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Förklaringar:    G = Golv        S = Sockel      V = Vägg       T = Tak 
 
Korridor och loungedel 102 & 108 
G: Slipad betong HTC, samma nivå som HTC-slipningen i tidigare ytor hos Bastard Burger.      
      Se bild längst ner i rumsbeskrivningen från Bastards befintliga kontor. Troligen nivå guld på  
      Slipningen. Kollas på plats för att säkerställa rätt nivå. 
    
S: Vit träsockel 12x57 NCS 0500-N  

 
V: Spacklas och målas vit A11:01 Kulör NCS 0500-N 
      Bef. betongväggar bredspacklas och målas Kulör NCS 0500-N 
      Tegelvägg mot H24 i Loungdel 108 behålls men snyggas till. Hål tätas, skruvar/annat skrot      
      tas bort.  Se bild längst ner i rumsan från Bastards befintliga kontor på likande vägg.   
         
T: Plattor i bärverk,l 600x600 T24 Svart bärverk och plattor Silver Stone NCS S 4502-Y,  

Raster/sträckmetall svart storlek maska 50x34.  Från fg till bärverk 2400mm. Anpassas mot 
Bastard Burgers befintliga undertaktak. 
OBS. detta undertak går endast fram till btg-takbalk ca mellan rum 103C och 103E. (där 
nivån till tak trappar upp) 

      Bärplåt och allt synligt i tak i öppen kontorsyta 101 och del av korridor 102 skall sprutmålas i   
      svart NCS 9000-N 
      Se bifogad undertaksritning. 
Övrigt:  

 Spiraltrappa/industritrapp lackad i svart NCS 9000-N, steg i tårplåt. Första och sista 
steget kontrastmarkeras. Bredd trapp 900mm Öppning ca 2000x2000mm (anpassas) 
Trappöppning skall även ha räcke runt om på våning två. I samma stil som trapp. Se 
exempelbilder längst ner i detta dokument.  

 Befintlig vägg in till Bastard Burger rivs så sent som möjligt i projektet. 
 
Öppen kontorsyta 101 
G: Slipad betong HTC, samma nivå som HTC-slipningen i tidigare ytor hos Bastard Burger.      
      Se bild längst ner i rumsbeskrivningen från Bastards befintliga kontor.  Troligen nivå guld på  
      Slipningen. Kollas på plats för att säkerställa rätt nivå. 
 
S: Vit träsockel 12x57 NCS 0500-N  
 
V: Spacklas och målas vit A11:01 Kulör NCS 0500-N 
      Bef. betongväggar bred spacklas och målas Kulör NCS 0500-N 
 
T: Befintlig bärplåt sprutas i NCS 9000-N 
     Betongtakbalkar målas i NCS 9000-N 

 
Övrigt:  

 Fönsterpartier byts ut till samma ram och kulör som hos Swegon + Solskydd typ 
Suncool 70/40 i fönsterpartierna. Färg på ram: RAL 1036 Perl Gold med vit insida. 

Rumsbeskrivning 
 
Datum: 2022-06-10 
Objekt: Bastard Burger 3.0 
Proj.nr: 2025-1007 
Bolag: Galären 
Vår ref: Robert Sandberg 
Tel:  070-2981517 
E-post: robert.sandberg@galaren.se  
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Kontor 103A, 103B, 103F och 103E 
G: Textilgolv Forbo Tessera basis kulör Brown 364 
 
S: Vit träsockel 12x57 NCS 0500-N 

  
V: Nya väggar med dubbel gips byggs ända upp till bef. tak. 
      Spacklas och målas vit A11:01 Kulör NCS 0500-N 
      Bef betongväggar bred spacklas och målas Kulör NCS 0500-N 
 
T: Plattor i bärverk vit T15 Kant E 600x600. Från fg till bärverk 2400mm  
      Se bifogad undertaksritning. 

 
Övrigt:  

 Helglasade dörrar/partier från FLEX INTERIOR SYSTEMS AB (eller likvärdig) levereras   
  och monteras av beställaren. OBS! säkerställ mått för inpassning av glasdörr/parti. 

 I kontor 103F och 103E skall gammal fönsteröppning tas upp på nytt. (Se fasad och 
planritning).  Det nya fönsterpartiet skall ha solskydd typ Suncool 70/40.  Färg på parti: 
RAL 1036 Perl Gold med vit insida. 

 
Konferens 103D 
G: Textilgolv Forbo Tessera basis kulör Brown 364. 
  
