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Abstract 

This thesis aims to investigate the general problems that arise when decommissioned 
water towers are converted to residential. The work has been done with the guidance of 
White Architects in Örebro, and is divided into two parts.  

 In the first part five already converted water towers in Kalmar, Linköping, 
Norrköping, Borlänge and Råsunda are analyzed, regarding to the general problems of 
vertical transportation, daylight problems, construction, original interior, fire safety, 
installations and floor plans.  

In compiling this analysis, the following conclusions were made:  

 In most cases the existing columns are removed to gain maximum area for each 
floor, and the deleted columns are replaced with steel columns that needs less 
space.  

 In the reference objects, most parts of the original interior has been removed 
during the rebuilding.  

 The continuous vertical communication in four of the five reference objects, are 
placed inside the towers, due to conservation requirements of the exterior.  

 The number and size of windows differs widely between the various towers, and 
daylight problem depends on the number of original windows existing before the 
renovation. Due to conservation requirements in most cases no new holes are 
allowed and therefore the problems have to be solved in other ways, such as with 
holes in the slabs.  

 In the second part the conclusions from the first part are used to solved the 
problems regarding the reconstruction of The old water tower in Sala. A proposal has 
been made for multi-family dwellings, respectively one-family dwelling. The multi-family 
dwelling consist of five apartments with open floor plans. Four of them are two 
bedrooms duplex apartments, and one is an one bedroom apartment. The duplex 
apartments solves the daylight problem by openings in the slabs. In the one-family 
dwelling the communication between floors through the house are dissolved by dividing 
the building into three zones with different functions. The zone in the base contains of 
mixed functions, the center consist of social elements and the private areas are placed at 
the top of the tower.  
 

 

 

Keywords: 

Swedish water towers, Dwellings, Reconstruction, Duplex apartments, Daylight problem, 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att utreda generella problem som uppstår då uttjänta 
vattentorn byggs om till bostadshus. Arbetet har utförts med handledning av White 
Arkitekter i Örebro, och är indelat i två delar. 

I den första delen analyseras fem redan ombyggda vattentorn i Kalmar, Linköping, 
Norrköping, Borlänge och Råsunda, med avseende på de generella problemen kring 
vertikala kommunikationer, dagsljusproblematik, konstruktion, ursprunglig interiör, 
brandsäkerhet, installationer och planlösningar.  

Vid sammanställning av dessa analyser drogs bland annat följande slutsatser: 

 I de flesta fall tas de befintliga kontreforerna bort för att maximalt kunna utnyttja 
våningsplanernas yta. I regel ersätts de borttagna kontreforerna med stålpelare 
som tar mindre plats. 

 I referensobjekten har de flesta delarna av den ursprungliga interiören tagits bort 
vid ombyggnationen. 

 Den genomgående vertikala kommunikationen har i fyra av de fem 
referensobjekten placerats invändigt på grund av bevarandekraven av exteriör.  

 Antalet och storleken på fönster skiftar kraftigt mellan de olika tornen och 
dagsljusproblematiken beror på hur många fönster som finns innan 
ombyggnaden. På grund av bevarandekraven tillåts i de flesta fall inga nya 
håltagningaroch då måste problematiken lösas på andra sätt, t.ex. med håltagning 
i bjälklag. 

I den andra delen används slutsatserna från den första delen för att lösa problem vid 
ombyggnation av Gamla vattentornet i Sala. Ett förslag tas fram för flerbostadshus- 
respektive enbostadshuslösning. Flerbostadshuset innehåller fem lägenheter med öppna 
planlösningar, varav fyra är 2 RoK i etage och den femte är 1 RoK. I etagelägenheterna 
löses dagsljusproblematiken genom öppningar i bjälklaget. I enbostadshuset löses 
kommunikationen mellan våningarna genom att huset delas in i tre zoner med olika 
funktioner. Zonerna delas in med blandade funktioner i botten, sociala delar i mitten och 
de privata delarna i toppen av tornet.  

 

 

 

 

Nyckelord: 

Svenska vattentorn, Bostäder, Ombyggnad, Etagelägenheter, Dagsljusproblematik, 
Kulturminne, Vertikal kommunikation 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett sätt att ta tillvara på äldre byggobjekt är möjligheten att omvandla dem till 
bostäder eller annan verksamhet. I detta examensarbete läggs fokus på hur uttjänta 
vattentorn kan omvandlas till moderna bostäder. Gamla vattentorn är ofta byggnader 
som knyter an till stadens historia och arkitektur, och därför drar till sig mycket 
uppmärksamhet. Av den anledningen är många torn kulturminnesmärkta och rivning av 
tornen är därför uteslutet. Ombyggnationer har gjorts på många platser i Sverige på olika 
sätt och med varierande resultat. De olika objekten har utförts allt från utanpåliggande 
tillbyggnader till ombyggnad inuti vattentornen. I en del fall förekommer stora 
förändringar av exteriören, men i de flesta fall finns bestämmelser för att främja 
bevarandet av tornens utseende.  

För att kunna förstå varför vattentorn ser ut som de gör och även varför äldre 
vattentorn ofta har fått utmärkande utformning, måste man först förstå hur ett 
vattentorn fungerar. Det finns två anledningar till varför vattentorn behövs. Den första 
anledningen är för att utjämna tryckskillnader. Tornen byggs höga och placeras på hög 
marknivå för att skapa ett självtryck i rörledningarna mellan vattentorn och bostad. På så 
sätt minimeras behovet av pumpar i rörledningarna. På de ställen där självtrycket inte 
räcker till måste vattnet ändå pumpas. Den andra anledningen till att vattentorn byggs är 
för att kunna lagra stora mängder vatten då en stads vattenförbrukning aldrig är konstant. 
Vid de tillfällen då förbrukningen är högre, t ex på morgonen och kvällen, måste det 
finnas en reserv som ser till att vattnet aldrig tar slut. Vattentornet fungerar även som 
reserv om någon olycka skulle ske i rörledningarna.1   

Vattentorn började på allvar byggas i Sverige under andra halvan av 1800-talet, i 
samband med att de största svenska städerna fick vattenledningssystem. I takt med att 
städerna växte blev behovet av färskt vatten större och nya reservoarer behövdes. På så 
sätt blev vattentornen ett uttryck över att städerna växte och utformades för att bli 
landmärke. Av den anledningen ritades de ofta av kända arkitekter och konstruktörer och 
är tidstypiska för den eller de stilar som gällde då tornen byggdes. Allt efter som att 
städerna växte igen i mitten av 1900-talet, krävdes större reserver och många gamla 
vattentorn i Sverige har nu tagits ur bruk och ersatts med nya vattentorn med större 
reserver och nyare teknik. 

I dagsläget finns det runt 600 vattentorn utspridda runt om i landet2. Många av dem 
är tagna ur drift vilket möjliggör att nya användningsområden utreds. De torn som byggs 
om idag har ofta byggherrar med extra intresse för äldre byggnader, och som ser 
bevarandevärdet i objekten som är utöver det vanliga. Detta kan nästan ses som ett krav 
för att en ombyggnation ska bli av, då lönsamheten för att restaurera ett gammalt och 
utdömt vattentorn ofta är liten. Renoveringar och underhåll av tornen kräver hög 
standard för att kunna mäta sig med övriga byggnader från 2000-talet. För att bygga om 
och göra bostäderna attraktiva krävs i princip att boendet blir exklusivt och att tornet 
ligger i delar av staden där stadsbilden gradmässigt utvecklas. Dessa faktorer tillsammans 

                                                 
1 Va Syd, varför finns det vattentorn, 2010-11-14, 
http://www.vasyd.se/SiteCollectionDocuments/Kundmeddelanden/Fripassageraren_Lund/Maj_2009_L
und_webb.pdf 
2 Skånska vattentornssällskapet, Vattentorn: Index, 2010-03-22, http://www.eber.se/torn/index.htm 
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med det faktum att det finns ett stort intresse att bo i en av de högre byggnaderna i 
staden är förutsättningar för att en ombyggnation ska bli av.    

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att få inblick och kunskaper i hur ombyggnad av vattentorn sker för 
att på bästa möjliga sätt ta tillvara på vattentornets ursprungliga egenskaper och för att 
tillgodose aktuella behov.  

Tanken är att studera, analysera och jämföra ett flertal ombyggda vattentorn med 
utgångspunkt i de förutsättningar och begränsningar som uppstår vid ombyggnad till 
bostäder.  

1.3 Mål 

Målet är att identifiera de speciella problem som finns vid ombyggnad av vattentorn samt 
ta fram lösningar på dessa för att sedan tillämpa på ett aktuellt objekt.  

1.4 Frågeställning 

Hur har tidigare ombyggnationer av vattentorn lösts med tanke på problem kring 
vertikala kommunikationer, dagsljusproblematik, konstruktion, hantering av ursprunglig 
interiör, brandsäkerhet, installationer och planlösningar utifrån de begränsande 
möjligheter som finns?  

Hur kan gamla vattentornet i Sala omvandlas med hänsyn på ovan nämnda problem, 
så att de gynnar eventuella hyresgäster och samtidigt bevara de kulturella värden som 
förknippas med tornet?  

1.5 Avgränsningar 

I arbetet undersöks endast vattentorn i Sverige, och som är utförda i murverk kring 
sekelskiftet 1900. I förslaget till ombyggnad av Gamla vattentornet i Sala berörs de 
tekniska aspekterna endast övergripande. Inget fokus läggs på ekonomiska aspekter.  

1.6 Metod 

Analyser gjordes genom bearbetning av gamla och nya ritningar och litteratur studerades 
för en djupare insikt inför val av torn. Besök av tre referensobjekt gjordes för att få en 
bättre helhetsbild av tornen och för att kunna göra utvärderingar på plats, samt få 
hyresgästernas synpunkter på boendet.  

För att tillämpa de framtagna lösningar utformades ett eget förslag för ombyggnad 
av Gamla vattentornet i Sala, med utgångspunkt från kommunens detaljplan. Tanken var 
att utifrån denna detaljplan och i samverkan med den privata ägaren, ta fram ett förslag 
där hänsyn kommer att tas till de problem som nämns i avsnittet om frågeställningar. 



Inledning 

7 

1.7 Disposition 

Rapporten är uppdelad i tre kapitel; Genomförande, Resultat och Diskussion och 
slutsats. De två sista delarna är vidare uppdelade i Analys av referensobjekten och 
Utformning av vattentornet i Sala.  

För att det ska vara lätt att följa resultaten av rapporten har varje del samma 
uppsättning av underrubriker. Varje underrubrik svarar på delar av rapportens 
frågeställning. Dessa underrubriker är följande; Bakgrund, Vertikala kommunikationer, 
Dagsljusproblematik, Konstruktion, Ursprunglig interiör, Brandsäkerhet, Installationer 
och Planlösningar. 
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2 Genomförande 

2.1 Bakgrund till val av underrubriker 
 
Det finns många faktorer som är avgörande vid ombyggnationer av hus, men för 
vattentorn är dessa faktorer mer påtagliga i och med de befintliga förutsättningar som 
råder. Den grundläggande problematiken med vattentorn som byggs om är att de inte 
från början är byggda för att vara bostäder. I detta examensarbete har därför sju punkter 
valts som är särskilt relevanta att undersöka. Här nedan följer förklaringar till varför varje 
enskild punkt har valts.  

2.1.1 Vertikala kommunikationer 

I och med att vattentorn generellt är höga och smala blir den vertikala kommunikationen 
ett viktigt problem att lösa. Trappor och hiss måste kunna tillgodose befintliga krav och 
samtidigt binda samman och få bra anknytning till både befintliga och nya våningsplan, 
utan att ta för mycket plats från resterande funktioner.  

2.1.2 Dagsljusproblematik 

Gemensamt för vattentorn är de begränsade fönsterareor, som vid ombyggnation 
påverkar tillgången av indirekt och direkt dagsljus. Dagljusintaget i en byggnad är en 
viktig del för att skapa en bekväm känsla invändigt. Problemet är att många vattentorn är 
kulturminnesmärkta och att ändringar i fasaden därför inte får ske i alltför stor 
utsträckning.  

2.1.3 Konstruktion  

Det är en självklarhet att utreda byggnadens konstruktion för att kunna förstå och ge 
förslag till fungerande lösningar. Den befintliga konstruktionen i vattentorn är i vissa fall i 
bra skick och är tillräcklig för att behållas vid en ombyggnad. I andra fall måste 
konstruktionen ersättas eller förstärkas i den mån som krävs.   

2.1.4 Ursprunglig interiör 

Den ursprungliga interiören består i allmänhet av utrustning och material som inte kan 
användas vid en ombyggnation av vattentorn till flerbostadshus. Samtidigt finns det ett 
bevarandevärde i att ha kvar vissa delar för att behålla känslan av att byggnaden 
ursprungligen är ett vattentorn.  

2.1.5 Brandsäkerhet 

Brandsäkerheten är nödvändig att upprätthålla för att uppnå de krav och normer som 
ställs på flerbostadshus. Därför är det en självklarhet att utreda denna fråga för 
vattentorn som generellt sätt är höga byggnader. Brandsäkerheten påverkar utformningen 
av den vertikala kommunikationen, som tillsammans med uppdelningen av brandceller 
måste samverka.  

2.1.6 Installationer 

Det finns en del intressanta frågor att granska som rör installationer i vattentorn. 
Dels borde vattentorn i och med att de är höga och smala, vara utmärkta byggnader för 
självdragsventilation. En annan intressant fråga är hur problemet med utrymme för 
installationerna ska lösas.  
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2.1.7 Planlösningar 

Den viktigaste faktorn för hur bostadskvalitén upplevs är planlösningarnas utformning. I 
ett vattentorn med dess begränsade yta och form, blir därför denna punkt särskilt viktig 
att utreda. 

2.2 Examensarbetets uppdelning 

Examensarbetet är uppdelat i två delar. Den första delen är analyser av ett flertal 
referensobjekt, och går ut på att undersöka tidigare ombyggnationer av vattentorn i 
Sverige. Den andra delen går ut på att utforma en alternativ användning av vattentornet i 
Sala med hjälp av resultatet i den första delen. 

Analysen indelas med avseende på de punkter som tas upp i frågeställningen. Dessa 
sju punkter är generella problem som uppstår vid ombyggnad och som har fastställts 
efter det att vattentornens unika förutsättningar har undersökts och jämförts.  

2.2.1 Referensobjekt  

För att få en bred bakgrund till utformningsdelen av examensarbetet var det viktigt att få 
ett så noggrant och övergipande underlag som möjligt. Målet var att använda de 
referensobjekt som var bäst anpassade till arbetet. 

 Berörda kommuner, fastighetsägare, arkitektbyråer och konstruktörer kontaktades 
för insamlande av information och ritningar till vattentornen. Litteratursökning gjordes 
även på bibliotek och i digitala medier på internet. 

2.2.1.1 Val av referensobjekt 

För att få ett bra underlag för analysen sammanställdes med hjälp av 
vattentornsentusiasten Eber Olsson, en lista av uttjänta vattentorn i Sverige som under 
senare år har byggts om till bostäder3. Ur denna lista valdes fem torn som ansågs vara 
mest intressanta utifrån speciella egenskaper och utseende. De torn som valts för mer 
noggrann analys är, Gamla vattentornet i Kalmar, Kanberget i Linköping, Gamla 
vattentornet i Norrköping, Hagalund i Borlänge och Råsunda vattentorn i Solna.  

2.2.1.1.1 Kritik 

Genom att använda Eber Olssons hemsida som primär källa finns en risk att missa 
vattentorn som inte finns medtagna där. Med hänvisning till sammanställningen av 
ombyggda torn och det faktum att eventuella missade torn troligtvis inte är ombyggda till 
större projekt, kan emellertid denna risk ses som försumbar.   

 Genom att begränsa analysen till ett fåtal torn finns risken att analysen blir vinklad 
och att intressanta lösningar på problem förbises. Detta problem anses vara löst då valet 
av referensobjekt har gjorts ur en lista på alla ombyggda torn i Sverige, med hänvisning 
till ovannämnda risk. 

                                                 
3 Bilaga 7.6  Sammanställning av vattentorn i Sverige 
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2.2.1.2 Intervjuer och studiebesök 

En viktig del av inskaffandet av information har varit intervjuer med berörda personer 
och den studieresa till tre av tornen som gjordes under tre dagar i slutet av mars 2010.  

 Tornens placering i spridda delar av Sverige har gjort att intervjuer på plats har varit 
svåra att genomföra. Intervjuerna har istället bestått i telefonsamtal och korrespondens 
via mejl. Ofta har de rört frågor som kräver ingående kunskap i ombyggnadsprocessen 
och som inte har kunnat gå att finna i andra källor. Det har även förekommit frågor för 
att bekräfta källor i medier. 

