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Inledning
Residenset är Östersunds stads äldsta bevarade stenhus och statligt byggnadsminne sedan
1974. Hela bottenvåningen samt delar av våningen ovanför, i huvudbyggnadens norra del,
upptas av kontorslokaler. På den andra våningen finns 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 vindsutrymmen. I
flyglarna finns kontorslokaler och samlingsrum.

Statens fastighetsverk (SFV) ansökte 2011-06-01 om tillstånd för delvis ombyggnad av
representationsvåningen och tillgänglighetsanpassning av residenset. Till grund för åtgärderna
ligger ett förfrågningsunderlag i form av ritningar framtagit av Gisterås & Sjöstrand arkitekter,
daterade 2010-09-17. RAÄ lämnade 2011-06-08 tillstånd till ombyggnaden (RAÄ:s dnr 311-
1900-2011).

2011-08-24 ansökte SFV om ytterliggare tillstånd för ombyggnad, denna gång i
bottenvåningen. Riksantikvarieämbetet lämnade två tillstånd, 2011-08-25 för delvis ombyggnad
av bottenvåningen och 2011-08-26 för delvis ombyggnad av foajén i bottenvåningen (RAÄ:s
dnr 2875-2011). Till båda ansökningarna bifogades ritningar av Gisterås & Sjöstrand arkitekter,
daterade 2011-08-22.

Arbetet, som utfördes under vintern 2011 och våren 2012, delades upp i två huvuddelar:
huvuddel 1 och huvuddel 2. Arbetena med huvuddel 1 har innefattat bland annat ombyggnad
av foajé, kontor, reception och WC på plan 1 samt installation av hiss och modernisering av
storkök på plan 1 och 2 i huvudbyggnaden. Huvuddel 2 innebar en ombyggnad av
kontorslokaler, WC och pentry i norra flygeln samt utbyte av ytterdörr. Norra flygelns interiör
omfattas inte av byggnadsminnets föreskrifter och åtgärder är därför inte tillståndspliktiga.
Denna rapport beskiver åtgärderna för båda huvuddelarna.

Slutbesiktning skedde 2012-05-16 och två efterbesiktningar följde 2012-06-08 samt 2012-06-
15. 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 Veronica Trygg och Olof Edin,
medan rapporten är sammanställd av undertecknad. Besöksprotokoll, fotografier, ritningar och
andra handlingar som rör upprustningen finns i Jamtlis arkiv.

Arbetena avslutar en interiör renovering av residenset som har pågått sedan hösten 2009.
Hösten/vintern 2009 renoverades de kontorslokaler som ligger på bottenvåningen i
huvudbyggnadens södra samt mellersta del. Utförda åtgärder beskrivs i rapporten Residenset i
Östersund, ombyggnad av kontorsdelar 2009 (Rapport – Jamtli 2012:17). 2010 fortsatte renoveringen i
huvudbyggnadens norra del, bottenvåningen samt våningen ovanför. Detta beskrivs i Residenset i
Östersund, ombyggnad av kontorsdelar 2010 (Rapport – Jamtli 2012:31).

Östersund den 8 oktober

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 landshövdingen Anders Wasells eget
bostadshus, en träbyggnad i två våningar. 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, som Östersund fick sina första monumentala byggnader: Gamla
kyrkan, Gamla skolan samt länsresidenset.

Mellan åren 1846-1848 uppfördes det nuvarande länsresidenset efter ritningar av arkitekt
Johan Adolf Hawerman. Den tidigare träbyggnaden 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 betonat mittparti, mot väster i form av en frontespis.
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, uppförda runt 1850 efter ritningar av
arkitektens bror Ludwig Hawerman.

Den ursprungliga byggnadskroppen med betonat mittparti och totalt 15 fönsteraxlar, huvudfasaden mot öster.
Skuggan som faller i bildens nedre vänstra hörn är från en av de första flyglarna som revs när de nuvarande
tillkom vid sekelskiftet 1900. Bilden tagen ca 1890.
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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 arkitekt Fritz Eckert, för att
inrymma arkiv och lantmäterikontor. Eckert har bland annat ritat kungliga Hovstallet samt
Curmanska villan, båda i Stockholm. Flygelbyggnadernas fasader utgörs av rusticering och
sammanbinds således i formspråket till huvudbyggnadens bottenvåning. Taken är valmade.

Flyglarna uppfördes med hög sockel av natursten och rundbågiga fönster. En trappa i
natursten ledde upp till det centralt placerade dörrpartiet, även denna med rundbågig
utformning. Flyglarna hade enbart en våning samt inredd vindsvåning som fick ljus från
centralt placerade takkupor. Norra flygeln präglas dock idag av sin ombyggnation under 1930-
talet. En våning blev till två varför nya fönsteröppningar gjordes och fönstren gjordes istället
rektangulära samt kvadratiska. Till höger i bottenvåningen finns ett garage med garageport mot
gårdsplanen. Vindsvåningen användes som bibliotek och arkiv.

