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Rapportdatum: 220602

Rapport enkelutredning

TULLBOMMEN 1
Ombyggnad
Projektnummer 784800
Beställare av utredning: Kommunstyrelsen
Syftet med den enkla utredningen är att sammanställa viktiga förutsättningar och information som berör fastigheten/objektet.
Utredningen skall utifrån den information som går att få bedöma förutsättningarna för projektidén. Om informationen som finns att
få är tillräcklig och förutsättningarna för projektet bedöms goda kan beslutsunderlag för programmering tas fram. Om
informationen som finns är otillräcklig skall beslutsunderlag för fördjupad utredning tas fram.

Objekt
Södra station
Stinsbostaden

Figur 1 - Illustration från planbeskrivningen

Befintlig detaljplan

Figur 2 - Föreslagen ny detaljplan
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Margretedal | Lunds kommun
Ny detaljplan har ej vunnit laga kraft, nu gällande detaljplan är 1281K-359:C2410.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.

Bakgrund och syfte

Den 8 februari 2021 inkom en motion som föreslår att omvandla Lund Södra till ett
allaktivitetshus. Publik mötesplats för unga och gamla. Motionen har varit på
remiss hos kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden.
På fastighet Tullbommen 1, Tullgatan 14B, finns två byggnader som båda ägs av
Lunds kommun, Södra station och Stinsbostaden. Båda byggnaderna ingår i denna
utredning.
Södra Station byggdes 1905 och efter järnvägens nedläggning ändrades huset,
troligen 1941, om till bostad och därefter kontor och har fram tills hösten 2020
används som föreningslokal.
Stinsbostaden (Banbyrån) även kallad ”Röda Korset”, ligger ett stenkast från Södra
Station och har tills för ett år sedan varit uthyrt som kontorslokal. Byggnaden är
troligen uppförd tidigt 1800-tal.
Detaljplanen möjliggör en mindre utbyggnad för att möta dagens myndighetskrav
gällande tillgänglighet i egenskap av RWC och tillgänglig entré. Eventuell
tillbyggnad skall vara av samma tidstypiska arkitektur som befintligt hus.
Byggnaderna är i allmänt slitet skick med markant eftersatt underhåll.
Underhållsansvaret har de senaste decennierna varit hyresgästens ansvar.
Byggnaderna renoverades uppskattningsvis i slutet av 1900-talet, antagligen vid
hyresgästanpassning. Trotts detta har byggnaderna en väl bevarad interiör så väl
som exteriör, vilket leder till bestämmelserna i detaljplanen gällande
bevarandekrav (q=skydd av kulturvärde och k=varsamhet).
Generell status, Södra station och Stinsbostaden:
Brandlarm
Installation har uppnått sin tekniska livslängd. Nytt system behöver installeras.
Passage/inbrottslarm
Larm är urkopplat och installation har uppnått teknisk livslängd. Nytt system
behöver installeras.
El
Uppnått teknisk livslängd. Generellt behövs nya dragningar.
Vatten- och värmesystem
Husen värms upp av direktverkande el. Byte till mer hållbart alternativ (fjärrvärme)
ska utredas.
Generellt teknisk livslängd nådd och nytt system installeras.
Ventilation
Självdrag, uppfyller OVK dock uppfylls inte kravet på luftflöde enligt
arbetsmiljölagen. Nytt modernt ventilationssystem måste installeras för att
byggnad ska kunna nyttjas som något annat än tillfällig mötesplats.
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Tillgänglighet
Byggnaderna saknar godkänd RWC och tillgänglig entré. Invändigt saknas
kontrastmarkeringar. Originaldetaljer som dörröppningar/dörrblad och trösklar är
ett problem för tillgängligheten.
Tillgänglig åtkomst till plan 2 saknas.
Byggtekniskt
Fasader är i behov av omfogning, skyndsamt för Stinsbostaden men behovet finns
även för Södra station.
Tak och takavvattning är intakt och har inget behov av renovering.
Fuktindikering i Stinsbostaden, vilket troligtvis hänger samman med den otäta
tegelfasaden. Tecken på fukt i kattvind Södra station. Södra stations fönster är
troligtvis original medan Stinsbostaden är av senare modell.
Utredningen har till syfte att tillsammans med relevanta förvaltningar genomföra
en kostnadsbedömning av motionens förslag. Utredningen kommer presenteras i
fyra möjliga scenarion för byggnaderna.
1.