 Mellan den 25-27 mars 2010 genomfördes en studieresa till tornen i Linköping, 
Norrköping och Kalmar. Syftet med resan var dels att få en chans att på plats uppleva 
tornen och få en bättre förståelse av tornen än vad som är möjligt endast genom att 
studera ritningar och läsa om dem. Den andra anledningen var att få träffa boende i 
tornen och få ytterligare synpunkter på tornens utformning. 

 Resan planerades i förväg, och via internet och adressupplysning kontaktades de 
boende i respektive torn och tillfrågades om möjligheten för ett besök. När resan 
planerades hade analyseringen av tornen redan kommit igång. På så sätt kunde en lista tas 
fram över viktiga detaljer att undersöka närmare. Bland annat gällde det att mäta trappor, 
passager, ramper och dylikt så att dessa uppfyller krav om tillgänglighet. Det kunde även 
gälla oklarheter i ritningsunderlaget som bäst kontrollerades på plats. 

 Under resan dokumenterades allt via anteckningar och fotografier. Resans tredje dag 
gick åt till att sammanställa all information. 

2.2.1.2.1 Kritik 

Avsaknaden av större intervjuer på plats kan ha gjort att spontana frågor och information 
missats, men samtidigt har flera mindre intervjuer sett till att just de frågor som är 
viktigast kan besvaras och bekräftas från flera håll. 

 Våra möten med de boende i tornen var en stor inspirationskälla eftersom detta 
ledde till inträde i tornet och en bättre bild av lägenheterna. Samtidigt var det för få 
möten med boende i respektive torn för att intervjufrågor ska kunna gälla som statistiskt 
underlag.  

2.2.1.3 Analys och diskussion  

Efter insamlingen av information dels från skrivna källor och dels från studiebesök och 
intervjuer var det dags att analysera all fakta. Tillsammans gjordes en lista av vad som var 
viktigt att ha med och hur analysen skulle utformas. Åtta rubriker bestämdes, där de sju 
första innehåller fakta och där den sista består av analys av planlösningar. Analysen av 
planlösningarna grundar sig på kurslitteratur4 och den kunskap som besitts efter tre år 
som byggnadsingenjörsstuderande.   

                                                 
4 K. Forslund & O. Nylander, Bostadens omätbara värden, HSB Riksförbund 2003 
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2.2.2 Utformning av bostäder i Gamla vattentornet i Sala 

Utformningen av det Gamla vattentornet i Sala är del två av examensarbetet. För att 
kunna skapa modeller av tornet och få de rätta måtten insamlades material från 
kommunen och från den privatperson som äger tornet. Genom mejlkorrespondens med 
honom förklarade han sin idé om att utveckla tornet till ett exklusivt enbostadshus i 7-9 
våningar. Det finns även en idé att ansluta ett underjordiskt garage till tornet.  

 Tankarna kring tornets utformning har varit annorlunda då de tidigare 
analysobjekten i första hand berör flerbostadstorn. För att anknyta till ägarens idéer 
utformades två förslag, ett som flerbostadshus och ett som enbostadshus. Beträffande 
ägarens idéer om ett garage, utforskas inte möjligheten mer då detta kräver ingående 
kunskaper om rådande markförhållanden. I förslaget utgås det ändå ifrån att ett garage 
ska kunna anslutas till byggnadens bottenplan. 

 Efter att ha fastslagit tornets användningsområden påbörjades skissning för hand 
och uppritning i två datorprogram. Planritningar redovisas i Graphisoft ArchiCAD och 
visualisering i form av bilder och 3D-modell har gjorts i Google Sketchup. 



Resultat 

12 

3 Resultat 

3.1 Analys av valda ombyggda vattentorn 

3.1.1 Kalmar, Gamla vattentornet 

 

Figur 3.1.1.1 Gamla Vattentornet i Kalmar (Egen bild tagen vid studiebesök Kalmar, 2010-03-26) 
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Figur 3.1.1.2 Sektion Gamla vattentornet i Kalmar (Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans 
Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16) 
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3.1.1.1 Bakgrund 

Det gamla vattentornet i Kalmar byggdes mellan 1887-1900 och ritades av arkitekten 
Hans Hedlund. Tornet är 65 meter högt och beläget i centrala Kalmar.5 Vyn från 
vattentornet är storslagen med dess utsikt över slottet, staden och delar av Öland. 
Väggarna består av rött tegel som är utsmyckat med stendetaljer, som bidrar till tornets 
eleganta karaktär. Utanpåliggande kontreforer pryder fasaden och visar på ett tydligt sett 
tornets bärighet. År 1972 togs tornet ur bruk6. Planeringsarbete för ombyggnationen 
påbörjades 1982 och byggnaden stod klar våren 19847. Resultatet blev ett bostadshus 
med 11 hyreslägenheter. Det mesta av tornets exteriör har bevarats på grund av de höga 
kulturella värdena. 

 
Figur 3.1.1.3 Bild på entrén och till vänster en skymt av handikappsrampen. (Egen bild tagen vid studiebesök Kalmar, 
2010-03-26) 

Vattentornet är 9 meter i diameter och har 50 m² i genomsnittlig yta per våning 
exklusive trapphuset. Varje våning utgör en egen lägenhet.   

3.1.1.2 Vertikala kommunikationer 

Från början var tornet bara ett skal och ett skydd till den vattencistern som fanns 
innanför väggarna i den övre delen av tornet. Trappan som tidigare gick upp i tornet var 
placerad längs med innerväggen i en spiralgång. Denna ersattes av en ny spiraltrappa med 
en diameter på 2200 mm och fungerar som utrymningstrappa. Trappan är platsgjuten i 
betong och leder från entréhallen upp till taket och har branddörrar på varje plan. Hissen 

                                                 
5 Skånska vattentornssällskapet, Vattentorn: Kalmar, 2010-03-22, http://eber.se/torn/gota/kalmar.htm 
6 Ibid. 
7 T. Andersson, Naturen råder, Bofast, februari 2008, s. 36-39 

http://eber.se/torn/gota/kalmar.htm


Resultat 

15 

och trappan sammanbinds med en sluss. Slussen finns på varje våningsplan och används 
som en extern hall till lägenheterna.8 

3.1.1.3 Dagsljusproblematik 

Förutom tornets fönster har den ursprungliga exteriören bevarats. Originalfönstren som 
tidigare hade spröjs var undermåliga och fick bytas ut vid ombyggnaden. Dessa fönster 
och fönsterpartier ersattes med 3-glas isoleringsrutor och nya partier i aluminium. 
Ljusinsläpp såsom solinstrålning och vanligt dagsljus är väldigt god eftersom varje 
lägenhet har utsikt åt alla väderstreck. Totalt finns tolv fönster på varje plan och nio 
stycken av dem är i lägenheten. Utrymningstrappan och slussen utanför lägenheten blir 
således också ljusa.9 

Bröstningarna har utförts olika på olika våningar utifrån våningshöjderna. På de 
våningar där bjälklagen har hamnat mitt i den ursprungliga fönsterraden är de gjorda av 
utfackningselement med undantag på den översta våningen där ett utvändigt skyddsräcke 
tillsattes på grund av den låga bröstningshöjden. Alla fönster är öppningsbara inåt.10 

Våningarna på plan 2, 12, 13 och 16 saknar fönster och har därför inte kunnat 
utnyttjas som lägenheter. Istället finns där lägenhetsförråd och annan typ av 
förvaringslokaler, förutom på plan 16 där vind, fläktrum och maskinrum är placerat.11 

3.1.1.4 Konstruktion 

 Nya platsgjutna betongbjälklag utfördes vid ombyggnaden och våningar med 2500 
mm i rumshöjd bildades. Bjälklagen är 200 mm tjocka och förankrade i den befintliga 
tegelväggen. För att förhindra ljudgenomföring genom bjälklagen utfördes speciell 
urfräsning av liggfogar12. Liggfogen gjordes vågrät i murverket och blev igenfylld med 
betong vid pågjutningen och ger därmed skydd för ljud mellan våningarna. I bottenplan 
behölls det befintliga bjälklaget där endast ytan förbättrades.13 

 Ytterväggens tjocklek varierar i byggnaden på grund av bärigheten. I sektionen 
framkommer att väggarna på bottenplanen är betydligt tjockare än på planerna där den 
tidigare cisternen var monterad. Där väggen är som tunnast har tilläggsisolerats ur värme- 
och energisynpunkt.14 

Delar av tornets tak är kupolformat och är uppbyggt av fackverksbalkar. Där fanns 
också innan en terrass för alla boendes tillgång till utsikten, men numera används taket av 
andra verksamheter och gör att de boende inte längre har taket till förfogande.15  

Hiss- och trapphusväggarna är utförda i betong och är bärande och stabiliserande 
element.  

 

                                                 
8 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Liggfog är vågräta fogar i ett murverk. 
13Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16 
14 Ibid. 
15 Ibid.  
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Figur 3.1.1.4 Vattentornet har utanpåliggande kontreforer. (Egen bild tagen vid studiebesök Kalmar, 2010-03-26) 

3.1.1.5 Ursprunglig interiör 

Vid ombyggnaden sparades ingen ursprunglig interiör.  

3.1.1.6 Brandsäkerhet 

I tornet ligger lägenheterna på varsitt plan och är utformade som egna brandceller. 
Hissen och utrymningstrappan är två separata brandceller.  

3.1.1.7 Installationer 

Vatten och avlopp är anslutet till kommunens ledningssystem.16  

 Som värmesystem användes tidigare elburen värme17, men 2008 byttes detta till 
fjärrvärme vilket ansågs som ett mer ekonomiskt och hållbart alternativ.18 Rörledningar 
för det nya värmesystemet lades till i efterhand vilket medförde håltagningar i bjälklagen 
för de vertikala rören, som är placerade i rummet mellan hissen och 
utrymningstrapphuset. I lägenheterna går ledningarna i takhöjd och ner längs väggarna till 
radiatorerna. Rören är synliga både i trapphuset och i lägenheterna.19  

 Ytterväggen är byggd av tegel och är mellan bottenplanet och upp till våning 13, av 
konstruktionsmässiga skäl så pass tjock, att tilläggsisolering inte behövs. Insidan av 

                                                 
16 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16 
17 Ibid. 
18 Intervju med Ann-Katrin Frick, Kalmarhem, 2010-03-26 
19 Studiebesök Kalmar, Gamla Vattentornet, 2010-03-26 
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väggen anses vara kall på vintern på grund av väggens utformning och det har därför 
installerats en radiator under varje fönster20.21 

 Den mekaniska ventilationen i tornet utgörs av ett frånluftsventilationssystem med 
värmeåtervinning. Ersättningsluft tas in genom springventiler som ofta sitter i överkant 
på fönsterkarmarna. Den mängd uteluft som tas in genom springventilerna är normalt 
tillräcklig för cirkulationen. Längst upp på det översta våningsplanet är fläktrummet 
beläget och där finns den gemensamma fläkten som hjälper till att suga ut den luften som 
finns i tornet. Ventilationen fungerar bäst i lägenheterna då alla ventiler är öppna och alla 
fönster stängda. På våning 3-11 ligger ventilationsschaktet mellan köket och badrummet, 
och högre upp i byggnaden har det flyttats till ett läge jämte hissen mot ytterväggen22.23 

3.1.1.8 Planlösningar 

Allmänt 

Lägenheterna i tornet är av två olika typer med olika storlekar. Anledningen till detta är 
att diametern varierar i höjdled. Båda typerna har relativt öppna planlösningar med 
fönster åt alla väderstreck som ger goda ljusförhållanden. Trots varierande storlek 
förekommer likheter i placering av rummen.  

Lägenhet typ 1 (1 RoK, 45 m²) 

Figur 3.1.1.5 Två olika alternativ på sovalkov i 1 RoK (Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans 
Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16). De röda strecken visar planernas genomsiktlighet mellan inne- och uterum. 

 

Lägenheterna av typ 1 har en enkel planlösning. Den lilla ytan och den runda formen gör 
att hallen har placerats i mitten av tornet och övriga rum mot fasaden, för att ge ljus åt 

                                                 
20 Studiebesök Kalmar, Gamla Vattentornet, 2010-03-26 
21 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16 
22 Ibid. 
23 HSB, Ventilation – tips och råd för god ventilation i din lägenhet, 2010-03-20, 
www.hsb.se/polopoly_fs/1.34941!Ventilation,%206.pdf 

http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.34941!Ventilation,%206.pdf
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umgängesrum och sovrum. Det finns inga tydliga axlar genom rummen, och heller inga 
tecken på rörelsemönster.  

Alla teknik- och funktionsrelaterade ytor såsom, trapphus, hiss, badrum och kök är 
placerat tillsammans på den ena sidan av tornet. Detta för att få så mycket yta som 
möjligt åt de sociala delarna.  

Lägenheterna av typ 1 förekommer i två olika alternativ. Skillnaderna på planerna är 
sovrummet, som antingen är utformat för enkel- eller dubbelsäng. Väggen som avgränsar 
sovalkoven från hallen i alternativet med enkelsäng är brantare vinklad mot 
trapphusväggen. Hallen blir i och med detta öppnare och ljusare. För varianten med 
dubbelsäng är skiljeväggen mer sluten mot hallen, men samtidigt ökar ljusinstrålningen i 
sovrummet. 

Lägenheterna av båda sorterna har goda möjligheter att skärma av till exempel 
kök/vardagsrum eller vardagsrum/sovrum. Det finns en tydlig axel som leder från 
entrédörren genom hallen och allrummet och ut genom fönstret. 

Lägenhet typ 2 (2 RoK 74 m²) 

Figur 3.1.1.6 Planlösning 2 RoK (Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans Byggnads AB, Nybro, 
1983-11-16) 

Det finns två lägenheter av typ 2 och dessa är placerade i den övre delen av tornet. 
Ytterväggarna är tunnare än på övriga plan och ger bland annat därför lägenheterna 
större yta. Lägenheterna är uppbyggda på liknande sätt som lägenheterna av typ 1 med 
skillnad på vissa kvaliteter. 

 Lägenheterna av typ 2 har 2 RoK och är 74 m². Planen består av ett sovrum, ett 
allrum, ett kök och ett badrum som alla omsluter den neutrala hallen. Hallen angör till 
alla rummen och bildar mittkärnan. 

 Alla rum förutom hallen har fönster som bidrar till ljusa förhållanden. Detta skapar 
en trivsam innemiljö. Alla fönster har dessutom låg bröstning som medför en fin utsikt 
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över Kalmar stad. Hallen är relativt öppen mot allrummet och får i och med detta 
tillräckligt med ljus från dessa fönster. Sovrummet och köket är slutna vilket visar vilka 
delar som är privata och sociala. På samma sätt som i lägenheterna av typ 1 är de 
funktionsrelaterade rummen samlade på ena sidan av lägenheten. 

 Det finns en tydlig axel som leder från entrédörren genom hallen och allrummet 
och ut genom fönstret, men lägenheten sakna rundgångsmöjligheter. 

Figur 3.1.1.7 Fönster i allrummet på lägenhet av typ 2. (Egen bild tagen vid studiebesök Kalmar, 2010-03-26) 
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3.1.2 Linköping, Kanberget 

 
 
 
 

 

Figur 3.1.2.1 Östfasaden på vattentornet på Kanberget i Linköping. (Egen bild tagen vid studiebesök Linköping, 2010-03-
25)  
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Figur 3.1.2.2 Sektion på vattentornet i Linköping (HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988)  
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3.1.2.1 Bakgrund 

Vattentornet byggdes mellan 1909-1910 och ritades av arkitekten Axel Brunskog. Tornet 
är beläget på toppen av Kanberget, cirka 600 meter sydväst om centrala Linköping och är 
44,5 meter högt.24 1958 togs det ur bruk och klassades som klass A av kommunen, vilket 
betyder högsta angelägenhetsgrad vad gäller bevarande. HSB byggde om tornet till 
bostäder 1988 och det var ingen slump att Axels dotterson, Lars Brunskog, valdes som 
arkitekt för projektet.25  

Vattentornets byggnadsarea är 10x10 meter och den genomsnittliga ytan per våning 
är 90 m² exklusive trapphuset. 

Figur 3.1.2.3 Bilden till vänster: tagen 1986. (http://eber.se/torn/gota/linkoping.htm) 
Figur 3.1.2.4 Bilden till höger: tagen 2010. (Egen bild tagen vid studiebesök Linköping, 2010-03-25) 

I början var det tänkt att det endast skulle byggas sju lägenheter, men av ekonomiska 
skäl utökades detta till tio lägenheter. Detta innebar minskade våningshöjder och 
genomgående blev det mellan 2600-2700 mm i höjd för varje våning.26 

Vid ombyggnationen bevarades den västra fasaden med huvudentrén. Detta för att 
ge nya besökare möjligheten att betrakta tornet såsom det ursprungligen var utformat. 
Några år efter nyinvigningen tillkom dock ett tak över entrén för att skydda de boende 
från nerfallande snö och istappar.27 I direkt anslutning till huvudentrén ligger trapphuset 
med hiss, varifrån alla lägenheter kan nås.  

