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ABSTRACT%%

The city park of Eskilstuna is under development. In 2013 the municipal of Eskilstuna kept a 
dialog with its citizens about the city park. They were given the opportunity to leave wishes 
and proposals about the development of the park and the larger part of the proposals 
recieved were wishes of a serving building. The question was where to place it and what the 
configuration of this building is going to look like? The purpose of this undertaking is to work 
out a place of gathering with high comfort and service for the park visitors along with making 
it fit for the parks character. The natural light and beautiful views are to take into 
consideration and usage when designing a building. Large glass sections facing open views 
are growing more common. When choosing the type of glass to be used for this one should 
take into consideration the noise of surrounding traffic. The question here is what type of 
glass to use specifically for the serving building in Eskilstuna city park, based on the technical 
aspects of sound and light? When searching the Swedish literature for scientific papers on 
architecture considering the designing of a restaurant building, we discovered an existing 
gap. This paper only covers the requirements on noise, material, fire and availability, 
function and the placement of the building, together with the architechtural properties. In 
this paper three areas regarding placement taken from the city parks developmental plan 
have been audited. The aspects audited is the choice for placement of light, surrounding 
vegetation, view, quarter, noise, traffic, availability and the logistics regarding pedestrians 
and vehicles. Areas are named A, B and C. Area C was chosen as the most suitable as the 
traffic surrounding is most distant there. Area C also possesses a beautiful view, it’s located at 
the centre of the park and surrounding vegetation provides a light shade. The configuration 
of the building is made with support from Swedish literature regarding the architechtural 
aspects of alignment, movement, envelopment, light and areal organization. This is presented 
in the form of drawings and explanations. The glass chosen for the restaurant building is 
based on a comparison of several audited types of glass. The chosen glass, named Modell 1, 
have good and suiting properties regarding noise reduction, transmission, reflection and U-
value and is therefore considered to hold a higher performance in comparison to the other 
types of audited glass.  

  

Keywords: Restaurant building, architecture, configuration, placement, light, sound, glass 
material, park 
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SAMMANFATTNING%%

Eskilstuna Stadspark är under utveckling. 2013 förde Eskilstuna kommun en dialog med 
kommuninvånarna gällande Eskilstuna Stadspark. Medborgarna fick lämna in förslag och 
önskemål angående utvecklingen för Stadsparken. Övervägande delen av de förslag som 
mottogs var önskningar om en serveringsbyggnad. Frågan är var ska denna byggnad placeras 
i parken och hur kan utformningen av byggnaden se ut? Syftet med arbetet är att arbeta fram 
en samlingsplats för parkbesökarna i form av en restaurangbyggnad med god trivsel och 
service för parkbesökarna som samtidigt passar parkens karaktär.  

Ljusinsläpp och vackra vyer är att beakta och nyttja vid utformning av ett byggnadsverk. 
Stora glaspartier som vetter mot vackra vyer blir allt vanligare idag. Hänsyn till buller från 
omgivande trafiken bör beaktas vid val av glasmaterial likaså ljusinsläppet in i byggnaden.  
Frågan är vilket glasmaterial som passar specifikt till restaurangbyggnaden i Eskilstuna 
Stadspark, grundat på de tekniska aspekterna avseende ljud och ljus.   

Den svenska litteratursökningen påvisade att det finns ett glapp inom vetenskaplig litteratur 
inom arkitektur gällande utformning av en restaurangbyggnad. Arbetet behandlar endast 
krav som ljud, glas, brand och tillgänglighet, funktion, placering av byggnad samt de 
arkitektoniska egenskaperna.    

I detta arbete har tre områden gällande placering, angivna från Stadsparkens 
utvecklingsplan, granskats. De aspekter som har granskats för val av placering är ljus, 
vegetation, vy, väderstreck, buller, trafik, tillgänglighet och logistik gällande fotgängare och 
fordon. Områdena är döpta till A, B och C. Området C ligger i Stadsparkens södra del och 
valdes som den mest lämpade placeringen då trafiken är som mest avlägsen där. Område C 
besitter även en vacker vy, platsen är centralt belägen i parken samt att omkringliggande 
vegetation bidrar till lätt skugga. 

Utformningen av byggnaden baserar sig med stöd från den svenska litteraturen gällande de 
arkitektoniska aspekterna axialitet, rörelse, omslutenhet, ljus och rumsorganisation. Detta 
presenteras i form av ritningar och förklaringar. 

Det valda glaset för restaurangbyggnaden baseras på en jämförelse av flera granskade glas.  
Det valda glaset, döpt Modell 1, har goda egenskaper såsom ljudreduktion, transmission, 
reflektion och U-värde och anses därmed ha en högre prestanda i jämförelse med de andra 
granskade glasen. Därför ses detta glas som mest lämpat för byggnaden.    

  

Nyckelord: Restaurangbyggnad, arkitektur, utformning, placering, glas, ljus, ljud, 
glasmaterial, park  
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BETECKNINGAR%

Beteckning Beskrivning Enhet 

F Frekvens Hz 
L Decibel dB 
U U-värde W/m2K 



 

FÖRKORTNINGAR%

Förkortning Beskrivning 

AFS Arbetsmiljöverkets författarsamling- innehåll av 
föreskrifter. 

BBR Boverkets byggregler- behandlar föreskrifter och 
allmänna råd.  

MSA Medlem i Sveriges Arkitekter. 
PBF Plan- och byggförordningen. 
PBL Plan- och bygglagen. 

 

DEFINITIONER%

Definition Beskrivning 

Autoklav En form av tryckkokare som steriliserar material. 

Buller Allt icke önskvärt ljud.  
Diffusion Spridningsprocess av något. Exempelvis gas eller 

luft. 

Dolomit Är ett mineral bestående av 
kalciummagnesiumkarbonat. 

Dynamisk Rörelse. Motsatsen till ordet statisk som betyder 
fast. 

Elektromagnetisk 
strålning 

En vågrörelse som fortplantas i tid och rum. 

Floatglas Vanligt glas, även kallat planglas. 
Frekvens  Antal repeterande händelser inom ett tidsintervall. 
Fullspektrumljus Ljus som täcker det hela elektromagnetiska 

spektrumet. 
Fältspat Är en mineralgrupp av aluminiumsilikater. 
Heatsoaktest Provningsmetod för termiskt härdat glas. 

Planglas Samlingsnamn ”för vanligt glas”, t.ex. fönster. 
SS-EN 12600 Standard för klassindelning för personsäkerhet. 
Säkerhetsglas Glas som används för att skydda mot personskador. 
Säkert 
brottmönster 

När härdat glas brister bildas små trubbiga bitar. 



 

Definition Beskrivning 

Transmission av 
synligt dagsljus. 

Synonym: överföring. Synligt dagsljus som blir kvar 
efter transmission genom glasskivorna. 

Transmitterad 
solenergi 

Synonym: överföra. Solenergin som blir kvar efter 
den transmitteras genom glasskivorna. 

U-värde Värmegenomgångskoefficient. Anger hur bra en ett 
material/byggnadsdel isolerar. Lägre U-värde 
indikerar på bättre isolering.  
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1% INLEDNING%

1.1% Bakgrund%

Idag saknar Stadsparken i Eskilstuna en restaurangbyggnad för parkbesökarna, av denna 
anledning har detta intressanta ämne valts.  

En samlingsplats i parken i form av restaurang kan öka trivsel för besökare, då bristen på 
förtäring av mat/dryck och toalett saknas i dagens läge. Parken ligger norr om Eskilstuna 
centrum, i parken är det mycket rörelse från invånare och parkbesökare. Parken förbinds 
med centrums kärna via Nybron och utgörs av en östlig samt en västlig del på var sida om 
bron. 

Resonemang kring Stadsparkens funktion och utformning har pågått under flera år inom 
Eskilstuna kommun.  Under hösten 2013 hölls en dialog mellan kommunen och 
kommuninvånarna i Eskilstuna gällande Stadsparken. Medborgarna fick lämna in förslag och 
önskemål via enkäter gällande utformning och aktiviteter som bör finnas i parken. 
Majoriteten av de förslag som framkom var en önskan om en restaurang alternativt café eller 
kiosk. Kommunen tog detta vidare i sitt arbete för den framtagna utvecklingsplanen som 
fastställdes 2014-10-15. I utvecklingsplanen framgår tre förslag av placeringar av 
restaurangbyggnaden i Stadsparkens östra del.  

För att kunna genomföra en ny serveringsbyggnad krävs en ny detaljplan över Stadsparken. 
Den gällande detaljplanen tillåter endast servering inom ett mindre område. Av 
utvecklingsplanen framgår att byggnaden bör vara öppen året runt med goda öppettider, 
toaletter bör erbjudas till parkens besökare, utrymme för förtäring av egen medhavd matsäck 
och tillhörande uteservering till restaurangbyggnaden och slutligen ska bygganden ha en god 
utformning i förhållande till parkmiljön. Ett önskemål är även att det i bygganden ska finnas 
utrymme för förråd och personalutrymmen (Eskilstuna kommun, 2014). 

Utmaningen med arbetet är att utforma en serveringsbyggnad med god gestaltning som 
passar parkmiljön utan att ingrepp utförs på den större växtligheten. Trafiken är påtaglig 
ljudmässigt i hela parken och ljudet bör beaktas vid placeringen av byggnaden och vilket val 
av fönsterglas som föredras med detta i åtanke.   
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1.2% Syfte%

Arbetet avser att arbeta fram en social samlingsplats med god service i form av en restaurang 
som bidrar till att möten mellan människor kan ske, restaurangbyggnaden ska vara passande 
för parkens karaktär och tillfredställande för besökare med hänsyn till ljud och ljus. 
Restaurangbyggnaden ska placeras och utformas med hänsyn till omgivande natur, 
väderstreck, ljus, trafik och buller, tillgänglighet samt logistik gällande parkbesökare och 
fordon.     

1.3% Frågeställningar%

Frågeställningar som besvaras i arbetet: 

•! Vart är det mest fördelaktiga stället att placera restaurangbyggnaden utifrån de redan tre 
rekommenderade områdena från utvecklingsplanen som Eskilstuna kommun tagit fram?  

•! Hur kan en restaurangbyggnad komma att utformas med hänsyn till krav samt underlag från 
Eskilstunas kommun? 

•! Vilka tekniska och arkitektoniska aspekter kan tas hänsyn till en restaurangbyggnad? 
•! Vilket glasmaterial är mest lämpad till byggnaden utifrån de tekniska aspekterna ljud och ljus 

för att ge goda ljuddämpande egenskaper och ekonomi?  

1.4% Avgränsning%

Arbetet behandlar ej byggnadens konstruktion och eventuella konstruktionsdetaljer som 
möjligen krävs. Tidplan eller kostnadskalkyler kommer ej att behandlas i arbetet då inget 
underlag eller ramar finns för dessa. Ingen dimensionering av installationer genomförs, dock 
uppskattas ventilationsutrymmen. 

Arbetet riktar in sig på de arkitektoniska egenskaperna kring en byggnad så som utformning, 
funktion och placering. Inga geotekniska egenskaper har tagits hänsyn till vid bestämmelsen 
av placering av bygganden. Placeringen avgränsas till de tre områden Eskilstuna kommun 
hänvisar till i utvecklingsplanen. Faktorer som betraktas är ljudnivåer, väderstreck och 
omgivande grönområde, vilket påverkar restaurangbyggnadens utformning och placering. 

Vid utformningen av byggnaden har hänsyn tagits till ljudkrav, brandkrav, krav vid 
utformning av offentlig restaurang, tillgänglighetsapassning, parkeringsplatser, inkörnings- 
och lastningszoner för leverantörer, ljusinsläppskrav och estetiska aspekter. 

Endast svensk litteratur har granskats i arbetet.           
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2% METOD%

Underlag som utvecklingsplan från Eskilstunas kommun ligger till grund för arbetet. Tidigare 
kunskaper från kurserna Arkitektur för ingenjörer och Byggnadsplanering med visualisering 
kommer att användas för framtagandet av restaurangbyggnaden. Kunskaper från kurserna 
Byggnadsmateriallära och byggnadsteknik, och Byggnadsteknik, kommer att användas 
Platsbesök görs i parken för bedömning gällande placering av byggnaden samt dess 
utformning.   

Framtagning av förslag av restaurangbyggnad görs i form av skisser och uppförs i 
ritningsprogrammet Revit 2018. Ritningar som uppförs är situationsplan, plan, sektioner, 
fasader, möblerade planer, exteriörsperspektiv samt ritningsförteckning. Eskilstunas 
kommun bistår med en situationsplan över området. Simulering gällande skuggor i 
byggnaden görs med ritprogrammet Revit 2018. 

Programmet Pilkington Spectrum används vid framtagande av tabellvärden för tänkta 
glasmodeller. Spectrum är ett beräkningsprogram som beräknar den tekniska prestandan för 
olika kombinationer av glas, programmet visar endast ljudreduktionen på de kombinationer 
som har testats i praktiken. 

2.1% Litteraturstudie%

En litteraturstudie utförs i syfte att få en grund till arbetet. Litteraturstudiens sökningar görs 
via webbhemsidan för Mälardalens högskolas bibliotek i databasen Primo gällande de 
vetenskapliga artiklarna. Platsbesök på högskolebiblioteket i Mälardalens högskola för lån av 
böcker görs för att införskaffa relevant litteratur. Studien kan fånga inspiration från 
fotografier och platsbesök från tidigare restaurangbyggnader i parkmiljöer och kan bidra till 
arbetets gestaltning av den tänkta restaurangbyggnaden. 

En kvalitativ metod används vid tolkning av data från Boverkets byggregler, Plan- och 
bygglagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

2.2% Intervju%%

En kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju genomförs med en yrkeskunnig 
arkitekt inom restaurangutformning. Syftet med intervjun är att öka förståelsen och 
kunskapen gällande utformning av restaurangbyggnad ur ett arkitektoniskt perspektiv. I den 
svenska litteraturen finns lite information gällande ämnet utformning av restaurangbyggnad 
och en intervju kring ämnet anses vara nödvändig. 

Intervjufrågorna är kopplade med aspekter från litteraturstudien men även kring ett av 
arkitektens byggnadsverk, restaurang Brasserie som är en nybyggnad belägen i Västerås 
Stadspark.  
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Intervjun har gjorts i en sammanställning och redovisas i rubriken resultat. Hela intervjun 
bifogas i Bilaga 1. 

Arkitekten har granskat och godkänt den sammanställda intervjun och bilagan.     

2.3% Fallstudie%

En kvalitativ studie görs i form av observationer genom ett platsbesök i Eskilstunas 
Stadspark. Genom sinnena syn och känsel kommer bedömning att göras för insamling av 
intryck och uppfattning om omgivande miljö. Dokumentation fastställs i form av fotografier i 
och runt om parken. På platsen bedöms okulärt väderstreck, växlighet, trafik samt gångstråk. 

Vid platsbesök utförs en kvantitativ metod i form av mätning av de bullernivåer platserna 
utsätts för. Ljudmätning utförs på de tre studerade platserna i Eskilstunas Stadspark där 
byggnaden kan tänkas att placeras. En decibelmätare från Mälardalens Högskola används vid 
mätningen. Bullermätningen utförs måndagen 2018-04-16 mellan kl. 10:30-11:20. 
Ljudfrekvensen mäts under ett intervall på 60 sekunder under normala förhållanden i parken 
under denna angivna tidsperiod. Decibelmätaren tar fram ett medelvärde under 
tidsintervallet vilket anges senare i arbetet.  