Befintligt skick utan investering – Vilka uthyrningsmöjligheter finns?

2.

Kontorslokal – Renovering byggnad och lokalanpassa till kontorsbyggnad

3.

Allaktivitetshus – Renovering byggnad och lokalanpassa till
allaktivitetshus

4.

Allaktivitetshus och kontor – Renovering byggnad och delvis publik
byggnad

Tidigare/pågående
verksamhet

Byggnaderna innehåller kontorslokaler vilket innebär arbetsplatser, kök/pentry, wc
och förråd. Södra station långtidshyrdes som föreningslokal av fackförbundet
Kommunal och Stinsbostaden har de senaste 30 åren varit uthyrt till Röda Korset.
Båda byggnaderna är sedan dryga året vakanta.

Tidplan

Behovsdatum
Behov av tätt klimatskal bör ske så snart som möjligt.
Preliminär tidplan detaljplan
Preliminär tid för samråd: sista dag att lämna synpunkter var den 26 februari 2021
Preliminär tid för granskning: vet ej
Preliminär tid för antagandebeslut: vet ej
Förutsättningslös tidplan för projektgenomförande
Bedömd tid 13-18 månader
Programmering 2-3 månader
Projektering FFU 3-4 månader
Upphandling 2-3 månader
Byggtid 6-8 månader
Obs - Förekomst av arkeologiska fynd kan förändra tidplanen markant!

Fastigheter och ägare

Fastighetsägare: Lunds kommun
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Sakägare/intressenter

Fastighetens storlek: 1105 kvm
Finns befintliga relationshandlingar? ☒JA (ett fåtal)
Byggnader på fastighet:
Stationshuset ca 135 BRA och ca 163 BTA
Stinsbostaden ca 135 BRA och ca 160 BTA
BRA och BTA är fördelat på två plan.

☐NEJ

Ytorna är uppmätta på plats våren-22. Vidare arbete får utreda och beställa
inmätning av byggnader.
Intressenter/sakägare: Inga hittills kända synpunkter från planskedet.
Kommunikationsplan bör upprättas, intressenter är b.la grannar, medborgare och
politiker.

Förutsättningar

Ange specifika önskemål/behov från beställaren
I dagsläget finns inget identifierat behov inom kultur och fritidsförvaltningen för
vare sig allaktivitetshus eller kontor. Dock ligger byggnaderna i det för kultur och
fritidsförvaltningen strategiska kulturstråket. Därav arbetar förvaltningen med att
hitta en långsiktigt hållbar lösning. Ett förslag kan vara att kortsiktigt hyra ut till
annan aktör (intern eller extern) och att kultur och fritidsförvaltningen hyr i ett
senare skede.
Finns beställning? ☒JA, biläggs ☐NEJ
Beställning finns från Kommunstyrelsen att utreda motion.
Finns lokalprogram/funktionsprogram framtaget ☐JA, biläggs
Har nollalternativ diskuterats? ☒JA, biläggs

☒NEJ

☐NEJ

Årshyra på lokalerna om inga åtgärder vidtas.
Södra station, 135 BTA, 124 000 kr (919 kr/kvm,år)
Stinsbostaden, 125 kvm, 116 803 kr (934 kr/kvm,år)
Nollalternativ – har alternativ till beställning diskuterats? ☒JA, biläggs
Utredningen presenteras i tre scenarion. Se bilaga 1.

☐NEJ

Byggrätt enligt DP
Möjlighet i DP finns för mindre utbyggnad om en våning för att möta behovet av
dagens myndighetskrav. Stationsbyggnaden har denna utbyggnad mot norr (ca 25
BTA) och Stinsbostaden har utbyggnad mot öster (ca 10 BTA).
Detaljplanen möjliggör inte att byggnaderna byggs samman.
Övriga särskilda begränsningar i DP
Byggnaderna har åsatts rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser
enligt 8 kap 13 § PBL.
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Byggnaderna är benämnda CR – Centrum och Kulturverksamhet.

