väggarna ner och även den mellersta raden fick glasrutor, 6
mm härdat glas, innan de åter sattes på plats.

Bild 8. Vägg med glasparti mot korridor 18A.

Tak Taken målades i kulör vit och i rummen målades takfärgen ner ungefär 10
cm på väggen medan de i korridorerna målades ner något mer.
Färg som användes var av typen Lasol Ceo Matt emulsionsfärg, glansvärde 3.
Målning utfördes enligt Målarmästarnas riksförening, ”referensytor måleri”,
klass 2 (ytor med lägre krav på ytjämnhet.)

I kontorsrummen var undertak med akustikskivor uppsatta. Enligt
bygghandlingar skulle samtliga monteras ner och nya sättas upp, men vid
uppstartsmötet den 2009-11-25 bestämdes att i fall där undertaken utgjordes
av perforerade plattor skulle dessa istället behållas och målas om, medan
övriga moderna undertak skulle rivas bort. I korridor 18 A fanns ett
undertak med perforerade plattor, detta behölls medan de i kontorsrummen
revs bort och byttes ut.

De nya akustikplattorna sattes upp med släpp från väggen av ett avstånd på
ungefär 30 cm och så högt som möjligt med hänsyn till eventuella
installationer. För att erhålla god absorptionsförmåga var dock minsta
montagehöjd 10 cm från taket. Undertaket består av akustikplattor med slät,
vit matt yta. Fabrikat: Rockfon

Typ: Krios storlek 60x60x2,2 cm

Dörrar av trä
De flesta dörrarna är vitmålade spegeldörrar med tre fält, där det översta
fältet är störst, den understa näst störst och den mellersta minst. Dörrarna
målades i kulören antikvit. På insidan av dörren till förrådet 7 B fanns en
äldre grå färgsättning som även skymtade bakom flagad färg på dörrar i
korridorerna. Den ljusgrå färgen fastställdes med NCS:s linoljefärgslikare till
NCS S 2002-Y. Målning utfördes med lackfärg, glansvärde 35.
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Foder, socklar, lister etc
Innan renoveringen var de vita och de målades i kulören antikvit. Socklarna
är ungefär 15 cm höga. Målning utfördes med lackfärg, glansvärde 35.

Övrigt: Kring fönstren hängde vita gardiner och gardinsbeslag var fastsatta på
väggarna, under renoveringen togs beslagen bort i samtliga rum.
Rum 17 Grupprum saknade dock upphängning för gardiner.
I kontorsrummen hängde taklampor och dessa byttes ut mot nya som är lite
nättare. Nya vertikala kanaler för el och nätverksuttag monterades, se en
jämförelse i bilder 21 och 22 på sidan 18.

Bild 9. Övre bild till vänster: Sockel
i korridor och nyoljat golv efter
renoveringen.

Bild 10. Undre bild till höger: Dörr in
till kontorsrum 12 innan ommålning,
de målades i kulör antikvit. Lägg märke
till de kraftiga väggarna.

Bild 11. Undre bild till höger: I förråd
7 B var insidan målad i en ljusgrå
kulör.
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Beskrivning av lokalerna - rumsbeskrivning

7 B Förråd Golv: Enligt bygghandlingarna skulle en ny linoleummatta läggas ovanför
befintligt grått betonggolv, men golvet målades istället. Beslutet togs i
samråd med antikvarisk sakkunnig som inte hade något att invända.

Fabrikat: Beckers golvfärg plus
Kulör: Standard grå NCS S 3500-Y

Väggar: Väggar och undersidan av trappan (förrådet ligger under en
trapphall) målades i kulören antikvit.

7 & 18 Korridor
Golv: Trägolv
Vägg: Väggarna målades i kulören sparv medan den övre delen av väggen
samt fönsterväggen mot söder målades i kulören vit. I korridor 18 fanns
stuckatur kring brytningen vägg/tak vilken också målades i kulör vit.
Övrigt: Gardinbeslag vid fönstret mot söder och lampetter på väggarna
demonterades. För att skyddas under målningen av väggarna togs
takarmaturen, i form av hängande glaskupor, ner för att sedan sättas tillbaka.
Mellan korridor 18 och 18 A fanns en dörr med glasparti, denna flyttades till
andra änden av korridor 18 A.

Bild 12. Glasdörren i korridor som bytte plats, här
innan renoveringen.
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Bild 13. Fotografiet är taget i korridor 7 och Bild 14. Samma korridor efter renoveringen, väggarna
fönstret sitter på den södra gaveln. har fått ny kulör, gardinsbeslag samt lampetter på

väggarna är borttagna.

