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FÖRORD 

Vårt examensarbete är avslutning på Byggingenjörsprogrammet med inriktning på Produktion 
och Projektledning vid Högskolan i Halmstad. Vi vill rikta ett stort tack till huvudaktörerna 
Christer Wennerholm, Jan Wikström och Greger Johansson som möjliggjort dokumentation 
av fastigheten Kristen Munck 6. Vi tackar Byggnadsnämnden i Halmstad som bistått oss med 
information och ritningar om fastigheten. Vi uppskattar att vår handledare Bengt Hjort gav 
oss möjligheten att skriva om detta intressanta ändringsprojekt och tackar samtidigt för 
värdefulla och inspirerande synpunkter från honom som bidrog till att öka vår kunskapsnivå. 
Vi uppskattar även synpunkter och reflektioner på vårt arbete som våra opponenter bidrog 
med och som resulterade till att höja kvalitén på vår uppsats. 
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SAMMANFATTNING 

Vårt ändringsprojekt är beläget i centrala Halmstad, fastigheten Kirsten Munck 6. År 1994 
lades biografsalong ner som var belägen i fastigheten. En videobutik flyttade in och hyrde en 
del av ytan. Lokalen där biografen var belägen hade en takhöjd på nio meter och ett lutande 
golv. För att anpassa lokalen fick golvet jämnas till och ett tillfälligt tak sättas in för att den 
nya hyresgästen videobutiken skulle kunna flytta in. 
 
Ändringsprojektet sattes igång för två år sedan i samband med att videobutiken lades ner och 
ett kafé tog över lokalen. Den gamla biografens stora tomma volym gjordes om och det sattes 
in bjälklag, som gav två våningar till. Byggnaden skulle förberedas för en eventuell 
tillbyggnad. Ändringsprojektet har inte påbörjats tidigare på grund av att den tidigare ägaren 
fick sin inkomst via hyrorna från hyresgästerna i fastigheten. Vilket gjorde att han inte vågade 
riskera sin inkomst med att starta ett ändringsprojekt. Det blev annorlunda med de nya ägarna, 
som tog över fastigheten efter att den dåvarande ägaren gick bort. De hade redan en stabil 
inkomst och kunde därför ta den risken om detta ändringsprojektet medförde.   
 
Förutom att lokalen till kaféet skulle göras om så skulle även resten av den tomma och 
oanvända ytan sättas i bruk för att möjliggöra uthyrning till kontorslokaler. Huskroppen skulle 
förstärkas och grunden göras om. Ändrings- och tillbyggnadsprojekt av en gammal byggnad 
har fått lösas med unika tekniska lösningar. De unika konstruktionslösningarna är främst 
grundläggning och stabilisering. 
 
 
 
  



 

 
 

ABSTRACT 

Our adapting reconstruction project is located in the property of Kirsten Munck 6 in the 
central parts of the city of Halmstad. In the year of 1994 a cinema located in the property was 
closed down. A video store became the new tenant. This required a building adaptation 
mainly consisting of an adjustment of a leaning floor and the reduction of nine meter floor-to- 
ceiling height. The solution required an installation of a new wooden flooring.  
 
 
About two years ago the video store shut down and a coffee shop moved in, that is when then 
project started. The reason why the building was not rebuilt before was because the previous 
owner used the income from the building for his pension and didn't want to risk it by a 
rebuilding project. It was different with the new owners, who took over the property after the 
former owner passed away. They already had a stable income and therefore would not change 
a project of the building make a difference to their income and therefore they could take the 
risk a reconstruction could entail. 
 
It was not only the coffee shops premises that would be reconstructed but the whole part 
where the cinema once had been. The structure frame-work should be reinforced and the 
foundation should be reconstructed. This reconstruction and extension project of an old 
building has been solved with unique technical solutions. The unique design solutions apply 
mainly to the foundation and to the stabilization.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel anger vi bakgrund och innebörd av ett ändrings- och tillbyggnadsprojekt 
liksom studiens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Nordstrand (1993) kallas ombyggnad för ändring, eftersom ordet ombyggnad är svårt 
att definiera. Det som avser med en ändring är förbättringsåtgärder på en redan existerande 
byggnad i syfte att förlänga dess ”brukningstid”. Nordstrand (2008) skriver att i Plan- och 
Bygglagen tidigare har separerat på begreppen nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller 
annan ändring av en byggnad.  
 
År 1995 togs begreppet ombyggnad bort som ett juridiskt begrepp i Plan- och 
Byggsammanhang. Anledningen var svårigheter att dra gränsen för vad som är en 
ombyggnation när det gäller renovering, underhåll, förbättringsarbete eller en tillbyggnation 
eftersom skillnaderna kan vara ytterst små.  
 
Nordling och Reppen (2000) definierar begreppen enligt BÄR (Boverkets ändringsråd) på 
följande sätt; 

Ändring 
”Från och med den 1 juni 1995 har begreppet ombyggnad tagits bort ur plan- och 
bygglagstiftningen. Allting som inte är nybyggnation eller underhåll kallas nu för ändring. 
Ändringen kan vara tillbyggnation eller annan ändring”. 

Tillbyggnad 
”Med annan ändring avses åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning 
detta sker. Hit räknas alltså påbyggnad och utgrävning för källare, men inte att en vind 
inreds inom befintlig byggnadsvolym”. 

Annan ändring 
Med annan ändring (annan än tillbyggnad) avses yttre eller inre åtgärder som innebär 
ändring av till exempel planlösning, fasad, konstruktion, installationer eller byte av inredning 
och material i större omfattning än vad som följer av underhåll. Ändringsbegreppet är inte 
kopplat till om en byggnads brukstid förlängs eller inte utan utgår från åtgärden som sådan”. 
 

1.2 Syfte 
Syfte med denna studie är att redogöra för bakgrunden och utförandet av ett specifikt 
ändrings- och tillbyggnadsprojekt på fastigheten Kristen Munk 6. Motiveringen till att 
dokumentera ett ändringsprojekt som detta är att ändringsarbete är en viktig del av 
byggnadsarbete i Sverige då många fastigheter är i behov av stora och små ändringsarbeten. 
Det är viktigt att ta lärdom av de ändringsprojekt som görs för att eventuellt kunna föra de 
unika tekniska lösningar vidare till andra ändringsprojekt. Vi vill belysa och beskriva den 
mångsidiga problematik som uppkommit i ändringsprojektet och redogöra för unika tekniska 
lösningar. 
 
 



 

 
 

1.3 Avgränsning 
I vår arbete tar vi inte upp aspekter såsom ekonomi, kvalitét- och miljöstyrning, 
materialhanteringen samt kommunikation mellan de olika aktörerna i detta ändrings- och 
tillbyggnadsprojekt, vilket skulle innebära att vårt examensarbete skulle bli alltför omfattande.   
Vi koncentrerar oss istället på att beskriva unika tekniska lösningar på problem som 
uppdagats under ändringsprojektet.  
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2 TEORETISKA REFERENSRAMAR 
I teorikapitlet presenterar vi den teori som studien grundar sig på. Teorin har använts för att 
öka förståelsen inom området ändringsarbeten och för att underlätta utformandet av 
relevanta intervjufrågor. Vi redogör för olika teoretiska aspekter på ändringsarbeten. 
 

2.1 Ändringsprocessen 
Nordstrand (1993) menar att ändringsarbeten ingår i förvaltningsskedet, vilket innebär att 
förbättringsarbete sker på en befintlig byggnad till skillnad från nybyggnation. Nordstrand 
(2008) skriver att förstudie, program, projektering, upphandling och produktion sker på 
samma sätt vid nybyggnation respektive ändringsprojekt, med vissa avvikelser. Berörda parter 
vid en nybyggnation är entreprenör, projektör, leverantör, projektledare med flera är 
vanligtvis samma parter som vid ett ändringsprojekt. Den största skillnaden är egentligen att 
byggnaden vid ändring redan existerar vid byggstart. 
 

2.1.1 Skillnader mellan ändrings- och nybyggnadsprojekt 
Den största skillnaden mellan ändring och nybyggnation är att byggobjektet redan existerar 
när ett ändringsarbete ska påbörjas samt att det finns skillnader i byggbestämmelserna, 
myndighetshandlingarna och lagstiftningen menar Nordstrand (1993). 
 