Fotografi taget på gårdsplanen vid
konung Gustav V och drottning
Viktorias besök 1911. Bredvid till
höger står landshövding Johan Widén
och hans hustru Ellen. Bakom syns
norra flygeln, i ursprungligt
utförande.

Norra flygeln byggdes om under
1930-talet i samband med att den
byggdes ihop med huvudbyggnaden.
Flygeln fick då två våningar istället för
en och garaget tillkom.

Fotografi taget på gårdsplanen 1948.
Den norra flygeln med garageport
syns i bakgrunden samt entrén i
tillbyggnaden mellan flygel och
huvudkroppen. Stor skillnad från det
tidigare utseendet. Gårdsplanen är
idag belagd med kullersten samt asfalt
och innehåller parkering. Entrépartiet
har förändrats och fick ny utformning
under denna restaurering.
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1910 utökades huvudbyggnaden något åt norr genom en mindre tillbyggnad och samtidigt
installerades centralvärme. Åren 1930-1931 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar
av arkitekt Gustaf Holmdahl, då huvudkroppen förlängdes med sex fönsteraxlar åt vardera håll
och flyglarna byggdes samman med huvudkroppen. Norra flygeln byggdes om och entrén till
norra flygel finns i den del som byggdes mellan huvudkroppen och flygeln. Även andra
residens byggdes till 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.

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 förvaltningsbyggnad, ett
stenkast från residenset i kvarteret Lagmannen, dit de sista tjänstemännen flyttade 1994.
Lokalerna i residensets bottenvåning, samt delvis plan två, hyrs idag av privata kontor.

2009 påbörjades en omfattande renovering av residenset kontorsdelar som pågått i flera
etapper. 2009 renoverades delar av bottenvåningens södra samt mellersta kontorsdelar, då de
anpassades för framtida behov med mindre kontorsenheter. Renoveringen innebar inga stora
förändringar utan främst ändringar i färgsättning samt nypolering av golv. 2010 renoverades
kontorsdelarna i huvudbyggnadens norra del, bottenvåningen samt våningen ovanför. Den
största förändringen här var att en dörr öppnades upp i den ursprungliga byggnadskroppen på
den västra fasaden, mot trädgården. När byggnaden uppfördes fanns på var sin sida av
frontespisen en dörröppning i mitten av fasaddelen men dessa byttes sedan ut till en
fönsteröppning. Möjligtvis skedde även detta i samband med 1930-talets ombyggnad när
residenset förlängdes och nya entréer tillkom. Dörröppningen var alltså ursprunglig och den
nya dörren anpassades i utformningen till befintliga dörrar längs fasaden. Interiört slogs två
rum samman till en, men i övrigt gjordes främst renovering genom ändring i färgsättning samt
att linoleummattor togs bort och befintligt trägolv under togs fram.

Kulturhistorisk värdering
Länsresidenset 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 motiveringen och 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.
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Målsättning med renoveringen
Arbetena 2011/2012 är en del av den omfattande renovering av kontorslokaler som pågått
sedan 2009. Den övergripande målsättningen är att skapa bättre möjligheter för att hyra ut och
använda byggnaden, genom att skapa mindre kontorsenheter. Denna renovering innebar en
ökad tillgänglighetsanpassning genom att en hiss installerades. Hissen underlättar främst
arbetet i storköket, när köket används vid middagar och sammankomster i
representationslokalerna men ökar också tillgängligheten för funktionshindrade. En
målsättning är också att renoveringen skulle gå varsamt till där det är viktigt att befintliga
trägolv skyddas. Befintliga trägolv som finns under linoleummattor togs fram och oljades.

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.

Renoveringen innebar att både föreskrift 2 och 3 ändrades, men tillstånd gavs av RAÄ
eftersom det bedömdes att det fanns särskilda skäl till åtgärderna och att byggnadsminnets
kulturhistoriska värden skulle kvarstå. De särskilda skälen var att åtgärderna gjordes för att få
bättre kommunikationer och förbättrad service för funktionshindrade, samt att skapa bättre
möjligheter för att hyra ut och använda byggnaden.

Interiört omfattas inte den norra flygeln av skyddsföreskrifterna varför arbeten där inte är
tillståndspliktiga. Att Statens fastighetsverk ändå valde att arbetena skulle ske under antikvarisk
medverkan är positivt, och var önskvärt från RAÄ. På så sätt görs en samlad dokumentation
över åtgärderna vilket för framtiden är viktigt, där gjorda åtgärder går att spåra.

