
TAK 
Undertaksplattor av typ kant A i arbetsyta samt korridor. 
 
VÄGG
Vägg målas i vit kulör. Fondväggar i annan kulör ingår i ett 
begränsat antal. 
 
GOLV
Kontor, öppen lösning: Textil matta i plattor från Interface, 
500x500 mm. Kulör: Huega 727 Graphite. Mötesrum: 
Textil matta i plattor från Interface, 500 x 500 mm. Kulör: 
Valfri kulör, Huega 580. 

BELYSNING
Kontorslandskap: Fagerhult Multilume Flat Delta, ateljé 
Lyktan Level plus, Elektroskandia DiLED, Glamox Modul-R 
LED. Mötesrum: Fagerhult Pleiad Comfort G3, Ateljé Lyktan 
Zeta Comfort LED, Glamox D70-R LED.  
 
GLASPARTI/PORTAL
Glaspartier med täta dörrar inkl. portaler med plats för 
installationer vid karm. Ljudklass B. Standard kulör vit. Glas 
monteras i aluminiumprofil. Typ Moelven Glass Front. 

PENTRY
Marbodal, vita luckor. Bänkskiva: Laminerad bänkskiva 
med infälld diskho. Kyl/frys Micro Diskmaskin Stänkskydd 
av glas med bakomliggande tapet. Avsättning el och vatten 
för kaffemaskin av standardutförande.

DÖRRAR
Innerdörrar av trä, fabrikslackerad yta. Vit färg standard

TAK / BELYSNING 
Fagerhult Multilume Flat Delta, Undertaksplattor av typ kant A. 

  

BELYSNING 
Ateljé Lyktan Zeta Comfort LED 

  

PENTRY 
Inspirationsbild MARBODAL 

 

GLASPARTI 
Moelven Glass Front 

GOLV Interface 
Huega 727 Graphite 

 

GOLV Interface 
Heuga 580 Valfri färg 
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KONTOR ÖPPEN LÖSNING PLAN 4-7
G Textil matta, plattor, 500x500 mm, Huega   

 727 kulör Graphite 

V -

T Undertak 600x600 i synligt bärverk, kant A.

S Träsockel, fabriksmålad vit NCS-0502-Y

B Infällda armaturer i undertak med inbyggd   

 närvaro- och dagsljusreglering.

E/D El- och datauttag till arbetsplats via infällt   

 uttag i yttervägg alt. nedföringsstav/ vertikal   

 kanalisation.

 

MÖTESRUM 8-10 PERS
G Textil matta, plattor, 500x500 mm, Huega 580

V Systemväggar till undertak, glaspartier, fast   

 slagdörr

T Undertak 600x600 i synligt bärverk, kant A

S Träsockel, fabriksmålad vit NCS-0502-Y

Ö Forcerad ventilation 

B Infällda armaturer i undertak (närvaro- och   

 dimringsbara och manuell tänd/-släckmöjlig  

 het).

E/D El och kanalisation för datauttag via golv  

 brunn alt nedföringsstav placerad    

 utefter vägg.

Ö Vägg mot angränsande lokal förstärkts för   

 upphängning av bildskärm/vägghylla    
 

 

MÖTESRUM 4  PERS
G Textil matta, plattor, 500x500 mm, Huega   

 580.

V Systemväggar till undertak, glaspartier, 

 fast slagdörr.

T Undertak 600x600 i synligt bärverk, kant A.

S Träsockel, fabriksmålad vit NCS-0502-Y.

B Infällda armaturer i undertak, 

 närvaroreglering.

E/D El och kanalisation för datauttag via ned  

 föringsstav placerad utefter vägg.

Ö Vägg mot angränsande lokal förstärkts för   

 upphängning av bildskärm/vägghylla
 

 

 

 

 

WC/RWC
G Klinker Höganäs Grynna grå 100 x 100 mm. 

 Fog grå.

V Kakel Höganäs slät vit 150 x 150 mm. 

 Fog ljusgrå.

T Undertak 600x600 i synligt bärverk, 

 Ecophon hygien kant A

Ö Spegel 

 Toalettpappershållare 

 Reservpappershållare

 Pappershandduksskåp 

 Papperskorg

 Sanitetsbehållare

 Toalettborstställ

 Klädkrokar

 RWC förbereds med kanalisation för larm   

 och förstärkning för armstöd

 
PENTRY
G Gummimatta alt klinker framför 

 beredningsyta. 

V Målning

T Undertak 600x600 i synligt bärverk, kant A 

Ö Skåpsnickerier i Marbodal

 Bänkskiva i komposit med underlimmad ho

 Stänkskydd av glas med bakomliggande   

 tapet. 

 Kyl/Frys

 Diskmaskin  

 Micro 

 Avsättning el och vatten för kaffemaskin av   

 standardutförande.

 

 

 

STÄD
G Plastmatta

V Kakel vid utslagsback i övrigt målat.  

T Undertak 600x600 i synligt bärverk, 

 Ecophon hygien kant A

S Uppvikt plastmatta

MÖTESRUM Inspirationsbild 

MÖTESRUM Inspirationsbild 
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GRUNDLÄGGNING
Grundförstärkningen utförs som pålad grund. 

 

STOMME
Bottenplattan utförs med platsgjuten betong. 

Bjälklag utförs av prefabricerat håldäck.

Bärande ytter- och innerväggar utförs med prefabricerad betong. 

Plan 8 och 9 utförs stomsystem av limträ och massiva träelement. 

Bjälklag utförs i massiv träbjälklag.