Nordstrand (1993) skriver att förfrågningsunderlag, ersättningsformer och 
upphandlingsprocessen inte skiljer sig särskilt mellan nybyggnad och ändringsprojekt. Vid en 
nybyggnation är att det är lättare att räkna och redovisa mängd och att planeringen för 
utförandet blir mer exakt. Vilket underlättar för entreprenören att räkna fram ett anbud vid 
nybyggnation än vid ett ändringsprojekt. När det gäller arbetsmiljö, maskiner och 
arbetsmetoder kan det också finnas skillnader vid ändring respektive nybyggnation. 
Arbetsmetoder kräver stor arbetsyta kan till exempel inte tillämpas vid ändring eftersom 
utrymmena är begränsade och detsamma gäller för maskiner. Vissa maskiner kan vara för 
stora att ta in i byggnaden och detta måste lösas på ett alternativt sätt. 
 
Vid ändringsprojekt kan det fortfarande finnas hyresgäster kvar i byggnaden som aktörerna 
behöver ta hänsyn till. I vissa fall måste hyresgästerna placeras om till ett tillfälligt boende, 
medan ändringsprojektet pågår. Detta kommer att ställa krav på entreprenörerna att klara 
tidsaspekten under ändringsarbetet, så att hyresgästerna inte hamnar utan tak över huvudet 
menar Nordstrand (1993). 
 
Bygghälsan (1984) skriver att varje ändringsprojekt är unikt. Allt från utseendet, 
konstruktionen, användningssätt och kvalitén kan skilja projekten åt. Kulturmärkning kan 
också styra ändringsprojekten när det gäller hur mycket som ska bevaras, hur mycket som får 
ändras respektive byggherrens önskemål. Enligt Nordstrand (1993) kräver vissa byggnader 
mer varsam hantering än andra, eftersom ett kulturhus med konstnärliga särdrag, tekniska, 
historiska eller kulturhistoriska värden ska uppmärksammas. Det finns olika grader av 
bevaringsklasser och de kan skilja sig åt från byggnad till byggnad. 
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2.1.2 Ändringsprojekt allt vanligare 
Nordstrand (1993) uppger att ändringsarbeten på lägenheter ökade kraftigt mellan 1950-1992 
på grund av: 

• Möjligheter till statliga lån och bidrag för förbättrings- och ändringsarbete. 
• Bostäder byggda under miljonprogrammet (1965-1975) uppvisade brister som 

behövde åtgärdas. 
• Värdet av att bevara gamla byggnader blev intressant, miljövänligt och ekonomiskt 

mer fördelaktigt. 
• Nya konstruktioner, byggsystem och material testades och gav i vissa fall 

konsekvenser som ledde till bland annat röta, läckage, mögel med mera. Därmed 
krävdes ändringsåtgärder. 

• Genom tillkomst av nya regler fick äldre hus behov av nya installationssystem. 
 

2.1.3 Förberedelser med besiktning och kontroll 
Nordstrand (1993) skriver att innan ett ändringsarbete ska påbörjas bör en besiktning av 
byggnaden göras, detta för att större delen av byggnadens förutsättningar är osäkra. Det kan 
finnas ett flertal dolda fel som kan upptäckas under pågående ändringsarbete, som inte gick att 
förutse innan projektstart. 
 
Under ett ändringsarbete kan det vara svårt att veta vilka byggmetoder och tekniska lösningar 
som tidigare använts i den befintliga byggnaden. Det gäller då att hitta ritningar om den 
befintliga byggnaden, ritningarna bör finnas på Byggnadsnämnden eller hos fastighetsägaren. 
Det är viktigt med en undersökning av byggnaden eftersom ritningarna inte alltid stämmer 
överrens med verkligheten. En byggnad kan ha blivit ändrad flera gånger utan att ändringarna 
blivit dokumenterade.  
 
Enligt Bygghälsan (1984) kan skador ha uppstått på byggnaden genom åren som aktörerna 
ska tas hänsyn till och reparera. Nordstrand (1993) tar upp problematiken med att i äldre 
byggnader är det vanligare att handlingarna innefattar arkitektritningar, medan de tekniska 
beskrivningarna och installationsritningarna kan vara svåra att hitta. 
 
I en förbesiktning kontrolleras konstruktion, byggnadsdetaljer, funktion och olika 
byggnadsdelar. Genom att dessa kontroller och analyser kan byggnadens skick, bärförmåga 
och livslängd bedömas samt om det finns fuktskador, röta eller asbest som är dolda. Dessa fel 
åtgärdas då under ändringsprojektet Nordstrand (1993). 
 

2.1.4 Utformning 
Vid förstudien kan det vara lämpligt att diskutera vilka alternativ som är lämpligast för 
byggnaden. En ändring behöver inte alltid vara den bästa lösningen. Det varierar från projekt 
till projekt i förekommande fall kan det vara bättre att riva byggnaden, sälja den eller använda 
den till något annat än vad den är tänkt att används till Nordstrand (1993). 
 
Nordstrand (1993) skriver att vid ändring ska hänsyn även tas till hur myndigheterna 
behandlar ändringsärenden och vilka planer de har för byggnaden när det gäller kulturhus. I 
PBL anges vilka bestämmelser som ska uppfyllas som vid exempelvis tekniska- och 
brandsäkerhetskrav. Dessa krav kontrolleras av byggnadsnämnden att de har följts innan 
bygglovet kan beviljas. I en bygglovsansökan ska även ett hyresgästintyg bifogas, detta är 
underlaget för att hyresgästerna har godkänt det beslutade ändringsprojektet, eftersom 
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hyresgästerna har rätt att yttra sig när det gäller önskemål och krav de har vid planerade 
ändringsprojektet. I en bygglovsansökan ska ett hyresgästintyg bifogas vilket innebär att 
hyresgästerna har godkänt det beslutade ändringsprojektet. Hyresgästerna har rätt att yttra sig 
vad gäller önskemål och krav vid planerade ändringsprojekt. 
 
Gestaltning vid ett ändringsprojekt innebär; att kartläggning och planeringar görs av 
planlösningen för varje del och våning av byggnaden. Det som planeras för den befintliga 
byggnaden i gestaltningen är olika utformningar och fördelningar av olika ytor som till 
exempel hiss, förråd, tvättstugor, soprum, fönster, fasad, handikappstillgänglighet med mera. I 
detta skede bestäms även om hyresgäster i byggnaden ska vara kvar under ändringsprojektet 
eller inte. Resultatet sammanställs i ett så kallat åtgärdsprogram vilket ligger till grund för 
kalkyler. Genom åtgärdsprogrammet kan skillnaden mellan de nuvarande och de nya 
hyresintäkterna jämföras vad underhållskostnaderna kommer att ligga på och vad den totala 
ändringskostnaden Nordstrand (1993). 
 

2.1.5 Detaljutformning och arbetsritningar 
Vid utformningen utförs konstruktionsberäkningar. Ändringsarbetet kan innebära nya 
belastningsförutsättningar, håltagningar och installationskompletteringar som måste 
analyseras. Efter konstruktionsritningarna kan en reviderad tids- och kostnadsplan behöva 
upprättas menar Nordstrand (1993). 
 
Utformningen sker i projekteringens sista skede och här görs de återstående valen av 
exempelvis material, installations- och byggnadsdetaljer görs. Detaljutformningen medför att 
många beslut måste tas på arbetsplatsen under byggskedet eftersom till exempel dolda fel 
upptäcks. Detta är inget ovanligt vid ändringsarbeten. Dolda fel leder ofta till att en direkt 
ändring måste göras i planeringen och det kan medföra tidsförskjutning i schemat 
(Nordstrand, 1993). 
 
Enligt Bygghälsan (1984) är det viktigt att göra en besiktning innan en anbudskalkyl upprättas 
för att kunna planera och avgöra vilka maskiner och arbetsmetoder som kan användas, men 
också placering av bodar och planering av transporten, eftersom byggnaden redan finns och 
utrymmet kan vara begränsat. Detta kan i vissa fall leda till att det kan bli svårt att hitta 
tillräckligt med utrymme för de metoder som entreprenören räknat med, men även för bodar 
och transportvägar. Entreprenören gör en bedömning av detta genom att gå till arbetsplatsen 
och se hur det ser ut för att underlätta planeringen. 
 