3% INSAMLANDE%AV%INFORMATION%GENOM%LITTERATUR%
OCH%INTERVJU%

I följande avsnitt presenteras en studie av ett liknande objekt (Brasserie), intervju gällande 
liknande objekt, arkitektoniska aspekter och krav och råd som behandlar utformning av en 
byggnad. Litteraturstudien behandlar även ämnena dagsljus och glasmaterial vid val av 
fönster. 

3.1% Arkitektonisk%synbild%och%aspekter%

 

I artikeln, Den arkitektoniska synbilden, förklarar författaren Magnus Rönn (1998) 
bedömningen gällande god arkitektur. Estetik och gestaltning över ett rums organisation 
utgör ämnet arkitektur. Arkitekturens kvalitéer innebär möten mellan individ, objekt och 
miljö. Han menar att det fodras ett synsätt och ett skolat omdöme i ämnet för att avgöra god 
arkitektur. Att observera ett verk och dess arkitektoniska egenskaper klassas som subjektivt. 
Vidare menar författaren att forskning inom ämnet med mätdata är mer trovärdigt än en 
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erfaren observatör. Detta ser Rönn som problematiskt för arkitekter och formgivare, då deras 
omdömen och iakttagelser inte har samma vetenskapliga status som exempelvis mätdata har. 

Ola Nylander (1998), menar i sin avhandling Bostaden som arkitektur att det finns sju 
kännetecknande kategorier av betydelse gällande upplevelsen av en bostad. Författaren 
beskriver kategorierna som egenskapsfält och utgörs av material och detaljer, axialitet, 
omslutenhet, rörelse, rumsfigurer, ljus och rumsorganisation. 

Kontakt har tagits med Ola Nylander som anser att aspekterna material och detaljer, 
axialitet, omslutenhet, rörelse, rumsfigurer, ljus och rumsorganisation går att applicera på en 
restaurangutformning (personlig kommunikation, maj 2018). 

3.1.1$ Material$och$detaljer$

Material och detaljer upplevs genom tillägnelse, omsorg och autenticitet enligt Nylander 
(1998). I Nylanders avhandling tar han upp att forskaren Eva Hurtig även använder sig av 
ordet appropriera i synonym till tillägnelse och Eva Hurtig menar att detta är då hemmet 
skapas av de boende.  

Tillägnelseprocessen kan också beskrivas då de boende inkorporerar sina livsmönster över 
ett rum.  

Omsorg kan uttryckas från de boende med symbolisk innebörd och material, genom 
välgjorda detaljer. Nylander (1998) menar att om det finns detaljer i byggnaden som inte 
utförts av noggrannhet, utan av nonchalans, kommer detta att upplevas negativt, att 
engagemanget hos individen som uppfört byggnaden har brustit. Omsorgen i material och 
detaljer upplevs genom dess autenticitet. Genom att uppleva autenticitet besitter individen 
vetskap och förståelsen för tillkomst, bearbetning och brukande av materialet och detaljerna.   

3.1.2$ Axialitet$

Axialitet i en byggnad förmedlar och hjälper en individ att orientera och röra sig genom 
rummen och utgörs av olika riktningar (Lindvall & Myrman, 2001). Med axialitet förbinds 
flera rum intill varandra och enligt Nylander (1998) kan betraktaren få en överblick i hur de 
olika rummen används och vad för karaktär de innehar.   

3.1.3$ Omslutenhet$

Omslutenhet kan utgöras av ett rum med bara en ingång, inga eller mindre fönsteröppningar 
och en lägre takhöjd (Lindvall & Myrman, 2001) och där beaktandet från individen sker över 
rummets väggar och dess ting (Nylander, 1998). Vidare menar Nylander (1998) att hörnen av 
ett rum bidrar till en trygghet för individen.  I dessa rum beskyddas individens integritet och 
identitet. Motsatsen till omslutenhet av rum är öppna rum. Dessa rum kan kännas 
upplyftande vid sociala sammanhang, exempelvis i publika lokaler där möten sker mellan 
människor (Lindvall & Myrman, 2001).  
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3.1.4$ Rörelse$

Nylander (1998) menar att upplevelsen över rum tillfredsställs och berikas över rummets 
olika rörelse. Beroende på rummets storlek kommer rytmen över rummen att variera. 
Betraktaren kommer att observera och orientera sig över rummet för att införskaffa den 
kännedom som betraktaren anses sig behöva. Arkitekturen och dess rytm över rummet 
kommer att berika vistelsen undermedvetet för individen.  

3.1.5$ Rumsfigurer$

Arkitekter har i historien sökt med hjälp av olika metoder och regler finna de mest lämpade 
proportioner för rummet.  Ett rums plan, sektion och storlek utgör rumsfiguren.  Den form 
av ett rum individen uppskattar och upplever som mest tillfredsställd har inte författaren Ola 
Nylander kunnat fastställa genom empiriska fakta. Det mest sedvanligast gällande 
utformning av byggnader kommer från renässansens proportioner samt de svenska 
normenliga bostadsrummen.   

Renässansens rumsproportion kretsade kring den gyllenregelns snitt 2:3 eller 3:5. Det 
svenska normenliga rummet har minimimått gällande rumshöjd för bostadshus om 2,4 
meter. Detta kan jämföras med renässansen bestämning av rumshöjd, genom medeltalet 
(längd+bredd)/2 (Nylander, 1998). 

3.1.6$ $Ljus$

Enligt Lindvall och Myrman (2001) upplevs former och volymer av ljuset och är en viktig 
aspekt ur ett arkitektoniskt perspektiv. Ljuset kommer från dagsljuset och det elektriska 
ljuset individen tillsätter själv (Lindvall & Myrman, 2001). De olika karaktärer av ljus som 
reflekterat ljus, skuggor över ett rum, nivåer av ljus, ljusets fördelning samt överljuset är det 
omätbara. Samspelningen av dessa ljus är det intressanta och inte dess mängd eller summa 
(Nylander, 1998).   

3.1.7$ Rumsorganisation$

Yttre, inre, privata och det offentliga rummet utgör organisationen och förbindelsen mellan 
dem. Att kunna skapa revir är av betydelse i rumsorganisationen. Revir kan utgöras av olika 
grader, och i Nylanders avhandling så menar Malmberg att reviret kan avspeglas genom vårt 
hem, planeten, men även genom en stol. Markeringar kan göras tydliga genom gränser för att 
markera sitt revir (Nylander, 1998).      
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3.2% Krav%gällande%utformning%av%byggnad%

Vid ändring av befintlig byggnad eller vid uppförande av ny byggnad ska Boverkets 
byggregler (BBR) tillämpas. Avvikelser från BBR ska godkännas av byggnadsnämnden. BBR 
består av föreskrifter (bindande krav) och allmänna råd (inte bindande, vägledande råd för 
att uppnå de bindande kraven). Tekniska egenskapskrav, utformningskrav och tomtkrav i 
PBL och PBF beskriver BBR noggrant. BBR uppdateras kontinuerligt, gällande BBR finns att 
hitta på Boverkets hemsida (Boverket, 2017). 

Arbetsmiljöverket beskriver hur restauranglokaler kan utformas för att förebygga risker i 
arbetsmiljön för kommande verksamhet. Arbetsmiljöverket tar bland annat upp ventilation, 
belysning, buller och rumshöjd (Arbetsmiljöverket, 2017). Föreskrifter från arbetsmiljöverket 
redovisas i arbetsmiljöverkets författningssamlingar (så kallat AFS) och delvis på 
Arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket, 2018).  

3.2.1$ Brandkrav$och$råd$

Under kapitel 5:2 i BBR (2017) hänvisas restaurangbyggnad till kapitel 5:212 
Verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler m.m. Verksamhetsklassen omfattar samlingslokaler 
och andra lokaler där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, 
som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna 
(BFS 2011:6, s. 36). Lokaler som är klassade till Verksamhetsklass 2A får maximalt avse 150 
personer. Då verksamheten avser lokal för fler än 150 personer eller serverar alkohol i mer än 
begränsad omfattning tillhör verksamheten klass 2B eller 2C.  

En byggnad ska klassas utifrån dess skyddsbehov i så kallade byggnadsklasser, Br. 
Klassificeringen är från Br0 (högst skyddsbehov) till och med Br3 (litet skyddsbehov). 
Allmänt råd är att byggnad med verksamhetsklass 2A och med ett våningsplan hör till övriga 
byggnader och brandklassas därmed till Br3. 

En publik lokal ska minst utrustas med två oberoende utgångar. Maximalt gångavstånd till 
närmaste utrymningsväg för lokaler i verksamhetsklass 2A är 30 m. Dörrar avsedda för 
utrymning ska vara lätta att identifiera samt utåtgående i utrymningsriktning (BBR, 2017).  

3.2.2$ Ljudkrav$

Enligt AFS 2005:16 Tabell 5 - Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden ska 
restaurang tillhöra exponeringsgrupp 3, med en ljudnivå på 55 dB vid exponering under en 
normal arbetsdag. Ljud från den egna verksamheten omfattar inte det angivna värdet. 
Arbetsförhållanden grupp 3 innebär att "Betydelsefullt att kunna samtala eller stadigvarande 
krav på precision, snabbhet eller uppmärksamhet. Endast mindre bullrande utrustning 
direkt knuten till arbetet" (Arbetsmiljöverket, 2005, s. 27). Gränsvärdet för daglig 
bullerexponering är 85 dB (allt buller på arbetsplatsen inkl. impulsbuller) under en åtta 
timmars arbetsdag. Om gränsvärdet tillämpas ska arbetstagarna bära hörselskydd 
(Arbetsmiljöverket, 2005).   
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Arbetsmiljöverket (2013) råder att bakgrundsnivån inte bör överstiga 55 dB för att ett 
normalt samtal ska kunna föras. 

3.2.3$ Tillgänglighetsanpassning$

Enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 1§ punkt 3 ska ett byggnadsverk vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Tillgänglighetsanpassningen för en restaurang klassas som höjd nivå, det vill säga utrymmen 
som utgör offentliga lokaler, exempelvis ska vändmått för en rullstol vara 1500 mm. En 
vanlig rullstol uppmäter en bredd på cirka 700 mm och en längd på cirka 1200 mm (Bodin, 
Hidemark, Stintzing, & Nyström, 2017). 

Bodin et al. (2017. s. 247) rekommenderar följande mått vid passage:  

•! ”900-1000 Kort rak passage. 
•! 1300 mm vid 90° sväng, t.ex. från korridor in till rum 
•! 800-900 Kort passage mellan möbler. Det minder måttet vid låga, lätt flyttbara 

möbler. 
•! 800 Mycket kort rak passage, t.ex. fritt mått i öppen dörr.  
•! Vindfång ska dimensioneras så att en medföljare inte kläms av dörrbladen. Är 

utrymmet begränsat kan skjutdörrar eller dörrar med delade blad användas”.  
 

Enligt Bodin et al. (2017) bör utrymmet från bordskant och ut vara 800 mm för 
stolsutrymme med möjlighet att dra ut stolen, samt med en bredd på 600 mm. En 
handikappanpassad matplats med plats för rullstol ska ha ett utrymme på 1200 x 1200. En 
icke handikappanpassad matplats bör uppmäta ett utrymme på 600 x 800. 

Tillgänglighetsanpassad WC i offentlig miljö och i bostad bör ha ett rekommenderat mått på 
2200 x 2200 mm. Extra toalett utöver den tillgänglighetsanpassade WC bör ha måtten 1200 
x 1300 mm, 1100 x 1400 mm, 1000 x 1500 mm eller 900 x 1600 mm (Bodin et al., 2017). 

3.2.4$ Krav$för$parkering$

Enligt avsnitt 3:1 i Boverkets byggregler ska parkering inom 25 meter anordnas för 
rörelsehindrade personer. Antalet parkeringsplatser avgörs efter behov av verksamheten. 
Parkeringsplatsen bör vara tydligt skyltad året om och i plant, fast och halkfritt underlag.  

Bodin et al. (2017) rekommenderar en handikappanpassad parkering för rörelsehindrade 
med en längd på 5000 mm och bredd på 5000 mm, (minsta bredd för handikapparkering är 
3600 mm), vid denna uppställning rekommenderas ett fritt mått bakom parkeringen på 6100 
mm. 
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3.2.5$ Glas–$krav$och$allmänna$råd$

Enligt avsnitt 8:353 i BBR framgår att Glasytor ska utformas så att risken för skärskador 
begränsat (s. 129). Enligt de allmänna råden som föreskrivs av BBR rekommenderas 
glastyper som härdat säkerhetsglas med lägsta klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas med 
lägsta klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600. Dessa glastyper föreslås användas då andra utrymmen 
än bostäder ska förses med glas lägre än 0,8 m från glasets underkant ner till golv och där 
barn kan tänkas uppehålla sig. 

Indelning av klasser görs med ett test där två stycken däck med en totalvikt om 50 kg faller 
mot den testade glasytan (Pilkington, 2012). 

Härdat säkerhetsglas 1(C)3 står för: 

•! 1= högsta fallhöjd 1200mm där säkert brottmönster uppstår  
•! C= härdat glas 
•!  3= 190mm, högsta höjd där glasytan inte spricker.  

Laminerat säkerhetsglas 2(B)2 står för: 

•! 2= högsta fallhöjd 450 mm med laminerat brottmönster 
•! B= laminerat glas 
•! 2= högsta höjd där glaset inte spricker eller spricker som laminerat glas, 450mm  

(Pilkington, 2012). 

3.3% Ljus%

3.3.1$ Ljus$och$utsikt$

Anter & Klarén (2014) hänvisar till den internationella belysningskommissionen (CIE) 
framtagna modell för beräkning av dagsljus, där de kategoriserar dagsljuset i tre stycken 
”himmelsmodeller”; klar himmel med sol, delvis molntäckt himmel med eller utan sol och 
mulen himmel utan sol. Skandinavien har under den totala dagsljustiden cirka 20-40 procent 
dagsljus, mängden solljus som träffar jorden varierar mellan olika delar i världen (Anter & 
Klarén, 2014).  

Föreskrifterna i Boverkets byggregler gällande direkt dagsljus är att individer ska ha tillgång 
till dagsljus om så är möjligt (BFS 2011:6, avsnitt 6:322). Människans hälsa påverkas av det 
dagsljus som individen utsätts för. Aspekter som mindre stress, bättre sömn och 
välbefinnande är exempel på fördelar av dagsljusets betydelse (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
Kvaliteten på ljuset är väsentligt för vår trivsel och seende (Larsson & Wergeni-Wasberg, 
2009).  

Utsikten är en viktig aspekt till varför vi har fönster. Ett fönster ger människan möjligheten 
att visuellt iaktta utemiljön, vilket påverkar människans välbefinnande både psykiskt och 
fysiologiskt. Enligt tidigare forskning har naturen en läkande effekt på människan, även om 
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den skådas genom ett fönster (Anter & Klarén, 2014). Wijk och Nordin (2017) menar att idag 
är utsikten en viktig aspekt att beakta i vårdlokalerna där patienter vistas. Detta stärks i 
Spångbergs artikel av professor Åke Wiklund som förklarar i artikeln att vid ett experiment 
gällande en intensivavdelning fick hälften av patienterna en utsikt mot en tegelvägg vilket 
förlängde behandlingstiden med 1,5 dagar jämfört med den andra hälften av patientgruppen 
som hade utsikt mot en park (Spångberg, 2004). Effekterna blir ökade positiva känslor som 
exempelvis kärlek, förbättrad koncentrationsförmåga och medkänsla. Det är alltså inte bara 
möjligheten att se ut som är viktig, även vikten av vad vi ser spelar roll. Vilket väder det är 
och kunna följa dagens gång är viktiga aspekter människan eftersträvar vid utsikt genom 
fönster. Människan anser att en optimal utsikt ska innehålla tre ”lager”; mark, landskap och 
himmel. En lång räckvidd för synfältet anses också nödvändigt för en så kallad bra utsikt 
(Anter & Klarén, 2014). 