FASADER
Socklar av ljusgrå natursten. 

Prefabricerade betongsandwichelement, basen utgörs av ljusa in-

färgade betongelement gjutna med ett varierande triangelmönster.

De två övre kontorsvåningarna är utformade med träfasad av 

nordiskt trä.

Utvändig utrymningstrappa i stål på söder och norrfasaderna kläs 

med skärmar av perforerad mässingliknande material. Varje plan 

har grindar för inlastning.

FÖNSTER
Fönster är varierade i storlek och med ett karmlöst utseende. De 

större fönstren får inramning i mässinglikande material.

FASADPARTIER 
Ljusgården har en glasfasad. Entrédörrar i glasparti i metall med 

omfattning av mässinglikande beklädnadsmaterial. 

YTTERTAK
Sedumtak

TAKTERASS 
Takterrass med hårdgjorda ytor och planteringsbäddar som ökar 

den biologiska mångfalden.

EXTERIÖRT ÖVRIGT
Tomtens varierande lutningar tas om hand med slänter, murar 

och trappor. Växtlighet planteras på de ytor som är möjliga. Mot 

murar och mot fasaden intill motorvägen kommer klätterväxter att 

planteras.  
 

 

 

TRAPPOR
Invändigt huvudtrapphus inklusive trapplöp och vilplan liksom 

hisschakt utförs av prefabricerade betongelement. Trappans räcke 

består av massivträ, alternativt kläs med en träpanel. Trappsteg i 

natursten alt. lika ljusgårdens golvmaterial

INNERVÄGGAR
Lokalavskiljandeväggar: Platsbyggda gipsväggar upp till bjälklag 

förstärkta med plåt i mellan lokaler. Skyddsklass 2. 

Arbetsrum och mötesrum: Systemvägg typ Moelven Loc Wall upp 

till undertak med integrerade dörrar och glaspartier.

WC: Platsbyggda gipsväggar upp till bjälklag.

UNDERTAK
Kontorsplan typ Ecophon kant A, synligt bärverk.

Fri rumshöjd till undertak 2700 mm, gäller plan 4-7. I övriga plan 

förekommer andra höjder.

GOLVBELÄGGNING
Kontorsplan: Textilplattor. 

HISSAR
2 st. personhissar och 1 st. person/möbelhiss med förhöjt tak. 

 

SOLAVSKÄRMNING
Fönster på kontorsplan avskärmas med solskyddsglas avseende 

klimat. Hyresgästen bekostar och installerar invändigt sol-och 

bländskydd. 

 

INOMHUSKLIMAT
Följande krav ställs på komfort inom kontorsarbetsplatser, grupp-

rum, mötesrum och konferensrum:

• Utetemperatur vinter DUT1 -20ºC

• Rumstemperatur vinter +22 + 2ºC/ -2ºC

• Utetemperatur sommar +27ºC RH 50 %

• Rumstemperatur sommar +23 + 2ºC/ -2ºC

• Om temperaturen stiger över dimensionerande värde   

 +27ºC får rumstemperaturen stiga i motsvarande grad.

• Om temperaturen faller under dimensionerande värde   

 -20ºC får rumstemperaturen sjunka i motsvarande   

 grad, dock ej lägre än +18ºC.
 

 

 

 

BELYSNING
Kontorslokalerna förses med infällda armaturer för allmän belys-

ning, 300 LUX. 

Mötesrum 500 LUX, dimmer. 

Korridorer/gångstråk 200 LUX. 

Denna belysning är allmän och möjliggör flexibel möblering. 

Hyresgästen kompletterar efter behov med arbetsplatsbelysning, 

miljöbelysning etc. Belysningen regleras både m.a.p. dagsljus samt 

närvaro. 

EL OCH DATA UTTAG
Eluttag samt kanalisation för hyresgästens tele/datanät monteras 

i ytterfasad. Hyresgästen ombesörjer dragning av grenuttag för el 

och datanätverk från fasad. För arbetsplatser som ej placerats mot 

fasad installerar hyresvärden nedföringsstav med uttag för el och 

datakanalisation. Mötesrum i kärna förses med vertikal kanalisation 

för data och eluttag vid vägg. Mötesrum större än 10 personer 

förses med golvstubbe för kanalisation för data och eluttag.

SKALSKYDD
På entréplanet är dörrar och glaspartier mot det fria utformade i 

skyddsklass 2.  
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LJUDKLASS
För kontorsplan gäller Ljudklass B enligt ljudstandard SS-EN ISO 717-1.  
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Typ av utrymme

Till utrymme för enskilt arbete eller samtal från annat utrymme

Till utrymme med krav på måttlig sekretess från annat utrymme
eller avskildhet från korridor exempelvis mötesrum, samtalsru m

Till utrymme med krav på hög sekretess

Till utrymme för samvaro  
exempelvis pausrum, matsal från korridor

Till hygienutrymme och eller utrymme för vila  
exempelvis WC, vilrum från korridor

Mellan hygienutrymmen

Till utrymmen hos annan hyresgäst

Till trapphus/korridor gemensamt med annan hyresgäst från korridor

*För skiljekonstruktion med större glasparti som ger god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 dB lägre värde.       
  
 

Plats

från annat utrymme
från korridor

från annat utrymme
från korridor

från annat utrymme
från korridor

från annat utrymme
från korridor

från annat utrymme
från korridor

från annat utrymme
från korridor

från annat utrymme
från korridor

Ljudklass B

35
30

44
35

52
44

44
-

44
30

35

52
52

48
35

Lägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, (dB)  

*