Ytterdörren (en enkeldörr) till norra flygeln var utav aluminium som tillkommit under 1990-
talet för att skapa en handikappsentré. Dörren sitter i den del som byggde samman norra
flygeln med huvudbyggnaden och dörren byttes nu ut till en dörr i trä. Det fanns två förslag
som skissades fram av Gisterå & Sjöstrand arkitekter (se bilaga) där alternativ 1 anknöt till
huvudbyggnadens 1800-tals pardörrar och alternativ 2 med inspiration från södra flygelns
entré. Fastighetsägaren ansåg att alternativ 1 var att föredra eftersom denna återknöt till
huvudbyggnadens dörrar. Här gick åsikterna isär mellan fastighetsägaren och antikvarisk
sakkunnig som istället ansåg att dörren borde anpassas till den södra flygelns utformning,
eftersom dessa bättre stämmer överens i byggnadstid. Med vissa ändringar skulle därför
alternativ 2 vara att föredra. Alternativ 1 valdes efter fastighetsskötarens önskemål eftersom
han ansåg att södra flygeln inte har stor koppling till norra flygeln som präglas av 1930-talets
ombyggnation. Deras arkitektur skiljer sig åt och de ligger långt ifrån varandra medan
huvudbyggnadens dörrar finns i direkt anslutning. Båda alternativen kan motiveras.
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Bjälkarna som togs bort när hissen installerades märktes upp och förvaras på residensets vind.
Så mycket som möjligt av gamla foder och lister återanvändes. Nya profiler på dörrsockel har
nytillverkats då några av de gamla ej kunde återanvändas. Dock kunde profileringen på dessa
stundtals ha varit bättre.

Nytillverkad dörrsockel utan profilering, här på övre våningen. Befintlig beige linoleummatta ersatt med en grå.

De nya toalettdörrarna (på bottenvåningen) var tillverkade av laminat. För en byggnad med
denna status passar det bättre med mer gediget utförande med dörrblad av trä.
Toalettdörrarnas foder köptes färdiga på Gärdin & Persson. Inför framtida projektering kan
man tänka på att istället ta mått på befintliga dörrprofiler och specialtillverka efter dessa.
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Huvuddel 1- huvudbyggnaden

Huvuddel 1 är koncentrerad till huvudbyggnaden och innefattar ombyggnad av foajé, kontor,
reception och WC på plan 1 samt installation av hiss och modernisering av storkök på plan 1
och 2.

Beskrivning av lokalerna – generellt
På nästa sida följer en generell beskrivning av förekommande och nya färger samt material,
medan de enskilda rummen sedan beskrivs var för sig, beteckningar följer handlingarna. Från
Gisterå Sjöstrand arkitektur.

Golv På bottenvåningen var de flesta golven täckta av en beige linoleummatta med
marmorerande mönster. På ovanvåningen i lokalerna Storkök var de flesta golv
täckta av plastmatta. Dessa mattor togs för det mesta bort och ersattes med nya,
vilket framgår av rumsbeskrivningarna.

Ny linoleum: Ny platsmatta:
Fabrikat: Forbo Fabrikat: Forbo
Typ: Real Typ: Nordstar
Kulör: 3048, mörkgrå Kulör: 6710, silica

Några rum hade även ekparkett som slipades och oljades. På bottenvåningen i
några rum lades ny ekparkett som efterliknar den befintliga. Den nya parketten
utfördes av 14 mm obehandlade massiva stavar av ek, bredd ca 80 mm och
längd ca 900-1100 mm. Golvet slipades och oljades likt befintliga golv. Golvet
kom från Föllinge golv AB.

Toaletter fick nya golv av klinker:
Fabrikat: Imola
Typ: Nordkapp 98x98 mm
Kulör: Grafit-brun

Planen visar bottenvåningen.
Ritningar från Gisterå
Sjöstrand arkitekter,
färgmarkeringar ditlagda av
författaren och visar
ungefärlig avgränsning på
åtgärder.
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Väggar Väggar i kontorsrum var målade i en ljus aprikos kulör (som med NCS-
färgslikare kunde fastställas till NCS S 0505-Y90-R) och den vita takfärgen gick
ner en bit på väggen och skiljdes åt av en smal mörkröd bård (NCS S 3560-
Y80R).

Under renoveringen målades hela väggarna i samma färg, antingen
NCS S 0502-Y (antikvit) för kontorsrum, kapprum och reception eller NCS
S0500-N (vit) för toaletter eller liknande utrymmen. NCS S 1002-Y (ljusgrå)
användes i de rum som berörs av hissen eftersom dessa rum blev målade i denna
kulör år 2010. Färg som användes var Lasol Ceo Matt, glansvärde 3 och gjordes
enligt Målarmästarnas Riksförening ”referensytor måleri” i klass 2. (ytor med
lägre krav på ytjämnhet.)

Tak Taken var vitmålade och målades i kulören vit (NCS S 0500-N). Målning
utfördes av emulsionsfärg, Lasol Ceo Matt, glansvärde 3 och gjordes enligt
Målarmästarnas Riksförening ”referensytor måleri” i klass 2. Takfärg målades
ner ca 100 mm på väggarna.