Följande begränsningar finns i DP:

Ny DP krävs

Platsbesök

☐JA

☒ NEJ

Platsbesök PL 220419
Åtkomst till fastighet är god, belägen i park i centrala Lund. Byggnaderna ligger
precis intill Hardebergaspåret, välbesökt cykel- och motionsstråk. Under
produktion krävs omledning av gång- och cykeltrafik.
Det krävs också tydlig avgränsning och noga säkerhetsrutiner mot tredje man.
Begränsningar och förutsättningar
Detaljplanen är begränsande utifrån hur byggnaderna kan förädlas. Byggnaderna är
skyddade exteriört som kulturvärden, q-märkning. Märkningen innefattar b.la
fasad, fönster, dörrar, takform och tillhörande material. Vidare är byggnaderna
interiört skyddad, k-märkning, där varsamhet ska beaktas vad gäller b.la
planlösning och tidstypiska detaljer.
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Renovering av byggnaderna bör ske varsamt och professioner inom byggnadsvård
bör anlitas för bästa resultat. Projektet kräver speciallösningar och restaurering av
befintliga detaljer, vilket är kostnadsdrivande.
Användning av plan 2 som framtvingar hiss och/eller annan extern utrymningsväg
ska undvikas enligt stadsantikvarien.
Byggnaderna får inte rivas.

Förslag volymskiss

Se skisser, bilaga 2. Utredningen har konstaterat att utbyggnad som möjliggörs i
detaljplanen inte behöver nyttjas för att klara dagens myndighetskrav. Vilket
utredningen ser som positivt då en utbyggnad hade ändrat kostnadsbilden. Av
nedan alternativ har utredningen arbetat vidare med alternativ 1.
Alt 1 – Oförändrad byggnadskropp, all anpassning sker inom byggnad.
Alt 2 – Tillbyggnad

Utredningar

Arkeologi
☒ Finns, daterad:
Finns som utredning till planbeskrivningen. Uppgifter på fornlämningar finns inom
fastighet och detaljplan. Störst chans är mellan Södra Esplanaden och
parkeringshuset. Vid exploatering inom fastighet kommer krav på arkeologiska
utredningar att ställas. Innebär vidare att samtliga markingrepp kommer innebära
tillstånd från LST enligt kulturmiljölagen.
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Geoteknisk undersökning
☒ Finns, daterad:
Översiktlig bedömning geoteknik och markmiljö, PQ AB, 2005-06-30
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM Geoteknik och markmiljö, PQ
AB, 2021-09-18
Tekniskundersökningsrapport (TUR) och bedömnings PM, PQ AB, 2014-05-14
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Markmiljöundersökning
☒ Finns, daterad:
Miljöteknisk markundersökning, Sweco, 2015-02-09
Miljöteknisk markundersökning av fd bensinstation, Sweco, 2013-11-25
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Miljöinventering
☐ Finns, daterad:
☒ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Solceller
☐ Finns, daterad:
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☒ Ej relevant för projektet
Byggnaderna ligger under bevarandeprogrammet (k och q-märkning) och är inte
aktuella för solceller.
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Trafikutredning
☒ Finns, daterad:
Trafikutredning finns men belyser inte TULLBOMMEN 1 utan snarare andra delar
av detaljplan.
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Parkering och angöring
☐ Finns, daterad:
☒ Kompletteras i fördjupad utredning
En tillgänglig parkering behöver anordnas max 25 meter från tillgänglig entré.
☐ Ej relevant för projektet
Buller
☒ Finns, daterad:
Trafikbullerutredning, Tyréns 2020-10-08
Bullernivå för byggnad ligger precis på gränsen för godkänt värde. Störst påverkan
har den eventuella nya utformningen med bussfil på Stora Södergatan.
Rådgivning från akustiker - Ljudnivå för kontor kan uppfyllas genom en extra
glasruta i fönster samt strategisk placerade rum, i det fall byggnaden blir kontor.
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Ledningskoll
☒ Finns, daterad:
Underlag finns på intrakartan
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Dagvatten
☒ Finns, daterad:
Får inte anläggas en dagvattendamm eller infiltrationsyta på befintlig parkmark
enligt DP.
☐ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Antikvarisk utredning
☐ Finns, daterad:
☒ Kompletteras i fördjupad utredning
En eventuell ombyggnad ska enligt DP föregås av en antikvarisk
utredning/förprojektering.
☐ Ej relevant för projektet
Akustikutredning
☐ Finns, daterad:
☒ Kompletteras i fördjupad utredning
☐ Ej relevant för projektet
Återbruk – möjligheter och inventering
☐ Finns, daterad:
☒ Kompletteras i fördjupad utredning
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Möjlighet till återbruk får ses över i fördjupad utredning ev i samband med
antikvarisk undersökning
☐ Ej relevant för projektet
Summering
Fastigheten ingår i den nya detaljplanen för Margaretedal som till stor del skall
bebyggas med bostäder. Därav finns det en rad utredningar framtagna. Flertalet
handlar om geo och markmiljö då delar av planområde bestått av bensinstation
och garage. Det finns tydliga direktiv vad gäller arkeologi. Risk för påträffande av
fornlämningar är stor och tillstånd för markarbete krävs från Länsstyrelsen. Vid ev
påträffande av arkeologiska fynd kan detta ha stor påverkan på tidplanen.
Miljöinventering, Antikvarisk utredning, Tillgänglighet kommer utredas vidare i den
fördjupade utredningen.