Bygghälsan (1984) anger att vid byggstart ska det ha gjort en produktionskalkyl, kvalitetsplan 
och en produktionsplanering, som klargör följande: 
 

• Hur materialen ska tas in i byggnaden 
• Vilka arbetsmetoder ska användas 
• Vilka maskiner och redskap ska användas 
• Var avfalls stationerna ska placeras 
• Var hyresgästerna ska ta vägen 

 
Ovanstående är huvudpunkterna som måste lösas innan en anbudskalkyl upprättas. 
Planeringen vid ett ändringsprojekt kan sägas vara ett projekt i sig, Nordstrand (1993). 
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Att arbetsmomenten kommer i rätt ordningsföljd är väsentligt eftersom det fysiska utrymmet 
är begränsat vid ändringsprojekt. Arbetsmomentens ordningsföljd styrs av tidsplanen för att 
arbetet skall kunna flyta på utan att problem uppkommer och för att uppnå en bra arbetsmiljö. 
Vid ändringsprojekt kan det vara tättbebyggt och därför bör det upprättas en noggrann APD-
plan enligt Bygghälsan (1984). 
 

2.2 Arbetsmiljön 

2.2.1 Asbest 
Det första momentet före håltagnings- och rivningsarbete påbörjas i ett ändringsprojekt är att 
fastställa huruvida det finns asbest i byggnaden. Detta görs genom okulärbesiktning, analys 
eller provtagning, Bygghälsan (1984). Finns asbest i byggnaden, kräver detta ofta en sanering 
som genomförs av yrkesmässiga personer Wikipedia (2010). Enligt Bygghälsan (1984) är 
asbest ett hälsofarligt byggmaterial som användes flitigt förr som brandskydds- och 
isoleringsmaterial. Materialet användes bland annat i isolering av rör, fasadskivor, baksidan 
av plastmattor, ventilationstrummor och värmepannor. Nationalencyklopedin (2010) anger att 
materialet i Sverige förbjöds år 1979 efter att det upptäckts att materialet var 
cancerframkallande och något senare totalförbjöds asbest inom EU. 
 

2.2.2 Håltagning och rivning 
De arbetsmoment som bidrar till de största arbetsmiljöproblem i ett ändringsprojekt är 
håltagnings- och rivningsarbeten. Dessa arbetsmoment ger en miljö av damm och buller, och 
därför görs dessa moment i början av projektet före själva byggnadsarbetet påbörjats. 
Personal som arbetar med stomkompletteringar ska inte behöva utsätta sig för damm som kan 
förekomma vid håltagning. Vid rivning är detta inte lika lätt. Här tillämpas metoder för att 
riva sektionsvis genom att sätta plast för öppningar, vilket skapar ett undertryck i sektionen 
och genom att dra slangen genom ventilationsaggregatet och ut, kan dammet sugas ut ur 
byggnaden. Rivning av skåp, installationer, köksinredning, och badrumsinredning kan vara ett 
tungt arbetsmoment eftersom detta oftast utförs manuellt. För att minska olycksfall och 
arbetsbelastning bör dessa installationer transporteras ut ur byggnaden via exempelvis en hiss 
eller en kran enligt Bygghälsan (1984). 
 

2.2.3 Damm 
Om damm innehåller kvarts kan detta ge skador på andningsorganen. Det finns därför idag 
bestämmelser gjorda av arbetarskyddsstyrelsen på hur sådana arbetsmoment bör utföras. De 
effektivaste metoderna är att använda sig av utrustningar som är försedda med utsug vilket 
fångar dammet precis där det bildas anser Bygghälsan (1984). 
 

2.2.4 Transporter 
Bygghälsan (1984) skriver att en byggnads utformning och omgivning begränsar 
transportvägarna och var material kan tas in vid ett ändringsprojekt. Det är inte alltid lika lätt 
som vid nybyggnation därför löser de detta genom att ordna olika intagsöppningar. Vilket kan 
innebära öppningar i taket, om fönster och balkongöppningar inte räcker till. Planeringen för 
transporter måste kartläggas noga för att undvika tunga och onödiga lyft. Det är viktigt att 
veta hur mycket material som ska tas in och vilka hjälpmedel som ska användas så att 
ändringsprojektet kan flyta på och inte störs av vissa arbetsmoment som inte kan utföras på 
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grund av för trångt utrymme. Hiss och kran är de vanligaste sätten att transportera bland annat 
material in och ut ur byggnaden vid ändringsprojekt. Det finns olika sorters hissar och kranar 
beroende på vilken kapacitet som behövs. 
 

2.2.5 Tillfällig elanläggning vid ändringsprojekt 
Vid stora ändringsprojekt med behov av till exempel maskiner eller annan elektrisk utrustning 
som kräver stor strömkapacitet, klarar inte alltid byggnadens strömförsörjning av detta. Vilket 
kräver att en tillfällig elanläggning som består av en huvudcentral, fördelningscentral och en 
undercentral behövs Bygghälsan (1984). 
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3 METOD 
I metodkapitlet anger vi hur har fått fram kunskap som vi använder till studien. Vi redogör för 
forskningsansats, litteraturgenomgång, respondenter, metod för datainsamling och 
dataanalys samt studiens trovärdighet. Vi beskriver även hur insamlingen av data utförts.   

3.1 Forskningsansats 
Vi använder oss av en kvalitativ ansats som enligt Jacobsen (2002) ger en djupare kunskap i 
vår studie. Enligt Backman (1998) är fallstudier bra att använda i studier där studieobjektet är 
väldigt komplext. Genom intervjuer erhåller vi bättre och djupare förståelse och bättre data 
om vad som pågår i ändringsprojektet av denna specifika byggnad samt djupare förståelse till 
eventuella svårigheter som kan ha uppstått under processens gång. 
 
Vår studie utgår från dokumentation av ett ändrings- och tillbyggnadsprojekt av fastigheten 
Kristen Muck 6 i Halmstad. Vi har utformat dokumentationen så att det empiriskt går att 
undersöka. I vår studie valde vi det kvalitativa angreppssättet, där vi utgick från intervjuer. En 
kvalitativ ansats är flexibel på sådant sätt att problemformulering och syfte kan ändras och 
omformuleras allt efter att studie pågår Jacobsen (2002).  
 
Vi har genomfört en blandning av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer där vi har 
riktat in oss på personliga intervjuer. Enligt Denscombe (2009) innebär semistrukturerade 
intervjuer så att intervjuaren har en lista över ämnen som ska besvaras men att intervjuaren är 
flexibel vid ordningsföljden vilket medför att intervjuaren kan utveckla sina idéer och tala mer 
utförligt om ämnet. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren ska hålla sig undan så 
mycket som går. 
 
Enligt vår uppfattning passar denna blandning av intervjuer vår studie, vi har några frågor 
som vi vill få svar på samtidigt som vill vi att respondenterna ska kunna prata fritt om 
ändringsprojektet för att få med detaljer i dokumentationen. Denscombe (2009) skriver att 
personliga intervjuer underlättar granskning eftersom det bara är en persons idéer som 
forskaren behöver sätta sig in i samt att det bara är en person att följa genom intervjun. 
 

3.2 Alternativa metodval 
Det alternativa metodvalet en kvantitativ ansats som innebär att enkätundersökningar görs 
istället för intervjuer Jacobsen (2002). En kvantitativ ansats är tillämplig för stora 
undersökningar för att in information. Fördelen med den kvantitativa ansatsen är att det är 
lättare att hantera samt få fram grunddragen eftersom det går att strukturera upp 
informationen. Nackdelen är att det inte går att ställa ytterligare frågor vilket medför att det 
blir ytliga svar med den kvantitativa ansatsen. Det finns även risk att frågorna i en 
enkätundersökning kan missförstås och möjlighet att förklara frågan saknas.  
 
Vi valde dock att inte använda oss av den kvantitativa ansatsen då vi ansåg att vi kunde få ut 
mer genom en kvalitativ ansats där vi kan ställa följdfrågor och på så sätt få en större 
förståelse för och lärdomar om ändringsarbeten. Vi utför en begränsad undersökning vilket 
också gör att den kvalitativa ansatsen mer lämplig. 
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3.3 Litteraturgenomgång 

3.3.1 Sekundärdata 
Enligt Jacobsen (2002) bör forskarna fundera över vem som har tagit fram och samlat in 
informationen, trovärdigheten bör värderas, samt vilka fel som informationen kan innehålla. 
Sekundärdata är den informationen som inte är införskaffad av forskaren själv.  
 