                                                 
24 S. Gradvall, Linköpings Gamla vattentorn – från vattenreservoar till bostäder, LTAB, Linköping, 1999  
25 HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988  
26 Brunskogs Arkitektkontor och HSB Västra Östergötland, Prospekt, 1986 
27 HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988 
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3.1.2.2 Vertikala kommunikationer 

All kommunikation sker invändigt via ett brandsäkert trapphus och en hiss. Hissen går 
endast upp till våning 12 vilket gör att den översta etagelägenheten inte blir 
handikappanpassad med tanke på att den endast innehåller hall, kapprum och förråd på 
entrévåningen. Det brandsäkra trapphuset slutar på våning 14, men med anledning av att 
taket lutar byter trappan form på våning 13. Denna trappa fungerar som en andra ingång 
till etagelägenheten.  

3.1.2.3 Dagsljusproblematik 

Med tanke på att vattentornet är kvadratiskt koncentrerades håltagningar för fönster 
kring tornets mittaxel av byggnadstekniska skäl. På så vis bevarades ordentliga murytor 
kring de rundade hörnen. Två storlekar på fönster användes i tornets bas för att ge 
intrycket av variation. I tornets övre del, vid den buktade cisternvåningen förhöjdes de 
befintliga öppningarna och kompletterades med nya håltagningar av liknande karaktär.28  

 Aluminiumfönster valdes och fönsterkarmen placerades innanför och bakom 
fasadteglet, vilket medför att glasytan kunde göras större. Detta alternativ var det bästa 
dels för att maximera ljusintaget och dels för att aluminium är underhållsfritt. Alla fönster 
öppnas inåt. Öppningarna grupperas parvis och utformas som vertikala slitsar med 
största bredd motsvarande två tegelstenar. På insidan sammanförs fönstren och 
fönsternischerna är snedfasade. Detta resulterar i att den totala fönsterytan motsvarar vad 
som var normalt vid nybyggnation vid denna tid.29 

Västfasaden är i original och mot den är den vertikala kommunikationen samt 
hygienutrymmen placerade för att maximera ljusintaget på de resterande sidorna. 
Förutom västfasaden bevarades även våning 8-9 och 12 i alla väderstreck, då det skulle 
bli för stor yttre påverkan vid håltagning på dessa.30 I dessa plan inryms förutom 
gillestugor även bland annat lägenhetsförråd, tvättstuga och gäststuga i våning 8-9 och 
fläktrum och hissmaskinrum i våning 12. Gäststugan är till för besökande till de boende i 
tornet.31 

3.1.2.4 Konstruktion 

Den nya invändiga stommen byggdes med platsgjutna väggar och bjälklag av betong. 
Betongen pumpades in genom håltagningarna för de nya fönstren, på grund av tornets 
befintliga murväggar.32 De befintliga väggarna är tilläggsisolerade. 

                                                 
28 S. Gradvall, Linköpings Gamla vattentorn – från vattenreservoar till bostäder, LTAB, Linköping, 1999 
29 HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988 
30 Ibid. 
31 Studiebesök Linköping, Kanberget, 2010-03-25 
32 HSB, Bofakta - Bra Ekorren och Kanberget, 1988 
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Figur 3.1.2.5 Bilden till vänster: Snitt vid våning 3. Kontreforerna innan de togs bort.   
Figur 3.1.2.6 Bilden till höger: Snitt vid cisternvåningen.  
(Båda bilderna från S. Gradvall, Linköpings Gamla vattentorn – från vattenreservoar till bostäder, LTAB, Linköping, 
1999) 

 I den ursprungliga konstruktionen fanns kontreforer i murteglen upp till den våning 
där cisternen fanns. För att det skulle vara möjligt att få goda lägenhetsplaner avlägsnades 
dessa vid ombyggnationen. Kontreforernas uppgift var att ge stöd åt tornets ytterväggar 
och åt vattencisternen och då dessa sågades bort innebar det att tornet var tvunget att 
förstärkas med avseende på vindlaster. Detta problem löstes genom att de nya bjälklagen 
hakades in i de befintliga tegelmurarna.33 På taket behölls de ursprungliga takstolarna och 
delar av dem är synliga i interiören.34 

3.1.2.5 Ursprunglig interiör 

Förutom takstolarna av stål har inget av den ursprungliga interiören sparats. 

 

Figur 3.1.2.7 De befintliga takstolarna i interiören. (Egen bild tagen vid studiebesök Linköping, 2010-03-25) 

 

                                                 
33 HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988 
34 Ibid. 
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3.1.2.6 Brandsäkerhet  

Tornet är uppfört med brandsäkert utrymningstrapphus med sluss och brandceller35.  

 På bottenplan finns två utgångar från trapphuset men tornet saknar utvändig 
brandtrappa. På de flesta plan finns fönster i anslutning till slussen, vilket skulle kunna 
fungera som utrymningsväg. Trapphuset kan ses som utrymningstrapphus med hissen 
som primär vertikal kommunikation. Överst i utrymningstrapphuset finns en 
brandgaslucka för att på så sätt snabbt kunna få ut brandgas från trapphuset vid eventuell 
brand. I anslutning till slussen finns hisschaktet som är avskilt i klass A 60, och på så sätt 
bildar en egen brandcell.36 

3.1.2.7 Installationer  

Huset värms med fjärrvärme och ventilationen sköts med ett centralt till- och 
frånluftsaggregat med värmeåtervinning.37 

Under fönstren finns radiatorer utplacerade, och efter påtryckningar från de boende 
fick även toaletterna radiatorer.38 

3.1.2.8 Planlösningar 

Allmänt 

Lägenheterna följer samma mönster, även om storlekarna skiljer sig något från de olika 
våningsplanen. Två olika sorters lägenheter som kan ses som typlägenheter valdes för 
analys. Dessa är etagelägenheten på våningsplan 9-10 och lägenheten på våningsplan 5.  

 Med tanke på att det endast är en lägenhet med uteplats finns nästintill ingen 
sammankoppling mellan ute- och innerum då det varken finns balkonger eller uteplatser 
på andra våningsplan. 

 En avgörande skillnad för hur utemiljön upplevs från lägenheterna är det faktum att 
tornet är väldigt högt, vilket skapar olika förutsättningar beroende på vilken våning det 
är. Då ska även hänsyn tas till bröstningshöjderna på fönstren med tanke på att utsikten 
över utemiljön gynnas av att ha låg bröstningshöjd på en högt belägen våning för att 
nämna ett exempel.  

Lägenhet typ 1 (4 RoK, 89,0 m2) 

Lägenheten består av ett kök, ett vardagsrum, ett badrum, tre sovrum och en mindre hall 
med tillhörande kapprum. Detta är standardutförandet för majoriteten av 
planlösningarna med vissa avvikelser.  

 Den neutrala hallen med dess intilliggande kapprum är kärnan i lägenheten. Hallen 
angör till alla rum i lägenheten.  

                                                 
35 SBN 1980, Svensk Byggnorm, utgåva 2 
36 Ibid. 
37 HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988 
38 Studiebesök Linköping, Kanberget, 2010-03-25 
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Figur 3.1.2.8 Lägenhet typ 1 (HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988) 

 Överlag finns det ingen tydlig uppdelning av funktionerna i lägenheten utan de är 
anpassade och utgår från den neutrala hallen. De sociala rummen, såsom vardagsrum och 
kök, är placerade intill varandra för att skapa en öppnare yta och möjligheten till rörlighet 
i lägenheten.  

 Det finns två distinkta tvärgående axlar som möter den längsgående axeln i hallen 
och i vardagsrummet. Axlarna följer tydligt dagsljusinsläppet från fönstren som ligger 
mittemot varandra i ändarna. Alla rum i lägenheten är exponerade av ett eller flera 
fönster. Från hallen sett kan därför genomblickar göras mot alla väderstreck genom de 
fönster som ligger längs axlarna. 

 Slussen används som en alternativ funktion bortsett från att vara brandavskiljande 
rum. Majoriteten av de boende utnyttjar den som förlängd yta till bostaden då den i stort 
sett tillhör lägenheten vars våning den är belägen på. Det är inte helt ovanligt att slussen 
är möblerad och att den betraktas som en extern hall. 

Lägenhet typ 2 (4 RoK, 102,0 m2) 

 
Figur 3.1.2.9 Lägenhet typ 2 på våning 9 och 10 (HSB, Bofakta - Brf. Ekorren och Kanberget, 1988) 
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Etagelägenheten på våning 10 är av liknande karaktär som typ 1 fast med ett fåtal 
skillnader, utöver den extra våningen med gillestuga och duschrum. Denna skillnad 
medför dock inga större förändringar på planen förutom den interna trappan som tar yta 
från badrummet.  

I originalplanen fanns det en innervägg, likt den i typ 1, i vardagsrummet för att 
skapa ett extra sovrum, dock valdes den att tas bort redan vid inflyttningen av de boende. 
Denna förändring skapar ett större och öppnare vardagsrum med bättre möjligheter för 
möblering än tidigare. Trots det kvarstår problemet med att ytterväggarna inte är linjära 
och detta medför vissa svårigheter vid möblering.     

Lägenheten av typ 2 har fler fast storleksmässigt mindre fönster än den av typ 1. I 
och med att de är smala och tätt placerade skapar det en speciell atmosfär när dagljuset 
faller in genom dem.  

 

Figur 3.1.2.10 Bild på de smala och tätt placerade fönstren i lägenhet typ . (Egen bild tagen vid studiebesök Linköping, 
2010-03-25) 
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3.1.3 Norrköping, Gamla vattentornet 

 
 

 

Figur 3.1.3.1 Gamla vattentornet i Norrköping. (Egen bild tagen vid studiebesök Norrköping, 2010-03-25) 
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Figur 3.1.3.2 Sektion på tornet i Norrköping (Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, 
Norrköping, 1998-07-03) 



Resultat 

30 

3.1.3.1 Bakgrund 

Norrköpings Gamla vattentorn projekterades och uppfördes mellan 1903-1904 och 
arkitekt var Werner Nortun39. Fram till 1980 fungerade det som vattentorn till 
Norrköpings tätort men avställdes när det nya vattentornet i Kättsätter invigdes40. HSB 
hade jobbat med vattentornets ombyggnad sedan 1985 men det slutgiltiga förslaget att 
bygga studentlägenheter i egen regi började utredas 1997. År 2001 stod tornet klart och 
rymmer än idag 54 lägenheter av blandade storlekar med plats för 62 studenter. I 
bottenplan finns en lokal pub som huvudsakligen riktar sig mot studenter. Där finns även 
ett gemensamhetsutrymme och allmän matsal, samt delar av fastighetens fläktrum.41 

 Vattentornet är 18 meter i diameter och den genomsnittliga ytan per våning 160 m² 
exklusive trapphuset. 

 Huvudentrén är kvar på sin ursprungliga plats och leder till det runda trapphus, som 
sedan alla lägenheter ansluter till. På våning 9 och 12 finns inga entréer och 
trapphusutrymmet rymmer då istället ett fläktrum på våning 9 och ett förråd på våning 
12.42 

Vid ombyggnaden lades stor vikt på att bevara så mycket som möjligt av exteriören. 
All grönska lämnades orörd och schaktningar av berget undveks. Soprum byggdes till 
och står fritt utan anslutning till tornet och stör därför inte helhetsbilden av tornet. 43  

 Vad gäller handikappanpassning är vägen upp till tornet brant och dörrarna på 
entrévåningen är låsta jämt, tunga och utan möjlighet till automatisk öppning.  

 

Figur 3.1.3.3 Externt soprum och cykelförråd nere på gården. (Egen bild tagen vid studiebesök Norrköping, 2010-03-25) 

 

                                                 
39 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
40 Intervju med Ingvar Stening, Norrköping Vatten 2010-05-10 
41 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
42 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
43 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
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3.1.3.2 Vertikala kommunikationer 

Den ursprungliga trappan gick i ett varv hela vägen upp från entrévåningen till övre delen 
av vattentanken, och rymdes mellan ytterväggen och en innervägg av tegel. Detta 
resulterade i att innandömet av vattentornet inte hade några fönster med direktutsikt.44 
Vid ombyggnationen sparades endast den yttre väggen45. På detta sätt tas ljuset bättre 
tillvara. Trapphuset flyttades till kärnan av byggnaden med en mindre hiss i mitten av 
hisstrapphuset. På varsin sida om det cirkulära hisstrapphuset ansluter 
utrymningstrapphuset med spiraltrappa och även en större hiss.46  

 Figur 3.1.3.4 Bild på typiskt våningsplan med trapphuslösning. (Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs 
Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03) 

 Utrymningstrapphuset och den mindre hissen fortsätter ända upp till taket som 
gjorts om till gemensamhetsutrymme och solterrass, öppen för alla boende med vida 
utsikt.47 

3.1.3.3 Dagsljusproblematik 

Håltagningar för nya fönster var nödvändiga mellan våning 3-6 och på första våningen på 
tornets baksida för att få tillgång till dagsljus i de gemensamma utrymmena förutom 
puben. De gjordes i linje med de befintliga fönstren och med största varsamhet. På detta 
sätt smälter de nya fönstren in tillsammans med de ursprungliga.48  

På våning 7 löper fönstren från 900 mm från golvet ända upp till taket och på våning 
8 löper de från golvet och 2400 mm upp. Detta är ett resultat av de höga 
originalfönstren, som emellertid är något smalare än de nya fönstren.  

Våning 9 har inga fönster men då den är en entresolvåning till våning 8 får den sitt 
ljusinsläpp därifrån. Våning 10 saknar fönster och inreddes bland annat därför som 
lägenhetsförråd och tvättstuga. En annan anledning till placeringen av tvättstugan är att 

                                                 
44 Originalritningar Norrköpings vattentorn, Werner Nortun, Norrköping, 1903 
45 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
46 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
47 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
48 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
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våning 10 har byggnadstekniska detaljer49 i ytterväggen som försvårar användning som 
vanlig lägenhet. Även våning 11-12 är en entresollösning med originalfönster, men här är 
bröstningshöjden 900 mm och löper 2700 mm upp i två rader per lägenhet. 
Lägenheterna på våning 13 skiljer sig något från de övriga vad gäller fönsterstorleken. 
Även här är det originalfönster i samma vertikala rader, men i par om två smalare fönster 
per rad.50 

Figur 3.1.3.5 Bild på de byggnadstekniska detaljer som försvårar användning som lägenhet. (Egen bild tagen vid studiebesök 
Norrköping, 2010-03-25) 

3.1.3.4 Konstruktion  

Från början hölls vattentornet stabilt av två ytterväggar i tegel med trappan emellan. Den 
inre väggen var 25 meter hög och bar upp vattencisternen. När den inre väggen togs bort 
vid ombyggnaden, för att ge tillgång till dagsljus i hela tornet, behövdes den yttre väggen 
förstärkas. 51,52,53 Detta gjordes genom att ett inre stålskelett byggdes för att ta emot 
lasterna54, där 24 stålpelare placerades ut med jämna mellanrum utmed ytterväggen. 
Ytterligare fem stålpelare placerades i hålrummet och gömdes senare i de nya 
innerväggarna. Även kring den lilla hissen finns fyra pelare, som ramar till hissens 
glasväggar. Tillsammans med stålskelettet tar bärande väggar kring den stora hissen och 
kring utrymningstrapphuset upp last från bjälklagen. På bottenvåning där hisstrapphuset 
har större area skymtar delar av utrymningstrapphusets väggar som pelare, och den stora 
hissen sticker ut något från resterande väggar.55 

 Tornet var i dåligt skick på grund av fukt och kyla, vilket ledde till att ca 4500 
tegelstenar fick specialbeställas och bytas ut vid ombyggnaden56. Ytterväggen har även 
tilläggsisolerats på insidan57. 

                                                 
49 Studiebesök Norrköping, Gamla vattentornet, 2010-03-25  
50 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
51 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
52 Originalritningar Norrköpings vattentorn, Werner Nortun, Norrköping, 1903 
53 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
54 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
55 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
56 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
57 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
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Figur 3.1.3.6 Till vänster: Del av bärande vägg kring utrymningstrapphuset på bottenvåningen.  
Figur 3.1.3.7 Till höger: Den stora hissen sticker ut från väggen på bottenvåningen.  
(Båda bilder  tagna vid studiebesök i  Norrköping, 2010-03-25) 

 Det enda bjälklag som fanns sedan tidigare är takbjälklaget som har bevarats och på 
så sätt fick lägenheterna på den översta våningen ett speciellt utseende på taket. 
Takbjälklaget skulle kunna betecknas som sparkroppsbjälklag där ursparning i betongen 
ger dess speciella utseende. Det består av ett rutmönster av ingjutna I-balkar med liv på 
ca 700 mm.58 Övriga våningsplan har skapats med nya armerade betongbjälklag på 220 
mm tjocklek59.  