Mängden dagsljus in i huset påverkas av fönstrets storlek, antal fönster, husets väderstreck 
och omgivning, exempelvis kringliggande träd och andra föremål som kan orsaka skuggning. 
Även fönstrets utformning är väsentlig vid ljusinsläpp, så som tjocklek och profilering. Glaset 
i fönstret påverkar mängden ljus, via dess tjocklek, beskaffenhet och antal glasskivor. Flera 
sammansatta glasskivor ger ett mindre ljusinsläpp. Ljusinsläppet minskas även vid färgat 
eller tonat glas (Larsson & Wergeni-Wasberg, 2009).   

Storlek på fönster och glaspartier avgörs oftast av vad för utsikt som byggnaden har. Är 
vyerna gynnsamma och av olika karaktär bör detta synlighetsgöras med hjälp av 
glaspartierna (Löfberg, 1987). Att beakta är att ljuset bör komma in i byggnaden från olika 
väderstreck enligt Schuco (2016) för att inte skapa för mycket kontraster. Marie-Claude 
Dubois, dagsljusforskare, beskriver för Schuco att det är av vikt att få ljuset i balans (Schuco, 
2016). 

3.4% Materialval%

3.4.1$ Val$av$glas$

Ett glas funktionalitet kan verka inom flera områden, som: ljudreduktion, smutsavvisning, 
solskydd, energibesparing, brandskydd, inbrottsskydd och personsäkerhet. Glas kan 
tillverkas med mönster eller i färgat glas. Det är viktigt att glaspartier som människan kan 
komma i kontakt med är utformade för att förhindra att personskada kan ske. Dessa partier 
ska dimensioneras för dynamisk påverkan av människan, enligt gällande krav (Sapa building 
system, u.d.). 
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Floatglas 

Floatglas eller så kallat vanligt transparent glas tillverkas av sand, kalksten och soda med 
tillsatser av fältspat och dolomit. Vid tillverkning breds smält glas ut över en form av smält 
tenn. Glaset kyls sedan ner och kan därefter skäras ut i lämpligt format. Floatglas är optimalt 
att använda vid önskad klar genomsikt. 

Vid byggnation används floatglas främst för tak, dörrar, fasad och fönster. Andra 
användningsområden för glas är bland annat fordon, bildskärmar och möbler med mera. 
Floatglas är grunden till många andra glas med ändrade egenskaper för att uppnå en viss 
standard med exempelvis bättre solskydd, brandskydd, ljudreduktion skydd mot sak- och 
personskador. Floatglas kan även lamineras, härdas, blästras, böjas, screentryckas, försilvras 
och målas (Pilkington, 2018). 

Laminerat glas 

Laminerat glas även kallat lamellglas räknas till säkerhetsglas. Vid tillverkning av glaset 
värms två eller flera glasskivor ihop med ett plastskikt/plastfolie mellan dem. 
Polyvinylbuturat, PVB är ett vanligt material som används mellan glasen, då används 
autoklav och förhöjd temperatur. Glasskivorna kan även förbindas med UV-härdat lim 
(Carlson, 2005). Folien är genomskinlig och har samma brytningsindex som glaset, därav blir 
det laminerade glaset lika klart som innan. Om en olycka sker och det laminerade glaset 
krossas håller plastfolien ihop glassplittret och hindrar glaset från att flyga iväg. Ett laminerat 
glas är inte starkare än ett vanligt glas till skillnad från härdat glas, dess egenskap är istället 
hållbarhet vid stötar mot glaset. Vanligt användningsområde för laminerat glas är vindrutor, 
skyddsglas i banklokaler och skyddsfönster. För att få ett starkare glas kan härdat glas 
kombineras med laminerat glas (Falk, Fredriksson, Holmér, Johansson, Lang, & Sundberg, 
2005).  

Härdat glas 

Härdat glas är ett säkerhetsglas då det är starkare än ett vanligt glas. Dock är det inte hårdare 
eller styvare än ett vanligt glas då det lika lätt får repor och böjer ut lika lätt vid belastning. 
Termiskt härdat glas värms upp till över 600 C°, vid den höga temperaturen blir glaset mjukt 
och spänningsfritt. Efter uppvärmningen kyls glaset snabbt ner så att dragspänningar 
uppstår i mitten av glaset och tryckspänningar uppstår i glasets ytskikt vilket ökar glasets 
böjdraghållfasthet fyra till fem gånger. Härdat glas måste bearbetas innan härdning. När ett 
härdat glas spricker, spricker det i mycket små granuler och nästintill inget glas fastnar kvar i 
karmen, därav blir risken liten för skärskador. I sällsynta fall kan härdat glas granulera 
spontant på grund av små inneslutningar av nickelsulfid. Granuleringen kan minskas genom 
ett värmetest, så kallat heatsoaktest (Carlson, 2005). 

Det finns även kemiskt härdat glas. Glaset doppas i en kaliumnitratsmälta med en 
temperatur på cirka 350 °C, dess egenskaper ändras då tryckspänningar bildas. Till skillnad 
från termiskt härdat glas sker ingen granulering på grund av de låga dragspänningarna i 
glasets mitt. Tunna glas kan även genomgå denna behandling (Falk et al., 2005).  
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Energisparglas 

Energisparglas består av klart floatglas med en tunn beläggning, glaset kan även härdas eller 
lamineras för högre personsäkerhet. Beläggningen reflekterar långvågig rumsvärme och 
släpper igenom kortvarig solenergi. Det finns två typer av energisparglas; floatglas med 
”hård” beläggning, (beläggning som läggs på vid floatprocessen) och floatglas med ”mjuk” 
beläggning, (beläggning som läggs på vid en separat process). En ”mjuk” beläggning släpper 
in mindre solenergi, isolerar bättre och har högre ljustransmission jämfört med en ”hård” 
beläggning. Energisparglas kan kombineras med andra glasmodeller för att uppnå önskat 
behov (Pilkington, 2018). 

Solskyddsglas  

En byggnad kan ha värmeöverskott eller värmeunderskott. Beroende på fall kan val av 
solskyddsglas vara en faktor för att uppnå önskat resultat. Solskyddsglas kan både stänga ut 
värme och solinstrålning. Önskvärt i många fall är att stänga ut värmen från solen men 
fortfarande få in solljus, dock är detta svårt att uppnå då ljus alstrar värme. Idag finns 
solskyddsglas som nästa släpper in lika mycket ljus som vanligt glas men släpper bara in en 
tredjedel av solvärmen. Vid val av solglas bör prioriteringen av lågt värmeinsläpp i 
förhållandet till hög solinstrålning beaktas.  

Det finns bland annat  genomfärgade glas och mjukbelagda solskydds- och energisparglas. 

Genomfärgade solskyddsglas innehåller tillsatser som ökar absorptionen av solenergi än hos 
vanligt floatglas. Tillsatserna ändrar glasets färgton till svart, grönt eller blått, beroende på 
vilken transmistans som önskas. Ett tjockare glas ger en djupare färg och en lägre 
ljustransmission. För att uppnå ett lågt U-värde kan genomfärgade solskyddsglas kombineras 
med energisparglas. 

Mjukbelagda solskydds- och energisparglas är en kombination av solskyddsglas och 
energisoparglas, ett floatglas belagt med en tunn transparent solskyddande beläggning som 
är lågemitterande. Glaset släpper in mycket av det synliga solljuset men skyddar mot värmen. 
Glaset finns att tillgå i olika avskärmningsgrader, och även två olika speglande varianter.  

Solskyddsglaset kan härdas för att minska risken för termiska sprickor och/eller lamineras 
för att skydda mot spridning av glassplitter (Pilkington, 2018). 

Det finns även screentryckt glas som ger en solskyddande effekt, där färgen bränns fast i en 
härdningsprocess. Detta gör glaset även till ett säkerhetsglas. Ofta används screentryckta glas 
av estetiska skäl (Pilkington, 2018).     
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Ljudreducerande glas 

Ljudreduktionen hos fönster kan minskas av ändringar i luftspalten mellan glas och/eller 
glasrutan. En fördubbling av ett glas tjocklek kan öka ljudreduktionen med 6 dB. Ett 
laminerat glas ger en lägre böjstyvhet än ett ensamt glas med samma tjocklek, ljudvågorna 
hos ett laminerat glas kan reducera med 1000 Hz. 

En större luftspalt mellan glasrutorna ger en lägre frekvens, dock är det marginellt upp till 20 
mm. Efter det förbättras ljudreduktionen påtagligt. Vid en 3-glasruta minskar 
ljudreduktionen om avståndet mellan glasskivorna varierar då detta ger mindre utpräglad 
grundresonans och höjer reduktionskurvan, vilket förbättrar ljudreduktionstalet 
(Pilkington, 2018, s. 39). 

Pilkington rekommenderar att en konstruktion med ljudkrav på över 50 dB ska ha en 
kombination av stort avstånd mellan glasen och ljudabsorbenter i mellanrummet. Val av 
båge, karm, ventiler och fogar påverkar fönstrets ljudreducerande egenskaper (Pilkington, 
2018). 

Isolerglas 

Isolerglas består av flera rutor som förbinds i en ram med mellanrum. Avstånden mellan 
rutorna kan fyllas med gasen argon för att öka isoleringsförmågan. Isolerglas stänger ute 
ljud, buller, värme och kyla (Falk et al., 2005). 

Isolerglas består vanligtvis av två eller tre glas som är distanserade. Mellanrummet består av 
luft eller gas. Ädelgas, oftast i form av krypton eller argon mellan utrymmet ger en minskad 
värmeledning och konvektion i jämförelse med luft. Vid en luftspalt på 10-12 mm ger krypton 
bäst effekt och vid en luftspalt på 15-20 mm ger argon bäst effekt. Det är viktigt att 
monteringen blir rätt och tät för att förebygga att luft/gas läcker in och/eller ut. 

Vid kallt och blåsigt klimat påverkas U-värdet i 2-glasrutor medan 3-glasrutor påverkas 
marginellt. Därav kan 3-glasrutor vara att rekommendera i nordiskt klimat. En 2-glasruta 
uppnår lägsta U-värdet vid 15-16 mm mellanrum mellan glasrutorna och en 3-glasruta 
uppnår lägsta U-värdet vid 18-20 mm mellanrum mellan glasrutorna. 

Det finns risk för termiska sprickor vid användning av isolerglas. Glasytan kan få en varmare 
mittendel och kallare kanter vid stora temperaturskillnader och glaset spricker på grund av 
för stora dragspänningar. Problemet är grundat i glastjocklek, typ av glas, format och 
glaskombination, placeringen i fasad och typ av karm och båge. Ett härdat glas är 
rekommenderat att använda som isolerglas då det inte spricker lika lätt. 

Isolerglas kan kombineras med härdat-, laminerat- och solskyddsglas samt med mera 
(Pilkington, 2018). 
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3.4.2$ Glas$och$buller$

Många upplever buller inomhus störande, glaspartier är ofta en stor faktor till att ljud tränger 
in i byggnaden. Vid en fördubbling av glasets tjocklek ökar glasets ljudreduktionstal med 6 
dB teoretiskt sett, då glaset blir tyngre och ljudvågorna får svårare att tränga igenom. Fönster 
med olika tjocklekar på glaset är att föredra vid ljudisolering då glasen inte bildar resonans 
och en ljudreduktion sker.  

Buller brukar betraktas inom frekvensområdet 100 Hz till 3150 Hz. En homogen 8 mm 
glasskiva har sämre ljudisolering än två stycken 4 mm skivor som är laminerade. Laminerade 
ljudskivor kan reducera ljudnivån över 1000 Hz effektivt (Carlson, 2005). 

3.4.3$ Bländning,$avskärmning$och$solskydd 

Människan behöver ibland avskärmas från dagsljuset på grund av bländning eller 
värmeinsläpp genom solinstrålning. Därför är det lika viktigt med möjlighet till avskärmning 
från solen som möjlighet till ljusinsläpp. I Sverige är soltimmarna få och därför bör solskydd 
utformas så att dagsljuset inte försvinner. Det finns två former av skydd mot solen: solskydd 
och bländskydd (Larsson & Wergeni-Wasberg, 2009).   

Solskydd ska placeras långt ut i konstruktionen för störst effekt. Utvändigt av byggnaden kan 
avskärmning vara rörlig eller fast. Rörlig solavskärmning i form persienner, fönsterluckor, 
solskyddsgardiner eller markiser. Den fasta utvändiga avskärmningen består av skärmtak, 
takutsprång eller fasta lameller.  

Enligt Larsson & Wergeni-Wasberg (2009) är bländning en reaktion på olämpligt stora 
ljushetskontraster i synfältet (s. 73). Bländskydd ska skydda mot bländning och ska kunna 
användas vid behov. Utvändiga och invändiga persienner eller gardiner är exempel på vanliga 
bländskydd. Bländning kan även minskas genom: 

•! Skyddande gardiner, persienner och markiser. 
•! Ljusa färger runt fönstret. 
•! Sneddad eller djup fönsternisch.   
•! Spröjs som mildrar kontrasterna.  
•! Dagsljus från flera håll, vilket ger ett behagligt ljus. 

3.4.4$ Rekommenderade$glasmodeller$$

Tabell 1-4 visar framtagna glasmodeller av författarna med rekommendationer från 
Pilkington. Tabellvärdena är framtagna med hjälp av Pilkingtons program Spectrum. Alla 
modeller uppfyller kraven för personsäkerhet enligt BBR. Tabell 5 visar jämförelse mellan de 
framtagna glasmodellerna. 
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Rekommendationer genom personlig kontakt med Alexander Mattsson (2018), Pilkington:  

•! Tjockaste glaset längst ut i konstruktionen, där tryckvågorna är som störst.  
•! Säkerhetsglas på ut- och insidan för att uppnå säkerhetskraven.  
•! Solskyddsglas på utsidan.  
•! Isolerglas med tre glasskikt.  
•! Solenergitransmissionen ska vara låg i en restaurang, för att uppnå behagligt 

inomhusklimat.  
 

Nedan redovisas rekommenderade glastyper som används vid framtagandet av glasmodeller, 
dessa rekommendationer har fåtts genom personlig kontakt med Alexander Mattsson (2018), 
Pilkington. Fakta om glastyperna kommer från Pilkington (2018): 

•! Solskyddsglas: Belagt solskydds- och energisparglas. Laminerat eller härdat glas, 
belagt med tunt, transparent solskyddande lager (även lågemitterande). 

•! Klart floatglas: Transparent ”vanligt” glas.  
•! Härdat glas, säkerhetsglas: Härdat glas (3-5 gånger starkare än floatglas). 
•! Energisparglas: Härdat glas (3-5 gånger starkare än floatglas) med en mjuk 

energisparbeläggning som är nästintill transparent. 
•! Laminerat glas, säkerhetsglas: Två glasskivor lamineras med en plastfolie mellan. Lite 

svagare än floatglas, fördelen är att glassplitter inte sprids om glaset krossas. 
•! Isolerglas: Tre glasskikt med 90 % argongas mellan skikten. 

 

Tabell 1 Laminerat skyddsglas ut- och invändigt, med och utan solskyddsbeläggning, tabellvärden 
framtagna med programmet Spectrum. Förkortningar för nedanstående tabeller: S – 
Solskyddsbeläggning. L – Laminerat glas. H – Härdat glas. E – Energibeläggning. F – Floatglas. 