Vi började med att samla in sekundärdata, för att kunna skapa en bred grund för vår fortsatta 
studie om ändringsarbete. Vi har tagit del av olika böcker om ändringsarbete ett tema som inte 
har varit lätt att hitta. Vi har noterat att det inte finns mycket skrivet om 
ombyggnation/ändring av kulturmärkta hus. Viss information har vi hittat på 
Högskolebiblioteket i Halmstad. Inför vårt arbete har letat efter sökord som byggprocess, 
ombyggnation, ändring, kulturmärkt och byggproduktion. 
 

3.3.2 Primärdata 
Primärdata är en förstahandsrapportering vilket innebär att informationen samlas in direkt från 
källan, alltså information som inte har varit insamlad eller publicerad tidigare. Enligt Jacobsen 
(2002) ska data vara av ett visst slag eller till ett speciellt syfte. Det finns fyra 
tillvägagångssätt för insamling av kvalitativ data;  

• öppen gruppintervju  
• öppen individuell intervju (kan exempelvis vara samtal mellan respondent och 

intervjuare med frågor som inte är helt bestämda i förväg) 
• observation  
• dokumentsökning 

 
För att öka vår kunskap ytterligare, i studien om ändrings- och tillbyggnadsprojektet av 
fastigheten Kristen Muck 6, besökte vi Stadsbyggnadskontoret i Halmstad. Där fick vi 
information om byggnaden bland annat genom att ta del befintliga ritningar. Vi tog även 
kontakt med Kultur och Miljö - Halland eftersom vi genom Stadsbyggnadskontoret fick reda 
på att det var någon form av kulturmärkning på byggnaden ifråga. 
 
 

3.4  Empirisk studie 

3.4.2 Val av respondenter 
Vi har valt att intervjua huvudaktörerna i ändringsprojektet vilka vi identifierade till; ägaren/ 
arkitekten, projektledaren, konstruktör och platschefen. Vi valde ut dessa personer för att de 
kan tillhandahålla den viktiga information vi behöver för att kunna genomföra denna studie. 
Genom att intervjua ägaren/arkitekten kan vi få reda på varför de vill göra en särskild ändring 
av byggnaden samt hur de tänkt när de ritade ändringarna. Projektledaren/konstruktören kan 
berätta för oss om de tekniska lösningar och vad som varit problem. Platschefen på 
byggarbetsplatsen kan berätta för oss hur allt blev i verkligheten, huruvida det gick att följa 
ritningar, vilka problem som har uppstått och hur de har fått lösa detta samt ge oss möjlighet 
att besöka arbetsplatsen. Vid intervjuerna använde oss av en bandspelare, utöver detta 
antecknade vi vad som framkom under intervjun i fall det skulle uppstå något problem med 
inspelningen. 
 
 



Metod 

9 
 

3.4.3 Metod för datainsamling 
Vi använde en intervjuguide för att kunna samla in information från våra respondenter. Vi 
använde olika intervjuguider till olika respondenter för att kunna få fram bästa möjliga 
information. Eftersom varje respondent kan ge olika sorters data på grund av den särskilda 
kunskap de besitter inom sitt område för detta ändrings- och tillbyggnadsprojekt. 
Intervjufrågorna har vi utformat utifrån den kunskap vi har samlat in inför denna studie. 
 
Enligt Jacobsen (2002) är det bra att använda sig av bandspelare eftersom detta bidrar till att 
intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun. Respondenterna spelades in, samtidigt som en 
av oss skrev ner det som respondenterna sa under intervjun. Genom att vi spelade in varje 
intervju förlorade vi ingen viktig information som vi hade kunnat göra om vi endast hade 
skrivit ner det som sagts. Detta minskar även risk för eventuella feltolkningar. Eftersom vi 
spelade in intervjuerna kunde vi koncentrera oss bättre på respondenterna och ge dem vår 
uppmärksamhet. Respondenterna godkände att vi kunde spela in intervjun. Intervjuerna 
utfördes på en plats som respondenterna själv fick välja, vilket gjorde att de kunde känna sig 
bekväma med miljön. 
 
Nackdelen med att spela in respondenterna är att det medför ett omfattande efterarbete, 
eftersom hela intervjun bör skrivas ner efteråt. Jacobsen (2002) säger också att den insamlade 
informationen är ostrukturerad och vilket gör det svårt att strukturerar det insamlade 
materialet. 
 

3.4.4 Metod för dataanalys 
Enligt Jacobsen (2002) innebär kvalitativ dataanalys att beskriva, systematisera, kategorisera 
och kombinera information av det som samlats in. Efter genomförda intervjuer började vi med 
att strukturerar upp den insamlade information för att kunna få en helhetssyn. Genom att göra 
detta kunde vi se vilken data som verkligen var relevant för vårt arbete. Efter varje intervju 
skrev vi ner allt som hade sagts under respektive fråga. Detta gjorde att vi lätt kunde hitta det 
vi letade efter för att kunna göra en bra dokumentation. 

3.5 Trovärdighet 

3.5.1 Validitet 
Validitet visar på hur insamlad data stämmer överens med verkligheten. Validitet kan delas in 
i tre undergrupper; inre validitet, yttre validitet och begreppsvaliditet. Den inre validiteten är 
att undersökningen påverkas av mätinstrumenten samt hur de är formulerade. För att kunna 
öka den inre validiteten är det viktigt att de skriftliga källorna är godkända av andra forskare 
inom det aktuella området, Johannessen & Tufte (2003). Merriam (1994) menar att inre 
validitet syftar till att ange i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med verkligheten 
medan yttre validitet beskriver i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga i andra 
situationer än den undersökta. Thurén (2004) anser att validitet innebär att undersöka det en 
person vill undersöka och inget annat.  
 
I vår studie är intervjuerna och skriftliga källor som består av teoridel och ritningar vårt 
mätinstrument. Våra intervjuer är en pålitlig informationskälla som kan ge oss ett svar på den 
verklighet som sedan kan mätas i vår studie. Vår studie har hög inre validitet genom att 
primärdata insamlats från olika respondenter. 
 
En yttre validitet enligt Johannessen och Tufte (2003) är att urvalet av de intervjuade 
representerar populationen och att en generalisering kan göras. Populationen i vår studie är de 



Metod 

10 
 

personer som är involverade i ändringsprojektet samt de som vill läsa om ett unikt 
ändringsarbete. Eftersom det är till dem detta material kommer att vara representativt för. 
Studien kommer i sig ha en låg yttre validitet eftersom denna studie bygger på en kvalitativ 
ansats vilket gör att generaliseringen är låg. 
 
Begreppsvaliditet tar upp relationen mellan det som undersöks och den insamlade 
informationen, Johannessen & Tufte (2003). Ändringsarbeten och ändringar av detta slag är 
unika vilket gör det svårt att hitta tidigare forskning.  Begreppsvaliditeten i vår studie kommer 
att bygga på den insamlade informationen som i största utsträckning kommer från våra 
respondenter och kommer att föra oss framåt i vår studie och det studerade området. 
 

3.5.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses graden av tillförlitlighet i mätinstrument, med andra ord i vilken 
omfattning samma värde skulle erhållas om studien upprepades. All insamlad empiri ska vara 
tillförlitlig och trovärdig och inte innehålla några större mätfel, Johannessen och Tufte (2003). 
En undersökning med en hög reliabilitet innebär att empirin är tillförlitlig och trovärdig. Om 
en undersökning har en god reliabilitet innebär detta att undersökningen inte har påverkats av 
personerna som genomfört den, Johannessen & Tufte (2003).  
 
De intervjuade respondenter har inte fått samma frågor under intervjutillfället på grund av att 
vi är intresserade av olika frågeställningar från varje respondenten. Vi vill helt enkelt ta del av 
information om ändringsarbeten inom deras respektive kunskapsområden. Johannessen och 
Tufte (2003) skriver om intervjuareffekten och när intervjuaren påverkar respondenten. Vilket 
betyder att intervjuarens närvaro kan medföra att respondenten uppträder på ett onaturligt sätt. 
Det finns även en risk att respondenten kan märka att intervjuaren blir uttråkad under 
intervjun vilket kan resultera i att respondenten hittar på svar som gör att intervjuaren känner 
sig nöjd med svaren. 
 
Johannessen och Tufte (2003) nämner även kontexteffekt som innebär att platsen som 
intervjun äger rum kan ge ett visst resultat av intervjun. Vi utförde våra intervjuer där 
respondenten så önskade vilket resulterade i att två intervjuer förlades till deras respektive 
arbetsplatser medan beställare/arkitekt träffade vi på ett konferensrum på Stadskontoret i 
Kungsbacka.  
 