 

Figur 3.1.3.8 Bild på originaltakbjälklaget (Foto från 1990, fotograf Anders Rydén) 

 Det befintliga takbjälklaget är platt och genom att trappan leddes ända upp på taket 
vid ombyggnationen ges de boende tillgång till takterrassen. 

                                                 
58 Intervju med Lars Erik Hjortstig, HSB Östra 2010-04-11 
59 Bilaga 7.3 Norrköping 
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3.1.3.5 Ursprunglig interiör 

Den ursprungliga vattencisternen och i princip alla installationer försvann vid 
ombyggnaden. Det enda i tornet som påminner om dess ursprungliga användning är 
originalrören som sparats på första våningen. Hade rören sparats på alla våningar hade 
utrymmet i hisstrapphuset blivit för litet.60 Delar av originalrören har även använts till 
ventilationssystemet.61  

Figur 3.1.3.9 Delar av originalrören som sparats på första våningen. (Egen bild tagen vid studiebesök Norrköping, 2010-
03-25) 

3.1.3.6 Brandsäkerhet  

Tornet följer de brandföreskrifter som var rådande vid ombyggnationen62. Vid utrymning 
är det endast utrymningstrapphuset som kan användas då tornet saknar utanpåliggande 
brandtrappa.63 

Varje sektion av tornet är utrustat med speciella brandgasfläktar som ventilerar ut 
brandgaser, t.ex. så är utrymningstrapphuset utrustat med brandgaslucka längst upp. 
Brandgasfläktarna styrs automatiskt av brandlarmen.64  

3.1.3.7 Installationer 

Alla plan följer samma mönster och därför är alla badrum och kök placerade rakt ovanför 
varandra. På detta sätt löses vattenförsörjning och rördragningar enkelt med vertikala 
schakt. Vattentornet har vattenburen värme och är kopplat till Norrköpings 
fjärrvärmenät65.   

                                                 
60 Studiebesök Norrköping, Gamla vattentornet, 2010-03-25 
61 Intervju med Lars Erik Hjortstig, HSB Östra 2010-04-11 
62 Bilaga 7.3  Norrköping 
63 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   
64 Intervju med Lars Erik Hjortstig, HSB Östra 2010-04-11 
65 Intervju med Lars Erik Hjortstig, HSB Östra 2010-04-11 
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 För att bevara områdets natur har schaktning undvikits. Istället har en 65 meter lång 
tunnel borrats för VA, el, tele och data66.  

 Ventilationssystemet som används är ett mekaniskt frånluftsystem. Fläktarna är 
tryckstyrda för att kompensera för det självdrag som uppstår. Tilluften hämtas via en 
markkanal som mynnar i två vertikalt monterade intagsrör som är utförda av de gamla 
vattenrören.67 

3.1.3.8 Planlösning 

 

Figur 3.1.3.10 Planlösning på våning 3-6(Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, 
Norrköping, 1998-07-03) 

Allmänt  

Lägenheterna i vattentornet följer samma mönster, även om storlekarna skiljer sig 
marginellt mellan de olika våningsplanen. Av den anledningen har de storlekar som är 

                                                 
66 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08  
67 Intervju med Lars Erik Hjortstig, HSB Östra 2010-04-11 
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vanligast förekommande vid ett rum och pentry, respektive två rum och pentry valts för 
analys av lägenhetsplanerna. De lägenheter som valts är ett rum och pentry på 24,5 m2 
och två rum och pentry på 35,0 m2, och dessa kan i princip ses som typlägenheter.    

 Alla fönstren är original och placerade nära fasaden vilket resulterar i att en djup 
fönsternisch bildas. Detta förstärks av det faktum att väggen är tilläggsisolerad på insidan. 
På grund av de tjocka väggarna och djupa fönstren bildas en känsla av instängdhet och 
det är först uppe på utsiktsplatsen som en tydlig bild av den omgivande miljön egentligen 
framträder. 

 Innerväggarna är av antingen betong eller lätta väggar klädda med gipsskivor som 
målats. Materialvalet har begränsats för att ge byggnaden en ”ruff” känsla68. 

 I trapphuset och entrén har omsorg lagts på detaljer, med murade väggar och de två 
rören som är kvar från ursprungsinteriören. Att originalentrédörrarna har bevarats hjälper 
även det till att bevara känslan av att det är en gammal byggnad man befinner sig i. 

 I det mörka hisstrapphuset har man löst ljusproblematiken genom att låta hissen ha 
glasväggar som går ända upp till taket, där glas släpper in ljuset som på så sätt ser till att 
hisstrapphuset får tillgång till dagsljus. 

Lägenhet typ 1 (ett rum och pentry, 24,5 m2) 

I lägenheter av typ 1 börjar lägenheten med en neutral hall som även innehåller kokvrån. 
I anslutning till hallen finns badrummet, som precis som hallen saknar egna fönster. 
Passagen i hallen mellan kokvrån och in till resten av lägenheten är trång och detsamma 
gäller för badrummet.  

 Planlösningen bygger på generalitet och detta är i princip ett måste då lägenheten är 
så pass liten att det inte varit möjligt att göra på något annat sätt. Lägenhetens enda rum, 
det stora rummet som ansluter till hallen, böjer sig efter ytterväggens form och har två 
fönster. Fönstrens position bestäms av hur de vertikala raderna går på utsidan istället för 
rummets utformning och detta medför att ungefär hälften av typ 1-lägenheterna har en 
genomgående axel från entrén förbi kokvrån och ut genom fönstret medan axeln i de 
resterande typ 1-lägenheterna slutar i ytterväggen. I de lägenheter där axeln slutar i ett 
fönster upplevs lägenheten som ljusare eftersom kokvrån då får mer ljus. I de andra 
lägenheterna upplevs annars kokvrån som mörk, vid de tillfällen då solen inte ligger rakt 
på.      

 På grund av de tjocka väggarna, små fönstren och väggen som skärmar av det stora 
rummet från kokvrån och hallen, upplevs lägenheten som trång och sluten. Detta gör 
även att lägenheten upplevs olika under olika tider på dygnet. När solen ligger på upplevs 
rummet som väldigt ljust och varmt medan det annars kan bli aningen dunkelt på grund 
av de djupa fönstren.  

 

 
 
 

                                                 
68 Intervju med Lars Sandell, Hyresbostäder i Norrköping 2010-04-08 
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Lägenhet typ 2 (två rum och pentry, 35,0 m2)  

I lägenheter av typ 2 börjar lägenheten med en neutral hall där det finns en kokvrå på 
liknande sätt som för lägenheter av typ 1. Hallen är större än i typ 1 och även badrummet 
är större. Med de mått som finns i hall och badrum skulle denna lägenhet passa bra även 
för rullstolsburna. Hallen ansluter dels till badrummet och även till de två rummen 
genom dörrar istället för öppningar. Nackdelen blir att hallen saknar ljusinsläpp vid 
tillfällen då båda dörrarna ut till de större rummen är stängda. Eftersom lägenheterna av 
typ 2 ofta delas av två studenter är de troligt att så ofta är fallet. 

 Planlösningen bygger även i typ 2 på generalitet och är i princip ett måste för att 
lägenheterna ska fungera lika bra för en boende som för två. De två rummen är lika stora 
och skiljer sig endast när de kommer till placering av dörr, garderob och fönster. Precis 
som i typ 1 bestäms fönstrens placering av exteriören och detta resulterar i ett fönster per 
rum.  
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3.1.4 Borlänge Hagalund 

 

 

Figur 3.1.4.1 Vattentornet i Hagalund, Borlänge (fotograf Michael Gustafsson)  
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Figur 3.1.4.2 Sektion över vattentornet. (Bygghandlingar Kv. Yngve, Temneruds Arkitekter, Borlänge 1989-09-11) 
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3.1.4.1 Bakgrund   

Vattentornet i Hagalund byggdes 190669 men det är osäkert vem som var arkitekt70. År 
1992 gjordes en ombyggnad av tornet till bostäder och kontorslokal i regi av det 
kommunala bostadsbolaget Tunabyggen och arkitekten Åke Temnerud.71  

Vattentornet är 11 meter i diameter och den genomsnittliga ytan per våning är på 60 
m². 

Ombyggnationen resulterade i tre stora etagelägenheter och kontorslokaler i tre 
våningar. Det finns många torn där det varit tal om att bygga kontorslokaler men denna 
lösning med bostäder i de nedre våningarna och matsal och konferenslokaler i de övre 
våningarna gör det till en unik lösning för ombyggda vattentorn.72  

En annan unik lösning är de två gångbroar som binder samman tornet och det 
intilliggande flerbostadshuset som byggdes samtidigt som ombyggnationen av tornet. 
Detta exteriöra pålägg förändrar avsevärt tornets karaktär då det inte längre uppfattas 
som en fristående byggnad, utan kan räknas som en del i ett större bostadskomplex 
tillsammans med det intilliggande flerbostadshuset.73  

3.1.4.2 Vertikala kommunikationer 

Innan ombyggnaden fanns en spiraltrappa som gick upp till nuvarande våning 7 och 
användes för tillgång till vattencisternen. Vid ombyggnaden revs spiraltrappan och idén 
om att ha kvar en genomgående vertikal kommunikation i tornet försvann, då en hiss 
skulle ha tagit för stor yta i anspråk74. I och med att bottenvåningen endast består av ett 
mörkt förrådsutrymme som är avskiljt från de resterande delarna av tornet, sker den 
vertikala kommunikationen med hjälp av ett externt trapphus som ligger i det 
intilliggande flerbostadshuset. Entréerna för lägenheterna och kontorslokalerna ligger 
följaktligen i anslutning till gångbroarna. Kontorsvåningarna är utrustade med en hiss för 
att ta hänsyn till handikappsanpassningen.75  

3.1.4.3 Dagsljusproblematik 

Ursprungligen fanns endast fyra rader med fönster belägna på våning 2, mellan 3-4, 7 och 
10. För att tillgodose dagljusbehovet gjordes ett flertal håltagningar på tornets yttervägg 
för att öka ljusinsläppet i lägenheterna. Dessa håltagningar justerades efter hur de nya 
bjälklagen sattes in i tornet, vilket resulterade i att fönsterraden mellan våning 3-4 fick 
muras igen då det nya bjälklaget skulle läggas mitt i raden.76 77 De nya fönstertagningarna 
resulterade i att nu endast bottenvåningen saknar fönster. 

                                                 
69 L-E Gustafsson, …Och här är fler ombyggda vattentorn, GöteborgsPosten Bostad, 2009-09-19, 
http://www.gp.se/bostad/1.18756--och-har-ar-fler-bebodda-vattentorn-i-sverige?m=prin  
70 Intervju med Åke Temnerud, Temneruds Arkitekter, 2010-05-19 
71 Bygghandlingar Kv. Yngve, Temneruds Arkitekter, Borlänge 1989-09-11 
72 Ibid.  
73 Ibid. 
74 Intervju med Åke Temnerud, Temneruds Arkitekter, 2010-05-19 
75 Bygghandlingar Kv. Yngve, Temneruds Arkitekter, Borlänge 1989-09-11 
76 Ibid. 
77 Konstruktionsritningar Kv. Yngve, BR Grahns Ingenjörsbyrå AB, Borlänge, 1990-05-08  

http://www.gp.se/bostad/1.18756--och-har-ar-fler-bebodda-vattentorn-i-sverige?m=prin
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3.1.4.4 Konstruktion 

Tornets stabiliserades med tolv invändiga kontreforer innan sju av dessa revs vid 
ombyggnaden för att ge mer utrymme för större planlösningar. Det fanns ursprungligen 
ett bjälklag, men detta togs bort och nya platsgjutna bjälklag uppfördes. Bjälklagen är 
infästa i ytterväggarna men den huvudsakliga lasten tas av de fem återstående 
kontreforerna och fyra stålpelare som är utplacerade i kärnan av tornet.78 

Det befintliga takbjälklaget är platt och genom att trappan leddes ända upp vid 
ombyggnationen ges de boende tillgång till takterrassen. Tornets väggar lutar inåt vilket 
resulterar i att innerdiametern blir mindre ju högre upp i tornet som våningarna ligger.79  

Gångbroarna är uppbyggda av stålbalkar som i sin tur är infästa i betongbjälklagen i 
tornet och i flerbostadshuset. Det yttre höljet på gångbroarna är uppbyggd av 
plåtkassetter.80 

Figur 3.1.4.3 Bild på gångbroarna som sammanbinder de två fastigheterna. (fotograf Michael Gustafsson) 

3.1.4.5 Ursprunglig interiör 

Förutom de fem kontreforerna som behölls sparades ingen ursprunglig interiör. 

3.1.4.6 Brandsäkerhet 

Varje lägenhet är sin egen brandcell och utrymning vid brand sker genom gångbroarna.  

3.1.4.7 Installationer 

Fastighetens fläktrum är placerat i konferensdelen av tornet på våning 9. Tornet 
använder sig av ett från- och tilluftssystem och är anslutet till kommunens 
fjärrvärmenät.81   

                                                 
78 Konstruktionsritningar Kv. Yngve, BR Grahns Ingenjörsbyrå AB, Borlänge, 1990-05-08 
79 Intervju med Åke Temnerud, Temneruds Arkitekter, 2010-05-19 
80 Konstruktionsritningar Kv. Yngve, BR Grahns Ingenjörsbyrå AB, Borlänge, 1990-05-08 
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De tre lägenheterna följer samma mönster vilket möjliggör gemensamma vertikala 
schakt, placerade i väggarna. I konferensdelen av tornet ligger kök och badrum på annan 
plats vilket medför horisontala förflyttningar av schakten.82 

3.1.4.8 Planlösningarna  

Allmänt 

Alla tre etagelägenheter i tornet har liknande planlösning. Det som skiljer sig är dels att 
tornets väggar lutar och att ytan på lägenheterna därför blir mindre ju längre upp i tornet 
de är belägna. Det skiljer sig även på vilken våning entrén finns belägen i lägenheten, 
vilket resulterar i att de boende antingen får gå en trappa upp eller ner för att nå de 
privata delarna i lägenheten. 83 

Lägenhet typ 1 (4 RoK, 129,1 m2) 

Lägenheten är av etagekaraktär i två plan. Via den undre gångbron nås entrén till 
övervåningen med kapprum, central och neutral hall, badrum, kök och ett större 
vardagsrum med trappa ner till undervåningen.  

Figur 3.1.4.4 Entrévåningen på lägenheten (Bygghandlingar Kv. Yngve, Temneruds Arkitekter, Borlänge 1989-09-11) 

 
 Den neutrala hallen utgör en central punkt i lägenheten och angör praktiskt taget till 
alla rummen. Dessa rum är utformade som ”tårtbitar” runtom hallen. Genom att de 
sociala funktionerna såsom kök och vardagsrum är placerade på entrévåningen blir de 
privata rummen mer avskilda.  

 Det finns en tydlig axel som går från entrén, via kapprummet och hallen, till 
vardagsrummet. En annan axel leder från vardagsrummet in genom köket.  

                                                                                                                                            
81 Intervju med Kjell Ahlenius, Tunabyggen 2010-05-19 
82 Konstruktionsritningar Kv. Yngve, BR Grahns Ingenjörsbyrå AB, Borlänge, 1990-05-08 
83 Ibid. 
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 Lägenhetens fönster är placerade mot alla väderstreck vilket ger idealiska 
förutsättningar för dagsljus oavsett tid på dygnet. Bortsett från klädkamrarna och hallarna 
har alla rummen direkt tillgång till dagljus via ett eller flera fönster. 

 

Figur 3.1.4.5 Under/övervåning på lägenheten (Bygghandlingar Kv. Yngve, Temneruds Arkitekter, Borlänge 1989-09-11) 



Resultat 

44 

3.1.5 Råsunda vattentorn, Solna 

 

 

 

 

Figur 3.1.5.1 Råsunda vattentorn, Solna (Skånska vattentornssällskapet, Vattentorn: Solna, 2010-03-23, 
http://eber.se/torn/svea/solna.htm#rasunda)   

http://eber.se/torn/svea/solna.htm#rasunda
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Figur 3.1.5.2 Sektion innan ombyggnaden (Ritningar Näckrosvägen 31A, Slagrutan 1, dokument från Solna Kommun, 
2010-03-09) 
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3.1.5.1 Bakgrund  

Råsunda vattentorn uppfördes 1910 efter ritningar av arkitekten Sigge Cronstedt. Tornet 
är 24 meter högt och togs ur bruk på 1950-talet. Efter att vattentornet avställdes 
användes det som friluftsservering, danslokal och laboratorium för medicintillverkning. 
Fram till 1991 användes det som konstnärsateljéer innan det byggdes om till bostäder 
1994.84 

Vattentornets byggnadsarea är 11x11 meter och den genomsnittliga ytan per våning 
är 104 m² exklusive trapphuset. 