Modell  Modell 1,  
LS+F+L 

Modell 2, 
L+F+L 

Säkerhetsklass 
SS-EN 12600 

Tjocklek 
[mm] 

Glas 1 Laminerat 
säkerhetsglas med 
solskyddsbeläggning 

Laminerat 
säkerhetsglas 

1(B)1 8,8 

Spalt 1 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 2 Klart floatglas Klart floatglas  4 
Spalt 2 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 3 Laminerat 

säkerhetsglas 
Laminerat 
säkerhetsglas 

2(B)2 6,4 
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Tabell 2 Härdat skyddsglas ut- och invändigt, med och utan solskyddsbeläggning, tabellvärden 
framtagna med programmet Spectrum. Förkortningar för nedanstående tabeller: S – 
Solskyddsbeläggning. L – Laminerat glas. H – Härdat glas. E – Energibeläggning. F – Floatglas. 

Modell  Modell 3,  
HS+F+EH 

Modell 4, 
H+F+EH 

Säkerhetsklass 
SS-EN 12600 

Tjocklek 
[mm] 

Glas 1 Härdat 
säkerhetsglas med 
solskyddsbeläggning 

Härdat 
säkerhetsglas 

1(C)2 6 

Spalt 1 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 2 Klart floatglas Klart floatglas  4 
Spalt 2 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 3 Härdat 

säkerhetsglas med 
energibeläggning 

Härdat 
säkerhetsglas 
med 
energibeläggning 

1(C)2 4 

 
 
Tabell 3 Laminerat skyddsglas utvändigt och härdat säkerhetsglas med energibeläggning invändigt, 
med och utan solskyddsbeläggning, tabellvärden framtagna med programmet Spectrum. 
Förkortningar för nedanstående tabeller: S – Solskyddsbeläggning. L – Laminerat glas. H – Härdat 
glas. E – Energibeläggning. F – Floatglas. 

Modell  Modell 5,  
LS+F+EH 

Modell 6, 
L+F+EH 

Säkerhetsklass 
SS-EN 12600 

Tjocklek 
[mm] 

Glas 1 Laminerat 
säkerhetsglas med 
solskyddsbeläggning 

Laminerat 
säkerhetsglas 

2(B)2 6,4 

Spalt 1 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 2 Klart floatglas Klart floatglas  4 
Spalt 2 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 3 Härdat 

säkerhetsglas med 
energibeläggning 

Härdat 
säkerhetsglas 
med 
energibeläggning 

1(C)2 4 

 

Tabell 4 Härdat säkerhetsglas med energibeläggning utvändigt och laminerat säkerhetsglas 
invändigt, med och utan solskyddsbeläggning, tabellvärden framtagna med programmet Spectrum. 
Förkortningar för nedanstående tabeller: S – Solskyddsbeläggning. L – Laminerat glas. H – Härdat 
glas. E – Energibeläggning. F – Floatglas. 

Modell  Modell 7, 
HS+L 

Modell 8,  
H+L 

Säkerhetsklass 
SS-EN 12600 

Tjocklek 
[mm] 

Glas 1 Härdat 
säkerhetsglas med 
solskyddsbeläggning 

Härdat 
säkerhetsglas 

1(C)2 6 

Spalt 1 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 2 Klart floatglas Klart floatglas  4 
Spalt 2 Argon (90 %) Argon (90 %)  16 
Glas 3 Laminerat 

skyddsglas 
Laminerat 
skyddsglas 

2(B)2 6,4 
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Tabell 5 Jämförelse mellan framtagna glasmodeller, tabellvärden framtagna med programmet 
Spectrum. Förkortningar för nedanstående tabeller: S – Solskyddsbeläggning. L – Laminerat glas. 
H – Härdat glas. E – Energibeläggning. F – Floatglas. 

Prestanda Modell 
1, 
LS+F+
L 

Modell 
2, 
L+F+L 

Modell 
3, 
HS+F+
EH 

Modell 
4, 
H+F+E
H  

Modell 
5, 
LS+F+
EH 

Modell 
6, 
L+F+E
H 

Modell 
7, 
HS+F+
L 

Modell 
8, 
H+F+L 

Total tjocklek 
[mm]  

51,2 51,2 46 46 46,4 46,4 48,4 48,4 

Dagsljus, 
transmittans 
[%] 

63 73 64 73 64 74 64 72 

Dagsljus, 
reflektion utåt 
[%] 

17 14 18 17 18  14 18  17 

Solenergi, 
transmission 
[%] 

33 49 34 55 34 50 34 55 

Solenergi, 
reflektion utåt 
[%] 

28 23 36 22 33 25 36 22 

U-värde 
[W/m2K] 

0,5 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,9 

Ljudreduktion 
[dB] 

42 42 36 36 37 37 37 37 

 

3.5% Studie%av%referensobjekt%

3.5.1$ Brasserie$

Restaurang Brasserie beläget i Västerås Stadspark är utformat i tre plan; källarplan, 
entréplan med uteservering och övre plan.  

I källarplanet finns varmkök med plats för kallskänk, diskrum, tre kylrum, frysrum, 
torrförråd, degrum, beredning, två omklädningsrum med gemensam dusch, personal WC, 
kylt, utrymme för retur-gods-emballage, beredningsrum, soprum, två förråd och 
fläktrum/teknikrum/undercentral. Personal kan ta sig mellan våningsplanen via trappa eller 
hiss. Separat mathiss finns för transport av mat. Leverans av varor sker via en lift från 
markplan/entréplan ner till källarplan. 

Entréplanet består av huvudentré med plats för klädförvaring, entré till uteservering, 
servering för 65 personer, rymlig bar, två mindre gästtoaletter och serveringsstation vid 
mathissen samt uteservering med bar. Solavskärmning sker med hjälp av stora parasoll samt 
ett skärmtak. Gäster kan ta sig mellan entréplan och övre plan via trappa eller hiss. 

På det övre planet finns servering för 60 personer, gäst WC, gäst HWC och en mindre 
balkong och servicestation.  
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Fasaden är till största del i glas, främst vid serveringsdelen, övrig fasad i svart granit, se Figur 
1 och 2. Taket är ett sedumtak.  

 

 

Figur 2 Brasserie i Västerås 

 

 

 Figur 1 Brasserie i Västerås 



19 

3.5.2$ Intervju$gällande$Brasserie 

Den 2018-04-30 gjordes en intervju med Mark Schultz, arkitekt MSA, i Västerås. Han 
utbildade sig till arkitekt i USA och har sedan fortsatt att arbeta som arkitekt i Sverige. Mark 
Schultz har 30 års erfarenhet av yrket och idag arbetar Mark Schultz på företaget Archus 
Arkitektur. 
Intervjun gjordes med Mark Schultz på grund av hans tidigare erfarenheter av utformning av 
restaurangbyggnader. Mark Schultz har ritat och utformat restaurangbyggnaden Brasserie 
(se Figur 1 och 2) i Västerås. Denna restaurang ligger i det yttre området i Västerås park intill 
Svartån.   

Tidigare erfarenheter 

Mark Schultz besitter en lång och gedigen erfarenhet av utformning av restaurangbyggnader. 
Hans arbetsuppgift är att forma en grund gällande det arkitektoniska arbetet. Han har under 
de senaste tio åren arbetat med flera restaurangbyggnader belägna i Västerås.  

Utformning allmänt  

Enligt Mark Schultz påverkas utformningen av en byggnad av flertalet angivna variabler som 
exempelvis en redan existerande byggnad, få in verksamheten inom fyra väggar och mycket 
beror på beställarens ambitioner och intentioner. Byggnadens storlek och antal 
serveringsplatser är en faktor som påverkar restaurangens utformning. Vid nybyggnad och 
tillbyggnad finns en byggrätt över området, där anges vilka mått byggnaden är begränsad till.  

I ett projekt studerar Mark Schultz först byggrätten och vad han får göra, sedan kan en form 
av byggnaden börja utvecklas.   

Begreppen rörelse, axialitet, rumsorganisation, omslutenhet, material och detaljer, ljus och 
rumsfigurer menar Mark Schultz är korrekta aspekter att ta hänsyn till vid utformning av en 
byggnad. Detta gör han per automatik när han arbetar då han har lång erfarenhet av 
arkitektur. 

Utformning av Brasserie   

Brasserie hade från början en mindre byggrätt som skulle resultera till en mindre byggnad 
med mindre serveringsplatser och därmed skulle även intäkterna för krögaren bli mindre. 
Mark Schultz ansökte om tillstånd från kommunen om utökande av byggrätten, vilket 
resulterade till en extra våning och en fungerande verksamhet kunde ta form. Mark Schultzs 
resonemang är att ju fler serveringsplatser desto större blir intäkterna. De nyttjade även ytan 
under marken som idag utgörs av ett källarplan där storköket finns placerad.   

När byggnaden började ta form på pappret kom planeringen för att få in rätt antal sittplatser, 
oftast vill beställaren maximera detta antal. Samtidigt är det viktigt att skapa en trevlig miljö 
där besökarna inte behöver trängas. Markering av en avgränsning kan göras genom att 
använda sig av bås med en hög rygg i inredningen, detta ökar känslan av reviret. Sådana bås 
finns placerade i Brasseries entréplan. Dock bör hänsyn tas till omgivande utsikt, så inte 
båset står i vägen för utsikten.   
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Kommunen hade som krav att materialet över byggnaden skulle vara beständiga och av god 
kvalité. Detta var av stor vikt då byggnaden ligger mitt i staden och Stadsparken.    

– Om hundra år ska huset fortfarande vara uppskattat och i bra skick.  

Som arkitekt vill Mark Schultz alltid använda sig av hållbara material men det finns alltid en 
budget som styr.   

Mark Schultz menar att man måste tänka logiskt och i olika scenarier över vad som kan 
hända i byggnaden exempelvis vad sker om det är mycket gäster och hur blir det då med 
toaletterna?   

Dagens lunch genererar oftast inga stora intäkter och därför rekommenderar Mark Schultz 
att ha andra aktiviteter som kvällsservering och servering av alkoholhaltiga drycker. En 
uteservering en solig dag är perfekt för att locka till sig kunder för att ta en drink. Trendigt 
idag är att ha en bar både inomhus och utomhus för att ge kunden en lättillgänglig service. 
En bar utomhus underlättar även för personalen och ger en livligare atmosfär.   

Mark Schultz upplyser om betydelsen av att uteserveringen måste vara inhägnad för att 
alkoholservering ska vara möjlig. Det är viktigt att inkorporera även mindre detaljer som 
staket för att förstärka den befintliga arkitekturen, detta kallar han kallarkitektur – en 
komponent som inte har en direkt funktion med byggnaden men som förstärker 
arkitekturen.  

När Mark Schultz skulle utforma Brasserie var önskemålet från kommunen att gestalta 
byggnaden så osynlig som möjligt. Att få en byggnad osynlig är omöjligt dock kan den 
utformas till att bli mestadels genomskinlig, detta löste han med att använda sig av stora 
glaspartier på tre av fyra sidor i två våningar. I de privata delarna, exempelvis där WC:n är 
placerade utgörs fasaden av materialet granit. Entrén hamnade naturligt mot gatan då störst 
flöde av människor passerar där. Mark Schultz jobbar mycket med siktlinjer vilket innebär 
att blicken ska fästa till något, att det alltid ska finnas något för blicken att möta. Vid entrén 
till Brasserie möts blicken ut mot parken och uteserveringen. Tanken var från början att 
förstärka siktlinjen mellan entrén och uteserveringen genom att lägga ett golv av mörkare 
stenparti i kontrast mot övriga golvet tänkt som en matta. Denna siktlinje avskiljer även 
funktionsdelen (där wc:n, mathiss, plattformshiss är placerade) med serveringsdelen.    

På Brasseries övre plan tänkte de skärma av serveringsdelen med övriga delar med en längre 
vägg som skulle utgöras av en skorstensfri eldstad. Detta skulle bli synligt och lysa upp 
byggnaden ut på gatan. Dock var eldstaden dyr i drift och förslaget gick inte igenom.   

Glas och solavskärmning i Brasserie  

Glaset som används till Brasserie ska reflektera bort solen till viss mån för gästerna inomhus. 
Det finns även mörkare glas som reflekterar bort mer sol, dock finns det en risk att glaset blir 
mörk och gästernas utsikt påverkas. Urvalet av glas är stort och det finns mycket att välja 
bland. Mark Schultz valde ett glas med mycket oxid, detta för att få en grön ton i glaset som 
han tyckte passa bra ihop med graniten.   
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För att skärma av byggnaden och uteserveringen från direkt sol räknade de med att två stora 
intilliggande träd skulle räcka som skydd. Efter en tid blev träden sjuka och högs därefter 
ner. I dagsläget skärmas uteserveringen av med parasoll. Mark Schultz anser att de flesta inte 
föredrar att äta sin mat under direkt solljus. En byggnad med mycket glaspartier kan lätt bli 
överhettad om solen ligger på för länge, därför kan solavskärmning vara bra även inomhus.    

Leverans av varor  

Brasserie ligger i en parkmiljö så de ville inte förstöra parkens känsla vid leveranser från och 
till byggnaden. Problemet löstes genom en lift som monterades intill huvudgatan i markplan. 
Denna lift transporterar leveranser och sopor från markplanet ner till källarplan. 

4% AKTUELL%STUDIE%

Stadsparken i Eskilstuna finns dokumenterad sedan år 1861 och består av cirka 5 hektar 
mark. En detaljerad plan över parken presenterades år 1871. Kanaler, träd, buskage 
presenteras i planen och anläggningen av parken stod klart år 1876–1877. Vissa av de träd 
som planterades finns kvar än idag och är av historiskt intresse att bevara.  

Bertil Bengtsson, stadsträdgårdsmästare, planerade om parken och satte arbetet i verk över 
Stadsparken i slutet på 60-talet. De tidigare gångstråken blev av rakare karaktär för 
underlättande av gångtrafiken genom parken. 

Stadsparken är en plats där möten mellan medborgarna sker, aktiviteter som promenader, 
joggingturer, rastning av hundar, undervisning av skolbarn och småbarnslek i de två 
lekplatserna. Parken har en tät vegetation av träd som ek, hästkastanj och lönn. Diverse 
perenner växer kring de två dammar som finns placerade i den östra delen samt olika sorter 
av buskage. Trafiken runt parken är märkbar både ljudmässigt och synligt detta berör hela 
parkens område (Eskilstuna kommun, 2014). Se Figur 3 för översiktskarta av Stadsparken.  

4.1% Placering%

4.1.1$ Utredningsanalys$av$val$av$placering$för$restaurangbyggnad,$
Stadsparken$östra$delen$$

Östra delen av Stadsparken består av gång och cykelvägar. Höga trädkronor av ek, lönn och 
hästkastanj löper kring parken. Flertalet perenner finns planterade i parken likaså buskage. 
Två stycken dammar finns placerade i den östra delen varav en fungerar som 
dagvattendamm (Eskilstuna kommun, 2014). Stora gräsytor finns att tillgå för exempelvis 
picknick i parkens kärna och i utkanten av parken intill Eskilstuna ån.  
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Aktiviteter som finns att tillgå är en lekplats placerad i den östra delen av parken. Ett 
vollybollområde som är placerad på ”holmen” söder om å-stråket. En fiktiv sandstrand har 
byggts upp på holmen där solstolar finns att tillgå för besökarna och angränsar till 
vollybollområdet (Eskilstuna kommun, 2014).  