Vi tror att respondenterna har känt sig bekväma med att vi varit lyhörda för deras val av 
mötesplats och att de därför gett oss korrekta och pålitliga svar. Vi anser att detta ökat 
reliabiliteten eftersom vi vistats i en miljö som respondenterna valt och känt sig trygga med. 
Ett faktum som gjort att de kunnat föra en diskussion och känt sig mer bekväma med 
situationen. 
  

3.6 Metodkritik/Källkritik 
Kvalitativ ansats är resurskrävande och medför stort bakomliggande arbete, Jacobsen (2002). 
Forskaren uppfattas som det viktiga mätinstrumentet och forskaren kan påverka 
informationen som samlas in och tolkas. Intervjun är en kommunikation mellan forskare och 
den intervjuade och de kan påverka varandra. Vilket är oundvikligt men kan reduceras genom 
forskaren är medveten om situationen vid intervjun och tolkningen av data, Kvale (1997). 
Hade vi valt den kvantitativa ansatsen hade det varit mer tidskrävande och kanske inneburit 
att vi inte kunnat komma ut på arbetsplatsen och sett helheten av ändringsprojektet på grund 
av tidsaspekten.  
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Under uppsatsen har vår ambition varit att använda både nya och vedertagna källor där det 
varit möjligt. Davidsson och Patel (1991) menar att för att få en nyanserad bild av ämnet skall 
många källor användas och där litteraturen anger andra källor skall forskaren försöka nå den 
ursprungliga källan. Enligt Holme och Solvagn (1995) skall källmaterialet kunna ge en saklig 
bild av källorna och tendenser som de anger.  
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4 DOKUMENTATION AV PRIMÄRDATA 
I detta kapitel presenterar vi insamlad information från genomförda intervjuer. Här redogör 
vi fakta för byggnadens historia, planering, utförande och unika tekniska lösningar. 

4.1 Byggnadens geografiska läge 
Byggnaden är belägen i centrala Halmstad vid Nissan. Den är omsluten av Storgatan, 
Klammerdammsgatan och Hamngatan. Klammerdammsgatan ligger på byggnadens södra 
sida, Hamngatan i öster vid Nissan och Storgatan i väster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1 Fasad mot söder det vill säga mot Klammerdammsgatan - befintliga byggnaden 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 4:2 Fasad mot söder - byggnaden efter ändring och tillbyggnad på andra huskroppen 
 

4.2 Historik 
År 1934 köpte Ivar Wennerholm byggnaden Kristen Muck 6. Byggnaden bestod av två 
huskroppar. Den första huskroppen utgjordes av ett tvåvånings bostadshus och den andra av 
en magasinsbyggnad, utformat som ett L med innergård, se figur 4:1. Ivar Wennerholm ville 
renovera den andra huskroppen och få in hyresgäster, vilket gjorde att han byggde om 
magasinsbyggnaden till en biograf. Han byggde även till en våning och totalrenoverade den 
första huskroppen. I lägenheterna bodde bland annat Ivar Wennerholm själv med sin familj. 
 
Samtidigt som Ivar Wennerholm gjorde i ordning byggnaden år 1934, startade han en 
affärsverksamhet i bottenvåningen, i första huskroppen, där han bland annat sålde tyger. 
Verksamheten utvecklades och blev till en herrekipering, Wennerholms. Verksamheten fanns 
på tre våningar i byggnaden och utökades ytterligare när sonen Carl-Ivar Wennerholm 
öppnade en ungdomsavdelning. Slutligen drev Carl-Ivar Wennerholm hela verksamheten och 
köpte byggnaden av sin far. 
 
 

Första huskroppen 

Andra huskroppen 
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På 60-talet kom varuhusen som blev allt populärare och kunde erbjuda mer än Wennerholms 
herrekipering. Detta resulterade i att Carl-Ivar Wennerholm till slut fick lägga ner 
verksamheten. Lindex flyttade in som den första hyresgästen efter Wennerholms 
Herrekipering. Carl-Ivar Wennerholm började ägna sig mer åt huset och gjorde bland 
kontorslokaler i byggnaden. 
 
Under åren 1985-1990 inreddes den sista bostadsytan som fanns kvar i byggnaden till 
kontorslokaler som än i dag hyrs av Fredblads. År 1990 startade Carl-Ivar ett ändringsprojekt, 
men denna gång iordningsställde han kontorsyta till lägenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:3 Visar det provisoriska inlagda taket för videobutiken Nam-Nam där biografen har varit. 
 
År 1994 lades biografen ner och en ändring fick göras. Det lutande golvet gjordes horisontellt 
genom att ett trägolv lades in. Dessutom försågs lokalen med ett temporärt tak för att inte det 
skulle bli nio meter i tak för den nya hyresgästen, videobutiken Nam-Nam. Detta resulterade i 
en extra våning, där halva ytan utnyttjades till lager och resten av ytan blev ett stort oanvänt 
tomrum, se figur 4:3. 
 
För ungefär fyra år sedan, 2006, tog Christer Wennerholm och hans bror Lars Wennerholm 
över byggnaden från deras far. Christer Wennerholm är arkitekt och står för olika idéer och 
skisser, medan Lars Wennerholm är ekonom och tar hand om den ekonomiska delen. När 
videobutiken Nam-Nam flyttade ut tog Roberts Coffee över och detta medförde att ett 
ändrings- och tillbyggnadsprojekt påbörjades på fastigheten Kristen Muck 6. 
 
Christer Wennerholm hade burit på en tanke om att göra en ändring av byggnaden eftersom 
det fanns en stor oanvänd volym, där biografen hade varit. Ägarna bestämde sig för att starta 
ett ändringsprojekt. Christer började rita på hur lokalen bäst kunde göras om till ett kafé. 
Kaféet fick ytan ner mot Nissan, där videobutiken Nam-Nam en gång hade funnits samt en 
del av andra våningen. I september år 2008 träffade ägarna projektledaren för första gången 
angående ändringsprojektet och handlingarna blev klara något senare samma år. 
 
Anledningen till att ett ändrings- och tillbyggnads projekt inte hade blivit av tidigare var att 
Carl-Ivar fick sin pension genom hyrorna från byggnaden. Detta gjorde att han inte vågade 
riskera med ett ändringsprojekt av byggnaden. När de nya ägarna tog över var det annorlunda, 
eftersom de har sina arbeten som de levde på i fall de inte skulle få in några pengar från 
byggnaden under pågående projekt. 
 
Hamngatan som tidigare fungerat som en bakgata och inlastningszon började vid den här 
tiden få en annan attraktion, mycket till följd av byggandet av de exklusiva bostadsrätterna på 
andra sidan Nissan. 
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Figur 4:4 Fasad mot öster- befintlig byggnad.                     Figur 4:5 Fasad mot öster – Blivande byggnad 
Ringen visar var bioduken fanns. 
 
Mot Hamngatan hade den befintliga väggen nästan inga fönster. Anledningen var den tidigare 
placeringen av bioduken, se figur 4:4. Arkitekten ville ändra på detta så i samband med att 
kaféet flyttade in skulle den fönsterlösa ytan öppnas upp. Innan projektet påbörjades gjordes 
en besiktning för att kontrollera ritningarna mot verkligheten, för att få ett bra underlag. De 
äldsta ritningarna på byggnaden var från 1934 och de senaste uppdaterade ritningarna var från 
1994.  Det visade sig att ritningarna inte stämde överens med verkligheten, vilket innebär att 
det skett ändringar som inte hade blivit dokumenterade. 
 

4.3 Projektering 
Det skulle byggas in bjälklag, där biografen hade varit, för att få in två extra våningar. Men 
bestämmelser anger då att en hiss måste installeras. Eftersom den första huskroppen inte hade 
någon hiss fick Christer Wennerholm idén att installera hissen mellan de två huskropparna så 
att hissen kunde försörja hela byggnaden. Eftersom den första huskroppen är högre än den 
andra huskroppen skulle de behöva bygga ett hiss hus se figur 4:6, för att hissen skulle kunna 
gå upp till de högsta våningarna i den första huskroppen. Det var svårt att rita in ett hiss hus 
och samtidigt få det att bli estetiskt tilltalande. Det var viktigt att lösa ritningen av hisshuset 
på ett sådant sätt att den även skulle passa in med omgivningen och fungera med den 
eventuella tillbyggnaden. Så nästa tanke blev att göra en tillbyggnad i samband med 
ändringsprojektet på den andra huskroppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figur 4:6 Hisshuset innan den tänkta tillbyggnaden 
 
 
Christer säger att det är rätt vanligt att vid ett ändringsprojekt ställer sig frågan ”varför rev vi 
inte ner alltsammans och började om på nytt?”. Ägarnas beslut blev att göra en ändring på 
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den befintliga byggnaden. Fördelarna var att det skulle gå fortare att göra en ändring och på så 
sätt skulle kaféet kunna flytta in snabbare. Ägarna skulle dessutom kunna ta in hyra samtidigt 
som ändringsprojektet pågår. Dessutom skulle de erforderliga åtgärderna inte bli allt för stora 
så som vid en nybyggnation. 
 