Innerdörrar Vitmålade trädörrar som målades i kulör antikvit.

Hiss Hissen har tre stopp: bottenvåningen, ovanvåningen samt vindsvåningen. Hissen
nås i bottenvåningen via den entréhall som går rakt över byggnaden, från
gårdsplan till trädgårdssidan. Den går igenom de utrymmen som gjordes i
ordning 2010. I bottenvåningen i rum 31 Kontor och i ovanvåningen igenom
138 Kontor.

Residensets bottenvåning i norra delen. Ritningar
från Gisterå Sjöstrand arkitekter.
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Beskrivning av lokalerna – rumsbeskrivning

24 Kontor Golv: Befintlig ekparkett slipades och lackades, vilket frångick
förfrågningsunderlaget som angav att det skulle oljas.
Tak: Akustikundertak monterades. Fabrikat: Rockfon, typ mono 1800 X 1200 X
30 mm. Monterades med släpp från vägg på ca 300 mm och direktfärstes på läkt
för att möjliggöra kabeldragning ovanför. Stuckaturen målades i kulör vit.
Övrigt: Detta är den gamla sessionssalen. Befintlig takarmatur monterades ned
och förvarades i norra flygeln tills de sattes upp igen. Lös golvarmatur beställdes
och det diskuterades om de skulle vara silvriga eller vita och det bestämdes att de
skulle bli vita. Gardinbeslag togs bort. Fönstersmygarna var vita och målades i
kulör antikvit.

Under arbetes gång, täckpapp skyddar golven medan väggarna målas.

Efter: Golvet lackerades och väggarna fick ny kulör. De speciella taklamporna är återuppsatta.
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28 A Reception
Golv: Befintlig linoleummatta togs bort och ny ekparkett lades.
Övrigt: Detta rum var öppet mot 18B entré, vilket åtgärdades vid renoveringen
2010. Ett vitmålat glasväggparti sattes in mot korridoren som delar av
utrymmena, så att man kan passera från gårdsplanen till trädgården utan att gå
igenom privata kontor. På ritningen på sidan 12 syns att toaletter sattes in i rum
28 mot trädgårdssidan. Tidigare var det var det pausrum här. Gardinbeslag togs
bort och de vita fönstersmygarna målades i kulör antikvit.

Före: Fönstren vetter mot gårdsplanen. Väggarna är aprikosfärgade och vita där färgerna skils åt med en röd bård.

Efter: Samma vy. Golvet är nylagt och till vänster syns glasväggpartiet mot korridoren.
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28 B Kapprum
Golv: Befintlig linoleummatta togs bort och ny ekparkett lades.
Övrigt: Gardinbeslag togs bort fönstersmygen målades i kulör antikvit. Befintliga
lister målades och nya lister tillverkades som befintliga mot den nya väggen mot
toaletterna. Se även antikvariskt resonemang sida 9.

Mot trädgårdssidan. Här var det tidigare ett pausrum med ekparkett. Dess avgränsning kan ses på golvet som
skiljer sig från receptionsdelens tidigare linoleummatta.

Samma vy när väggarna mot kapprum och toaletter är under uppförande. Kapprummet är utanför toaletterna
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28 C & D RWC
Två nya toaletter byggdes vid kapprummet.
Golv: På golven och som sockel lades klinker. Tidigare var där parkett.
Väggar: Målades i kulör vit. Ett stänkskydd av kakel tillkom ovanför handfatet.

Fabrikat: Konradssons
Typ: Rib 10x30 cm
Kulör: Vit 5075, matt

Övrigt: I toaletten närmast ytterväggen, 28 C, togs gardinbeslagen bort och
fönstersmygen målades i kulör antikvit.

31 Kontor Detta kontor renoverades under 2010 års arbeten men eftersom hissen
monterades i ena hörnet i rummet (tillgång till hissen kan dock ej ske genom
detta rum) så behövdes lite göras även nu. Gipsskivorna som klär in hissen
målades i kulör ljusgrå vilken är samma som rummets övriga väggar. Hissen är
lite större och sticker därför ut en aning vid dörren till rummet. Vid
slutbesiktning var det därför en liten skarv där men denna jämnades ut till
efterbesiktningen. Sockeln kring hissen anpassades till befintliga.

Hissen sticker ut i dörröppningen,
skarven var från början skarp men
gick att avfasas vilket syns på bilden.
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Våning 2
Rum 129-136 är arbetslokaler för residensets personal, och innehåller bland annat kök, disk,
tvätt och omklädningsrum/kontor. (kallas Storkök i förfrågningsunderlaget) Här tillagas maten
som serveras i representationslokalerna, med dörr till residensets matsal. Lokalerna nås även
via separat trapphus i norr med ingång mot gården. Rum 138 Kontor tillhör de kontorslokaler
i norr som iordninggjordes under 2010 års arbeten, men berörs nu av arbeten eftersom
hisstrumman går genom detta rum.