Referensprojekt

Gula Villan
Äldre byggnad i jämförbart skick med snarlikt eftersatt underhåll. Behovet av ett
helhetsgrepp gällande upprustning till dagens myndighetskrav är detsamma. Det
avser b.la. installationer, brandskydd, tillgänglighet. Även Gula villan åligger
bevarandekrav vilket precis som för Södra station och Stinsbostaden innebär
varsam renovering, i vissa fall restaurering och återskapande av detaljer.
Utredning har tittat på om Gula villan skulle kunna renoveras till kontorslokaler.
Plan 2 i Gula villan kommer i det fallet inte att nyttjas som kontorsyta, utan endast
tillfällig vistelse så som förråd och teknikrum.

Bedömd budget samt
tidsuppskattning för
kompletterande
utredningar

Miljöinventering, tidsåtgång ca 1-2 månader till en kostnad av 100 000 kr
Antikvarisk utredning/förprojektering tidsåtgång ca 1-2 månad till en kostnad av
100 000 kr
Akustikutredning gällande befintliga fönster och kompletteringsruta, tidsåtgång 12 månader till en kostnad av 30 000 kr
Tillgänglighetsutredning, 1-2 månader till en kostnad av 30 000 kr
Övrigt avseende fukt, dagsljus 1-2 månader till en kostnad av 30 000 kr
Utredningarna i fördjupad utredning bedöms kosta ca 350 – 400 000 kr inkl egentid
projektledare och med en tidsåtgång på ca 2-3 månader

Pågående eller planlagda
arbeten att ta hänsyn till
samt praktiska frågor/
identifierade risker

Pågående eller planlagda arbeten
Detaljplanen Margaretedal ska ut på granskning, datum ej fastställt.
Evakueringsbehov
Finns inget evakueringsbehov.
Bevarandekrav
De båda byggnaderna med tillhörande plantering ingår i bevarandesprogrammet
”Lunds stadskärna – bevaringsprogram – Krafts rote etc" och anses vara särskilt
värdefulla byggnader enligt 8 kap 13 §PBL. Parkmiljön (benämns som
stationsparken) och den äldre växtligheten betecknas också som kulturhistoriskt
värdefulla. Samtidigt angränsar planområdet till riksintresset för kulturmiljö, Lunds
stadskärna. Samt angränsar till Natura 2000-området.
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I Lunds Grönprogram 2020 är parkstråket som byggnaderna ligger i markerat som
värdefull natur.
Träd
☒Avstämt med landskapsarkitekt
Det finns många träd runt byggnaden som har höga naturvärden och det är
angeläget att spara dessa, finns beskrivet i planbeskrivningen samt inventering av
utvalda träd vid Mejeriet-Lund. Inom planområdet finns även en fridlyst getlav.
Bef. Träd föreslås få planbestämmelse nr 1 /får endast fällas om sjukt alt utgör
skaderisk) enligt planbeskrivning.
Ytterligare frågor/risker
De myndighetskrav som blir den största utmaningen och som till viss del står mot
varandra är kraven på bevarande gentemot kraven på tillgänglighet och
brandsäkerhet.