Bild 15. Korridor 18 mot dörren till trapphuset Bild 16. Samma korridor efter renoveringen. Golvet är
som leder till representationsvåningen. oljat och väggfärgen går upp precis till pilastrarnas
Lägg märke till hyllan för sladdarna uppe till hålkäl.
höger i bild.
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12 Kontor Golv: Linoleum
Väggar: Målades i kulören dun medan en befintlig skiva i en tidigare
dörröppning mot korridoren målades i kulör antikvit.
Tak: Undertaket var satt precis ovanför fönsternischerna. Skivor togs bort
och de nya akustikplattorna sattes upp högre.
Övrigt: En tavelskena som satt på en av väggarna togs bort.

Bild 17. Kontor nummer 12 innan renoveringen. Undertaket byttes ut och gardinbeslag vid fönster togs bort.

Bild 18. Samma kontorsrum efter renoveringen. Fönstersmygarna är nu målade i samma kulör som väggarna
och takhöjden har ökat.
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14 Förrum Golv: Brunt klinker från Höganäs
Väggar: innan renoveringen var de vita och de målades i kulören antikvit.
Övrigt: Hatthyllan vid dörren till toaletten revs bort och ett vitt städskåp av
fabrikatet Ballingslöv sattes in.

15 Toalett Golv: Även här låg brunt klinker från Höganäs och golv mellan förrummet
och toaletten gick samman. Toalettens golv byttes ut till annan klinker.

Fabrikat: Imola
Typ: Nordkapp storlek 98x 98 mm
Kulör: Grafit-brun

Väggar: Väggarna var tidigare målade i en ljus kulör men fick vitt kakel.
Fabrikat: Konradssons
Typ: Dream storlek 20x40
Kulör: Vit 5008, matt

Övrigt: Sockel och vägglist var av trä och dessa revs bort i samband med att
väggarna kaklades. Dörren är en slät vitmålad dörr. En förvaringsmöbel av
trä togs bort. Höganäsgolvet revs bort och vid första byggmötet frågade den
antikvariska sakkunniga varför det skulle bytas ut, men det fanns inget tydligt
argument. Toalettstol samt handfat byttes ut till nya och även dusch tillkom.

Bild 19. Fotografiet är taget från förrummet. Bild 20. Klinkergolvet från Höganäs är utbytt på
Hatthyllan monterades ner. toaletten och väggarna är kaklade.
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17 Grupprum
Golv: Trägolv
Väggar: Målades i kulören dun.
Tak: Befintliga akustikundertaket revs ut och byttes ut mot nytt, likt rummen
som används som kontor.
Övrigt: Taklamporna byttes ut och har samma utseende som lamporna i
kontorsrummen.

Bild 21. Rum nummer 17 innan renoveringen.

Bild 22. Samma rum efter renoveringen. Nya taklampor och mellan fönstren en ny vertikal kanal med el och
nätverksuttag. Golvet är rengjort och oljat.
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19 Kontor Golv: Linoleum
Väggar: Målades i kulören dun.

Bild 23. Övre bild. Innan renoveringen

Bild 24. Efter renoveringen. Takfärgen
är målad ungefär 10 cm nedanför det
nya undertaket.
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18A Korridor
Golv: Enligt bygghandlingarna var det tänkt att den befintliga
linoleummattan skulle rivas bort, men eftersom den var limmad mot
undergolvet och svår att få bort renoverades den istället.
Väggar: Målades i kulören sparv.
Övrigt: Glaspartiet med dörr som skiljde korridoren från korridor 18
flyttades från den ena till den andra sidan och skiljer nu kontorslokalerna
från en annan kontorsenhet. Det befintliga undertaket behölls.

Bild 23. Övre bild till vänster.
Fotografiet taget innan
renoveringen mot söder där
korridoren avslutas av en glasdörr.

Bild 24. Undre bild till vänster. Åt
andra hållet är det öppet mot fler
rum.

Bild 25. Samma vy som bild 24
efter renoveringen. Glasdörren är
ditflyttad och används som entré
till kontorslokalerna.



Antikvarisk rapport/ Residenset 2009  21

23 A Passage
Golv: Jämtländsk kalksten
Övrigt: Inga förändringar gjordes i detta rum. Entréöppningen mot
trädgården är ursprunglig, från 1840-talet, men någon gång genom historiens
lopp har den stängts igen för att åter öppnas upp 1999. Detta går att följa i
äldre bilder i Jamtlis arkiv och från bilder från 1930-talet är den igensatt.
Detta avslöjar sig också i byggnaden själv där tegel och äldre beslag syns
kring dörren. I samband med att dörren sattes in renoverades passagen och
fick sitt nuvarande utseende, stengolvet lades och väggarna målades om.