Våning två, arbetslokaler för residensets personal. Ritningar från Gisterå Sjöstrand arkitekter.

129 Kontor/Omkl
Golv: Befintliga plastmattor togs bort och istället lades ny grå linoleummatta
Vägg: Enligt förfrågningsunderlaget skulle väggarna tapetseras men istället
målades väggarna. En utgångspunkt under renoveringen var att alla väggar
behandlas likt tidigare och man var osäker på om det varit tapetserade.
Övrigt: Detta rum blev något mindre genom att väggen mellan detta rum och
korridoren utanför revs och ny vägg gjordes istället ca 1 meter innanför. Detta
eftersom hissen behövde utrymme när den öppnar sig. Socklarna från väggen
som togs bort återanvändes. Klädskåp som fanns på vinden ställdes in här för att
användas för omklädning. Fönstersmygarna målades i kulör antikvit.

130 Korridor
Golv: Befintliga plastmattor togs bort och ny grå linoleummatta lades.
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Rum 129 kontor/omklädning som blev mindre. Innan respektive efter.

Rum 132 Städ Rivning av golvet har påbörjats i rum 138 kontor.
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130A Dusch Golv: Befintliga plastmattor togs bort och ersattes med nya.
Väggar: Enligt förfrågningsunderlaget skulle väggarna kaklas i anslutning till
duschen men istället kaklades samtliga väggar i höjd till övre dörrkarmen.
Väggen ovanför detta målades i kulör vit.

Fabrikat kakel: Höganäs
Typ: Harmony storlek 15x15 cm
Kulör: Vit H20100K, blank

Övrigt: Ny hygienutrustning monterades. Den tidigare duschen stod till höger
men nu placerades den på vänster sida av rummet.

130B Korridor
Golv: Befintliga plastmattor togs bort och nya linoleummatta lades.
Övrigt: Väggen mot rum 129 revs och ny vägg gjordes. Nya socklar anpassades
till befintliga i utförande. Istället för det stora frysskåpet som skulle monteras så
blev det två mindre frysskåp istället.

131 WC Enligt förfrågningsunderlaget skulle inga åtgärder ske i detta rum men på grund
av eventuellt läckage vid handfatet var golv tvunget att brytas upp. Ny plastmatta
lades och väggarna målades i kulör vit.

132 Städ Inga åtgärder utan befintlig klinker på golv och sockel behölls. Väggarna är
klädda med våtrumstapet.

133 Kök Golv: Befintlig plastmatta (beige) togs bort och ny (grå) lades in.
Väggar: Målades i kulör vit.
Övrigt: Stänkskyddet av kakel ovanför bänkutrustningen togs bort och nytt
stänkskydd av kakel tillkom. Fabrikat kakel: Höganäs

Typ: Harmony storlek 15x15 cm
Kulör: Vit H20100K, blank

Ny köksutrustning installerades. Efter önskemål från både den antikvariske
sakkunnige samt husfrun så sparades de två besticklådorna. Dessa försågs med
fyra hjul vardera så att de blev flyttbara mellan disk, kök och matsal. Vid
slutbesiktningen var dessa ännu inte målade men de skulle målas i kulör antikvit
och förses med en bänkskiva i ek- laminat som är enkel att torka av. Befintliga
glaskupor skulle bytas men det bestämdes att om de gick att få dimer-funktion
skulle de vara kvar. Detta gick att ordna och glaskuporna behölls.
Fönstersmygarna målades i kulör antikvit.
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Övre bilder: Köket innan renovering. Längst ner till höger i den vänstra bilden ses besticklådorna som behölls.
Nedre bild: Köket efter renovering, befintliga lampor kunde behållas.
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Rum 138, under pågående arbete med hissinstallation. Bilden visar bjälklaget mellan våning två och vinden,
fotografiet taget uppåt. Bjälkarna sågades av men sparades.

Rum 138 efter hissinstallationen. De avsågade bjälkarna förvaras på vinden.
Hissen tar upp ena hörnet.
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134 Disk Inga åtgärder utan befintlig plastmatta på golv behölls. Ny diskutrustning
installerades.

135A Hall Golv: Enligt förfrågningsunderlaget skulle det befintliga plastgolvet behållas men
detta revs bort för att få enhetlighet mellan korridorerna Därför lades istället ny
linoleummatta likt övriga korridorer.
Övrigt: Här sker ingången från trapphallen. Befintlig entrédörr åtgärdades för att
uppfylla kraven för brandskydd. Detta gjordes genom brandskyddsmålning samt
tätning med svällister innan dörren målades i kulör antikvit. Ny dörrstängare
monterades.

135B Korridor
Golv: Enligt förfrågningsunderlaget skulle det befintliga plastgolvet behållas,
men detta revs bort för att få enhetlighet med korridorerna och istället lades ny
linoleummatta.