Råsunda vattentorn har inte de karaktäristiska dragen för ett vattentorn med dess 
cirkulära former, utan är av kvadratisk form med rundade hörn. Vattentornet hade 
dessutom redan vid nybyggnationen en mängd olika fönster. Vid ombyggnationen 
bevarades den ursprungliga formen och fasaden. Anledningen var att vattentornet redan 
innan ombyggnaden hade tillräcklig med fönster för att kunna byggas om till bostäder 
med goda ljusförhållanden. I och med att ombyggnationen anpassades efter den 
befintliga fönstersättningen fick alla lägenheter olika typer av fönster.85 

Vattentornet i Råsunda är ombyggt till 8 bostadslägenheter där varje plan utgör en 
lägenhet eller är en del av en etagelägenhet. Det är totalt tre etagelägenheter och 
bostadsytan varierar kraftigt mellan de olika lägenheterna, från 100 m² till 198 m².86  

Övriga funktioner såsom förrådsbodar, soprum och cykelrum med undercentral 
ligger i närheten av vattentornet.  

3.1.5.2 Vertikala kommunikationer 

Den vertikala kommunikationen i vattentornet utgörs av ett genomgående trapphus med 
en spiralformad trappa och en hiss som båda är placerade i ena hörnet av vattentornet. 
Entrén till trapphuset är beläget på bottenplan, tillsammans med tekniska 
funktionsutrymmen såsom el och VVS. En annorlunda lösning av hissfunktionen är att 
den angör direkt till lägenheten istället för via ett trapphus, vilket är normalfallet i de 
andra referensobjekten. Hissdörren fungerar alltså som lägenhetens ytterdörr och är 
utrustad med lås. Denna lösning resulterar i att den yta som egentligen skulle ha tagits 
upp av slussen nu istället tillför extra yta till lägenheterna. 87 

3.1.5.3 Dagsljusproblematik 

I Råsunda fanns redan tillräckligt med fönster från början, och tornet saknar därför 
mörka delar. För att ta tillvara på tornets yta placerades därför förråd i en närliggande 
byggnad.   

                                                 
84 Skånska vattentornssällskapet, Vattentorn: Solna, 2010-03-23, 
http://eber.se/torn/svea/solna.htm#rasunda  
85 Utlåtande av Bygglovshandling, Byggnadsnämnden Solna kommun, 1991-05-22 
86 Ibid. 
87 Ritningar Näckrosvägen 31A, Slagrutan 1, dokument från Solna Kommun, 2010-03-09 

http://eber.se/torn/svea/solna.htm#rasunda
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3.1.5.4 Konstruktion  

På grund av kostnadsskäl behölls stora delar av den befintliga konstruktionen. Vid 
ombyggnationen tillkom ett par nya mellanbjälklag för att skapa fler våningsplan, vilket 
gav varierande våningshöjder i lägenheterna. Detta skapade bland annat problem på 
våningsplan 3, undervåningen i etagelägenheten, där våningshöjden endast blev 2050 
mm.88 

Vid ombyggnationen byggdes en våning till och taket förändrades genom att 
terrasser för de översta lägenheterna lades till. 

 På insidan av tornet behölls kontreforerna som stabiliserande element på varje 
våning. Fyra av dem blev fristående pelare, och utöver dessa tillkom även en ny pelare i 
mitten av varje lägenhet. Kontreforernas ursprungliga uppgift var att ge stöd åt bjälklagen 
men framförallt vattencisternen. De fem pelarna går från bottenplan till våningsplan 6 
och gör stor inverkan på planlösningarna, då de i vissa lägenheter ligger mitt i ett sovrum, 
vardagsrum och kök. 89 

 Alla lägenheter är handikappsanpassade bortsett från den på våning 7. På denna 
våning är mittendelen belägen på en högre höjd eftersom det ursprungliga bjälklaget 
buktade uppåt. Resultatet blev ett lägre etage som omsluts av trappsteg för att ta sig till 
och från varje rum.90 På våningen under är taket kupolformat91.  

3.1.5.5 Ursprunglig interiör 

All ursprunglig interiör förutom kontreforerna togs bort vid ombyggnationen.92  

3.1.5.6 Brandsäkerhet 

Varje lägenhet är utformade som egna brandceller och detta gäller även för hisschaktet 
tillsammans med trapphuset. I trapphuset finns en brandgaslucka som styrs via 
brandlarmet och som vid eventuell brand släpper ut rök ur tornet.93 

3.1.5.7 Installationer 

Tornet är anslutet till det lokala fjärrvärmenätet och använder sig av frånluftsventilation.94 

3.1.5.8 Planlösning 

Allmänt 

Det finns ingen generell planlösning i tornet utan varje planlösning är ett resultat av de 
befintliga förutsättningarna. Lägenhet av typ 1 som finns på våningarna 2, 5 och 6 har 

                                                 
88 Utlåtande av Bygglovshandling, Byggnadsnämnden Solna kommun, 1991-05-22 
89 Ritningar Näckrosvägen 31A, Slagrutan 1, dokument från Solna Kommun, 2010-03-09 
90 Ibid 
91 Intervju med Tage Lundman, ordförande Bostadsrättsföreningen Slagrutan, 2010-05-20 
92 Ibid 
93 Ritningar Näckrosvägen 31A, Slagrutan 1, dokument från Solna Kommun, 2010-03-09 
94 Intervju med Tage Lundman, ordförande Bostadsrättsföreningen Slagrutan, 2010-05-20 
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liknande planlösningar, och valdes därför som en av de två planlösningsanalyserna. Den 
andra lägenhetstypen är etagelägenheten på våning 3-4. 

Det generella problemet som finns i de olika planlösningarna är valet att bevara de 
befintliga pelarna, och till en viss mån även kontreforerna. Detta resulterade i vissa fall i 
undermåliga planlösningar med bland annat pelare mitt i rummen, vilket gör rummen 
svåra att möblera.  

Lägenhet typ 1 (3 RoK, 107 m2) 

 

Figur 3.1.5.3 Lägenhet typ 1 (Ritningar Näckrosvägen 31A, Slagrutan 1, dokument från Solna Kommun, 2010-03-09) 

Lägenheten består av en rymlig hall, ett kök i öppet samband med vardagsrummet, två 
mindre sovrum och ett badrum. Vardagsrummet och köket är uppdelade mellan en av 
kontreforerna och pelaren i mitten av lägenheten.  

 Lägenhetens tekniska funktioner med kök och badrum är samlade, och då kan även 
trappa och hiss räknas med i den gruppen. De sociala rummen såsom kök och 
vardagsrum är sammankopplade vilket skapar en flytande gräns mellan dem. De praktiskt 
taget triangelformade sovrummen är lika stora, men det ena sovrummet har tillgång till 
klädgarderob. 

 Som det tidigare har nämnts påverkar pelarna och kontreforernas placering 
möblerbarheten i lägenheterna. I lägenhet typ 1 syns detta bland annat i det ena av 
sovrumen, där en glipa har bildats mellan innerväggen och väggens kontrefor. 
Placeringen av pelarna hamnar mitt i köket, vardagsrummet och i mitten av hela 
lägenheten. 

 Det finns två tydliga axlar från hall till kök och från vardagsrum till kök, men ingen 
rörelse i lägenheten.  
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Lägenhet typ 2 (5 RoK, 196 m2) 

Figur 3.1.5.4 Lägenhet typ 2 Entrévåning 
Figur 3.1.5.5 Lägenhet typ 2 Etagevåning 
(Båda Ritningar Näckrosvägen 31A, Slagrutan 1, dokument från Solna Kommun, 2010-03-09) 

Lägenheten är en etagelägenhet där den undre våningen endast har 2050 mm i rumshöjd, 
men öppnas upp mot våningen ovanför. På undervåningen finns hall, kök, ett större 
sovrum, ett arbetsrum/sovrum och ett badrum. Övervåningen består av, förutom en stor 
öppning, ett stort allrum, sovrum och tvättrum/toalett. 

 I lägenhet typ 2 finns inga tydliga gränser mellan de tekniska, sociala och privata 
delarna av lägenheten. Rummen är nästintill generella då deras storlek gör att de kan 
användas till både sovrum, allrum eller arbetsrum. På övervåningen gör allrummets 
storlek att lägenheten får flexibla ytor, och ger många möjligheter till olika placering av 
möbler, även om pelarna minskar möjligheterna.  

 Pelarnas placering i sovrummen utgör ett större problem vid möblering. På grund av 
dem kan inte storleken på rummen utnyttjas till fullo. Trots detta skapar pelarnas 
placering möjligheter för de boende att själva göra avdelningar istället för att de fasta 
väggarna styr rummens uppdelning. 

 Det finns tre tydliga axlar på bottenvåningen som sträcker sig genom hela 
lägenheten, och en axel på övervåningen.  
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3.2 Förslag till utformning av Gamla vattentornet i Sala 

 

 

Figur 3.2.1.1 Gamla vattentornet i Sala (http://www.gamlavattentornet.se/Site/Bilder.html)  
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3.2.1  Specifika problem för tornet i Sala 

Figur 3.2.1.3 Originalritning av tornets botten med kontreforerna utritade (Förslag till vattenledning i Sala Gustaf Richert, 
1902) 

Tornet i Sala är bland de smalaste tornen som planeras att byggas om med sina 7,6 meter 
i innerdiameter. Räknar man med kontreforerna blir måttet endast 5,85 meter mellan 
motstående kontreforer. Detta är ett problem då varje våningsplan får en begränsad yta 
för de olika funktionerna som behövs för ett bostadshus. Ett annat problem som måste 
tas hänsyn till är det faktum att inga ändringar eller tillägg tillåts i exteriören. Som ett 
resultat av detta måste trapphuset ligga på insidan och lösningen av den vertikala 
kommunikationen blir därför ett av de svåraste problemen att lösa. De fönster som finns 
idag är smala och sitter djupt in i fasaden vilket försämrar dagsljusintaget. Placeringen av 
fönstren medför även att mörka partier är oundvikliga.  

 Ett ytterligare problem är att de ritningar som finns på tornet inte stämmer överens 
med det som byggdes. Dessa uppgifter är baserade på mätningar som nyligen gjordes av 
tornets ägare. Kontreforernas dimensioner stämmer inte med de mått som framkommer 
på ritningarna utan är betydlig större i verkligheten. De byggdes enligt ägaren 
överdimensionerade för att vara på den säkra sidan.95 

 Enligt detaljplanen framkommer det att tornet är i akut behov av renovering 
beroende på brist av underhåll av byggnaden. Tegelbitar lossnar fortfarande från fasaden 
och inträngande fukt är det problem. Detta medför att murverket i ytterväggen måste 
restaureras vid ombyggnationen.96   

 Två förslag kommer att presenteras, ett med flerbostadshuslösning och ett där hela 
tornet endast är en bostad. I båda förslagen är det vara möjligt att den vertikala 
kommunikationen leder ner till ett eventuellt garage, men det kommer inte göras någon 
utformning av garage.  

                                                 
95 Intervju med ägaren till Gamla vattentornet i Sala, 2010-04-18 
96 Detaljplan för Gamla vattentornet, del av Kristina, Sala Kommun, 4:15 2009-09-02 
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3.2.2 Förslag 1 – Flerbostadshus 

 

Figur 3.2.2.1 Sektion över flerbostadshuset, (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 
2010-06-02)  
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Figur 3.2.2.2 Bild över entrévåningen i flerbostadshuset. (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, 
Jönköping 2010-06-02) 

Förslaget på tornet är en byggnad som innehåller elva våningar och fem lägenheter i två 
olika utföranden. Det finns fyra lägenheter som har 2 RoK i etage, och en lägenhet som 
har 1 RoK.  

3.2.2.1 Vertikala kommunikationer 

För att uppfylla kraven på tillgänglighet har tornet en genomgående hiss med stopplan på 
alla våningar förutom på övervåningarna till etagelägenheterna. Hissen är den minsta 
sortens bårhiss för att möta gällande krav97. Detta har kompletterats med ett intilliggande 
genomgående brandsäkert trapphus. Trappan har samma höjd på alla våningar förutom 
våning 9 där våningshöjden är 4 meter för att fönstren ska hamna i normal höjd på 
våning 10. Från våning 10 till våning 11 förskjuts därför stopplanet på trappan med 90 
grader. 

För att spara bostadsutrymme ansluter hissen och trapphuset direkt till lägenheterna, 
precis som i Råsunda. En sådan lösning är i princip oundviklig då den tillgängliga ytan 
per våningsplan är ytterst begränsad.  

I etagelägenheterna finns en inre vertikal kommunikation i form av en trappa som 
följer ytterväggens cirkulära form. 

3.2.2.2 Dagsljusproblematik 

Ett av de största problemen i vattentornet har varit att disponera planerna så att varje 
lägenhet får tillräcklig tillgång till dagsljus. I detaljplanen framgick det tydligt att inga 
håltagningar fick göras för nya fönster i fasaden. Därför anpassades till planlösningarna 
anpassats till de befintliga fönstren.  

                                                 
97 BBR 2008, kap 3.144 Hissar och andra lyftanordningar 



Resultat 

54 

 Den slutgiltiga lösningen har resulterat i att totalt fyra våningar saknar tillgång till 
fönster. Tre av dessa våningar är övervåningar till etagelägenheten, medan den fjärde är 
bottenvåningen. För att lösa dagsljusproblematiken kring de mörka övervåningarna har 
en större öppning gjorts i bjälklaget vid den invändiga trappan. På så vis får 
etagevåningen tillgång till indirekt dagsljus från fönstren på undervåningen. Eftersom 
bottenvåningen används till de tekniska funktionsutrymmena gör det inget att våningen 
saknar tillgång till dagsljus.  

3.2.2.3 Konstruktion  

De befintliga kontreforerna togs bort för att ge rum åt större planlösningar. De ersattes 
med ett stålskelett bestående av tolv stålpelare som går runt insidan av ytterväggen, lik 
den lösning som har tillämpats på Gamla vattentornet i Norrköping. Varje stålpelare har 
dimensionen 100x200 mm och tar samma last som kontreforerna gjorde innan. Även 
hisschaktet och trapphuset är nya bärande och stabiliserande element i tornet. 

Tornet är tilläggsisolerat på insidan. Tjockleken på tornets yttervägg varierar från 
cirka 870 mm till 450 mm och tilläggsisoleringen beräknades utifrån den tunnaste 
dimensionen.98 Isoleringen är 200 mm tjock och de nya stålprofilerna är gömda inuti 
innerväggen.  

De nya betongbjälklagen är platsgjutna och 200 mm tjocka, vilket är detsamma som i 
vattentornet i Kalmar. Bjälklagen är ingjutna i de befintliga tegelväggarna som med hjälp 
av de nya stålpelarna för ner kraften till grunden. För övrigt pumpades betongen in 
genom fönsteröppningarna vid platsgjutningen.  

3.2.2.4 Ursprunglig interiör 

Den ursprungliga interiören, inklusive kontreforerna togs bort eftersom det annars hade 
blivit svårt att få goda lägenhetsplaner. 

3.2.2.5 Brandsäkerhet  

I tornet är varje lägenhet en egen brandcell. Hissen och utrymningstrappan är två 
enskilda brandceller. Väggar och branddörrar har utförts enligt standarder från BBR. 
Utrymningstrapphuset avslutas med brandgasventilation i taket. 

3.2.2.6 Installationer  

I detaljplanen för området finns beskrivet hur fastigheten kan anslutas till el, tele, VA och 
värmenät. Enligt detaljplanens förslag ansluter tornets VA till kommunala vatten och 
avloppsledningar. Värmen tillgodoses med hjälp av det lokala fjärrvärmenätet. 
Ventilationen sker med ett mekaniskt frånluftsystem med tryckstyrda fläktar liknande det 
som används i Norrköping och Kalmar. Fastigheten ansluter till det omkringliggande 
elnätet.   

Fastighetens installations- och ventilationsrum är belägna på bottenvåningen. Hissen 
är remdriven och behöver därför inget separat hissrum. Ett hisskåp finns vid sidan om 
hissen på våning 11. 