Bild 26. Övre bild. Detaljbild på
äldre dörrbeslag samt murverket.

Bild 27. Undre bild. Dörr ut till
trädgårdsanläggningen. Till höger
skymtar dörren till rum 23. På
andra sidan monterades ett pentry,
vilket gör att väggen åt andra hållet
är igenbyggd.
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23 Paus Störst förändring skedde i detta rum som gjordes om till ett pentry. Enligt
ritningarna skulle väggen med glasparti mot korridoren tas bort. Under
första byggmötet föreslog den antikvariska sakkunnige att den istället skulle
behållas och få likadant utseende som de övriga väggarna med glasparti. Den
var indelad i tre vertikala fält och den tidigare dörren i sista fältet togs bort
och är numera istället öppet.
Linoleummatta och undertaket var ditsatta efter väggen med glasparti, och
mattan var lagd så att den gick upp ungefär en decimeter på glaspartiet.
Linoleummattan hade även skador under element och kring dörren mot
passage 23 A.
Golv: Linoleummattan revs bort och ett underliggande trägolv togs fram.
Väggar: Väggarna målades i kulören sparv.
Tak: Det befintliga undertaket med akustikskivor revs bort och nya
akustikplattor sattes upp.
Övrigt: Ett 3,5 meter brett pentry sattes in mot väggen till rum 23 A Passage.
(se bilaga för närmare beskrivning av elektroniskutrustning samt skåp och
lådor) Den tidigare dörröppningen på väggen byggdes över, men dörren
sitter kvar och syns i rum 23 A.
I pentryt finns ett mindre kakelparti mellan de övre och undre skåpen:
Fabrikat: Konradssons
Typ: Rib storlek 10x30 cm
Kulör: Vit 5075, matt

Bild 28. Vänster: Rummet användes som kontor
och dörren leder till Passage 23 A. Denna
byggdes för i samband med att rummet gjordes
om till pentry

Bild 29. Höger: Linoleummattan var skadad vid
dörren samt under elementen och revs bort.
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Bild 30. Rum 23 Paus efter renoveringen med installerat pentry. Trägolvet under linoleummattan togs fram.
Lägg märke till glasväggens nedre kant där linoleummattan fortfarande syns.

Bild 31. Kontor 25 innan renoveringen.

25 Kontor Golv: Linoleum
Väggar: Målades i kulören dun
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25 A Kopieringsrum
Golv: Linoleum
Väggar: Målades i kulören antikvit
Tak: Det befintliga undertaket med akustikskivor byttes ut likt de i
kontorsrummen.
Övrigt: Gardinbeslagen togs bort och lamporna byttes ut mot nya.

Bild 32. Övre bild: Ett mindre utrymme
mellan två kontorsrum med rundat tak.

Bild 33 .Undre bild: Efter renoveringen
och väggarna målades i samma kulör som
dörrarna.
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26 Konferens
Golv: Linoleum
Väggar: Målades i kulören dun
Tak: Befintliga akustikskivor togs bort och nya sattes upp, likt
kontorsrummen.
Övrigt: Lampor och gardinbeslag togs bort och nya lampor monterades, likt
de i kontorsrummen.

Bild 34. Innan renoveringen

Bild 35. Efter renoveringen.
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Bilaga

Ritning A-40-1-21
Södra delen, rum 7B- rum 23

Ritning A- 40-1-22
Norra delen, rum 19- rum 26

Ritning A- 46-4-01
Paus- och toalettinredning
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(A1- FORMAT)