Eskilstunas centrum förbinds samman med den östra Stadsparken via Nybron. Bron ger 
möjlighet för fordon, cyklister och fotgängare att ta sig från centrum till parken.  

Platsbesöket utförs på den östra delen av Stadsparken. De aspekter som analysen bygger på 
och som utgör beslutet av vald plats är:  

•! Ljus, vegetation, vy och väderstreck  
•! Trafik och buller 
•! Tillgänglighet och logistik gällande besökare och fordon 
 

Vid analysen görs en okulär bedömning gällande utformning av restaurangbyggnaden över 
de valda platserna (se Figur 3) med hänsyn till ovanstående punkter. För fler bilder över 
området se Bilaga 2. 

Figur 3 Satellitbild över Stadsparken (utmarkerat placering A, B och C), (från Lantmäteriet 2018-
04-03) 
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4.1.1.1.- Placering-A-

Ljus, vegetation, vy och väderstreck 

Området ligger söder i Stadsparken. Platsen angränsar till Nybron med planlagt grönområde. 
Området upplevs som öppet då vegetation som träd endast finns placerade norr om platsen. 
Platsen angränsar och har utsikt över Eskilstunaån, se Figur 4. Avsaknaden av vegetation 
bidrar till att skugga under varma och soliga dagar ej kommer att förekomma.  

Trafik och buller 

Trafiken syns och upplevs tydligt då området angränsar till Nybron och ingen skyddande 
vegetation som träd avskärmar mot bron. Ljudet som upplevs på platsen uppfattas komma 
mestadels från den trafikerade vägen Nybron.  

Tillgänglighet och logistik gällande fotgängare och fordon 

Framförande med fordon för sophantering och varutransporter kommer att ske genom 
parken. Ytor för fordonstrafik till och från platsen och handikapps parkering måste anläggas 
till platsen. Befintliga vägar för gång och cykeltrafikanter angränsar till området. 

 

Figur 4 Placering A, taget mot ån, (se Bilaga 2, Figur 1, plats nr. 1)     

4.1.1.2.- Placering-B-

Ljus, vegetation, vy och väderstreck 

Området är placerat i Stadsparkens norra del. Platsen upplevs som mörk med mycket 
vegetation med större träd (se Figur 5) där viss vegetation måste avverkas för plats av en 
byggnad. Området är i entrén till parken och utsikten kommer falla över grönskande 
omgivning och dagvattendammen. Platsen är ej i anslutning till Eskilstuna ån och kan 
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därmed inte upplevas visuellt. Marken är plan och utgörs av grönområde. Norr om platsen 
angränsar en trafikerad gata. 

Trafik och buller 

Området angränsar direkt till trafikerad gata, detta upplevs och syns tydligt och kan 
uppfattas besvärande. Ljudet som upplevdes på plats kom från trafiken på Strandgatan och 
delvis Nybron. 

Tillgänglighet och logistik gällande fotgängare och fordon 

Logistik kan genomföras utan framförande av fordon inne i parken. Området angränsar till 
trafikerad gata och anläggning av handikapparkering kan genomföras i direkt anslutning till 
gatan. Befintlig asfalterad trottoar löper intill området. 

 

Figur 5 Placering B, taget mot strandgatan, (se Bilaga 2, Figur 4, plats nr. 2)  

4.1.1.3.- Placering-C-

Ljus, vegetation, vy och väderstreck 

Området är placerat söder i Stadsparken. Plan mark är täckt av grus, se Figur 6. Öppen sikt 
med få träd att ta hänsyn till vid eventuell bebyggelse på platsen. Till väst om platsen är en 
damm som är välbesökt av änder och en strand för parkbesökare att ta en lugn stund. Platsen 
ligger centralt i parken och har utsikt över ån. Den trafikerade gatan Strandgatan ligger en bit 
bort från platsen och upplevs inte som ett störande moment. 

Trafik och buller 

Ljudet upplevs på plats att komma från fordon som passerar via Strandgatan samt änderna 
som håller till vid dammen. 
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Tillgänglighet och logistik gällande fotgängare och fordon 

Promenad och cykelstråk angränsar till området. Fordonstrafik med varor till och från 
platsen måste ske genom parken. Cirka 240 meter från plats C finns en befintlig 
parkeringsplats. 

 

Figur 6 Placering C, taget mot ån, (se Bilaga 2, Figur 7, plats nr. 9) 

4.1.2$ Konsekvensanalys$av$vald$placering$C$för$restaurang,$Stadsparken$
östra$delen$

Se kapitel 5.1.1 Fördelar och nackdelar och 5.1.2 Redogörelse av vald plats för val av 
placering. En noggrannare beskrivning av den valda placeringen presenteras i detta kapitel.  

Placering och väderstreck 

Området ligger i centrum av parken, se Figur 3 och Bilaga 2, Figur 7. Platsens placering 
vetter ut mot Eskilstunaån i sydlig riktning. Utsikt är mot ån och den konstgjorda 
sandstranden samt volleybollplanen. Paviljongen kommer att förbindas med dessa 
aktivitetsplaner på ett naturligt sätt genom en mindre befintlig gångbro. Detta kommer att 
bidra till att strandbesökare och besökare från stranden och spelplanen har närhet till 
förtäring. 

Då byggnaden kommer att vetta mot söderläge kan eventuellt avskärmning mot sol behöva 
ses över. Restaurangens besökare ska ha möjlighet till skydd mot sol under besöket på 
restaurangens uteservering och vid fönsterpartier. Alternativ till solskydd till uteserveringen 
är parasoll, utfällbar markis på fot eller fast tak över serveringen i form av segel, bestående av 
vattenavvisande textil. Skyddet bör tåla regn då det ger möjlighet till fler sittplatser då 
besökarna har möjlighet att sitt ute vid dåligt väder. Fönsterplatser inomhus kan skyddas 
från solen med markiser över fönsterna. Uteserveringen ska även vara utformad för att klara 
snö och kraftiga vindar. 
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Mark och natur 

Marken i området är lätt täckt av grus, plan och lättillgänglig så inga omfattande 
markarbeten krävs ur den aspekten. Kring det betänkta området står större träd som skapar 
en lummighet men även skugga vid varma sommardagar. 

Öster om platsen löper en damm samman från ån där perenner växer och bildar en känsla av 
grönska och rofylldhet. 

I den vänstra delen av området finns stora grönytor och utsikt över Nybron. Vegetationen 
kommer att bidra med en avkopplande atmosfär för besökarna och uteserveringen kommer 
att kunna ske i direktkontakt med växtligheten. Tillgång till öppnare ytor kommer vara 
möjligt i de större grönytorna området avgränsar till.   

Djurliv 

Många änder vistas och bor i Stadsparken. Dem håller främst till kring dammen och ger ett 
intryck att vara vana vid människor då inte avviker när människor närmar sig. Inga större 
ingrepp på dammen kommer att behöva göras vilket resulterar i att det fortsatta djurlivet kan 
fortgå. 

Ett staket kan komma att behöva sättas upp vid restaurangens ena sida för att förhindra att 
änderna besöker uteserveringen, då änderna kan komma att lockas av maten som förtärs vid 
uteserveringen. Staketet gör det svårare för änderna att ta sig till uteserveringen då de 
behöver ta en extra omväg. Förslag på staket är den befintliga modellen som används som 
skydd vid ån, se Figur 7.  

 

Figur 7 Skydd mot änder vid ån 

Trafik och buller 

Placering av byggnaden gör att buller från trafik inte upplevs lika högt och frekvent. 
Befintliga buskar och träd kommer att skymma trafiken under vår och sommartid med sitt 
lövverk, även buller från trafiken kan komma att reduceras.   

Tillgänglighet – gång, cykel och fordon 
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Gång och cykelbanor finns placerade till det utvalda området. Många av de ytorna är redan 
idag asfalterade. För att underlätta för cyklister bör cykelställ placeras i anslutning till 
restaurangen.  

Ingen fordonstrafikerad väg är ansluten till det planerade området. Området har begränsad 
yta och en parkeringsplats i den gröna Stadsparken skulle göra sig rätt i miljön. Besökare till 
restaurangen kommer att få använda sig av de befintliga parkeringsplatserna som finns i 
närliggande område. Det finns gott om parkeringsplatser inom 500 meter från restaurangen. 
Besökarna kommer att behöva ta sig den sista biten till restaurangen till fots. Plats för 
handikapparkering behöver anordnas i anslutning till byggnaden.  

Logistik till och från byggnad av varor samt avfall 

Logistik kommer att ske via befintliga gång och cykelbanor. Möjligtvis måste de två befintliga 
gångvägarna breddas så att gång och cykeltrafikanter kan med säkerhet vistas där vid 
eventuella möten med fordon. De två befintliga gångvägarna bör slutas samman och breddas 
vid anslutning av dem. Logistik ska kunna ske utan att transporter behöver backa med 
fordonet. Se Figur 8 för förslag av breddning av väg. 

 

Figur 8 Planerad infart till placering C (tagen mot ån) 

4.2% Utformning%av%byggnaden%

4.2.1$ Lokalprogram$

Ett lokalprogram är till för att få översikt gällande de ytor, rum och antal personal en 
byggnad behöver för att uppfylla sin funktion. Lokalprogrammets area grundar sig från 
Arkitektens handbok och egna uppskattningar, se Tabell 6.  
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Tabell 6 Lokalprogram  

Restaurang Area 
[m2] 

Antal 
personer 

Beskrivning 

Huvudentré med 
klädförvaring 

15 5 Entré med plats för klädförvaring 

Kassa/Bar 20 2 Dagtid: Betalning av lunch. Kvällstid: 
Bar, servering av dryck och snacks  

Servering 80 40 Matservering inomhus 

WC 1,5 (1x1,5) 1 Toalett ansluten till restaurang för 
restaurangbesökare 

HWC 4,84 
(2,2x2,2) 

1 Handikappanpassad toalett ansluten 
till restaurang för restaurangbesökare 

Uteservering 
med bar 

120 40 Matservering utomhus med 
utomhusbar som serverar dryck och 
snacks 

Varmkök 30 3 Kök anpassat för matlagning upp till 3 
kockar 

Diskrum 6 1 Rum för diskmaskin och avlastning av 
disk 

Kylrum 4 1 Förvaring av kylvaror 

Frysrum 4 1 Förvaring av frysvaror 

Torrförråd 6 1 Förvaring av torrvaror 

Kylt soprum 10 1 Avfallshantering och miljösortering 
Retur-gods-
emballage 

6 1-2 Mottagning av livsmedelsvaror 

Förråd 15 1 Plats för förvaring t.ex. av eventuella 
köksredskap 

Fikarum med 
plats för 
kontorsarbete 

15,5 6 Personalrum utrustat med matgrupp. 
Kontorsutrymme för administrativt 
arbete.   

WC 1,5 1 Toalett ansluten till personalrum 
Omklädningsrum 
dam, med dusch 

5,5 3 Omklädningsrum för dam med 
förvaringsskåp och dusch 

Omklädningsrum 
herr, med dusch 

3,7 3 Omklädningsrum för herr med 
förvaringsskåp och dusch  

Fläktrum/ 
Teknikrum/ UC 

15 1 Rum för ventilation, värmecentral och 
el-central. 

HWC utomhus 4,84 1 Handikappanpassad toalett för park- 
och restaurangbesökare  

WC utomhus  1,5 1 Toalett för park- och 
restaurangbesökare. 

Totalt  369,88 - Total öppenarea över 
restaurangbyggnad inkluderat 
uteservering och WC/HWC utomhus. 
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5% RESULTAT%

Nedan presenteras resultatet från intervjun, placering av byggnaden, studie av ett liknande 
projekt samt en revidering av lokalprogram. Gällande de arkitektoniska aspekterna från 
litteraturstudien har axialitet, rörelse, omslutenhet, ljus, rumsorganisation applicerats vid 
utformning av byggnaden. Redogörelse om vilket val av glasparti som är mest lämpad till 
restaurangbyggnaden presenteras i kapitel 5.3. 

Ritningar över restaurangbyggnaden i Eskilstuna Stadspark redovisas i Bilaga 3. I 
ritningarna redovisas även en förrådsbyggnad med tillhörande HWC, denna byggnad med 
tillhörande uteservering motsvarar de önskemål kommunen hade gällande toaletter för 
parkbesökarna samt utrymme för medhavd förtäring.   

5.1% PLACERING%%

5.1.1$ Fördelar$och$nackdelar$

Efter platsbesöket 2018-04-16 framförde vi våra egna åsikter och upplevelser över de 
rekommenderade placeringarna A, B och C i en tabell (Tabell 7). Tabellen är en jämförelse 
mellan placeringarna, där både för- och nackdelar presenteras för att hitta det mest 
fördelaktiga stället att placera en restaurangbyggnad. Tabellen tar hänsyn till punkterna som 
presenters i kapitel 4.1.1 Utredningsanalys av val av placering för restaurangbyggnad, 
Stadsparken östra delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



30 

 

Tabell 7 Fördelar och nackdelar - Placering A, B och C. Fördel betecknas +. Nackdel betecknas -. 
Tabellen framför våra egna åsikter.  

 Placering A Placering B Placering C 
Ljus, vegetation, vy 
och väderstreck 

+ Ingen avverkning av 
befintlig vegetation.  
+ Ljus och öppen yta, 
med vy över ån. 
- Solavskärmning bör 
beaktas då avsaknad 
av vegetation råder.  

+ Grönskande vy mot 
parken samt 
dagvattendammen. 
- Avverkning av träd 
måste genomföras. 
 

+ Vacker vy mot 
dammen och 
Eskilstuna ån. 
+ Omkringliggande 
träd ger en lätt 
solavskärmning.  

Trafik och buller - Trafiken märkbar 
okulärt och 
ljudmässigt. 
 
Ljudmätning 
upputfördes 2018-04-
16 kl. 11:10 och 
uppmättes till 50,6 
dB. 

- Trafiken är direkt 
märkbar över 
området. 
 
Ljudmätning utfördes 
2018-04-16 kl. 11:30 
och uppmättes till 
53,5 dB. 

+ Trafiken från 
Strandgatan upplevs 
varken eller hörs 
märkbart. 
- Ljud från änder kan 
upplevas störande. 
 
Ljudmätning utförts 
2018-04-16 kl. 10:30, 
ljudet uppmätts till 
51,0 dB. 

Tillgänglighet 
fotgängare  

+ Lättillgängligt via 
Nybron för personer 
som befinner sig på 
andra sidan av ån.  
- Långt beläget från 
parkens centrala 
punkter. 

- Området ligger 
avlägset från 
Eskilstuna ån och 
andra centrala delar i 
parken. 

+ Tillgängligt från 
många centrala delar 
av parken.  

Tillgänglighet 
logistik och fordon 

- Framföranden av 
framtida fordon (t.ex. 
logistik) måste ske 
genom parken. 

+ Framföranden av 
framtida fordon (t.ex. 
logistik) måste ej ske i 
parken, då platsen är 
belägen nära befintlig 
väg. 

+ Befintlig gångväg 
går att anpassa till 
fordon för t.ex. 
logistik. 
+: Befintlig 
parkeringsplats finns i 
närheten. 
- Framförandet av 
framtida fordon (t.ex. 
logistik) måste ske 
genom parken. 