                                                 
98 Se bilaga 7.7 
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Genom att alla lägenheters toaletter och kök placeras på samma position vertikalt 
sätt, löses rördragningar och ventilation med två vertikala schakt. Schakten är placerade 
vid badrummen respektive köken.  

3.2.2.7 Planlösningar  

Allmänt  

Det finns två typer av lägenheter i förslaget, med en respektive två våningar. Trots att 
fyra av lägenheterna är av typ 1, gör de olika storlekarna på fönstren att ljusintaget kan 
variera. Varje lägenhet har tillgång till varsitt förråd på våning 11.  

De åtta första våningarna är 7,2 meter i innerdiameter, medan de övre våningarna är 
8,2 meter. 

Lägenhet typ 1 (2 RoK i etage på 56 m2) 

 

Figur 3.2.2.3 Bild till vänster, Lägenhet typ 1entrévåning.  
Figur 3.2.2.4 Bild till höger, Lägenhet typ 1etagevåningen.  
(Båda bilder, Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 

Lägenheten är en etagelägenhet i två våningar med öppen planlösning. På entrévåningen 
finns förutom hallen även lägenhetens kök, vardagsrum och handikappsanpassat badrum. 
Hallen skiljs av från resten av lägenheten med en rundad v-formad vägg. I v-formen ryms 
hatthylla och garderob. Väggen är endast 2,1 meter hög och når därför inte upp till taket. 
Mellan väggen och taket tillåts ljusinsläpp och hallen upplevs därför som ljus och luftig.  

 Tornets exteriör fick inte ändras och därför har de olika lägenheterna olika stora 
fönster. Den övre våningen saknar fönster helt i tre av de fyra lägenheterna av typ 1. 
Eftersom öppningen i bjälklaget sträcker sig förbi två fönsterrader får övervåningen ändå 
tillgång till dagsljus. 
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Figur 3.2.2.5 Vy över entréplan. (Renderade bilder utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, H. 
Tang, Jönköping 2010-06-02)  

 Sovrumsdelen placeras vid öppningen i bjälklaget för att ta tillvara på ljuset och för 
att undvika sängplacering mot hissen. I de mörka delarna placeras en klädkammare. 
Genom att lägga sovrumsdelen på övervåningen avskiljs de privata och sociala delarna. 

 

Figur 3.2.2.6 Vy över sovrumsdel. (Renderade bilder utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, H. 
Tang, Jönköping 2010-06-02) 
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 Det finns en tydlig axel som går från vardagsrummet genom hallen och ut i köket. 
Hallösningen med den v-formade väggen gör att det ges tillgång till rundgång i 
lägenhetens nedre plan.   

 
 

Figur 3.2.2.7 Bild till vänster, vy från köksdel.  
Figur 3.2.2.8Bild till höger, vy från trappa över köksdel.  
(Båda bilder renderade utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 

 

Lägenhet typ 2 (1 RoK på 37 m2) 

Figur 3.2.2.9 Lägenhet typ 2. (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 

Det finns en lägenhet av typ 2 och den är placerad på våning 10. Lägenheten skiljer sig 
från de andra då den har större diameter. En annan skillnad är att dörren till 
utrymningstrapphuset är flyttad, som ett resultat av att spiraltrappan från våningen under 
förlängs med 90˚ på grund av våningshöjden. Hallen blir därför rymligare och inrymmer 
garderober som kompensation för avsaknaden av klädkammare.  
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 Med tanke på att diametern är större jämfört med lägenheterna i typ 1 blir 
våningsplanen rymligare och luftigare. Trots den större ytan har lägenheten endast ett 
rum utöver köket, men möjligheter finns att dela upp det rummet till två mindre 
rumsdelar. Lösningen till detta görs med fyra skjutväggar. I dess slutna tillstånd kan de 
skapa två separata delar, en sovrumsdel och en vardagsrumsdel. På så vis finns stor 
flexibilitet för öppenhet och slutenhet trots den begränsade lägenhetsytan. 
 
 Beroende på hur skjutväggarna placeras skapas olika förutsättningar för axialitet och 
rörlighet i lägenheten. När dörrarna är samlade i mitten av rummet skapas två axlar som 
går genom alla tre rumsdelarna och rundgång fås i lägenheten.  
 

 

Figur 3.2.2.10 Vy över lägenhet typ 2. (Renderade bilder utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, 
H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 

Köket och badrummet har liknande karaktär som i lägenheterna av typ 1 men är 
förskjutet för att ge plats åt både vardagsrum och plats för säng.  

 
 
Figur 3.2.2.11 Bild till vänster, vy över köksdel.  
Figur 3.2.2.12 Bild till höger, vy från sovrumsdel.  
(Båda bilder renderade utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 2010-06-02)  
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3.2.3 Förslag 2 – Enbostadshus 

 

Figur 3.2.3.1 Sektion över enbostadshuset. (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 
2010-06-02)  
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Figur 3.2.3.2 Bild över entrévåningen i flerbostadshuset. (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, 
Jönköping 2010-06-02) 

Förslaget är ett exklusivt enbostadshus på tio våningar med en bostadsyta på cirka 312 m2 
där rummen är uppdelade funktionsmässigt i tre zoner för att få struktur och bättre flyt i 
huset.  

3.2.3.1 Vertikala kommunikationer 

Den vertikala kommunikationen består av en hiss och spiraltrappa som ligger i anslutning 
till varandra. Hissen är den minsta sortens bårhiss för att möta gällande krav99. Hissen har 
stopplan på alla våningar förutom på våning 10. Anledningen till detta är att den övre 
delen av hissen skulle ha exponerats utanför det sneda taket, vilket inte är tillåtet enligt 
gällande krav. Våning 10 nås därför endast via trappan från undervåningen.   

 Våningshöjderna varierar i byggnaden och är ett resultat av anpassningen av 
våningsplanen efter de befintliga fönstren. Detta bidrar i sin tur till att spiraltrapporna har 
fått olika utföranden beroende på våningshöjden. Steghöjden är densamma på alla 
våningar men stegdjupet varierar.  

 För att skapa luftigare planlösningar är spiraltrappan öppen på vissa våningsplan. 
Detta sker på entrévåningen och på våning 4-5 med de sociala rummen. Resterande 
våningsplan har en omsluten trappa för att hindra ljudgenomföring och minska 
fuktproblem och även fungera som en naturlig rumsavskiljare.  

3.2.3.2 Dagsljusproblematik 

Av de totalt tio våningsplanen har sju av dem tillgång till fönster. Tre av våningarna har 
därför inte tillgång till direkt dagsljus. För att lösa detta har de mörka våningarna fått 
funktioner som inte kräver dagsljusintag. Entrévåningen har egentligen inte tillgång till 

                                                 
99 BBR 2008, kap 3.144 Hissar och andra lyftanordningar 
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dagsljus men detta har lösts genom en öppning i det ovanliggande bjälklaget. På så vis får 
entrévåningen dagsljus genom två fönster från våning 2.  

 De befintliga fönstren har fördelats mellan de sociala och privata rummen. Köket 
och sällskapsrummet delar på de största fönstren som totalt har en höjd på 6,6 m. Dessa 
fönster sträcker sig över två våningsplan och breder praktiskt taget ut sig från golv till tak 
i sällskapsrummet och köket. Fönstren i köket har dock högre bröstningshöjd.    

3.2.3.3 Konstruktion  

På samma sätt som för utformningen av flerbostadshuset rivs de tidigare bärande 
kontreforerna. Tanken är även här att ersätta dessa med stålpelare för att på bästa sett 
kunna utnyttja den ytan som finns för att göra bra planlösningar. Hissen bidrar med 
stabilitet i byggnaden utöver stålskelettet.  

Bjälklagen är platsgjutna armerade betongbjälklag på 200 mm som är ingjutna i de 
befintliga tegelväggarna. Alla bjälklag är platsgjutna och betongen pumpades in genom 
fönsteröppningarna. Med hjälp av stålpelarna förs lasten ner från bjälklagen till grunden. 
Denna lösning är identisk med flerbostadshusets lösning. Bjälklaget på första våningen 
har en öppning mot bottenvåningen och som resultat löses bärigheten delvis av den 
bärande innerväggen som sträcker sig längs ena sidan av öppningen på entrévåningen.  

Tornet är tilläggsisolerat på insidan. Tjockleken på tornets yttervägg varierar från 
cirka 870 mm till 450 mm och tilläggsisoleringen är beräknad utifrån den tunnaste 
dimensionen. Isoleringen är 200 mm tjock och de nya stålprofilerna göms inuti 
innerväggen. Detta är identiskt med flerbostadshusets lösning.   

3.2.3.4 Ursprunglig interiör 

Den ursprungliga interiören, inklusive kontreforerna togs bort eftersom det annars hade 
blivit svårt att få goda planlösningar.  

3.2.3.5 Brandsäkerhet  

Flerbostadshuset är utformat som en enda brandcell med trapphuset som utrymningsväg. 
Trapphuset avslutas med en ventilationslucka för att vädra ut brandgas. För att bibehålla 
säkerheten används separata sprinklersystem på varje våning.  

3.2.3.6 Installationer  

Anslutning till el, tele, VA och värmenät kommer ske enligt detaljplan och därmed på 
samma sätt som i förslaget med flerbostadshuset. Ventilationen sker med ett mekaniskt 
frånluftsystem med tryckstyrda fläktar liknande det som används i Norrköping och 
Kalmar.  

Fastighetens ventilationsrum och elcentral är belägna på bottenvåningen i ett 
gemensamt installationsrum. Hissen är remdriven och behöver därför inget separat 
hissrum. Ett hisskåp finns vid hissen på våning 10. 

Det finns två större genomgående ventilationsschakt i enbostadshuset. Det ena är 
placerat vid hissen och det andra ligger mot ytterväggen mittemot hissöppningen.  
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3.2.3.7 Planlösningar  

I och med tornets höga höjd är bostadshuset uppdelat i tre zoner för att skapa struktur i 
höjdled. Den nedersta zonen består av blandade funktioner såsom entré, 
installationsrum, tvättrum, gästrum, förråd och matförråd. Den mittersta zonen består av 
de sociala rummen såsom kök och sällskapsrum. I den översta zonen finns bostadens 
privata delar såsom sovrum, med ett anslutande bibliotek/arbetsrum till det större 
sovrummet och även spaavdelning. Mellan de sociala och privata rummen ligger ett 
mörkt hobbyrum som båda kan vara privat och socialt beroende vilken funktion som 
väljs. Badrum och toalett är utplacerade så att de nås inom två våningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.3.3 Våning 5, vardagsrumsdel. (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, 
Jönköping 2010-06-02) 
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Figur 3.2.3.4 Vy över vardagsrumsdel. (Renderade bilder utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, 
H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 

De mörka våningarna har fått funktioner såsom förråd, hobbyrum och spaavdelning. 

Generellt för alla våningsplaner är öppenheten som skapas då det finns få 
innerväggar i huset. Detta skapar möblerbarhet och valmöjlighet för de boende. De 
innerväggar som finns har utformats efter tornets cirkulära former.  

På köks- och sällskapsrumsvåningarna saknas vägg som omsluter trapphuset till 
skillnad från resterande våningsplan. Detta är för att skapa öppenhet hos dessa 
funktioner i relation till andra delar av bostaden såsom det oftast förekommer i ett typiskt 
enbostadshus. 
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Figur 3.2.3.5 Till vänster, våning 3, kök och matsal.  
Figur 3.2.3.6 Till höger, våning 7, två sovrum.  
(Båda bilder, Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 

 
 

Figur 3.2.3.7 Våning 9, stora sovrummet.  (Bygghandling Sala vattentorn, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 
2010-06-02) 
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Figur 3.2.3.8 Vy över stora sovrummet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2.3.9 Vy inuti stora sovrummet.  
 
(Båda bilder renderade utifrån modell skapad i Google Sketchup, P. Sandén, J. Silvstam, H. Tang, Jönköping 2010-06-02) 
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4 Diskussion och slutsats 

4.1 Diskussion och slutsats kring analysen 

4.1.1 Vertikala kommunikationer 

Utifrån de fem referensobjekten är skillnaderna egentligen inte så stora för de fyra tornen 
i Kalmar, Linköping, Norrköping och Råsunda. Anledningen till lösningen i Norrköping 
med två hissar och det gemensamma trapphuset är att tornet rymmer 62 boende och att 
endast en hiss då skulle varit otillräcklig enligt gällande lagar. Linköpings och Kalmars 
lösning med sluss tillkom för att då rådande brandföreskrifter krävde en sluss om 
trapphuset skulle klassas som brandsäkert utrymningstrapphus. De boende som vi kom i 
kontakt med hade dock hellre velat ha en lösning liknande den i Råsunda. Lösningen i 
Råsunda borde även vara den är mest yteffektiva eftersom den tillgängliga ytan utnyttjas 
till fullo.   

I alla fyra tornen är vår uppfattning att hissarna är tänkta att vara den primära 
vertikala kommunikationen, då trapphusen är utformade som utrymningstrapphus, med 
spiraltrappa och branddörrar. Detta har troligtvis blivit ett resultat av att brandtrappan 
inte har kunnat placeras på utsidan. Varje torn behöver en utrymningstrappa, och att 
kombinera den tillsammans med ett vanligt trapphus hade tagit för stor del av det 
begränsade utrymme som finns i tornet.  

 Borlänges lösning skiljer sig markant från de andra tornen då den primära vertikala 
kommunikationen finns utanför tornet och hiss endast finns tillgänglig på de översta 
våningarna. Anledningen till detta är att en hiss skulle ha tagit för stor yta från 
bostadsytan. En annan anledning var att skapa en samhörighet mellan tornet och den 
nybyggda fastigheten. En möjlig anledning är även att man ville spara yta i tornet och 
även minska kostnader kring håltagning och bärande väggar. Genom att inte ha ett 
genomgående trapphus i tornet minskar man antalet brandceller och det i sin tur innebär 
mindre kostnader. Som nackdel kan nämnas att det kan kännas långt att ta sig in och ut 
ur lägenheterna i tornet eftersom man måste gå igenom grannfastigheten och gångbron. 
Gångbroarna kan även anses ha negativ inverkan på utseendet av tornet. Det kan vara en 
fördel att på detta sätt sammanföra två fastigheter, men vi anser att utseendet på broarna 
kunde varit annorlunda. Glas eller liknande material kunde varit ett alternativ som bättre 
hade bevarat tornets självständighet och samtidigt fyllt samma funktion. Det verkar som 
att den intilliggande byggnaden, som både innehåller bostäder och kontor, har anpassats 
till tornet både med materialet och med de cirkulära formerna på fasaden.  

4.1.2 Dagsljusproblematik 

Ett stort problem när man bygger om vattentorn är hur man löser dagsljusintaget. Då 
byggnaderna ofta är byggnadsminnen eller kulturklassade sker håltagningarna i samråd 
med kommunen och de finns ofta restriktioner för hur stor del som får tas upp för nya 
fönster. Problematiken ligger i att förvanska så lite som möjligt av den ursprungliga 
exteriören men samtidigt få tillräckligt med ljus till lägenheten. I tornen i Kalmar, 
Linköping och Norrköping har hålltagningarna skett i linje med befintliga fönster så långt 
det har varit möjligt.  
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 Våra erfarenheter efter studiebesöken, är att de tjocka väggarna och de små 
håltagningarna i Norrköping ger tillräckligt med ljus då solen står i ”rätt” väderstreck i 
förhållande till fönstret men aningen dunkelt ljus vid andra tillfällen. Eftersom varje 
våning är uppdelad med lägenheter likt tårtbitar får varje enrumslägenhet endast två 
fönster åt ett speciellt väderstreck. I de lägenheter som har två rum får varje rum endast 
ett fönster. Jämför man detta med Linköping där lägenheterna löper över hela våningar 
blir skillnaderna avsevärda. Tack vare fönster i alla väderstreck får man här en jämn 
fördelning av ljus oavsett tid på dagen. I Kalmar har man sikt i tre väderstreck vilket 
också ger bättre ljusförhållanden än i vattentornet i Norrköpings. Anledningen till att 
man valde att bygga studentlägenheter i Norrköping är att tornet är bredare än de i 
Kalmar och Linköping och att lägenheter på egna plan skulle ha blivit för stora för vad 
som fungerade på marknaden100. 

 Vi anser att Norrköping ändå har lyckats bra med sitt ljusintag. Deras lösning med 
glasväggar på den minsta hissen har gjort att trapphuset, som annars på grund av sin 
placering i tornets kärna kunde ha blivit mörkt, upplevs som ljust och luftigt.  