RESIDENSET ÖSTERSUND
Z1

2009-10-30 KJELL GISTERÅ

09-2287-32

BYGGHANDLING

CHEL CHEL

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

kyrkgatan 49
box 641

Gisteråsjöstrand Arkitektur

831 27 östersund
tfn 063-57 00 90
fax 063-57 00 92

gisterasjostrand.se

K / F

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11

12 13
14

15 17

18
19

20

21

21

21

23
PAUS

15
RWC / D

A B

D C

LITTERA BENÄMNING       BREDD

1 KYL/FRYS TYP ELECTROLUX ERB35255W EL LIKV  600
2 GRYTSKÅP C5-GH3-SF      500
3 LÅDHURTS B5       500
4 DISKBÄNKSKÅP D10-VENT     1000
5 DISKMASKIN TYP ELECTROLUX ESF45030W  EL LIKV  450
6 ÖVERSKÅP OF6H1-490-VENT     600
7 FLÄKTSKÅP FSF5       500
8 VÄGGSKÅP F5 MED PLATS FÖR MICRO,     500
 LUCKA MED HÖJD CA 490 mm    
9 VÄGGSKÅP F10       1000
10 VÄGGSKÅP F5       500
11 MICROVÅGSUGN ELECTROLUX EMS17216W EL LIKV
12 FLÄKT  ELECTROLUX EFT50466W M KOLFILTER EL LIKV  500
13 LJUSRAMPLIST PLAN 
14 BELYSNING UNDER SKÅP OVAN DISKBÄNK ENL ÖK MED BESTÄLLARE 
15 BÄNKSKIVA       ca 2520 
16 SPISHÄLL ELECTROLUX EHC30200X EL LIKV 

16

17 DISKBÄNKSBESLAG TYP NORDIC TECH RADIUS 80K EL LIKV 
18 STÄNKSKYDD AV KAKEL 
19 REDSKAPSSTÅNG AV ROSTFRITT BORTAT STÅL INKL KROKAR 1030 
20 SOCKEL 
21 FRISIDA 
22 BLANDARE ENL ÖK MED BESTÄLLARE 

22

23

23 PASSBIT        50  

A B B CAD

1

2

3
4

5

6

8

9

1010

10

LITTERA BENÄMNING  TYP

1 UPPSAMLINGSKORG BEF ÅTERMONT
2 TVÄTTSTÄLL  ENL ÖK MED BESTÄLLARE
3 SPEGEL   ENL BESKRIVN 
4 TORKRULLEHÅLLARE ENL BESKRIVN 
5 BELYSNINGSARMATUR ENL ÖK MED BESTÄLLARE 
6 WC-STOL   ENL ÖK MED BESTÄLLARE 
7 ARMSTÖD   BEF ÅTERMONT

7

8 DUSCHBLANDARE  ENL ÖK MED BESTÄLLARE
9 DRAPERISKENA   ENL BESKRIVN
10 KROK    ENL BESKRIVN

FÖRESKRIFTER
Mått anges i mm. Vänster- resp högerhängning enl
elevation.
Beteckningar på skåpinredning härrör sig till fabrikat
Ballingslöv.
OBS! MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATSEN FÖRE
BESTÄLLNING / TILLVERKNING.

STOMME
Skall utföras enl Ballingslövs standard el likv.
Kulör: Vit. Utifrån synliga skåpsidor förses med täcksidor i
omfattning enl uppställning. Stomme levereras med
erforderligt antal stödben.

SKÅPLUCKOR
Skall vara Ballingslöv Studio, målad el likv.
Kulör:  NCS S0500-N, vit
 
OBS! Om annat fabrikat än Ballingslöv väljs skall
luckor, passbitar, frisidor osv lackeras i specialfärg enl
ovan.

PASSBITAR, SOCKEL OCH TÄCKSIDOR
Synliga sidor och kanter utföres med ytbehandling och
kulör lika lucka. Sockel utföres obruten om ej annat
redovisas på uppställning. Kulör: NCS S0500-N, vit.
Ljusramplist skall vara Ballingslöv Plan el likv, kulör lika
lucka.
Kakellist skall vara 55 mm hög och ha samma
ytbehandling som lucka.

BÄNKSKIVOR
Bänkskiva skall vara av laminat, 30 mm tjock med rak
träkantlist 3 mm i oljad ek. Kulör: dfi 238, mörkgrå

BESLAGNING
Beslag som kan skadas eller skada snickerier under
transport monteras på plats. Förborrning utföres på
fabrik. Gångjärn och stängningsbeslag enl Ballingslöv
standard eller likv.
Barnsäkerhetsspärr monteras på knivlådor samt på
diskbänksskåp o dyl.

Handtag: HG 260, matt metall

Diskbänksbeslag skall vara underlimmat och levereras
komplett med vattenlås mm.

STÄNKSKYDD
Stänkskydd av kakel enl beskrivning. Omfattning enl
uppställning.

INREDNING
Inredning härrör sig till Ballingslövs standard.
De två översta lådorna i lådhurts pos 3 förses med
insatsfack i plast , b=500.
Lådor utan inredning förses med bottenmatta av gummi.
Diskbänksskåp förses med avfallssystem AHS 3.

UTRUSTNING
Spis förses med tippskydd i bakkant, ugnslucksskydd
samt hällskydd.

A-46.4-01
23 PAUS

1:20

23 PAUS
-1:20

15 RWC / D

15 RWC / D
-1:20
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