 

5.1.2$ Redogörelse$för$vald$plats$

Plats C ligger längre bort från trafiken än plats A och B, detta medför att placering C 
uppfattas lugnare och tystare. En nackdel med att placering C ligger längre bort från trafiken 
är att transport för fordon har en längre väg att transporteras genom parken, dock är det fullt 
möjligt att ta sig fram. Till skillnad mot placering B är placering C plan och avverkad från 
träd och andra växter, vilket underlättar vid eventuella framtida markarbeten och ger gott 
med solljus till platsen. Placering C är beläget centralt i parken och ligger i närheten till andra 
omkringliggande aktiviteter som stranden på holmen och lekparken. Den centrala 
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placeringen medför att många parkbesökare kommer att passera platsen. Både plats A och C 
har god utsikt över ån till skillnad från plats B. Placering C har även utsikt över en 
närliggande damm. Utifrån Tabell 7 där nackdelar samt fördelar redovisas över platserna 
anser och beslutar vi att placering C är mest lämpad för ändamålet av restaurangbyggnad. En 
djupare beskrivning av placering C tas upp i kapitel 4.1.2 Konsekvensanalys av vald 
placering C för restaurang, Stadsparken östra delen. 

5.2% Byggnadens%utformning%

Lokalprogrammet, se Tabell 6, har legat som grund vid utformning av restaurangbyggnaden. 
Detta var en bra referens till vilka areor som krävdes för respektive utrymme. Efter 
studerande av referensobjektet Brasserie har lokalprogrammet reviderats. Lokalprogrammet, 
se Tabell 6, gjordes egna uppskattningar samt litteraturen Arkitektens handbok. Det slutliga 
lokalprogrammet, se Tabell 8, har inspiration fåtts av referensobjektet. Detta bidrog till stor 
nytta och hjälp vid utformning av byggnaden.   

Restaurangens planlösning har en rund form. Utrymmena presenteras i den numreringen 
som ritningen A40.2-1 utgörs av, se Bilaga 3.  

1 Torrförråd. Detta utrymme är till för de livsmedelsvaror som inte kräver nedkylning. 
Placeringen är i närheten av nr 7 Retur-gods-emb för att underlätta för personalen av 
inlagring av varor samt att det är i anslutning till köket.  

2 Frysrum. Frysrummet är i anslutning till nr 7 Retur-gods-emb för att underlätta inlagring 
av varor. Detta utrymme är i anslutning till köket för att underlätta det dagliga arbetet för 
kökspersonalen. 

3 Kylrum. Med samma resonemang som ovan är även detta rum i anslutning till nr 7 Retur-
gods-emb och i anslutning till restaurangköket.  

4 Fläktrum/UC. Fläktrummet och undercentralen (UC) har två ingångar. Vid service av 
anläggningen kan servicepersonalen komma in i utrymmet via ytterdörren, detta för att inte 
störa kökspersonalen vid eventuell kontroll av anläggningen.  

5 Förråd. Detta förråd är till för exempelvis städutrustning.  

6 Kylt soprum. Det kylda soprummet ansluter till nr 7 Retur-gods-emb för att underlätta för 
personalen gällande sophantering. Då dessa två utrymmen angränsar varandra blir 
transportsträckan kort för lämning av sopor utanför Retur-gods-emb.  

7 Resur-gods-emb (Returgods emballage). I detta utrymme kommer hantering av avlämning 
av varor och sopor att ske genom, därför är placeringen central till kyl, frys, torr förråd samt 
det kylda soprummet.  

8 Diskrum. Diskrummet är placerat i anslutning till serveringsytan. Detta för att personalen 
ska få en kort transportsträcka för avlämning av disk från restauranggästerna.  
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9 Varm kök. Varmköket är utformat med en köksö så en rund rörelse kan ske. Utrymme finns 
så personalen enkelt kan passera varandra utan att störa det dagliga arbetet.  

10 Fikarum. Detta rum är ämnat till restaurangpersonalen. Här kan personalen koppla av 
under sina raster. Entrén för personalen sker genom detta utrymme, personalen behöver 
därmed ej passera rum nr 21 Entré som är entré avsedd till restauranggästerna.  

11 Omkl.rum. (omklädningsrum). Ett mindre omklädningsrum för personalen där 
ombytande av privata kläder kan ske till arbetskläder. 

12 Omkl.rum. (omklädningsrum). Detta omklädningsrum har en större area än nr 11. I detta 
rum finns även tillgång till dusch.  

13 WC. WC avsedd till restaurangpersonalen.  

14 WC. Denna WC är avsedd till restauranggästerna. Den mindre passagen utanför Wc:n 
bidrar till mer privathet för gästerna då entré till Wc:n kommer skymma en viss del av in och 
utgång till WC.  

15 HWC. Den handikappanpassade Wc:n är ämnade till restauranggästerna. Placeringen av 
HWC ligger i anslutning till nr 21 Entré för att bidra med mer privathet för gästerna. 

16 Bar. Baren har area om 12m2 och plats för förvaring. Då förvaringsmöjligheter finns 
tillgängligt för diverse materiel kan personen som arbetar bakom baren undgå långa 
transportsträckor.  

17 Servering. Serveringsutrymmet är utformat för minst 40 sittplatser.   

20 Uteservering. Uteserveringen är tänkt att vara öppen vid varmare väderlekar och plats 
finns för en utomhus bar där beställning av dryck kan ske och därmed behöver inte detta 
moment utföras av gästerna i inomhusserveringen. Detta kommer att underlätta för 
personalen vid eventuell servering vid bordet av dryck, då de ej behöver passera 
inomhusserveringen och transportsträckan kommer att minskas. 

21 Entré. Gästerna kommer in till restaurangen genom en rymlig entré. I anslutning till 
entrén finns tillgång för avhäng av ytterkläderna (Kpr.), WC och HWC till gästerna. 

Nedanstående aspekter har vi författare applicerat över restaurangbyggnaden i Eskilstuna 
Stadspark. Nedan redovisas plan-, sektion- och fasadritning samt 3D illustrationer över den 
framtagna restaurangbyggnaden, se Figur 9, 10, 11, 12 och 13. 
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Figur 9 Plan 1 
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Figur 10 Sektion 

 

Figur 11 Fasad 
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Figur 12 3D illustration 

 

Figur 13 3D illustration 
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5.2.1$ Axialitet$

Två axlar löper från entrén och förbinds vidare till serveringsytorna. Nylander (1998) menar 
att med axialitet kan individen orientera sig och få en överblick på vad för aktiviteter 
rummen har. Gästerna kan vid entrén orientera sig och förstå var serveringen äger rum. Den 
axiella linjen 1 markerar och visar gästen var personen finner serveringen. Denna linje är mer 
markant än axiallinje 2, då linjen är längre och betraktarens blick kommer att mötas av 
uteserveringen likaså kommer betraktaren att kunna upptäcka baren på vänstersida direkt i 
entrén.  

Den axiella linjen 2 har inte samma längd som axiallinje 1 och är mindre markant. Linjen är 
kortare på grund av byggnadens runda form och betraktaren kommer finna det mer naturligt 
att välja den längre axiella linjen 1 då den löper igenom serveringen 

Axiallinje 3 används främst av serveringspersonalen. Med denna linje kommer personalen 
från köket vidare till serveringsdelen där de kan observera och få en översikt om vilka gäster 
som har anlänt och vilka som har lämnat sitt bord. 

 

 

Figur 14 Axialitet 
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5.2.2$ Rörelse$

Rörelsemöjligheten i byggnaden för restauranggästerna löper från entrén genom serveringen 
och tillbaka till entrén genom en rundgång. Rörelsen i serveringen för gästerna kommer att 
vara i olika rytm. Exempelvis kommer den nyanlände gästen in i serveringen genom den 
axiella linje 1 med en snabbare rytm för beställning i baren. Därefter kan rörelsen bli i en 
lägre rytm då gästen införskaffar sig den kännedom om var person ska ta sin bordsplacering. 
Om det finns få platser tillgängliga kan rörelsen komma att öka i tempo om personen finner 
ett ledigt bord och inga andra alternativ finns tillgängliga. Serveringspersonalens rytm 
kommer att vara långsammare om dem observerar efter nyanlända gäster för mottagande av 
beställning. Rytmen kommer att ökas i tempo då beställningen är mottagen och maten ska 
serveras.     

Utformningen av restaurangköket är ritat med en rundgång för att underlätta det dagliga 
arbetet för arbetstagarna. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) ska byggnaden utformas så att 
risker förbyggs och detta kommer att öka säkerheten. Rörelsen kommer att ha en snabb rytm 
då arbetstagarna i köket enbart kommer att använda rundgången för hämtning av varor från 
kyl, frys och torrförråd vidare till arbetsbänken. 

 

 

Figur 15 Rörelse 
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5.2.3$ Omslutenhet$

Restauranggästerna kan finna en omslutenhet i serveringsbyggnaden utmed väggarna. Enligt 
Nylander är hörnen av rummet en viktig aspekt för att individen ska känna trygghet. 

Genom de två sofforna med höga ryggar som är placerade i serveringsdelen kommer gästerna 
att få en omslutande känsla, denna känsla kan förstärkas om två soffor är placerade mittemot 
varandra. Den del där omslutenheten kan kännas av mest i serveringsdelen är omgiven av två 
innerväggar där ett bord med tre stolar finns placerade.  

Generellt är serveringsdelen av öppen karaktär, detta på grund av de stora fönsterpartierna 
som utgör den största delen av ytterväggarna. 

 

 

Figur 16 Omslutenhet 
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5.2.4$ Ljus$

Ljuset i serveringsdelen kommer att förtydliga den runda väggen genom dess skuggor. 
Skuggorna bildar bågar efter väggens form och speglar sig på restauranggolvet. 

Ett stort dagsljus kommer att inta de öppna serveringsutrymmet. Dagsljusforskare Marie-
Claude Dubois (Schuco, 2016), menar att det är en viktig aspekt att få ljuset i balans.  
Glaspartierna vetter från öst, söder, väst och norr vilket kommer att bidra till ett 
dagsljusinsläpp i hela serveringsdelen, då dagsljusinsläppet kommer in från flera 
väderstreck. Med detta kommer större kontraster att undgå och därmed få ett balanserat ljus 
över lokalen.  

5.2.5$ Rumsorganisation$

De stolar, bord och bås kommer för gästerna att markera deras revir. Rumsorganisationens 
rum utgörs av de möbelgrupperna i serveringsdelen. Genom att ett sällskap sitter vid ett bord 
så markeras därmed deras revir. Reviret utgörs av den area som möbelgrupperna upptar. 

Ett annat revir är restaurangköket, tillhörande restaurangpersonalen. Denna del av 
restaurangen ligger i det yttre området av restaurangbyggnaden och reviret markeras med en 
stängd dörr. Utrymmet för baren är markerad av bardisken 

Barens revir markeras genom bardisken. Bakom bardisken tillhör reviret arbetstagarna, 
exempelvis en bartender. Denna gräns är tydlig då endast en mindre öppning leder till 
baksidan av bardisken. 

Figur 18 Simulering av skugga 

Figur 17 Simulering av skugga 
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5.2.6$ Lokalprogram$

Tabell 8 Lokalprogram, areor har uppdaterats med ny inspiration från referensobjektet samt 
mått från framtagna ritningar, se Bilaga 3.  

Tabell 8 Lokalprogram uppdaterat efter mått från framtagna ritningar 

Restaurang Area 
[m2] 

Antal 
personer 

Beskrivning 

Huvudentré med 
klädförvaring 

13,5 5 Entré med plats för klädförvaring 

Kassa/Bar 12 2 Dagtid: Betalning av lunch. Kvällstid: 
Bar, servering av dryck och snacks  

Servering 83,2 40 Matservering inomhus 

WC 1,6 1 Toalett ansluten till restaurang för 
restaurangbesökare 

HWC 5,2 1 Handikappanpassad toalett ansluten 
till restaurang för restaurangbesökare 

Uteservering 
med bar 

178,1 40 Matservering utomhus med 
utomhusbar som serverar dryck och 
snacks 

Varmkök 23 3 Kök anpassat för matlagning upp till 3 
kockar 

Diskrum 2,9 1 Rum för diskmaskin och avlastning av 
disk 

Kylrum 3 1 Förvaring av kylvaror 

Frysrum 3,5 1 Förvaring av frysvaror 

Torrförråd 4,9 1 Förvaring av torrvaror 

Kylt soprum 3,3 1 Avfallshantering och miljösortering 
Retur-gods-
emballage 

4,4 1-2 Mottagning av livsmedelsvaror 

Förråd 1,4 1 Plats för förvaring t.ex. av eventuella 
köksredskap 

Fikarum med 
plats för 
kontorsarbete 

9,3 6 Personalrum utrustat med matgrupp. 
Kontorsutrymme för administrativt 
arbete.   

WC 1,5 1 Toalett ansluten till personalrum 
Omklädningsrum 
1, med dusch 

3,2 3 Omklädningsrum för dam med 
förvaringsskåp och dusch 

Omklädningsrum 
2 

2,7 3 Omklädningsrum för herr med 
förvaringsskåp och dusch  

Fläktrum/ 
Teknikrum/ UC 

10,5 1 Rum för ventilation, värmecentral och 
el-central. 

HWC utomhus 7,3 1 Handikappanpassad toalett för park- 
och restaurangbesökare  

WC utomhus  5,2 1 Toalett för park- och 
restaurangbesökare. 

Totalt  379,7 - Total öppenarea över 
restaurangbyggnad inkluderat 
uteservering och WC/HWC utomhus. 

$
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5.3% Val%av%glaspartier%

För att få ett bra klimat inom hus krävs en bra glasmodell med egenskaper som låg 
solljusenergitransmission och hög ljudreduktion. Glaset måste även uppfylla kraven enligt 
kapitel 3.2.5 Glas– krav och allmänna råd. 

Alexander Mattsson på Pilkington rekommenderade en glasmodell med 
solskyddsbeläggning, då det ger ett lågt solenergitransmissionsvärde som medför ett 
behagligt inomhusklimat. De framtagna glasmodellerna med solskyddbeläggningen från 
Tabell 5 ger: 

•! lägre dagsljustransmittans och en högre reflektion utåt än utan solskydd.  
•! lägre solljustransmission med en högre reflektion utåt än utan solskydd. 
•! lägre eller likvärdigt U-värde än utan solskydd. 
•! ingen påverkan på ljudreduktionen. 

 

Glasmodellerna i Tabell 5 uppfyller säkerhetskraven som tas upp i kapitel 3.2.5 Glas- krav 
och allmänna råd. Säkerhetsglasen är både på ut och insidan av fönstret då det finns risk för 
att människor stöter in i fönstret på ute- och innerveringen. Vid val av glass spelar 
ljudreduktionen en stor roll då många kan uppleva buller störande vilket tas upp i kapitel 
3.4.2 Glas och buller.  

Alla glasmodeller i Tabell 5 som har en solskyddsbeläggning är jämlika vid jämförelse av 
dagsljustransmittans, reflektion av dagsljus utåt och solenergitransmission. Modell 1, med 
laminerat glas på ut och insida skiljer sig från de andra glasen med solskyddsbeläggning, då 
det har lägre reflektion av solenergi utåt, lägre U-värde och en högre ljudreduktion. Av 
resterande glasmodeller (Modell 3, 5 och 7) med solskyddsbeläggning har Modell 5 lägre 
reflektion av solenergi utåt och en lägre eller likvärdig ljudreduktion. Modell 1 har 5 dB högre 
ljudreduktion, 0,1 W/m2K lägre U-värde och 5 % lägre solenergi reflektion utåt än Modell 5. 
En prisjämförelse mellan Modell 1 och 5 görs för att få en jämförelse mellan prestanda och 
pris. Modell 1 kostar cirka 1400 kr/m2 och Modell 5 kostar cirka 1050 kr/m2. Utan 
solskyddsbeläggningen reduceras priset med cirka 200 kr/m2. Glasspartierna är cirka 67 m2 
vilket medför totala priset för Modell 1 är cirka 23.450 kr dyrare. 23.450 kr är i förhållande 
till en total byggnadskostnad för en restaurangbyggnad inte en stor summa. Med anledning 
av ovanstående väljs Modell 1 som det mest lämpade glaset till restaurangbyggnaden. 