 I tornen i Kalmar, Linköping och Norrköping har man undvikit att ta upp hål för 
nya fönster på de våningar där den nedre delen av cisternen ursprungligen fanns, 
eftersom håltagningar skulle ha förvanskat för mycket av den ursprungliga exteriören. 
Lösningen har i alla tre tornen blivit att på dessa våningar placera utrymmen som 
egentligen inte kräver solljus såsom förråd, tvättstuga, gillestuga och gästrum. Vi anser att 
denna lösning är den bästa då exteriören bevaras och utrymmena ändå kommer till 
användning.  

 I Borlänge valdes att tillsätta fönster oavsett hur det påverkade exteriören och kunde 
på så sätt använda även dessa våningar till funktioner som kräver ljus. De har istället sina 
mörka delar i tornets bottenvåning.  

 I Råsunda fanns redan tillräckligt med fönster och deras problem blev istället att få 
bjälklagen att anpassas till fönstren. Vi har inte haft möjlighet att besöka Råsunda men de 
boende vi har varit i kontakt med har alla påpekat att ljusförhållandena är goda. 

4.1.3 Konstruktion 

Alla torn har ursprungligen haft någon form av speciell konstruktion som har hjälpt till 
att stabilisera tornet. Grundproblematiken när det kommer till konstruktion ser olika ut 
beroende på om det tidigare fanns befintliga bjälklag i tornen. Om vi tar vattentornet i 
Råsunda som exempel fanns redan befintliga bjälklag. Ett beslut att ersätta dessa skulle 
troligtvis blivit både dyrare och riskerat stabiliteten i tornet. I normalfallet är tornen innan 
ombyggnaden ihåliga utan befintliga bjälklag med undantag av bjälklag runt om 
vattencisternen. Detta gäller för alla våra analysobjekt bortsett från Råsunda.  

Gemensamt för tornen i Kalmar, Linköping och Norrköping, är att de stabiliserande 
konstruktionerna som fanns på insidan revs vid ombyggnaden för att ge rum åt nya 
lägenheter. I Borlänge revs delar av den bärande konstruktionen. I alla fyra tornen har 
nya lösningar fått tillkomma för att garantera stabilitet. På så sätt kan bättre planlösningar 
skapas. 

                                                 
100 Intervju med Lars Erik Hjortstig, HSB Östra 2010-04-11 
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I Råsunda har konstruktörerna valt att spara alla bärande pelare. Eftersom pelarna 
från början har varit placerade i en cirkel blir resultatet att pelarna hamnar mitt i rummen 
utifrån dåligt utförda planlösningar. Detta påverkar enligt oss möblerbarheten på ett 
negativt sätt. Vid konversationer med de boende har dock påpekats vid flera fall att 
pelarna inte stör utan tvärtom skapar en känsla som knyter an till byggnadens historia. 
Utan att veta mer om de tekniska förhållandena tycker vi ändå att det borde ha gått att 
lösa problemet på något annat sätt. Linköping hade trots allt liknande situation med 
kontreforer som var i vägen och där lyckades man lösa problemet genom stabilisatorer 
och genom att bjälklagen fäster i de befintliga väggarna. Råsunda får därför vara ett 
exempel på en dålig lösning på problemet.  

 Vår egen åsikt är att platsgjuten armerad betong borde vara det bästa sättet att skapa 
nya bjälklag på. Det faktum att tornets väggar redan är resta när de nya bjälklagen ska 
gjutas blir såklart ett problem som måste lösas. I Linköping och Norrköping löstes detta 
genom att pumpa in betong genom de hål som tagits upp för nya fönster och detta känns 
som det bästa sättet att lösa problematiken på. Alternativ användning av prefabricerade 
bjälklag skulle medföra problem eftersom de befintliga väggarna är i vägen. Ett annat 
problem vid användning av prefabricerade element är att tornens form gör att bjälklagen 
behöver vara specialtillverkade.  

 De torn som vi undersökt har alla varit byggda kring sekelskiftet 1900, och i stilar 
som var vanligt förekommande vid denna tid. Målet var ofta att vattentornet skulle 
efterlikna medeltida borgar och fästningar. Utifrån våra referensobjekt kan vi se två sätt 
att utföra taket på dessa torn. Antingen är taket platt med något slags bröstvärn och i 
dessa fall har alla gjorts om till terrasser. I de andra fallen har tornet i Linköping tegelklätt 
pyramidtak, och Råsunda har pyramidtak i plåt. Kalmars torn skiljer sig något då det har 
ett platt tak med en kupol i mitten. 

 Eftersom tornen är kulturminnesskyddade uppstår ett problem då man ofta vill 
använda den högsta punkten till utsiktsplats. I Linköping och Råsunda har man löst detta 
genom att tillsätta nya fönster i taket. Dessa fönster blir endast tillgängliga för boende i 
de översta våningarna men för dem blir utsikten ett stort plus. I Linköping har man låtit 
takets konstruktioner vara kvar, vilket enligt vår mening är en i grunden bra idé då man 
får en känsla av tornets ålder, men samtidigt är takstolarna i vägen i interiören. Väggarna 
på takvåningen i Linköping lutar inåt vilket är unikt men skapar svåra 
möbleringsmöjligheter och minskar utsikten ner mot marken. 

 Ett vanligt problem som vi stött på när vi gjort analyserna är att tornen ofta har stått 
oanvända och utan tillräckligt underhåll under längre tid och att många tegelstenar därför 
måste bytas ut vid ombyggnaden. Detta blir såklart en extrakostnad som är lätt att missa 
när man kalkylerar inför ombyggnaden, så som skedde i tornen i Kalmar, Linköping och 
Norrköping. De många förstörda tegelstenarna i tornet i Norrköping var anledningen till 
att stålskelettet byggdes från första början, så att tornet skulle ha kvar sin bärighet även 
under byggtiden. I arbetets avgränsningar står bestämt att vi inte ska beröra de 
ekonomiska aspekterna, men utan att gå in närmare på de exakta kostnaderna kan vi ändå 
konstatera att det är ett dyrt projekt att bygga om vattentorn till andra ändamål. De gamla 
vattentornen är i nästan alla fall byggnadsminnen eller kulturklassade och detta gör att 
ägarna har skyldighet att bevara tornen efter enskilda föreskrifter. Alternativet att riva 
tornet och bygga ett nytt på samma ställe är teoretiskt ett billigare alternativ.  
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4.1.4 Ursprunglig interiör 

När ett vattentorn byggs om för nya ändamål uppkommer problemet med vad man ska 
göra med den ursprungliga interiören. Ska man behålla hela eller delar av de vattensystem 
som finns i byggnaden. I Kalmar, Linköping, Borlänge och Råsunda har inget av det 
sparats, medan man i Norrköping har försökt ta tillvara på så mycket som man kunnat 
utan att försämra boendestandarden. Genom att använda de ursprungliga vattenrören till 
ventilationen sparar man både material och knyter an till byggnadens historia. 
Vattencisternen har dock blivit bortplockad även i Norrköping.  

Under arbetet med analysen har vi funderat på hur mycket man kan spara på 
interiören utan att de förstör boendeytor och vår slutsats blir att det beror på hur tornet 
är tänkt att användas. Att spara hela vattencisternen känns som ett förslag som aldrig kan 
bli bra. I fallen med tornen i Kalmar och Linköping har valet varit att göra lägenheter 
som sträcker sig över hela plan. Att då spara rören skulle troligtvis förstöra mer än vad 
det gav i känsla. När man tänker sig ett trapphus som det i Norrköping fungerar det 
desto bättre att spara delar av interiörer. Valet att bara spara rören på första våningen och 
sedan använda delar av rören till ventilation anser vi är bra sätt att lösa problemet i 
Norrköping. Även i Kalmar och Linköping anser vi att problemet har lösts på bästa sätt.     

4.1.5 Brandsäkerhet  

Brandsäkerhetsfrågan blir ett större problem i vattentorn än vad det blir i jämnhöga 
vanliga bostadshus. Det faktum att tornen ofta är byggnadsminnen eller kulturklassade 
gör att man i många fall inte får förvanska byggnadens exteriör. Av denna anledning är 
inte utanpåliggande brandtrappa ett alternativ. Lösningen för tornen i Kalmar, Linköping, 
Norrköping och Råsunda har blivit att trapphuset utformats som ett brandsäkert 
utrymningstrapphus. Endast Borlänge skiljer sig från denna lösning genom att använda 
sig av grannfastighetens trappa och utrymningstrapphus. I de fyra andra tornen består 
trapphusen av spiraltrappor. Utformningen visar enligt oss att trapporna endast är 
avsedda för att användas vid utrymning. 

 Vad gäller brandcellsindelning har alla torn följt de brandföreskrifter som varit 
gällande vid byggnation. Varje lägenhet är en egen brandcell och brandgasluckor finns i 
trapphuset och regleras av brandlarmet.  

4.1.6 Installationer  

Alla de undersökta tornen har numera fjärrvärme, men i Kalmar användes elvärme som 
ursprungligt värmesystem. Detta byttes ut på grund av för höga kostnader. Det är 
anmärkningsvärt att flera av tornen har fått installera ytterligare radiatorer efter 
påtryckningar från de boende.  

 Upplevelsen att det är varmt på sommaren och kallt på vintern i tornen, är 
gemensam för alla torn, undantaget Råsunda. En anledning till detta kan vara att 
möjligheterna att vädra ur tornen är små på grund av de små fönstren. En annan 
anledning kan vara att alla tornen använder sig av någon form av självdragsventilation, 
ibland i kombination med fläktar, och att risken finns för att ventilationen inte blir den 
bästa.  
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4.1.7 Planlösningar  

I Kalmar anser vi att en lägenhet per plan är den lösning som passar bäst. Hade man valt 
att dela upp våningarna skulle lägenheterna blivit alldeles för små och marknaden för 
studentlägenheter var inte lika attraktivt som i Norrköping. Eventuellt skulle man kunnat 
ha lägenheter som löper över två plan, men detta skulle såklart ha påverkat inkomsterna i 
form av hyra. En annan sak skulle vara att boytan på våningarna minskas då ytterligare en 
trappa inne i lägenheten skulle vara nödvändig. 

Våningsplanen i Linköping är av den storleken att det teoretiskt skulle få plats två 
lägenheter eller som nu en lägenhet per våning på de undre planen. I Linköping finns 
också större lägenheter som sträcker sig över två och tre plan. I de lägenheter där detta 
förekommer finns mörka partier och används som så kallade gillestugor/hobbyrum, och 
saknar fönster. Vi har förstått problematiken bakom detta men har svårt att se att något 
liknande skulle byggas idag vid gällande nybyggnation. Sådana problem som dessa i ett så 
annorlunda projekt får ibland förbises. 

I Norrköping är till första hand anpassat för studenter, vilket syns på många sett. 
Många planlösningar känns trånga och undermåliga i framförallt badrum och kök. Detta 
på grund av att köket är litet och dessutom är placerat i hallen. Hallen är den enda 
transportsträckan till vardagsrummet och består av en smal gång mellan köket och 
badrummet. Förutom att lägenheterna överlag är små, har de också få fönster.  

Kalmar och Linköpings lösning med lägenheter som löper över hela plan skulle 
enligt vår åsikt inte ha fungerat lika bra i Norrköping eftersom lägenheterna skulle ha 
blivit alldeles för stora. Troligtvis hade det fungerat att två eller tre lägenheter delade på 
samma plan, men vi antar att möjligheten för större inkomst spelade in i beslutet att göra 
många små lägenheter. Timingen var samtidigt perfekt eftersom Linköpings Universitet 
öppnade sitt campus i Norrköping då. Skulle vi ha gett oss på projektet hade vi säkerligen 
gjort större lägenheter, och utifrån det kunnat göra mer tilltalande planlösningar. 

Borlänge skiljer sig avsevärt från de andra tornen i och med att den saknar 
genomgående vertikal kommunikation inuti byggnaden. Detta har utan tvekan bidragit till 
de goda planlösningar som vi ändå anser att tornet har fått. Planlösningarna har en tydlig 
genomgående struktur med en central hall och tårtbitarna som angör till den.   

Planlösningarna i vattentornet i Råsunda är enligt oss tveksamma. De gamla 
kontreforerna som har behållits påverkar till stor del de olika rummen som blir lidande 
med hänsyn till möbleringsförmågan. Lägenhetsplanerna är visserligen intressanta utifrån 
tornets unika förutsättningar, dock ser vi inte att någon omsorg har lagts vid 
utformningen av planlösningarna. Vi inser att det har funnits svårigheter med 
kontreforerna utifrån tornets form, och att en del anser att de utgör en speciell karaktär, 
men vid analys av planerna från ritningar ser det inte lika funktionellt ut. 
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4.1.8 Slutsats  

Följande punkter är slutsatser som vi dragit utifrån analysen av referensobjekten.   

 I tre av de fem referensobjekten har alla eller delar av antalet kontreforerna tagits 
bort för att maximalt kunna utnyttja våningsplanerna. I regel ersätts de borttagna 
kontreforerna med stålpelare. 

 Den genomgående vertikala kommunikationen har i fyra av de fem 
referensobjekten placerats invändigt på grund av bevarandekraven av exteriör. 
Andra exempel på vertikal kommunikation förekommer endast när detaljplanen 
tillåter det. 

 Antalet och storleken på fönster skiftar kraftigt mellan de olika tornen och 
dagsljusproblematiken beror på hur många fönster som finns innan 
ombyggnaden. På grund av bevarandekraven tillåts i de flesta fall inga nya 
håltagningar och då måste problematiken lösas på andra sätt, t.ex. med håltagning 
i bjälklag. 

 Tekniskt sett finns inga begränsningar på hur många våningar en lägenhet kan 
innehålla. Enda kravet är att entrévåningen innehåller alla basfunktioner enligt 
handikappsnormer. 

 I referensobjekten har de flesta delarna av de ursprungliga interiörerna tagits bort 
vid ombyggnationen.  
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4.2 Diskussion och slutsats kring utformning av vattentornet i Sala 

4.2.1 Vertikala kommunikationer 

Kravet att all vertikal kommunikation skulle placeras invändigt skapade problem vid 
utformandet av planlösningarna. Både hiss och trappa inuti tornet resulterade i små ytor 
på våningsplanen. I båda förslagen är hissen den primära vertikala kommunikationen och 
belägen på samma plats. Enligt oss fanns två rimliga lösningar för placeringen av 
utrymningstrapphuset. Det första var att placera trappan på höger sida om hissen för att 
samla all vertikal kommunikation på samma ställe och för att eventuellt binda samman 
dessa med en sluss vid entrén vid varje lägenhet. Det andra alternativet var att placera 
trappan mittemot hissen för att få en uppdelning mellan de olika rummen. 

Det första alternativet som nämndes var i detta läge det som vi tyckte gynnade de 
båda förslagen bäst. Trappan bredvid hissen skapade en mer rymlig och öppen känsla. 
Alternativet att sammanbinda hiss och trappa med en sluss uteblev i båda förslagen, 
vilket resulterade i att både hissen och trappan ansluter direkt in till 
lägenheterna/rummen.  

Under projektets gång ändrades placeringen av trapphuset i flerbostadshuset då vi 
hade stora problem att hitta optimala planlösningar. Efter många förslag och ändringar 
flyttades trapphuset till vänstersidan om hissen. Det som blev avgörande var trappans 
storlek som inverkade för mycket på entrédörren på entréplanet. Till en början var 
tanken att hissen skulle angöra till alla våningar utifrån handikappsanpassning och 
möbelförflyttning. Det förslaget omarbetades genom att bara låta hissen, och även 
trappan, angöra till entrévåningen på varje lägenhet. Lägenheterna har på grund av detta 
två separata entrédörrar. Andra våningen i tvårumslägenheterna fick i och med detta 
bättre möbleringsbarhet då väggen mot hissen blev sluten. För att behålla den cirkulära 
känslan inne i lägenheterna lät vi göra den invändiga trappan bågformad. Även här fanns 
andra tidigare förslag på spiraltrappa och rak trappa. Lösningen med den bågformade 
trappan ansågs som det bästa alternativet då vi tyckte att ytorna på planerna kunde 
utnyttjas mest. Varje centimeter var viktig och gjorde att vi ofta var tvungna att byta plats 
på och förminska vissa rum. 

I enbostadshuset fick vi, för att få plats med trappan på högersidan av hissen, 
experimentera genom mätningar och tester för att sedan bedöma att mått på steghöjd 
och stegdjup var tillräckligt för denna sortens bostad. Den genomgående trappan varierar 
mellan öppen och sluten, mest på grund av ljudgenomföring och fuktproblem.  

4.2.2 Dagsljusproblematik 

Problemet med att få tillräckligt dagsljusintag till alla rum var ett av de svåraste att lösa i 
båda förslagen. Utifrån detaljplanen har vi fått anpassa våningshöjder och placering av 
bjälklag efter hur originalfönstren är placerade för att tillgodose dagsljusintaget. 