Under ändringsprojektet började ägarna inse att de redan hade lagt ner halva kostnaden av 
budgeten på att bygga och förbereda för tillbyggnaden. Detta gjorde att de kom underfund 
med att det var bäst att bygga till de två våningarna, medan de var igång och allt var förberett. 
Det hade inte varit säkert att de i framtiden hade satt igång ett tillbyggnadsprojekt, vilket 
gjorde att beslutet blev att utföra det i samband med ändringsprojektet. Det gjordes 
undersökningar om hur mycket som egentligen fick byggas på den befintliga byggnaden. 
Christer gjorde många skisser med olika lösningar på hur tillbyggnadens utformning skulle se 
ut. Regler i detaljbestämmelserna  säger att det endast får utföras en tillbyggnation nedanför 
ett plan som lutar 45˚ och som går genom toppen på fasaden hos det existerande huset, se 
figur 4:7. Detta gjorde att idéerna blev begränsade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Figur 4:7 Visar detaljbestämmelsernas regler av tillbyggnationen  

 

4.3.1 Förberedelser för byggnaden 
Flera byggnader i Halmstads centrum har kulturmärkning. Den aktuella byggnaden har en C-
märkning, vilket innebär att det går att ändra byggnaden i princip hur som helst, men detta bör 
ske efter kontakta med Kultur och Miljö Halland för att samråda om ändringarna. 
 
Christer ville inte ändra på byggnadens utseende utan han ville bevara byggnadens karaktär. 
När han gör sina fasadritningar av byggnaden, ritar han även med intilliggande byggnader för 
att få en helhetsbild och för att kunna skapa sig en vision av hur det stora hela kommer att bli. 
Ritningarna är främst till för att andra lättare ska förstå vad Christer vill åstadkomma med 
ändringsprojektet. På dessa ritningar går det inte att mäta, utan de framställs för visionens 
skull. De exakta måtten finns på bygghandlingarna. Dessa ritningar kallar Christer för ”kalla 
ritningar” för vilka exakthet och noggrannhet gäller.  
 
Christer vidarebefordrade sina skisser till projektledaren Jan Wikström och Fredblads 
arkitekter som finslipade på olika plushöjder och gjorde CAD-ritningarna. Fredblad anlitades 
eftersom de har större kunskaper inom detta område än vad Christer själv har. 
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4.3.2 Hyresrätter, bostadsrätter eller kontorslokaler 
Ägarna funderade på att bygga lägenheter i tillbyggnaden. Problemet var att hyresnämnden 
bestämmer hyrorna. Detta gjorde att de tyckte att det kändes osäkert eftersom det skulle bli 
fina och attraktiva lägenheter och att de inte skulle få bestämma hyrorna. Det hade även blivit 
dyrare eftersom de hade fått sätta in flera toaletter, duschar, kök och så vidare. Dessutom 
krävs det mer underhåll av lägenheter om något skulle gå sönder. Hade det blivit bostadsrätter 
hade samma insatser fått göras men en del av byggnaden hade blivit såld och den tanken 
gillade inte ägarna. Slutligen bestämde sig ägarna för att tillbyggnaden skulle bli 
kontorslokaler. Hyran för kontorslokaler avgör ägarna själva genom den fria marknaden. 
Dessutom kräver inte kontorslokaler samma underhåll och därmed kostnader som lägenheter.  
 

4.3.3 Hyresgäster och angränsande byggnader 
De blivande hyresgästerna är med och påverkar själva kontorslokalens disposition, det vill 
säga var väggar, toalett, kök och så vidare ska placeras. Ventilation och el installeras först 
efter att hyresgästen bestämt kontorsdisposition. Önskar hyresgästen något tillägg som annat 
golv än vad som erbjuds bekostar de själva merkostnaden. 
 
Lars Wennerholm har informerat hyresgästerna och angränsade byggnadsägare. Innan 
projektet påbörjades gjordes en besiktning av parkeringshuset som ligger intill byggnaden för 
att kontrollera dess skick. Detta för att senare kunna avgöra om eventuella skador orsakats av 
projektet. 

 

4.4 Utförandet 

4.4.1 Entreprenadform 
Den entreprenadform som användes vid ändringsprojektet är en utförandeentreprenad och går 
under AB04 (Allmänna Bestämmelser 2004). Ägarna har delupphandlat entreprenörerna och 
sen sammanfört dem till en generalentreprenad vilket innebär att det är en delupphandlad 
utförandeentreprenad. Det fungerar på så vis att beställaren har upphandlat varje entreprenör 
var för sig, som bygg, rör, el, ventilation, hiss och styrregler. Därefter avtalar beställaren med 
byggentreprenören som ska fungera som generalentreprenör för detta ändringsprojekt. 
 

4.4.2 Byggsekvens i stort 
Byggnationen startades med att grunden färdigställdes och där kaféet skulle bli. Därefter 
utfördes de övriga delar av ändrings- och tillbyggnadsarbetena. Eftersom den befintliga 
byggnaden var av träbjälklag var det viktigt att säkerställa en tät byggnad under hela 
produktionen samt att kaféet skulle flytta in i på nedre plan i ett tidigt skede. Detta ställde 
speciella krav på produktionen och medförde också att det yttre skalet på byggnaden 
färdigställdes så snabbt som möjligt. Vissa interna delar utfördes därefter. 
 
I och med att de två översta våningarna (tillbyggnationen) befinner sig 45° innanför den 
befintliga takkanten har de kunnat öppna upp taket på tredje våningen och använda den som 
en inlastningszon, se figur 4:13 och 4:14. 
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4.4.3 Grunden 
Det gamla golvbjälklaget i biografen var lutande och fick rivas bort, se figur 4:3. Under det 
gamla bjälklaget fanns ett luftutrymme och den gamla grundläggningen bestod av ett antal 
plintar, som fick rivas för att kunna få en jämn nivå. När den nya grundkonstruktionen skulle 
läggas var det meningen att en meter skulle schaktas bort för att kunna lägga in lecablock 
valdes för att huset skulle kunna väga så lite som möjligt.  
 
Under byggprojektet upptäcktes det att de inte kunde schakta så djupt som det var tänkt på 
grund av att de hittade arkeologiska föremålen de hittade i grunden. För att kunna göra en 
sådan schaktning hade de varit tvungna att genomföra en utgrävning, men på grund av de 
arkeologiska föremålen skulle detta leda till en merkostnad och det dessutom skulle bli 
tidskrävande. Istället bestämde de sig för att lösa grundläggningen på ett annat sätt, vilket 
ledde till att den maximala schakten blev tio centimeter. Sedan fylldes det på med lättklinker 
för att skapa en jämn och horisontell yta. Ovan på detta gjöt man bottenplattan se figur 4:8. 
 
 

 
Figur 4:8 Bottenplattan 
 
Bottenplattan är i form av ett ribbjälklag som är gjord i armerad betong och cellplast vilket är 
en ovanlig lösning. Alla laster som kommer ovanifrån är jämt fördelade över bottenplattan, 
vilket inte är ett vanligt sätt att fördela lasterna på. Vid hisschaktet och trapphuset är det 
koncentrerande laster, vilket gjorde att de i detta område fick påla för att klara av att ta de 
ökade lasterna som de inte hade kunnat lägga i den befintliga grundläggningen. 
Grundläggning har en jämn lastfördelning, vilket gör att vikten kommer fördelas jämt över 
hela ytan. 
 

4.4.4 Stomkonstruktion 
De två huskropparna är hopsatta så mycket som det bara går för att få dem att röra sig ihop 
och inte var för sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:9 Våningsförskjutningen med ett halvt plan. 
 