136 Tvätt Dörren målades i kulör antikvit, utöver detta inga åtgärder. Golvet är täckt av
plastmatta.

138 Kontor Övrigt: I kontorets ena hörn installerades hisstrumman (se bilder föregående
sida). På detta våningsplan finns utgång åt båda håll, mot lokalerna storkök men
även mot kontoret. Mot kontoret används de enbart som nödutgång eller när de
ur tillgänglighetssynpunkt behövs. I och med installationen av hisstrumman var
bjälklagen mellan de två våningarna samt upp mot vinde tvungna att kapas av.
Dessa förvaras nu på vinden.
Vägg: De nya väggarna kring hisstrumman målades i kulör ljusgrå, vilken
överensstämmer med de övriga väggarna i rummet.
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Huvuddel 2- Norra flygeln
Huvuddel 1 är koncentrerad till Norra flygeln, vilken uppfördes kring sekelskiftet 1900.
Flygeln har tre våningar.

Beskrivning av lokalerna – generellt
På nästa sida följer en generell beskrivning av förekommande och nya färger samt material,
medan de enskilda rummen sedan beskrivs var för sig, nummervis efter ritningar som är
upprättade av Gisterå Sjöstrand arkitektur.

Golv De flesta golv var antingen täckta av en beige linoleummatta eller av ekparkett. I
flera rum fanns ekparkett under linoleummattan, dessa togs fram. Klammer och
spik som används för att fästa mattan togs bort där det gick, övriga spikar
donades ner. Hål efter spikar spacklades med ekfärgat spackel innan slipning.
Ekparkett slipades och oljades.
Ny parkett utfördes av 14 mm obehandlade massiva stavar av ek, bredd ca 80
mm och längd ca 900-1100 mm. Golvet slipades och oljades likt befintliga golv.
Golvet kom från Föllinge golv AB.

Ny linoleum: Ny platsmatta:
Fabrikat: Forbo Fabrikat: Forbo
Typ: Real Typ: Nordstar
Kulör: 3048, mörkgrå Kulör: 6710, silica

Toaletter fick nya golv av klinker:
Fabrikat: Imola
Typ: Nordkapp 98x98 mm
Kulör: Grafit-brun
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Olika golvmaterial: Nytt trägolv till vänster, bevarat trägolv i mitten som frilagts när linoleummatta togs bort samt
en mindre sektion med plastmatta innan trappan av kalksten tar vid.

Väggar Väggar i kontorsrum var målade i en ljus aprikos kulör (som med NCS-
färgslikare kunde fastställas till NCS S 0505-Y90-R) och den vita takfärgen gick
ner en bit på väggen och skiljdes åt av en smal mörkröd bård (NCS S 3560-
Y80R).

Under renoveringen målades hela väggarna i samma färg, den vanligaste var
NCS S 1002-Y (ljusgrå) som användes i samtliga utrymmen förutom toaletter
och trappa. När en kulör används på väggar som ej är i kulör ljusgrå skrivs detta
ut i rumsbeskrivningarna. De andra kulörerna är NCS S 0502-Y (antikvit) och
NCS S0500-N (vit). Färg som användes Lasol Ceo Matt, glansvärde 3 och
gjordes enligt Målarmästarnas Riksförening ”referensytor måleri” i klass 2. (ytor
med lägre krav på ytjämnhet.)

Tak Taken var vitmålade och målades i kulören vit (NCS S 0500-N). Målning
utfördes av emulsionsfärg, Lasol Ceo Matt, glansvärde 3 och gjordes enligt
Målarmästarnas Riksförening ”referensytor måleri” i klass 2. Takfärg målades
ner ca 100 mm på väggarna.

Sockel, lister, innerdörrar fönstersmygar,
Socklar, lister och innerdörrarna var vitmålade och målades i kulör antikvit.
Residenset har djupa fönstersmygar och även dessa målades i kulör antikvit.
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Beskrivning av lokalerna – rumsbeskrivning

36 B Entré Golv: Linoleummattan togs bort och enligt förfrågningsunderlaget skulle
befintligt ekparkett kompletteras med ny där sådant saknades men istället lades
ny parkett över hela golvet.

Ytterdörren i aluminium byttes ut mot en nytillverkad dörr i trä. Dörren har ett
dörrblad och utformningen anpassades till huvudbyggnaden dörrar. (se
antikvariskt resonemang s.9) Vid slutbesiktningen uppmärksammades att
dörromfattningen var målad brun som dörren. Detta gjorde att dörren
uppfattades som väldigt markant, och i handlingarna hade angivits att denna
även skulle målas i fasadfärd. Det var även en glipa mellan dörromfattningen
och stensockeln. Vid efterbesiktning var båda dessa saker åtgärdade: omfattning
var målad och sten hade ilagts i sockeln.