Gata och park

Nuläge
Byggnaderna är placerade i parkmiljö. Beroende på verksamhet kan eventuellt park
gå att nyttja.
Framtida planer (Kontakta SBK)
Framtida planer för gata park framgår tydligt av detaljplan Margaretedal.

Ekonomi

Preliminär kostnadsbedömning utifrån givna önskemål och aktuella
förutsättningar – enkel kostnadsbedömning baserad på nyckeltal och aktuella
förutsättningar, indexregleras
Preliminär årshyra utifrån beräkning och aktuell investeringsnivå
Södra station 587 000 SEK/år
Stinsbostaden 549 830 SEK/år
Observera att byggprojektet utgår ifrån att båda byggnaderna renoveras
samtidigt. Kostnadseffektivitet och synergieffekter uppstår.

Förslag till beslut

1.

Uppskattad budget för nästa skede: 350 - 400 000 SEK

2.

Uppskattad kostnad för byggprojekt
(projektering + entreprenad + byggherre): 16 – 19 000 000 SEK

Sammanfattning
Byggnaderna har ett stort behov av upprustning och renovering för att möta
dagens myndighetskrav. Byggnaderna är q- och k-märkta vilket är begränsande
samtidigt som det är kostnadsdrivande.
All användning som framtvingar hiss och extern utrymningsväg skall undvikas enligt
stadsantikvarien. Detta medför att ombyggnad till ett allaktivitetshus (publik
byggnad) inte är möjlig då verksamheten kräver installation av hiss. Hybridlösning
med en delvis publik byggnad är möjlig utan installation av hiss men ytan som kan
disponeras som allaktivitetshus är inte särskilt tilltaget ca 40-50 kvm per byggnad,
frågan är om ytan lever upp till verksamhetens krav?
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Utifrån dagens myndighetskrav, byggnadernas bevarandekrav samt kostnadsbilden
så föreslår utredningen att Södra station och Stinsbostaden renoveras och
lokalanpassas till kontor.
Den uppskattade kostnaden för projektet är exklusive:
Miljöinventeringens konsekvenser
Antikvariska utredningens konsekvenser
Risk avseende arkeologi
Kontakt med Länsstyrelsen gällande bevarandekrav
Hissinstallation
Omläggning av tak
Hyresgästspecifik inredning och utrustning

Lokalgruppen föreslås ta beslut om att starta en fördjupad utredning i syfte att ta
fram de kompletterande utredningar som anges ovan, till en budget om
SEK.
☐Lokalgruppen föreslår till Kommunkontoret att besluta att starta en fördjupad
utredning enligt ovan
☐Lokalgruppen beslutar att momenten
skall utföras inom en fördjupad
utredning, och att resultaten ifrån dessa skall rapporteras innan fördjupad
utredning får fortsätta.
☐Lokalgruppen beslutar att den enkla utredningen/tomtutredningen ytterligare
måste klargöra
innan beslut om fördjupad utredning kan tas
☐Lokalgruppen beslutar att inte gå vidare med projektet.

Bilagor

☒ Bilaga 1 – Scenarion 1-4
☒ Bilaga 2 - Arkitektskiss
☐
☐
☐
☐
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Rapportdatum: 22-06-02

Förädling av byggnader – 4 scenarion
Södra Station och Stinsbostaden
TULLBOMMEN 1, Tullgatan 14

Bilaga 1
Nedan presenteras de tre scenarion som ses som möjliga för byggnaderna på TULLBOMMEN 1. Samtliga är
framtagna med stöd från Lundafastigheters specialister. Scenarion är även avstämda med stadsantikvarie.
Scenario 1

Befintligt skick utan investering – Vilka uthyrningsmöjligheter finns då?
Rent tekniskt är användning begränsad av ventilationen då den inte uppfyller arbetsmiljölagen. Det
innebär att byggnaderna inte kan användas till annat än rastplats alternativ möteslokal. Byggnad får
inte användas som stadigvarande arbetsplats. Ur brandsynpunkt får plan 2 inte användas då godkänd
utrymningsväg saknas och ur tillgänglighetssynpunkt är lokalerna inte godkända för publik
verksamhet.
Uthyrningsmöjlighet: Rastplats/möterum för icke publik tillfällig verksamhet ex. Markentreprenad,
Nattvandrare, SommarLund etc.