Det finns en planförskjutning mellan de två huskropparna på grund av att huskropparna inte är 
byggda samtidigt utan i olika etapper. Detta ledde till att nivåskillnaderna skapade problem då 
hissen skulle planeras. Lösningen blev den att hissen kommer att gå halva plan i stället för 
hela plan, se figur 4:9. 
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Figur 4:10  Sektionsritning, den dåliga tegelväggen. 
 
Under ändringsprojektet upptäcktes det att den befintliga tegelväggskonstruktionen, se figur 
4:10, som ligger mot Hamngatan var i avsevärt sämre skick än vad konstruktören trodde från 
början. Detta upptäcktes i samband med att de skulle göra hål i tegelväggen för balkongen. 
Det gjorde att de fick komma med nya lösningar och det pågick olika diskussioner om att riva 
hela väggen och bygga upp en ny. Men det var billigare att ha den kvar och förstärka den från 
insidan i stället. Lösningen blev att gjuta på båda sidorna av väggen där en balkong skall 
monteras upp.  
 
De vertikala lasterna i den ursprungliga byggnaden tas upp av delar av tegelväggarna samt av 
pelare och balkar av stål. På vissa ställen där tegelkonstruktionen i byggnaden var dålig löste 
de det genom att sätta in en kompletterande stålram, vilket är ovanligt. För att förstärka 
bygganden för ändringsarbetet har de alltså i viss mån byggt en ”byggnad i byggnaden” 
bestående av en stålkonstruktion. 
 
Christer och Lars Wennerholm ville inte ha tvärgående väggar utan en öppen planlösning i 
tillbyggnaden, se figur 4:11. Konstruktören löste det genom att stommen fungerar som en 
ramkonstruktion som verkar i både x- och y-riktningen genom styva ramar. 
 

 
Figur 4:11 Ramkonstruktion i tillbyggnaden. 
 
För att få huset att väga så lite som möjligt är endast det nedersta bjälklaget i betong och de 
resterande i trä. De krav som skall uppfyllas är brand, ljud och bärförmåga. Träbjälklagen 
fungerar tekniskt sätt som styva skivor och kan därmed bidra till stabiliseringen. De styva 
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skivorna verkar mellan de befintliga tegelväggarna och dessa väggar är kopplade till 
bjälklagen. Stabilisering av bygganden är unik och komplicerad. I den befintliga byggnaden, 
är den vägg som vetter mot parkeringshuset, i husets längsled, nästintill intakt och där finns en 
stabiliseringslinje, se Fig 4.12.  För övrigt stabiliseras denna byggnad av stålramar och 
vindkryss. Stabiliteten hos tillbyggnaden erhålls genom ramarna som är styva i två riktningar. 
 
 
 

 
Figur 4:12 Tegelväggen som hjälper till vid stabilisering 
 

Det kan hända att några av de gamla tegelväggarna kommer hamna i ett av kontoren vilket 
kan försvårar möjligheterna att få fria planlösningar.  I kaféet finns en tegelvägg kvar, en hel 
vägg har tagits bort och ersatts med pelare. Tegelväggen mot hisschaktet och trappan 
stabiliserar det gamla huset som innehöll biografen. Där fick det bli en speciell lösning för att 
få stabilitet i byggnaden samt att de fick sätta igen gamla dörröppningar, vilket kommer att 
stabilisera ytterligare. 
 

4.4.5 Komplikationer 
Det har inte alltid gått att bygga på det sätt som varit planerat. Efterhand som ändringsarbetet 
pågår stöter de på problem när byggnadsarbetarna började riva och frilägga i byggnaden. Det 
är svårt att helt undvika problem under ändringsprojekt av gamla byggnader. Takfoten som 
vetter mot Klammerdammsgatan och Storgatan fanns det inga ritningar på och de hade ingen 
tillgång till den före projektets start. Det medförde att de fick ändra sina tänkta utföranden och 
göra nya lösningar. Det uppkom även andra problem med den gamla ventilationen som inte 
kunde upptäckas tidigare eftersom det inte fanns några VS-ritningar, vilket gjordes att sådant 
fick lösas på plats. Det förekom asbest på några ställen vilket krävde en specialfirma med 
kunskaper för att hantera det arbetet. 
 

4.4.6 Ventilationen och brand 
Den ventilation som försörjer butiken Gina Tricot i den första huskroppen är idag tillfälligt 
inlagd under ändringsprojektet. Innan Gina Tricot flyttade in i lokalen visste de att 
ventilationen var dålig, eftersom de använde sig av det gamla aggregatet. De gamla 
fläktfundamenten var enorma, eftersom det krävdes sådana i samband med biografen på 30-
talet. Ett nytt fläktrum måste byggas klart innan den nya ventilationen kan tas i bruk. 
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Om trapphuset skall fungera som den enda utrymningsvägen måste den vara explosionssäker, 
vilket åstadkoms genom att bygga väggarna i betong. Men de fick tänka om och göra en 
omdisposition som ledde till att göra ett extra trapphus istället. Trapphuset går från alla kontor 
och kommer leda ut till Storgatan. Trots förberedelserna för en eventuell tillbyggnad blev de 
tvungna att ändra brandklassen när det blev bestämt för att tillbyggnationen skulle få ske. I 
samband med tillbyggnationen skulle alla pelare bekläs med gips, men hade de inte valt en 
tillbyggnation hade det räckt med att måla pelarna med brandskyddsfärg. 
 
 

4.5 Planeringen 

4.5.1 Tidplan 
Vid nästan alla ändringsprojekt finns risk för försening, eftersom det kan framkomma dolda 
fel som inte kunnat förutspås. Christer W säger att det hela tiden framkommit något i 
byggnaden som de inte har kunnat räkna med. Det som är viktigt om projektet går över den 
satta tiden är att informera hyresgästerna. Det som har varit tursamt i detta projekt är att det 
bara har funnits två stycken hyresgäster och som har haft möjligheten att under projektets 
gång kunnat jobba hemifrån. Hade det varit fler hyresgäster hade de fått lösa det genom att ge 
hyresgästerna vissa förmåner som exempelvis tillfälliga lokaler, sänkt hyra i någon tid 
framöver eller andra förmåner. 
 
Tidsplanerna har varit pressade. Entreprenören har meddelat att svårigheter har uppstått och 
därmed kommer de att behöva skjuta på tidsplanen. De vet inte om de kan genomföra 
slutbesiktning före eller efter semestertiden år 2010. Följden kan bli att de blivande 
hyresgästerna måste bli kvar lite längre i sina nuvarande lokaler. Semestern ställer till det lite. 
Vissa saker kommer att behöva skjutas framåt som målningen av fasaden. Det är dock 
olämpligt att ha ställningar stående på gågatan under hela semestertiden, där kaféet har sin 
uteservering. 
 
Det som beräknas bli klart till semestern år 2010 är råytorna, vilket innebär att hiss, 
ventilation, el och gipsskivor ska vara klara i stora drag. Därefter ska väggar monteras upp i 
rummen och alla golv läggas in efter hyresgästernas önskemål. Detta görs i den ordning som 
hyresgästerna kommer att flytta in. Den första hyresgästen flyttar in i den översta 
kontorslokalen efter semestern. Nästa inflyttningstillfälle är den 1 oktober 2010 och slutligen 
den tredje blir den 1 december 2010.  
 
De tre översta våningarna har redan hyresgäster som väntar på att få flytta in. Alternativa 
hyresgäster till den tomma våningen finns också men det är ännu inte bestämt vem som 
kommer få flytta in. Det finns idag planer på en eventuell ändring av den första huskroppen 
också, men när det kommer bli är inte bestämt. Till hösten kommer en omputsning av hela 
byggnadens fasad och iordningsställande av de gamla balkongerna.  
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4.5.2 Logistiken 
Det har varit lite problem med de olika transporterna eftersom det rör sig om ett 
innerstadsprojekt. Logistiken måste planeras väl eftersom material och maskiner tas in genom 
taket med hjälp av en kran, se figur 4:13 och 4:14. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4:13 Sektionsritningen visar intaget genom taket Figur 4:14 Visar intaget genom taket 
 
Så länge det går kommer de fortsätta att ta in material genom taket. Det kan vara svårt med 
trafiken och säkerhetsriskerna vid tätbebyggda områden. Alla lyft görs på morgonen innan 
folk börjar gå till stan eller fikar på kaféets uteservering som befinner sig under 
inlastningszonen. Det nya ventilationsaggregatet finns redan i byggnaden. Det ställdes in i ett 
tidigare skede eftersom de inte skulle kunna få in det i efterhand. Även sophanteringen sker 
inne i byggnaden genom att containrarna blivit inlyfta genom taket.   
 