Modell 1 i Tabell 5 är ett isolerglas med tre glasskivor, med ett laminerat glas på ut- och 
insidan, ett vanligt floatglas i mitten och en solskyddsbeläggning.   
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5.3.1$ Solavskärmning$

Som Mark Schultz antydde vid intervjun kan träd användas som solavskärmning, vilket 
fungerar på placering C då det finns omkringliggande träd som delvis täcker restaurangen 
från solinstrålning. Brasserie använder parasoll som solavskärmning på uteserveringen, 
liknande solavskärmning kommer att användas vid placering C. Denna typ av 
solavskärmning tar inte bort dagsljuset vilket är viktigt då soltimmarna är få i Sverige, detta 
beskrivs i kapitel 3.4.3 Bländning, avskärmning och solskydd. Invändigt kommer 
restaurangbesökarna skyddas från solljuset med hjälp av glaspartierna och gardiner, med 
denna lösning kan restaurangbesökarna själv reglera mängden solinstrålning. 
Solavskärmningen redovisas inte i ritningarna. 

6% DISKUSSION%%

Nedan presenteras diskussioner kring metod och resultat. 

6.1% Metoddiskussion%

6.1.1$ Litteraturstudie$

Litteraturstudien bidrog till information om de krav som finns för byggnader och denna 
information var lättillgänglig i de webbplatserna informationen hittades. I Mälardalens 
högskolebibliotek fanns det mycket information om ämnet glas. Att nyttja bibliotekets 
litteratur var till god användning. Ingen specifik litteratur kring utformning av 
restaurangbyggnad hittades. Den information som har används i arbetet är Ola Nylanders 
(1998) avhandling som är inriktad på bostäder. Genom personlig kontakt med Nylander 
(2018) framgick det att hans avhandling även kan tillämpas på restaurangbyggnader. 
Generellt så finns det mycket liten svensk information och litteratur om hur en 
restaurangbyggnad bör utformas. Dock anser vi författare att de arkitektoniska aspekterna 
från Ola Nylander (2018) var användbart och gav oss ett bra underlag vid utformning av 
byggnaden.  

6.1.2$ Intervju$

Intervjun med Mark Schultz (2018) bidrog till en ökad förståelse för oss författare. Denna 
intervju var av vikt då det finns lite svensk litteratur inom ämnet utformning gällande 
restaurangbyggnad.  

Intervjun har endast gjorts med en person vilket kan bidra till en osäkerhet kring 
resonemanget utformning. Dock anser vi som författare att Mark Schultz (2018) resonemang 
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stämmer överens med den litteratur som Ola Nylander (1998) beskriver. Med fler intervjuer 
med arkitekter som besitter erfarenheter av restaurangbyggnader i parkmiljöer hade bidragit 
till en mer tillförlitlig källa gällande Marks Schultz (2018) resonemang kring utformning av 
restaurangbyggnader.        

6.1.3$ Fallstudie$

Platsbesöket resulterade i att vi författare fick använda våra sinnen som syn och hörsel. Vi 
som författare grundar valet av placering av byggnaden på egna observationer och sinnen. Att 
vi anser att avverkning av träd bör undvikas baseras på den utvecklingsplan från Eskilstuna 
kommun (2014), där det beskrivs att träd av historisk betydelse finns i parken. Att den valda 
platsen har en vacker vy enligt oss författare är subjektivt. Mycket av våra egna uppfattningar 
och känslor där vi beskriver exempelvis rofylldhet är att betona subjektiva. Magnus Rönn 
menar i artikeln Den arkitektoniska synbilden (1998) att en arkitekts erfarna omdöme och 
sinne inte ses inom forskarvärlden som lika tillförlitlig som mätdata, då någons tycke ses som 
subjektivt. Författaren menar att god arkitektur bedöms genom ett vältränat öga, frågan är 
om vi som författare besitter ett vältränat öga inom arkitektur? Troligtvis inte, däremot kan 
ingen ta ifrån oss vår upplevelse av den valda platsen. 

6.2% Resultatdiskussion%%%%

6.2.1$ Placering$

Placering C (se Figur 6 och Bilaga 2, Figur 7) som beskrivs i kapitel 4.1.1.3 Placering C och 
kapitel 4.1.2 Konsekvensanalys av vald placering C för restaurang, Stadsparken östra delen 
valdes då trafiken är som minst märkbar på området. Befintlig cykelväg finns redan idag i 
anslutning till platsen, dock bör vägen breddas för trafik av varutransporter och 
sophantering. Risken för olyckor vid trafik i parken bör också granskas djupare så 
parkbesökare kan vistas där under trygga förhållanden. Området har även den vackraste vyn 
och omgivning. Detta grundar sig på vår upplevelse av naturen och ses som subjektivt.  

Avverkning av befintliga träd behöver inte göras och detta togs hänsyn till under utredningen 
av vald plats. Det var av vikt för oss att undgå avverkning av träd då det står i 
utvecklingsplanen från Eskilstuna kommun (2014) att det finns träd av historisk betydelse. 
Eftersom vi inte vet vilka av träden som är av betydelse så ledde resonemanget till att 
undvika avverkning av träd generellt. Dock så påverkas inte denna aspekt till den mån att en 
annan plats hade varit mer lämpad.  

Frågan är om detta område är det bästa att placera byggnaden? Gällande de tre områdena 
från utvecklingsplanen som granskats så är svaret ja enligt oss författare. En intressant idé 
hade varit att granska fler områden i Stadsparken, hade utfallet blivit densamma?  
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6.2.2$ Utformning$$

Utformningen av byggnaden har sina grunder från både de arkitektoniska aspekterna 
axialitet, rumsorganisation, omslutenhet, ljus och rörelse som Ola Nylander (1998) beskriver 
i sin avhandling samt underlag grundat från intervjun av Mark Schultz (2018). Mark Schultz 
(2018) berättar i intervjun att han jobbar mycket med siktlinjer. Siktlinjer har han även 
tillämpat i restaurangen Brasserie. Siktlinje som beskrivs i intervjun stämmer överens med 
aspekten axialitet som forskaren Ola Nylander (1998) beskriver i sin avhandling. Detta 
styrker att axialitet är att beakta vid utformning av byggnader generellt men även 
restaurangbyggnader. Aspekten axialitet finns i våra ritningar över restaurangbyggnaden. I 
den axiella riktningen från entrén möts gästen av en utsikt ut mot dammen. Mark Schultz 
(2018) menar att i siktlinjerna ska gästen alltid kunna fästa blicken vid något. Med detta i 
åtanke resonerade vi som författare att restauranggästen ska vi entrédörren mötas av en 
vacker utsikt. Likaså förklarar Mark Schultz (2018) att bås med en högre rygg påverkar 
känslan av reviret. Detta anammade vi och redovisas i den möblerade planritningen. Genom 
möblemanget kommer gästerna kunna skapa ett eget revir. Ola Nylander (1998) beskriver 
detta genom aspekten rumsorganisation.  

Gällande rörelsen i byggnaden har hänsyn tagits till både restauranggäster och personal. 
Kökets utformning är till för att underlätta arbetstagarnas rörelse och förflyttas på ett säkert 
sätt. Detta för att förebygga risken för olyckor enligt Arbetsmiljöverket (2017).  

Omslutenheten i byggnaden utgörs av väggarna i byggnaden. Lokalen upplevs som öppen på 
grund av de stora fönsterpartierna. Kommer gästerna uppleva lokalen som för öppen? Att 
förstärka omslutenheten kan göras med möbleringen. Detta ska inte innefatta några större 
svårigheter då det kan räcka med att byta ut visst möblemang med exempelvis fler bås med 
hög rygg för att förstärka omslutenheten. 

6.2.3$ Val$av$glaspartier$

Utbudet av olika glastyper är brett, lika så kombinationen av dessa. Att komma fram till ett 
optimalt fönster till placering C har därav försvårats. Även brist på krav och råd för 
ljusinsläpp och energiinsläpp via fönster gällande restaurang har försvårat sökandet av ett 
optimalt fönster. Den valda glaskombinationen är en rekommendation då utbudet är stort 
finns det många andra möjligheter att kombinera glas för att få liknande effekt.  

Modell 7 och 8 (se Tabell 5) är inte att rekommendera då det tunna glaset är placerat utåt och 
vibrationer kan därav uppstå som kan få glaset att spricka. Programmet Spectrum kan endast 
bistå med värden på glas som har testats i praktiken, därav konstruerades modell 7 och 8 
med det tunnare glaset utåt.  

Av de framtagna modellerna så har den tjockaste glaskonstruktionen (Modell 1) den högsta 
ljudreduktionen och lägsta U-värde. Glasmodellerna 3, 5 och 7 har liknande tjocklek och 
värdena är även likande i jämförelse med varandra förhållande till Modell 1. Den ökade 
ljudreduktionen går att koppla till Pilkington (2018) i kapitel 3.4.1 Val av glas där glasets 
tjocklek beskrivs ha en inverkan på ljudreduktionen. En rättvisare bedömning skulle kunna 
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göras om alla glaskombinationer hade samma tjocklek, dock var det inte möjligt då 
programmet Spectrum inte kunde bistå med detta.  

De valda glasmodellerna går storleksmässigt att tillverka enligt ritningarna. De framtagna 
glasmodellerna tar endast hänsyn till glaset och gasen mellan dem, ej till hela 
fönsterkonstruktionen. 

Genom personlig kontakt med Alexander Mattsson (2018) från Pilkington rekommenderades 
inte ljuddämpande glas som ett alternativ till restaurangen. Enlig Carlson (2005) i kapitel 
3.4.2 Glas och buller har dock ett laminerat glas högre ljudreduktion än ett lika tjockt 
floatglas, vilket visas i tabell 5, där Modell 5 med två laminerade glasskivor har bäst 
ljudreduktion. 

Restaurangen är planerad för att förses med parasoll och gardiner, dessa är rörliga solskydd 
och är där med justerbara. De valda solskydden behöver ingen projektering och går lätt att 
montera i efterhand. Parasoll och gardiner fungerar både som solskydd och bländskydd. Vid 
fasta solskydd har restaurangbesökarna inte möjlighet att välja om de vill ha solskydd eller 
inte därav kan ett rörligt solskydd vara att rekommendera, ett alternativ istället för parasoll 
och gardiner kan till exempel vara markiser som fungerar som skydd både ute och inne. 

7% SLUTSATSER%

Syftet med arbetet var att utforma en samlingsplats med god service och där möten mellan 
människor kan ske i form av en restaurangbyggnad. Byggnaden skulle anpassas efter parkens 
karaktär och hänsyn till ljud och ljus skulle tas. 

Placeringen av byggnaden skulle ta beaktande gällande omgivande natur, väderstreck, ljus, 
trafik och buller, tillgänglighet samt logistik gällande parkbesökare och fordon. Arbetet skulle 
besvara frågor om vilka specifika tekniska och arkitektoniska aspekter som bör beaktas. 
Vilket glasmaterial passar byggnaden mest utifrån ljud och ljus för att ge byggnaden goda 
ljuddämpade egenskaper samt ekonomi? 

Metoder som använts i arbetet är studerande av litteraturstudie, intervju och fallstudie och 
de slutsatser som dras är: 

•! Placering  
Placering C är mest lämpad utifrån aspekterna ljus, vegetation, vy, väderstreck, buller, 
trafik, tillgänglighet och logistik gällande fotgängare och fordon.     

•! Utformning 
Utformning av byggnaden bygger på de arkitektoniska aspekterna axialitet, rörelse, 
omslutenhet, ljus och rumsorganisation samt underlag från intervjun av Mark Schultz. 
Dessa aspekter kan mycket väl appliceras på en restaurangbyggnad. Dock finns det ett 
glapp i den svenska litteraturen gällande ämnet utformning av restaurangbyggnader.  
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•! Val av glas 
Glasmodell 1 anses vara den mest lämpade glasmodellen för restaurangbyggnaden. Detta 
grundar sig på en jämförelse mellan de olika glasens prestanda och pris.  

8% FÖRSLAG%TILL%FORTSATT%ARBETE%

Den arkitektoniska aspekten som material och detaljer kan fördjupas i arbetet och vad för 
detaljer och material bör appliceras på restaurangbyggnaden i Eskilstuna Stadspark? Vilka 
fasadmaterial är mest lämpat till restaurangen och vilket hantverk erfordras? Ett förslag från 
oss författare är att använda sig av material och hantverk som karakteriserar staden 
Eskilstuna. Detta skulle kunna ge restaurangen en prägel som är förknippad med Eskilstuna 
som stad. I skrivande stund så uppmärksammas sambandet med restaurangbyggnadens 
runda form och Eskilstuna brukar oftast kallas för rondellernas stad.  Det vi menar är att 
sätta en prägel i detaljerna och materialet som just kännetecknar Eskilstuna och stadens 
historia. 

Energianvändningen i en byggnad är högaktuell idag och enligt en publikation från 
Energimyndigheten har EU:s medlemsstater fram till år 2020 på sig att implementera på alla 
nyproducerade byggnader till det så kallad nära-nollenergibyggnader. Med stora glaspartier 
kommer ett passivt värmetillskott från människor, maskiner och solljus. Hur stort kommer 
detta värmetillskott bli? Kan värmetillskottet nyttjas i form av uppvärmning till lokalen? Och 
i sådant fall hur?



 

REFERENSER%

Anter, K. & Karlén, U. (2014). Färg & ljus. Stockholm: Svensk Byggtjänst. 

Arbetsmiljöverket. (2005). Buller (AFS 2005:16). Solna: Arbetsmiljöverket. Nerladdad från 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/buller-foreskrifter-
afs2005-16.pdf  

Arbetsmiljöverket. (2013). Bra arbetsmiljö på din restaurang. Stockholm: 
Arbetsmiljöverket. Nerladdad från 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bra-arbetsmiljo-pa-
din-restaurang-broschyr-adi611.pdf 

Arbetsmiljöverket. (2017-10-26). Lokaler. Nerladdad 2018-05-01, från:  
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/projektera-och-bygga-
restaurang/lokaler/ 

Arbetsmiljöverket. (2018-04-27). Föreskrifter (AFS). Nerladdad 2018-05-01, från:  
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/ 

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S. (2017). Arkitektens handbok 2017. 
Lund: Studentlitteratur.  

Boverket. (2017-08-31). Om boverkets byggregler, BBR. Nerladdad 2018-05-01, från: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-
byggregler/om-bbr/ 

BFS 2011:6. Boverkets byggregler: Föreskrifter och allmänna råd, BBR. Nerladdad 2018-
04-09 från 
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/kons
oliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf 

Carlson, P., & Glasbranschföreningen. (2005). Bygga med glas. Stockholm: 
Glasbranschföreningen. 

Eskilstunas kommun. (2014) Utvecklingsplan för stadsparken.  Nerladdad från 
https://www.eskilstuna.se/download/18.21d41e3315bcb7525f42d7d/1493804146832
/Utvecklingsplan%20för%20Stadsparken-%7B92E5D65A-7CBE-45E1-8C1D-
BD4F90CD16FC%7D.pdf 

Falk, T., Fredriksson, H., Holmér, G., Johansson, L., Lang, M. & Sundberg, P. (2005). Boken 
om glas. Växjö: Glafo.  