Scenario 2

Kontorslokal – Renovering byggnad och lokalanpassning till kontorslokaler
Byggnaderna har ett eftersatt underhåll, underhållet de senaste decenierna har varit hyresgästens
ansvar. Hyresgästanpassning skedde i slutet av 1900-talet i samband med långtidsuthyrning till Röda
korset och fackföreningen Kommunal. Trotts detta har byggnaderna en väl bevarad interiör så väl
som exteriör, vilket leder till bestämmelserna i detaljplanen gällande bevarandekrav (q=skydd av
kulturvärde och k=varsamhet), se enkel utredning. Bestämmelserna driver kostnad då
speciallösningar- och beställningar måste vidtas. Exempel på åtgärder som nya kulturfönster i
Stinsbostaden, restaurering av befintliga fönster i Södra station, bevarande av originalsockel,
bevarande av dörromfattning, restaurering av fönsterbänkar, utvändigt putsarbeten enligt äldre
metod etc.
Scenario 2 innebär renovering av byggnad som möter dagens myndighetskrav och standard samt
verksamhetsanpassning till kontor. Det finns i dagsläget ingen tilltänkt hyresgäst för byggnaderna
utan förslaget baseras på en fiktiv hyresgäst med lokalbehov ca 10-12 kontorsplatser per byggnad
inklusive kontorsservice som konferensrum, pentry, kapprum och RWC.
Ett förslag har arbetats fram tillsammans med arkitekt och tekniska specialister. Förslaget är avstämt
med stadsantikvarie. Förslaget omfattar båda byggnaderna då behovet av underhåll är snarlikt.
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Figur 1 - Södra station 12 kontorsplatser