4.5.3 Kostnader för ändrings- och tillbyggnadsprojektet 
Det är svårt att sätta fasta priser vid ändringsprojekt eftersom under pågående arbete kan stöta 
på dolda fel som de inte hade kalkylerat med. Aktörerna ansåg att det skulle bli dyrare att riva 
ner allt och sedan bygga upp det igen. Det hade även blivit dyrare om de hade utfört 
ändringsprojekt i två steg som tanken först var, genom att förbereda för en tillbyggnad och 
eventuellt göra den i framtiden. Men istället utförde de ändringsprojektet och tillbyggnaden på 
samma gång vilket var ekonomiskt fördelaktigt. 
 
Hela ändrings- och tillbyggnadsprojektet är beräknat till 30 miljoner kronor. Förmodligen 
kommer budgeten inte att hålla utan kostnaden kommer troligtvis bli runt 32 miljoner kronor. 
I framtiden kan det komma ske fler ändringsprojekt, eftersom en hyresgäst kan komma att 
flytta ut och nya kommer in som har andra behov och önskemål. 
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5 REFLEKTIONER 
 
Vi tycker att det har varit intressant och inspirerande att få ha tagit del av detta ändrings- och 
tillbyggnadsprojekt. Det har varit väldigt lärorikt att få ta del av utvecklingen från en idé till 
byggproduktion, men också processen kring olika tankegångar, ändringar och lösningar.  
 
Vi har intervjuat de inblandade huvudaktörerna under projektets gång. Det har varit intressant 
att ha träffat personen bakom de unika lösningarna när det gäller konstruktionen och lyssnat 
på hans tankegångar och val av lösningar.  Vi tar med oss de förvärvade insikterna i framtiden 
i våra yrkesroller som värdefulla tips från en yrkeskunnig och erfaren person. 
 
Det som gjorde denna byggnad intressant var att det byggdes en byggnad i byggnaden vilket 
är unikt i sig. I början hade vi svårt för oss att förstå innebörden av att ”bygga en byggnad i 
byggnaden”. Men efter att ha blivit mer insatta i projektet förstod vi att de menade att en 
stålkonstruktion blev inbyggd i byggnaden för att uppta de nya lasterna från bland annat 
tillbyggnaden.  
 
Genom denna studie har vi fått större förståelse för vad ett ändringsprojekt egentligen kan 
innebära, när det gäller logistik, resurser, val av arbetsmetoder och planering. När det gäller 
tidsplanering av ändringsprojekt har vi insett att det är en stor och viktig del i detta 
sammanhang, eftersom tidsförskjutningar inte är något ovanligt. Allt ska vara noggrant 
planerat för att arbetet ska kunna flyta på. 
 
Det har varit fascinerande för oss att se hur olika problem som dykt upp under projektets tid 
har lösts. Eftersom det är en gammal byggnad som ändrats så har det funnit flera dolda fel 
som de upptäckts under projektets gång och därför varit tvungna att lösa efter hand.  
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
 

Ägare/Arkitekt 
 
Namn: Christer Wennerholm 
Ålder: 
Utbildning: 
 
Beslut om projektet 
Har byggnaden alltid ägts av Wennerholm? 
 
Har det funnits en tredje våning? (Såg på ritningar, år 1961) 
 
Varför en ombyggnad och tillbyggnad? 

-Vad är det som har gjorts om? Och vad kommer att byggas till? 
 
Vart tog människorna vägen som fanns i byggnaden innan ombyggnationen? 
 -Varför blev lägenheterna kontor. 
 
Vilken entreprenadform använder ni Er av? 
 -Varför denna form av entreprenad? 
 
Hur är kommunikationen mellan aktörerna? 
 
På hur mycket är projektet räknat på? Kommer ni kunna hålla budgeten? 
 
När ska ombyggnationen vara klar? Kommer ni kunna hålla tidsplanen? 
 
Byggnad 
Vad finns det för områdesbestämmelser?  Ex.vatten/Nissan, närliggande byggnader…  
Vad finns det för byggnadsbestämmelser? Ex.K-märkningen 
 
Hur har ni och hur kommer ni utföra ombyggnationen? 
 Varför gjorde ni på detta sättet? 
 Fanns det andra alternativa lösningar och varför har ni inte valt dessa? 
 
Har du som arkitekt behövt anpassa dig efter denna unika ombyggnation 

-Eller har du haft fri händer  
 
Vad finns det för unika/svår tekniska lösningar? Har du fått rita/tänka på ett sätt du inte har 
gjort innan? 
 
Har det någon gång uppstått ett problem att det inte går att bygga på det sätt det var ritat? 
 -Hur har det lösts? 
 
Har du behövt tagit hjälp av andra aktörer vid ritandet? 
Har det varit något problem att byggnaden är K-märkt? 
 -Har detta begränsat ritandet av ombyggnationen?  

-På vilket sätt har detta blivit en begränsning?  



 

 

ByggSjögren 
 
Namn: Greger Johansson 
Ålder: 
Utbildning? 
 
Vilken roll har du i projektet? 
Vilken roll har byggSjögren i projektet? 
Vilken entreprenadform använder ni Er av? 
 
Vad började ni med i ombyggnaden? 
Har ni lyckats håll planeringen? 
 -Blev de några avvikningar från planeringen? 

-Planerade ni allt klart innan eller planeringar i efterhand? 
 
 
Byggnad 
Vad finns det för unika tekniska lösningar? 
Vad finns det för svåra tekniska lösningar? 
 
Vilka svårigheter med ombyggnaden har uppstått? 
Har det varit svårt att utföra problemen? 
 
Har det varit möjligt att utföra ombyggnaden som det var planerat eller har ni fått ändra och 
tänka om när ombyggnationen börjats? 

-I så fall på vilket sätt? 
 
Har det varit något problem att byggnaden är K-märkt? 
 Har detta begränsat ombyggnationen?  

På vilket sätt har detta blivit en begränsning?  
 
 
 
Runt byggnaden -Logistik 
Ser ni något problem av att det är tätbebyggt område?  Ex. För de boende? 
Har trafiken varit något problem? 
 
Hur har materialet förvarats? 
Hur har hanteringen av materialet varit? 
 
Hur har material/maskin transporten in och ut ur byggnaden fungerat? 
Hur har framkomligheten av transportfordon fungerat? 
 
 
Beslut om projektet 
På hur mycket är projektet räknat på? Kommer ni kunna hålla budgeten? 
När ska ombyggnationen vara klar? Kommer ni kunna hålla tidsplanen?  
Hur är kommunikationen mellan aktörerna? 
 



 

 

Ramböll 
 
Namn: Jan Wikström 
Ålder: 
Utbildning: 
 
 
Byggnad 
Vad finns det för unika tekniska lösningar med byggnaden? 
Vad finns det för svåra tekniska lösningar med byggnaden? 
 
Har det någon gång uppstått ett problem att det inte går att bygga på det sätt det var planerat? 
Har det uppstått några komplikationer under byggets gång?  I så fall på vilket sätt? 
 
Har det varit något problem att byggnaden är K-märkt? 
 Har detta begränsat ombyggnationen?  

På vilket sätt har detta blivit en begränsning?  
 

Vad finns det för områdesbestämmelser?  Ex.vatten/Nissan, närliggande byggnader…  
Vad finns det för byggnadsbestämmelser? Ex.K-märkningen 
 
Planerade ni klart allt före eller i efterhand? 
Vilken entreprenadform använder ni Er av? 
 
Hur har ni och hur kommer ni utföra ombyggnationen? 
 Varför gjorde ni på detta sättet? 
 Fanns det andra alternativa lösningar och varför har ni inte valt dessa? 
 
Hur har tillbyggnaden byggnaden påverkat K-märkningen och konstruktionen? 
 
 
Beslut om projektet 
 
Hur är kommunikationen mellan aktörerna? 
På hur mycket är projektet räknat på? Kommer ni kunna hålla budgeten? 
 
När ska ombyggnationen vara klar? Kommer ni kunna hålla tidsplanen? 
Vilka är era Miljö- och Kvalitetsstandarera? Ex. ISO…. 
 
 
 
Runt byggnaden 
Vart har de förre detta hyresgästerna tagit vägen? 
 Har de boende förvarnats? Hur länge innan? 
 