Markbeläggningen utanför entréerna tillgänglighetsanpassades. Utan för de tre
entréerna, två i huvudbyggnadens norra del samt 36 B, finns nu stenbeläggning i
samma nivå. Till denna går det att ta sig upp via två trappor samt en stenramp
längst med flygelns fasad. Stenrampen och den rundade trappen fanns sedan
tidigare medan en liten trappa i sten ledde till den vänstra dörren.

Norra flygeln – bottenvåning.
Ritningen kommer från Gisterå
Sjöstrand arkitekter.

Markbeläggningen gjordes om
och det går nu att ta sig mellan
de tre entréna i hörnet i samma
nivå.

Störst förändring skedde i nedre
högre hörnet på bilden, 48 paus,
som gick från förråd till pentry.
Befintlig toalett/dusch byggdes
om.
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Övre bilder: Ytterdörr till norra flygeln före
respektive efter, från aluminium till trä.
Dörromfattningen kring den nya dörren är ännu
inte målad i fasadfärg men detta utfördes senare.

Nedre vänstra bilden: Det nya entrépartiet,
dörromfattningen är målad i fasadfärg och
markbeläggning binder samman entréerna.

Nedre högra bilden: Stenläggning pågår
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42 Korridor Golv: Linoleummattan togs bort och den underliggande ekparketten togs fram.
Vid slutbesiktning kunde ses att flera klamrar satt kvar i parketten.

42A Förråd Inga åtgärder

42B Trappa Trappan av kalksten rengjordes. Konsolerna till handledarna målades i kulör
antikvit.

43 Kontor Golv: Befintlig ekparkett rengjordes och oljades.
Övrigt: Några skenor i taket togs bort. Vid slutbesiktningen uppmärksammades
att ett ventilgaller saknades i väggen mot kontoret bredvid. Vart det hade tagit
vägen visste ingen och eftersom det inte hittades böjdes ett galler till och sattes
upp till efterbesiktningen. Detta såg inte så bra ut och därför föreslogs att man
skulle köpa nytt från affären Kulturarvet som har gamla byggnadsdelar såsom
galler, fönster och beslag på lager.

44 Förråd Rum 44 nås genom kontor 47 och ligger ett trappsteg lägre än övriga rum. Detta
beror på att marken kring residenset lutar ner mot vattnet, och eftersom det här
tidigare fanns en ytterdörr mot passagen mellan huvudbyggnaden och flygeln var
ytterdörren då i nivån med marken. Numera finns en platsbyggd hylla i den
ursprungliga dörröppningen, denna har antagligen funnits där sedan
byggnadskropparna byggdes samman under 1930-talet. Taket är speciellt, och
består av flera tunnvalv av tegel eller betong mellan bärande järn eller stålbalkar.
Dessa valv var vanliga kring sekelskiftet 1900.
Golv: Befintlig linoleummatta togs bort och underliggande trägolv togs fram.
Övrigt: Hyllan målades i kulör antikvit.

Vänster bild: Rum 44 förråd. Valven i taket kan ses och hyllan sitter där det ursprungligen funnits en ytterdörr.
Höger bild: Rum 48 Paus efter renovering.
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45 Korridor Golv: Befintlig linoleummatta togs bort och det underliggande parkettgolvet
iordninggjordes.
Övrigt: Gamla namnskyltar som suttit vid dörrarna togs bort.

46 Kontor Golv: Befintliga ekparketten slipades och oljades.
Övrigt: Gardinbeslag togs och skenor i taket togs bort.

47 Kontor Golv: Linoleumattan togs bort och det underliggande parkettgolvet
iordninggjordes.
Övrigt: Skenor i taket togs bort.

48 Paus Golv: Linoleummattan togs bort och det underliggande parkettgolvet
iordninggjordes.
Övrigt: Pentryinredning monterades. Stänkskydd kaklades ovanför
arbetsbänkarna. Fabrikat: Konradssons

Typ: Rib 10x30 cm
Kulör: Vit 5075, matt

Rummet användes tidigare mer som förråd och hade en stor hylla längs väggen.
Denna samt gardinbeslag togs bort.

49A Passage
Golv: Befintligt linoleumgolv togs bort. Vid ett städskåp fanns även klinker som
togs bort. Det underliggande parkettgolvat iordninggjordes och på ställen där
detta saknades kompletterades med ny ekparkett.
Övrigt: En hatthylla togs bort och nytt städskåp monterades.

49B RWC/D
Golv: Befintlig plastmatta togs bort och nytt klinker lades in.
Övrigt: Hygienutrustning byttes ut mot ny. Kakel bakom duschen togs bort och
nytt kakel sattes upp.
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149 A Trappa
Trappan är av kalksten och den rengjordes. Väggarna målades i kulör antikvit.