Figur 2 - Stinsbostaden 11 kontorsplatser

Styrande myndighetskrav gällande brand, tillgänglighet, arbetsmiljö och bevarandekrav står i vissa fall
emot varandra. Ovan förslag är den mest fördelaktiga lösningen för en effektiv ytanvändning och
minimerande av överyta genom att kunna nyttja plan 2. Om detta inte blir fallet kan endast plan 1
användas i båda byggnaderna (ytan plan 1: 70 BRA Södra station och 80 BRA i Stinsbostaden). Det
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skulle eventuellt vara ett möjligt scenario i Stinsbostaden att endast använda plan 1 och ändå få ett
effektivt kontor. I det scenariot används plan 2 till teknik och förråd.
Ett av de styrande kraven enligt stadsantikvarien är att användning av plan 2 som framtvingar hiss
och/eller extern utrymningsväg ska undvikas.
Det ger utredningen tre alternativ gällande brandskydd för kontorsbyggnad.
1. Invändig trappa byggs om till brandcell och fönster plan 2 är andra utrymningsväg
2. Invändig trappa byggs inte om till brandcell och plan 2 kompletteras med utvänding
utrymningstrappa
3. Användning av plan 2 ej möjlig (endast tillfällig vistelse, vilket innebär teknikrum och förråd)
Alternativ 3 bör undvikas då det blir ineffektiv nyttjande av BRA. Alternativ 2 ska undvikas då det går
emot bevarandekraven. Alternativ 1 återstår om plan 2 skall anpassas till kontor.
Det finns ett undantag enligt PBL gällande tillgänglig hiss. Tillgänglig hiss krävs inte i byggnader med
färre än 3 våningar som innehåller arbetslokaler och bostäder. Därav passar byggnaderna utmärkt för
ändamål kontor då det blir ett effektivt nyttjande av plan 2 även utan hiss. Dock måste utrymningen
kunna garanteras. Vid mindre ytor, max 200 BTA och max 15 personer får den andra utrymningsvägen
vara ett fönster. Byggnad måste också ligga inom tätort (räddningstjänst inom 10 minuter) för att
villkoret skall vara uppfyllt. Utrymning från plan 2 ska då vara en mindre anordning, där det idag
redan finns en stege. Stege är dock endast godkänd som utrymning från bostad.
Utredningens förslag är således att plan 2 används som kontorsyta. Vilket ger Södra station 8 platser
och Stinsbostaden för 7 platser på plan 2. Detta skapar effektivt nyttjande av BRA och minskar
överytan.
Att bygga om till kontor innebär även nya installationer. Fläktrum placeras på plan 2 i båda
byggnaderna. Det finns inga större hinder för installationer och rördragningar avseende ventilation
och värme, dock ska detta göras med största hänsyn till byggnaden, enligt stadsantikvarien. Det som
kan blir ett probelm är hur aggregatet ska komma upp på plan 2. Antingen monteras aggregatet ner
och monteras därefter på lats alternativt sågas ett hål i bjälklaget och aggregatet vinchas upp till plan
2. Exakt hur detta ska gå till får vidare utredning se över.
Utredning tillsammans med arkitekt har visat att tillbyggnaden som ny detaljplan möjliggör för, inte
behöver nyttjas för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet. Tillgängligheten löses med utvändig
ramp/stensättning samt breddning av entrédörr i båda byggnaderna. För att uppfylla tillgängligheten
inomhus behöver originaltrösklar och dörröppningar anpassas till dagens mått.
Exteriört bedöms, efter okulär besiktning, byggnadernas väderskydd vara i varierat skick. Södra
station har idag inte behov av omfogning fasad, dock rekommendera utredningen att detta utförs i
samband med att Stinsbostaden omfogas. Tak och avvattning är i gott skick, gäller båda byggnaderna.
Vad gäller Stinsbostaden så behöver fasaden underhållas skyndsamt. Generellt krävs en
miljöinventering vad gäller b.la förekomst av PCB och asbest i exempelvis fogar. Stinsbostaden har
nyare fönster (ej original) och sannolikheten är stor för förorening. Kostnad avseende
miljöinventering och dess påföljer är exkl kostnadsbedömning i enkel utredning.
Solceller är inte aktuellt för byggnaderna med avseende på bevarandekraven i detaljplan.
Idag värms byggnaderna upp med direkttverkande el, en teknik som skall fasas ut ur kommunens
fastigheter. Uppvärmningsalternativet i detta fall är fjärrvärme. Fjärrvärme finns indraget till
fastighetsgräns och är möjligt att installera enligt Kraftringen. Installation av fjärrvärme innebär
ingrepp i mark för ledningsdragning. Enligt detaljplan finns uppgifter på fornlämningar inom fastighet.
Krav på arkeologisk utredning kommer krävas. Det innebär också att samtliga maskiningrepp i mark
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kommer behöva tillstånd från Länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen. Kostnad för arkeologisk utredning
och dess påföljer är exkl kostnadsbedömning i enkel utredning.
Sammanfattningsvis, byggnaderna inom TULLBOMMEN 1 kan renoveras till dagens myndighetskrav
och samtidigt behålla dåtidens originaldetaljer och värden. Anpassning till kontor lämpar sig då
undantaget finns att byggnader (som inrymmer bostäder och/eller arbetslokal) med färre än tre
våningar inte behöver tillgänglig hiss. Utrymning sker då istället genom att utrymningsväg 2 består av
ett fönster plan 2. Det alternativet ger minsta möjliga ingrepp exteriört. En fördjupad utredning får
vidare utreda förekomst av förorening och fornlämningar. Beroende på omfattning kan detta komma
att driva kostnad.