Folkhälsomyndigheten. (2017-12-21). Dagsljuset påverkar människors hälsa och 
dygnsrytm. Nerladdad 2018-04-19, från: 



 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2017/december/dagsljuset-paverkar-manniskors-halsa-och-
dygnsrytm/ 

Larsson, L. & Wergeni-Wasberg, K. (2009). Husets ansikte: En bok om Fönster, Portar och 
Ytterdörrar. Stockholm: Akvedukt Bokförlag. 

Lindvall, J., Myrman, A., Arbetsgruppen Färg, form & estetik, & Arkitekturmuseet. (2001). 
Vardagens arkitektur: Vem bestämmer din livsmiljö? Stockholm: Bäckström. 

Löfberg, H.A. (1987). Räkna med dagsljus. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning. 
Hämtad 2018-04-19 från: 
https://www.boverket.se/contentassets/f8fe004c78104822a732044063c40d85/rakn
a-med-dagsljus.pdf 

Nylander, O. (1998). Byggnaden som arkitektur. (Doktorsavhandling, Chalmers tekniska 
högskola.). 

Pilkington. (2012). Säkerhets -och skyddsglas.  Nerladdad, från: 
https://www.pilkington.com/resources/007_seglasfakta2012_sakerhetsochskyddsgl
as.pdf  

Pilkington. (2018). Glasfakta. Nerladdad från:   
https://www.pilkington.com/~/media/Pilkington/Site%20Content/Sweden/Glasfakt
a/Glasfakta%202018%20SE.pdf 

Rönn, M. (1998). Den arkitektoniska synbilden. Rig, (2), 97–101. 

Sapa building system. (u.d.). Handbok: Inspiration konstruktion design. Vetlanda: Sapa 
Building System.      

Schuco. (2016-08-25). Det hälsobringande dagsljuset och arkitekturen. Nerladdad 2018-04-
19, från: http://www.mynewsdesk.com/se/schueco/pressreleases/det-
haelsobringande-dagsljuset-och-arkitekturen-1531306 

Spångberg, A. (2004). The Pemar sanatorium. Alvar Aalto's vision of healing architecture. 
Lakartidningen, 101(47), 3810-1. 

Wijk, H, & Nordin, S. (2017). Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Socialmedicinsk Tidskrift, 94(2), 156-166).



1 

 

BILAGA%1:%% INTERVJU% 

Intervju 2018-04-30 kl. 13.00 

Namn: Mark Schultz 

Yrke: Arkitekt MSA 

Verksam: 30 år 

Arbetar: Archus Arkitektur 

 

Hur många restaurangbyggnader har ni ritat? 

– När Frank öppnades kom jag i sällskap med dem. Sedan öppnades restaurangen Cirkus 
som jag var med på. Efter Cirkus kom Hattfabriken sen Kajplats 9 och i mellan dem gjordes 
jobbet i Stadsparken Brasserie och nu sist restaurangen Madame Josephine samt Magasinet 
på Pråmkajen som pågår nu. Dessa restaurangbyggnader är de mest aktuella idag som följer 
dagens trender. 

– Jag sätter upp arkitekturen i det hela, en grund, sedan sätts ytan av någon annan. Antingen 
är det om-till eller nybyggnationer.  

Hur ser ni på axialitet, rumsorganisation, omslutenhet, material och detaljer, ljus och 
rumsfigurer vid utformning av en restaurangbyggnad, exempelvis Brasserie?  

– Låter rätt, allt detta är bara med, man tar hänsyn till detta när man tänker och gestaltar. 
Främst, allting är baserat på vissa givna variabler och försättningar. Oftast finns det redan en 
existerande byggnad med fyra väggar där en verksamhet ska rymmas. En annan fast variabel 
är att det beror mycket på beställaren. Vad har de för ambitioner? Jag måste följa deras 
intentioner och restriktioner.  

– Varje gång man ska bygga någonting nytt eller från något befintligt så finns en byggrätt. 
Min byggrätt över Brasserie hade en höjd på 6,5 meter. Vi fick dispens och fick upp höjden 
med 1,5 meter.  Byggrätten är en volym som man får fylla och i den volymen ska stadgarna 
från detaljplanen rymmas. Det är det första jag gör, studerar min byggrätt och detaljplan, 
studerar vad jag får göra.  Sen kan man sätta en form i byggrätten, i Brasserie var det 
självklart att utnyttja hela byggrätten så att formen blev som den blev på grund av att 
byggrätten var så liten. Jag tänkte att kan jag få upp höjden i byggrätten och nyttja under 
mark så kan vi få fram någonting som man kan tjäna pengar på. Under hela byggnaden ligger 
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köket, omklädningsrum, kontor och så vidare. då fick vi upp antalet sittplatser till 100 i två 
plan ovan mark.  

 – Det är viktigt att förstå hur krögaren tänker, hur personen ska driva sin restaurang. Ska 
dem ha dagens lunch, bara kvällsservering eller även frukost och brunch? Alla ställen som 
har dagens lunch tjänar inga pengar på det, detta är bara att hålla verksamheten igång. På 
kvällsserveringen kan man börja tjäna pengar. Det man tjänar pengar på som krögare är 
alkoholen, därför är uteserveringen viktig under sommaren. Just nu ritar jag en byggnad vid 
hamnen, Magasinet, med en utomhus bar som är trendigt. Med en utomhus bar blir det en 
roligare atmosfär. En servering måste vara inhägnad om det serveras alkohol. Det bör man 
inkorporera på ett snyggt sätt i sin arkitektur. Detta kallar jag för ”kallarkitektur”, det har 
egentligen ingen funktion, det är utomhus, det bara förstärker andra arkitektoniska kvalitéer 
som byggnaden har. Oftast så bli uteserveringen större än vad byggnaden är.  

– Kommunen var inne på att restaurangen Brasserie skulle vara ”osynlig”, för det är en helig 
park och det var mycket protester.  Byggnaden skulle vara osynlig, men det kan man ju inte 
göra. Jag försökte göra byggnaden så genomskinlig som möjligt, därför är byggnaden av glas, 
men byggnaden har ju flera funktioner. Man kan ju inte gå på toa i ett glashus, så huset har 
vissa mörka delar på sidan. Så där satsades det på ett bra material, granit. Kommunen skulle 
inte godkänna något som inte är ett gediget hus i sin utformning likaså materialval. Om 
hundra år kan huset fortfarande vara uppskattat och i bra skick. Sådana krav brukar inte det 
inte vara men här var det viktigt, bara för att det är på ”helig” mark mitt i staden.  Det är kul 
som arkitekt att få det där ”du måste”, för oftast vill beställaren göra det så billigt. Jag som 
arkitekt vill alltid använda mig av gedigna och hållbara material att jobba med men det finns 
alltid en budget och det blir ju budgeten som oftast styr. 

– Man måste titta och tänka på flöde av människor. Alla går vid huvudgatan, knappt någon 
kommer från parken. Helt naturligt så hamnade entrén vid gatan. 

– Alltid när jag ritar, oavsett vad för byggnad, jobbar jag med siktlinjer. Öppnar man en dörr 
finns det någonting som händer rakt fram. Det kan även vara i ett rum där det inte finns 
fönster, men det finns någon form av fond att möta. I Brasserie blir ju blicken mot parken 
och uteserveringen. Jag planerade att graniten på huset även skulle ligga på golvet, som en 
matta, från trottoarkanten genom byggnaden fram in i parken. Stenen skulle se ut som en 
lång matta genom byggnaden, ytterligare någonting som suger in folk, det förstärker formen 
och siktlinjen. 

– Det som var tänkt som en matta är även en transportgång, som också delar serveringsdelen 
med funktionsdelen. Man kommer in och antingen har du fått ett bord på entréplan eller 
övreplan. Så när du kommer in kan du på engång gå till serveringen åt vänster eller trappan 
en våning upp. Kapprum finns, toaletter, hiss, mathiss och servicestation för personalen, alla 
dessa funktioner är inklämda i en del.  

– Det mesta handlar om logiska saker. Man tänker på vad som kan hända, alla variabler. Det 
finns oftast logiska svar. Man bygger upp olika scenarier exempelvis om det är många gäster 
samtidigt hur blir det med toaletterna? Sådana saker måste man fånga upp. 
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– När jag börjar få en form tänker jag hela tiden på hur man kan inreda, så när jag har jobbat 
fram något som jag tror på börjar jag möblera för att se hur det fungerar. Många restauranger 
vill få upp antalet sittplatser i utrymmet. Samtidigt så ska det vara trevligt och inte för trångt 
med möbleringen. Jag kommer från USA och där är det vanligt med bås med en hög rygg. 
Där får man sitt lilla revir och man behöver inte bli störd. I Brasserie finns det några bås. När 
man använder bås som också skiljer av, måste man tänka hur påverkas sikten utanför. En idé 
var att placera båsen med ryggen mot fönsterpartierna men då blockerar man ju utsikten och 
hur fint är det att se baksidan av en soffa utifrån. 

– När man står på gatan så ska byggnaden lysa mot staden, som en attraktion. Därför var det 
så att i den tidiga fasen så skulle det i mitten av byggnaden sättas in en skorstensfri eldstad, i 
form av en glaslåda, bara en lång linje, cirka tre meter, en vägg av eld. Det skulle bli väldigt 
synligt och lysa upp, men krögaren ansåg att det var för dyrt med påfyllning av gelén. 

– Det är inte så ofta man bygger en enskild ensamstående restaurangbyggnad, det är väldigt 
unikt. Oftast är det i en redan existerande byggnad, typ ett galleri eller liknande, en redan 
existerande lokal. Då är det oftast inredningen som man koncentrerar sig på. 

Hur resonerade ni kring sol avskärmningen till Brasserie?  

– Fram till ett halvår innan byggnaden skulle börja bygga fanns det enorma träd framför den 
tänkta byggnaden. Gigantiska, vackra, kultur träd som gick in i parken men träden fick någon 
sjukdom och var tvungna att kapas ner. Träden var tänkt som solskydd, så det blev inte 
riktigt som jag hade tänkt mig. Man ska tänka på solskydd men det är inte alltid som det 
finns den bästa lösningen. Används gardiner kan det bli för tätt om man drar för dem. Det 
finns alltid en risk att det blir för varmt med gassande sol in i lokalen. 

– Markiser kan vara bra beroende på arkitekturen men på Brasserie skulle det inte passa. 

Hur tycker du att sol avskärmningen ska vara på en uteservering? 

– Jag personligen och andra som jag har pratat med vill ha någon slags parasoll, någonting 
över huvudet. Är det exempelvis 27 grader ute och man äter mat så känns det fel, att äta i 
solen är inte så kul. På Brasserie har stora parasoller investerats.  

Vad för slags glas är det i Brasserie? 

– Det finns någonting i glaset som ska reflektera bort solsken. Det finns ju också olika grader, 
det som reflekterar bort riktigt bra blir det svårt att se igenom. Jag ville ha mycket oxid i 
glaset för att få fram en grön ton som skulle passa bra med stenfasaden.  

Hur har ni löst gällande varutransport i Brasserie? 

– Det har alltid varit en stor fråga, hur kommer vi ta hand om leverans, mottagning av glas 
och sophantering. Vi ville inte och kommunen ville inte att man skulle lasta in i parkmiljön. 
Vi löste det genom att lastbilen får lasta av vid en lift vid huvudgatan ner till källarplanet.
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BILAGA%2:% BILDER%FRÅN%STADSPARKEN 

Placering A 

 

Figur 1  Satellitbild hänvisar var fotografier är tagna på placering A (från Lantmäteriet 2018-04-
03) 

 

Figur 2 Placering A, taget mot Nybron, (se Figur 1, plats nr. 2) 
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Figur 3 Placering A, taget mot Strandgatan, (se Figur 1, plats nr. 3) 

Placering B 

 

Figur 4 Satellitbild hänvisar var fotografier är tagna på placering B (från Lantmäteriet 2018-04-03) 
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Figur 5 Placering B, taget mot strandgatan, (se Figur 4, plats nr. 1)  

 

Figur 6 Placering B, taget mot ån, (se Figur 4, plats nr. 3) 
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Placering C 

 

Figur 7 Satellitbild hänvisar var fotografier är tagna på placering C (från Lantmäteriet 2018-04-03) 

 

 

Figur 8 Placering C, taget mot damm, (se Figur 7, plats nr. 1) 
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Figur 9 Placering C, taget mot holmen, (se Figur 7, plats nr. 2) 

 

Figur 10 Placering C taget mot ån, (se Figur 7, plats nr. 3) 
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Figur 11 Placering C, taget mot Nybron, (se Figur 7, plats nr. 4) 

 

Figur 12 Placering C, taget mot strandgatan, (se Figur 7, plats nr. 5) 
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Figur 13 Placering C, taget mot strandgatan, (se Figur 7, plats nr. 6) 

 

Figur 14 Placering C, taget mot strandgatan, (se Figur 7, plats nr. 7) 
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Figur 15 Placering C, taget mot strandgatan, (se Figur 7, plats nr. 8) 

Plats C – Transport och parkering 

 

Figur 16 Satellitbild hänvisar var fotografier är tagna på placering C för transport och parkering 
(från Lantmäteriet 2018-04-03) 
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Figur 17  Infart logistik, taget mot strandgatan, (se Figur 31, plats nr. 1) 

 

Figur 18 In- och utfart logistik. Mur och buskage ska tas bort för enklare tillgänglighet, (se Figur 31, 
plats nr. 2) 
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Figur 19 Infart av logistik till placering C, taget från strandgatan, (se Figur 31, plats nr. 3) 

 

Figur 20 Utfart av logistik till placering C, taget från strandgatan, (se Figur 31, plats nr. 4) 
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Figur 21 Befintlig parkering i närheten av placering C, taget från strandgatan, (se Figur 31, plats nr. 
5) 

Övriga bilder 

 

Figur 22 Holmen i Stadsparken 
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Figur 23 Panoramabild (tagen från holmen) 

 

Figur 24 Damm (tagen från grusplan plats C) 

 

Figur 25 Gångbro fån holmen till placering C 
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Figur 26 Översikt (Placering C)  
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Figur 2 Plan 1 
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Figur 3 Plan 1 Möblerat 
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Figur 4 Plan 1 komplementbyggnad 
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Figur 5 Plan 1 komplementbyggnad möblerat 
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Figur 6 Fasad Norr & Söder 
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Figur 7 Fasas - Öst & Väst 
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Figur 8 Fasad komplementbyggnad 
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Figur 9 Sektion AA-CC 
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Figur 10  Sektion DD-HH 
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Figur 11 3D Illustration Norr 
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Figur 12 3D Illustration Söder

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1

A3

D:
\S

ta
ds

pa
rk

en
18
05

22
re

v 2
.rt

e
20

18
-0

5-
24

 1
2:
22

:2
8 Projekttyp

Restaurang i Eskilstunas
Stadspark

43.1-2

3D Illustration Söder

Projekt nr J.A & R.J Z.S

Arkitekt ABA
mejl. jsn15014@student.mdh.se
mejl. rjl14002@student.mdh.se

2018-05-22

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



2 

 

Box$883,$721$23$Västerås$Tfn:%021310$13$00$
Box$325,$631$05$Eskilstuna$Tfn:%016315$36$00$
E'post:%info@mdh.se$Webb:%www.mdh.se$

 

Box$883,$721$23$Västerås$Tfn:%021310$13$00$
Box$325,$631$05$Eskilstuna$Tfn:%016315$36$00$
E'post:%info@mdh.se$Webb:%www.mdh.se$