149 B Korridor
Golv: Här ligger ett golv av kalksten som rengjordes.
Övrigt: Rutorna i fönstret mot huvudbyggnaden byttes för att uppfylla åsatt
brandklass. Fönstret tätades även för att konstruktionen i sin helhet skulle
uppfylla åsatt brandklass. Vid slutbesiktning uppmärksammades att ny glaslist på
mellanfönstret inte var målat.

149 C Korridor
Golv: Befintlig ekparkett rengjordes och oljades.

150 Kontor Golv: Befintlig ekparkett rengjordes och oljades.
Övrigt: Rutorna i fönstret mot huvudbyggnaden byttes för att uppfylla åsatt
brandklass. Fönstret tätades även för att konstruktionen i sin helhet skulle
uppfylla åsatt brandklass.

151 Kontor Golv: Befintlig ekparkett rengjordes och oljades.
Övrigt: Gardinbeslag och skena i taket togs bort

Norra flygeln – våning två.
Ritningen kommer från Gisterå
Sjöstrand arkitekter.
De tre fönstren mot
huvudbyggnaden, längst upp i
bild fick nya rutor för att klara
åsatt brandklass.
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Rum 149 B Korridor respektive rum 149 C Korridor. Båda golven bevarades och rengjordes.

152 Kop/Frd
Golv: Befintlig ekparkett rengjordes och oljades.
Övrigt: Hatthylla, väggskåp och rumskyltar togs bort. Rummet är smalt eftersom
det till höger finns två mindre rum, en toalett och ett städförråd. Till vänster
finns ett kontor (152 A) som skiljs åt genom ett glasväggparti. Glasväggen var vit
och målades i kulör antikvit.

152 A Kontor
Golv: Befintlig ekparkett rengjordes och oljades.
Övrigt: Gardinbeslag togs bort. Övrigt: Rutorna i fönstret mot huvudbyggnaden
byttes för att uppfylla åsatt brandklass. Fönstret tätades även för att
konstruktionen i sin helhet skulle uppfylla åsatt brandklass. Glasväggpartiet till
kopieringsrummet målades i kulör antikvit.

152 B WC Golv: Befintlig plastmatta togs bort och i stället lades klinker.
(St) Vägg: Väggar målades i kulör vit, stänkskydd av kakel sattes upp bakom

handfatet.
Övrigt: Innan renoveringen var detta rum städförråd och rum 152 C toalett.
Enligt förfrågningsunderlaget skulle dessa funktioner skiftas mellan rummen
genom att befintlig toalett i 152 C skulle flyttas över till detta rum men detta
gjordes aldrig. Eftersom rum 152 C är större ansågs det bättre om det fick vara
kvar som toalett.

152 C ST Golv: Befintlig plastmatta togs bort och istället lades klinker.
(Wc) Vägg: Väggar målades i kulör vit, stänkskydd av kakel sattes upp bakom handfat.

Övrigt: Rummet var innan renoveringen toalett men tanken var att det skulle bli
städförråd. Funktionen som toalett är dock kvar, se rumsbeskrivningen ovan.
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153 Kontor Golv: Befintlig parkettgolv rengjordes och oljades.
Övrigt: Detta rum upptar nästan halva våningsplanet med fönster åt tre
väderstreck. Taket stöttas upp av två pelare i stål. Dessa var målade i en ljusbeige
kulör men under kunde man på något ställe se att de tidigare varit mörkare.
Pelarna målades med täckfärg för metall, i kulör antikvit. Gardinbeslag togs bort.

Vänster bild: Innan renoveringen
Höger bild: Tidigare färglager kunde ses på ena
pelaren, någon gång har den varit brunbeige.
Nedersta bilden: Efter renoveringen
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249 Trappa Golv: Trappan var klädd med ett ytskick av linoleum. Denna togs bort och den
underliggande kalkstenen rengjordes.
Väggar: Väggarna målades i kulör antikvit.

250 Konferens/Bibliotek
Under flygelns valmade tak finns detta utrymme. Innan renoveringen var det tre
rum men gipsväggarna togs bort och nu är det istället ett större rum. Taket bryts
av tre större fönsterkupor.
Golv: Befintlig linoleummatta togs bort och ny linoleummatta lades in.

Tak
Ny takfläkt monterades samt ny kåpa över skorsten. På grund av säkerheten tillkom även en
plattform vid skorstenen, för annars har man ingenting att stå på om man behöver komma åt
fläkttrumman.

Norra flygeln – vindvåning.
Ritningen kommer från
Gisterå Sjöstrand arkitekter.
Tidigare var det tre mindre
rum som var inredda som
bibliotek. Innerväggarna togs
bort och numera är det ett
öppet rum.
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Vindsvåningen innan renoveringen. Innerväggarna togs bort. Rummet har tidigare fungerat som bibliotek.

Vindsvåningen efter renoveringen. Rummet är öppet och nytt golv är lagt.
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