Scenario 3

Allaktivitetshus – Renovering byggnad och lokalanpassa till allaktivitetshus
För scenario 3 gäller det som tagits upp under scenario 2 gällande nödvändiga åtgärder, skick på
byggnad, behov av underhåll och tillmötesgå dagens myndighetskrav.
Den största skillnaden att anpassa byggnaderna till allaktivitetshus och inte kontor är att byggnaderna
då klassas som publik. Det medför att både plan 1 och 2 ska vara tillgänglighetsanpassade och det
medför även att lösningen gällande brandskydd kontra bevarandekrav, som beskrivs i scenario 2 , inte
är möjlig.
Följande alternativ gällande brandskydd för publik byggnad:
1. Utvändig hiss
2. Invändig hiss
3. Användning av plan 2 ej möjlig (endast tillfällig vistelse)
För att tillmötesgå krav på publik byggnade krävs tillgänglig hiss och utrymningstrappa från plan 2.
Hissen får inte användas som utrymningsväg och plan 2 kräver en utrymningsplats med minst plats
för liten utomhusrullstol. Det innebär rent tekniskt att planlösningen måste delas in i två brandceller,
då säker utrymning sker från en intilliggande brandcell till en annan. Det går inte heller att kombinera
utvändig utrymningstrappa med vilplan som utrymningsplats då utrymningsplats måste vara inne i
byggnad och inte loftgång eller balkong.
Ett alternativ till utrymningsplats är att installera sprinkler i byggnad. Installationen är mycket
kostsam och kräven plats för sprinklertank. Samtidigt som ett sprinklersystem skulle inskränka på
bevarandekraven. Vilket inte ses som ett alternativ.
Anternativ 1 är inte möjlig då ingrepp exteriört i den omfattning inte stödjs av detaljplan. Alternativ 2
anses inte möjlig då ursprunglig planlösning ska beakats vid ändring, omfattande ombyggnad av
utrymningsplats plan 2 och att utbyggnad som möjliggörs av detaljplanen endast får vara en våning
och kan således inte inrymma en hissinstallation.
Alternativ 3, att endast nyttja plan 1 i båda byggnaderna och användning av plan 2 för endast tillfällig
vistelse så som förråd och teknikrum, är genomförbart. För Södra station är ytan plan 1, ca 70 BRA
och Stinsbostaden ca 80 BRA. Efter funktioner som RWC, kapprum och pentry återstår ca 30-40 BRA
på plan 1 per byggnad att använda till allaktivitetshus.
Ovan lösning på en tillgänglig ovanvåning är en mycket kostsam åtgärd samtidigt som den är en
utmaning rent tekniskt kontra kulturbevarande.
Enligt stadsantikvarien ska användning av plan 2 som framtvingar hiss och/eller extern utrymningsväg
undvikas.
Sammanfattningsvis har utredning kommit fram till, precis som i scenario 2, att byggnaderna på
TULLBOMMEN 1 kan renoveras till dagens myndighetskrav och samtidigt behålla originaldetaljer och
värden men i scenario 3 kan endast plan 1 användas. Det är en stor utmaning att lösa brandkraven
som ett tillgängligt plan 2 kräver. Utredningen landar i att plan 1 kan användas och
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tillgänglighetsanpassas medan plan 2 endast får användas för tillfällig vistelse.
Scenario 3 leder till ett ineffektivt nyttjande av byggnad endats ca 50% av möjlig BRA. Utredningen
landar vidare i att scanario 3 inte är kostnadsmässigt försvarsbart om endast plan 1 nyttjas men inte
heller tekniskt genomförbart i det fall hela byggnaden skulle nyttjas.

Scenario 4

Allaktivitetshus och kontor – Renovering byggnad och delvis publik byggnad
Komplettering efter presentation på lokalgrupp 220525
Scenario 4 är en hybrid mellan allaktivitetshus och kontor. Byggnaden delas in i en publik
bottenvåning och en icke publik plan 2. Genom denna indelning undviks dels installation av tillgänglig
hiss men också behovet av utrymningstrappa.
Byggnadens våningar kommer klassas i olika verksamhetsklasser, som åtskiljs med brandcell. Det bör
dock belysas att ytan för allaktivitetshus och dess verksamhet inte är särskilt tilltaget. Det går att
nyttja ca 70 kvm per byggnad och den ytan är inkl kapprum, rwc, teknik, pentry. Vilket innebär att det
uppskattningsvis återstår ca 40-50 kvm yta för verksamhet att disponera. För Stinsbostaden innebär
scenario 4 att installation av wc på plan 2 måste genomföras, vilket inte är med i
kostnadsbesömningen idag.