S: Vit träsockel 12x57 NCS 0500-N 

 
V: Nya väggar med dubbel gips byggs ända upp till bef. tak. OSB sätts på vägg markerad ”AV”. 
      Nya väggar Spacklas och målas vit A11:01 Kulör NCS 0500-N 
      Tegelvägg mot H24 behålls men snyggas till. Hål tätas, skruvar/annat skrot      
      tas bort.  Se bild längst ner i rumsan från Bastards befintliga kontor på liknande vägg.  

 
T: Plattor i bärverk vit T15 Kant E 600x600. Från fg till bärverk 2400mm. 
      Se bifogad undertaksritning. 
 
Övrigt:  

 Helglasade dörrar/partier från FLEX INTERIOR SYSTEMS AB (eller likvärdig) levereras   
  och monteras av beställaren. OBS! säkerställ mått för inpassning av glasdörr/parti. 

 Storlek på elskåp (markerat ”ELC” på planritning) anpassas efter el-centralens storlek. I 
samma skåp fast med avskiljande vägg inne i skåpet byggs vattenmätare in med 
plastmatta i botten på denna del. Släta vita nischluckor sätts för öppningar. 
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Reklamtryck 103C 
G: Textilgolv Forbo Tessera basis kulör Brown 364. 
 
S: Vit träsockel 12x57 NCS 0500-N 

 
V: Nya väggar med dubbel gips byggs ända upp till bef. tak.  
      Spacklas och målas vit A11:01 Kulör NCS 0500-N 
      Bef. betongväggar bred spacklas och målas Kulör NCS 0500-N 
 
T: Plattor i bärverk vit T15 Kant E 600x600. Från fg till bärverk 2400mm 
      Se bifogad undertaksritning. 
 
Övrigt:  

 Helglasade dörr från FLEX INTERIOR SYSTEMS AB (eller likvärdig) levereras   
  och monteras av beställaren. OBS! säkerställ mått för inpassning av glasdörr/parti. 

 
Övrigt 
 

 Erforderlig rivning/uppstädning och tömning av lokalen skall ingå i anbudet.  
 

 Där väggar byggs upp mot bärplåt eller under takstolar måste väggarna utföras med 
teleskopanslutning. 

 
 Betongpelare målas lika vägg i NCS 0500-N  

 
 Alla synliga stålpelare och balkar ska målas i NCS 9000-N  

 
 Erforderlig sågning/rivning/anpassning för glasparti i fasad i kontor 103F och 103E 

skall ingå. Även anpassning av nya glasparti i den öppna kontorsytan rum 101 skall ingå. 
 

 Erforderlig slipning, borttagning av golvfärg och flytspackling där så behövs för läggning 
av matta och för att justera/lappa ytan som skall HTC-slipas skall ingå i anbud. 

 
 Extra ljudtätning på väggar och bjälklag gränsande mot Swegon för att uppnå ljudkrav 

44db mellan de olika kontoren. Även i Bastards befintliga lokaler gränsande mot 
Swegon samt inne hos Swegon skall ingå. Se separat handling.  

 
 Håltagning för sidoentreprenörer enligt lämnade a-priser. 

 
 Uppsågning/ håltagning i golv.  2st hål med dim 550mm. Tjocklek platta ca 250mm 

(btg)skall tas upp till VS för att kunna dra avlopp under plattan. Efter det skall det även 
gjutas igen. Utöver dessa 2st hål finns det 10st likdanande hål och ett stort rektangulärt 
hål runt 2,0 x 1,2m.  Som även dessa skall gjutas igen i lokalen.   Spårning för el till bord i 
konferens 103D och till bord i öppen kontorsyta 101. Dessa jobb skall ingå i anbudet.  
 

 Samtliga dörrar som inte är försedda med dörrstängare skall på väggar förses med 
tryckfördelande platta typ Byggbeslag nr 8953 eller likv. 
Där detta inte är möjligt, skall dörrstoppare av gummi placeras på sockel. 
 

 Stuprör (från taket ovanför entrén till Hermelinen (H24) dras om enligt fasadritning och 
bandplåt sätts underfönster i samma kulör som fasad.  

 



 

www.galaren.se 

 

4(6) 

  
Exempelbilder på spiraltrappa.  

 

 
Bild tagen på föreskrivet undertak som skall vara lika i korridor 102 samt loungedel 108. 
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       Bilder tagna på sparad tegelvägg inne i Bastard Burgers befintliga lokal. 
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 Bild tagen på HTC-slipning inne i Bastard Burgers befintliga lokal. 
 
 