För att underlätta för den vertikala kommunikationen har vi försökt hålla oss till så 
få olika våningshöjder som möjligt. Detta har lett till att mörka partier har bildats på 
relativt många ställen i tornen. 

I båda förslagen har vi experimenterat med att göra hål i bjälklagen för att kunna 
minska de mörka partierna. I enbostadshuset blev de tillslut endast en våning som 
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använder sig av denna lösning, medan tre av de fem lägenheterna i flerbostadshuset får 
ljus till övervåningen på detta sätt. 

På vissa våningar har de mörka partierna behållits mörka, dels för att partierna utan 
fönster var alltför omfattande, men även för att mörka partier kan utnyttjas till funktioner 
som inte kräver dagsljus. Under arbetets gång har vi prövat ett tiotal olika lösningar på 
vartdera förslagen. De förslag som vi valt att presentera är de där vi mest effektivt har 
fördelat ytan över de mörka och ljusa partierna. 

De fönster som finns nu är original och eftersom exteriören inte får förändras så 
måste även utseendet på dessa vara detsamma. Det kan dock bli nödvändigt att byta ut 
dem mot nya fönster i samma stil eller lägga till extraglas på insidan för att klara 
isoleringen. Eftersom vi inte har varit på plats och sett i vilket skick glasen är i så kan vi 
inte ytterligare ta beslut i den frågan. Vi har i båda förslagen räknat med att utseendet 
exteriört kommer vara detsamma och att slutgiltigt beslut kan tas först efter att en 
grundlig genomgång av fönstren har gjorts. 

4.2.3 Konstruktion 

Alternativet att ha kvar kontreforerna skulle bidragit till att det inte skulle funnits 
tillräckligt yta invändigt för att det skulle ha varit möjligt att få riktigt bra planlösningar.  

Isoleringen har räknats fram för att ge tillräcklig isolering där väggen är som tunnast 
och sedan har samma tjocklek använts i hela tornet. Alternativet att ha olika tjocklek på 
de olika våningarna valdes bort då enhetliga innermått gav oss fördelen att ha lika stora 
planlösningar i hela tornet. För att minimera köldbryggor har det lager av isolering där 
stålpelarna är placerade inte räknats med, när tjockleken på isoleringen bestämdes. På 
detta sätt uppnås alltså i praktiken ännu bättre isolering än det som är framräknat.  

Bjälklagen har bestämts till 200 mm efter antagande. Vi har utgått från tornen i 
Norrköping med 220 mm bjälklag, och Kalmar med 200 mm bjälklag. Då tornet i 
Norrköping har mycket större spännvidder men är ungefär lika högt och Kalmar har 
något större diameter gjorde vi ett antagande att 200 mm skulle räcka i Sala.  

I detaljplanen står beskrivet att tornet är i behov av restaurering och att tegelstenar 
fortfarande faller ner. Vi har valt att inte behandla detta problem mer eftersom de är 
svårt att veta exakt hur stort behovet är utan att göra en grundlig undersökning på plats. 
Klart är i alla fall att det är ett problem man måste vara medveten om. Genom att bygga 
ett stålskellett på insidan har vi redan garderat oss mot problem som skulle kunna uppstå 
om det är så pass många skadade tegelstenar att detta äventyrar tornets stabilitet. 

4.2.4 Ursprunglig interiör 

I båda förslagen har vi valt att ta bort all interiör, för att kunna ta tillvara på så stor yta 
som möjligt till bostadsyta. Att behålla delar av interiören eller kontreforerna i 
flerbostadshuset var egentligen aldrig ett alternativ.  

I enbostadshuset fanns lite större utrymme att spara kontreforerna för att genom 
detta förmedla en känsla. Samtidigt tyckte vi att det var viktigare att få stor yta och 
fungerande planlösningar. Ett problem med kontreforerna var även att de skymde 
ljusintaget och genom att ta bort dem får vi öppnare och ljusare planlösningar.  
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4.2.5 Brandsäkerhet  

Brandsäkerheten har lösts på två helt skilda sätt i de olika förslagen. I flerbostadshuset 
liknar lösningen den vi har sett i de analyserade tornen med ett utrymningstrapphus som 
fungerar som sekundär vertikal kommunikation med brandgasventilation längst upp. 
Brandgasluckan kommer medföra att exteriören förändras på taket men eftersom taket 
lutar så kommer installationen kunna göras så att det inte påverkar det visuella. Eftersom 
det inte finns någon sluss mellan trapphuset och lägenheterna liknar lösningen mest den i 
Råsunda.  

För enbostadshus finns inga brandföreskrifter som reglerar brandcellsindelning. 
Enligt BBR måste byggnaden utföras i klass br1101, eftersom den löper över fler än tre 
våningar. Vi har valt att låta hela byggnaden vara en brandcell för att behålla känslan av 
öppenhet. På vissa av våningarna kommer trappan vara stängd men det är då endast för 
att skapa privata rum. När man endast har en brandcell på så stor yta och över så många 
våningar måste brandsäkerheten lösas på annat sätt. Problemet med de få och små 
fönstren gör också att dessa inte kan användas till utrymningsvägar. Vår lösning har blivit 
att använda oss av separata sprinklersystem kombinerat med brandgasventilation på 
översta våningen. Med separata sprinklersystem för varje våning undviks att alla våningar 
blir vattenskadade vid eventuell brand.  

Alternativet är att låta trappan vara stängd och att den och varje våning är egna 
brandceller. Risken med det alternativet är att enbostadshuset skulle kunna upplevas som 
instängt och trångt. 

4.2.6 Installationer  

I båda förslagen används fjärrvärme som värmekälla. Detta är ett resultat dels av att alla 
de analyserade tornen numera får sin värme genom fjärrvärme och att det dessutom finns 
förslag om fjärrvärme i detaljplanen för Sala.  

 I fyra av de fem undersökta tornen, undantaget Råsunda finns indikationer på att de 
upplevs som kalla på vintern och varma på sommaren. Kylan på vintern borde inte vara 
något problem, då vi har dimensionerat isoleringen för klara av rådande förhållanden. 
Det finns däremot en risk för att tornet blir varm och instängt på sommarhalvåret. 
Problemet uppstår då det på grund av de små fönstren inte finns tillräckliga 
utvädringsmöjligheter, och valet av ventilation är därför väldigt viktigt.  

4.2.7 Planlösningar  

I vårt arbete har vi bearbetat cirka tio planlösningar per förslag. De slutgiltiga lösningarna 
bygger på öppenhet för att ta tillvara på ljusförhållandena.  

I flerbostadshuset blev det viktigaste problemet att klara gällande krav på den 
begränsade yta som finns. Enligt svenska normer måste det finnas tillgänglighet till kök, 
badrum, sällskapsrum och en sovplats på entrévåningen för att lägenheten ska vara 
tillgänglig för alla. Efter många förslag kom vi fram till att vi var tvungna att skapa en 
planlösning med så få väggar som möjligt. Genom att låta hallväggen vara rundad och 

                                                 
101 BBR 2008, kap 5.21 Byggnad 
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lägre än rumshöjden passar den in i tornets miljö samtidigt som den inte delar upp 
lägenheten helt utan fortfarande släpper in dagsljus.  

Vi ville skapa planlösningar med ett koncept som går igen. På enrummaren var vi 
tvungna att ändra något i konceptet. Anledningen var dels att utgången till 
utrymningstrapphuset ändrats och dels att vi ville göra sovplatsen mer privat. Den 
slutgiltiga lösningen blev därför en flexibel skjutväggslösning som möjliggör separata 
rumsbildningar vid slutenhet, men vid öppenhet skapar axialitet och rörlighet i 
lägenheten. Detta är enligt oss en smart lösning som ger lägenheten stora möjligheter 
trots den begränsande boytan.  

Det allra första förslaget med enbostadshuset var att kombinera det med en lägenhet 
på bottenvåningarna till syfte att hyra ut. Anledningen till detta var för att antalet 
våningar uppgick till ca 12 stycken vilket uppfattades som mycket, i det fallet att hela 
tornet skulle vara en sammanhållen bostad. Slutligen anpassades våningshöjderna till 
fönstrens placering och måtten blev annorlunda. Resultatet blev ett hus med totalt 10 
våningar. Det viktigaste var att få ett flyt mellan de olika funktioner som hör ihop. 
Genom att dela in huset i tre zoner skapade vi ett koncept som vi sedan följt genom 
arbetet. En av de svåraste uppgifterna att lösa har varit att få den genomgående trappan 
att uppfylla svenska normer och krav. Ambitionen hos tornets ägare är att bygga ett lyxigt 
enbostadshus med hög klass för att kunna bekosta ombyggnaden. Vi har haft samma 
ambition när vi jobbat med förslaget vilket kan förklara det stora köket och även 
biorummet och spa-avdelningen. 
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4.2.8 Slutsats  

Från våra referensobjekt har vi sett olika problem som återkommer i tornen. Detta visar 
att det trots individuella förutsättningar och begränsningar i tornen går att lösa de 
generella problemen på liknande sätt. Av den anledningen har vi kunnat använda oss av 
lösningar som liknar dem i referensobjekten när det kommer till utformningen av 
vattentornet i Sala 

 Ett stort problem i båda förslagen var att få fungerande vertikal kommunikation 
som så lite som möjligt påverkade våningsplanernas yta. Kravet att trapphuset 
skulle ligga invändigt försvårade processen. Mer tolerans vid förändring av 
exteriören hade i våra förslag påverkat slutresultatet.   

 Med tanke på de begränsade antal fönster som finns i tornet har 
flerbostadshusets lägenheter, med hjälp av öppna bjälklag, delats upp i sociala och 
privata rum. 

 Rummen i enbostadshuset placerades i tre zoner för att få en jämn uppdelning 
mellan de olika rumsfunktionerna. Trots antalet våningar som skapas i ett sådant 
stort projekt, finns kvalitéer som inte finns i ett normalt enbostadshus. T.ex. får 
de boende god utsikt vilket ofta efterfrågas. 

 Den ursprungliga interiören sparades inte i något av förslagen. Kontreforerna 
ersätts med stålpelare och stabiliserande element som gör att ytan inne i tornet 
kan användas till fullo. 

 Det största problemet är att fördela våningsplanerna på de befintliga 
fönsteröppningar, men ändå upprätthålla en god struktur på den vertikala 
kommunikationen. 
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7.1 Bilaga Kalmar 

Bakgrund  

Fastighetsägaren är Kalmarhem. K-konsult skötte ombyggnaden. Den första idén till att bygga 
om tornet till bostäder kom från K-konsult. Kommunen hade sökt användningssätt i nästan 10 
år men inte funnit något som låg på en realistisk nivå, dock fanns aldrig några planer på att riva 
tornet102. 

Byggnaden klassas som ett punkthus och innehåller 11 lägenheter. Ingången till tornet nås 
av en trappa upp till entrédörren eller via en bågformad ramp som går längs med tornets ena 
sida. Detta är ett relativt vanligt sett att lösa kraven för handikappsanpassning. Rampen är 1,40 
meter bred med en lutning på 1:12. Detta godkänns av BBR. 

Konstruktion 

Ytterväggen är murad av massivt tegel. Taket byggdes på plats och med en takbeläggning av 
helsvetsad rostfri plåt. Bjälklagen är 200 mm tjocka och förankrade 130 mm in i den befintliga 
tegelväggen. Betongbjälklagen har kvalitén btg II K250. Den befintliga kupolen behölls och 
gångytor byttes till tätsvetsad rostfri plåt.103 

De nya fönstren är 3-glas isoleringsrutor och de nya partierna mellan fönstren är i 
mörkeloxerat aluminium. 

Lägenhets- och areafördelning:  

Enrumslägenheterna finns på våningarna 3-11 och tvårumslägenheterna på våning 14 och 15. 
Våning 2 utnyttjas numera som möbelmagasin och används av de boende. 
 
Våning: 

 
Funktion: 

1. Entrévåning, tvättstuga och soprum 
2. Möbelmagasin 
3-11.  1 RoK 49 m² (Typ 1) 
12-13.  Lägenhetsförråd 
14-15.  2 RoK 74 m² (Typ 2) 
16.  Fläktrum, maskinrum, vind 

 

  

                                                 
102 T. Ranglin, Några data om Gamla vattentornet, Kalmarhem 1992 
103 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet i Kalmar, M Hultmans Byggnads AB, Nybro, 1983-11-16 



 

 

7.2 Bilaga Linköping 

Brandsäkerhet  

Varje lägenhet är egna brandceller med väggar av klass B 60, där bokstaven B betyder att 
byggnadsdelarna får bestå av brännbart material i sådan omfattning att det inte är försumbart 
från brandteknisk synpunkt, och siffran 60 att de ska klara av att bevara sina egenskaper vid 
brand i 60 minuter. Trapphuset är utfört i klass A 60, där bokstaven A betyder att 
byggnadsdelarna praktiskt taget helt består av obrännbart material och siffran 60 betyder att 
delarna ska klara av att bevara sina egenskaper vid brand i 60 minuter.104 

 Ett brandsäkert utrymningstrapphus avser ett trapphus som har kontakt med avsedda 
lägenheter endaste genom ett utrymme som kan fungera som en sluss. Slussen ska vara avskild 
från lägenheten med dörr i klass B 30 och avskild mot trapphuset med dörr i klass A 30.105  

Lägenhets- och areafördelning 

 I bottenplan delar tornets enda 2 RoK-lägenhet med bland annat elcentral och soprum. Den 
lägenheten är den enda med tillgång till uteplats. På våning 2-6 finns enplanslägenheter om 4 
RoK som täcker respektive våning med undantag av trapphuset. Lägenheterna på våning 7, 10 
och 11 är liknande 4 RoK, fast med tillhörande gillestuga över eller under respektive plan. På 
våning 12-14 inryms tornets största lägenhet, som från början var en 5 RoK men som efter en 
senare ombyggnad blivit en 3 RoK i tre plan. 

Våning: Funktion: 
1 2 RoK, 52,5 m2  

Entréhall, soprum, undercentral och elrum. 

2 4 RoK, 88,5 m2  
3 4 RoK, 88,5 m2  

4 4 RoK, 89,0 m2  
5 4 RoK, 89,0 m2 (Typ 1) 

6 4 RoK, 89,0 m2  
7 4 RoK, 91,0 m2 (etagelägenhet)  

8 Övervåning till etagelägenheten på våningsplan 7, 23,3 m2 
Lägenhetsförråd 

9 Undervåning till etagelägenheten på våningsplan 10, 27,2 m2  
Tvättstuga, gäststuga och bastu med tillhörande duschutrymme.  

10 4 RoK, 102,0 m2 (etagelägenhet) (Typ 2) 

11 4 RoK, 106,5 m2 (etagelägenhet)  
12 Övervåning till etagelägenheten på våningsplan 11, 29,8 m2 

Lägenhetsförråd, antennrum, fläktrum och hissmaskinrum. 
3 RoK, 133,5 m2 (etagelägenhet)  

13 Mellanvåning till etagelägenheten på våningsplan 12 
14 Övervåning till etagelägenheten på våningsplan 12 
15 Takplan 

 

  

                                                 
104 SBN 1980, Svensk Byggnorm, utgåva 2 
105 SBN 1980, Svensk Byggnorm, utgåva 2 



 

 

7.3 Bilaga Norrköping 

Bakgrund 

Under 1980-talet utreddes alternativ användning av tornet som bland annat kontor, lyxlägenheter 
eller restaurang, men inget av förslagen var ekonomiskt genomförbara. 

Konstruktion  

Vid infästningen till den befintliga ytterväggen har gängstänger använts som fästs 250 mm in i 
den befintliga väggen. Mellan bjälklaget och den befintliga väggen finns 20 mm mineralull. Vid 
de tjocka väggarna vid plan 10 och 12 sticker bjälklaget in 150 mm i väggen och då väljs 
mineralullen bort. Mellan våning 7 och 8 löper de befintliga fönstren över två våningar. Detta har 
lösts genom att bjälklaget sticker in i fönstersmygen och avslutas med en ”vot”.106 

Brandsäkerhet 

Varje lägenhet är egna brandceller med väggar av klass EI60, som klarar att stå emot brand i 60 
minuter. Även hisstrapphuset med den mindre hissen är en brandcell med väggar av klass EI60. 
När det gäller utrymningstrapphuset och den större hissen är väggarna där av klass REI90, vilket 
betyder att de ska kunna vara bärande även vid brand i 90 minuter, och på så sätt bildar de två 
separata brandceller.  

Lägenhets- och areafördelning 

Ett normalt våningsplan består av sex lägenheter med eget pentry och badrum, där fem av 
rummen är ett rum och pentry och ett av dem består av två rum och pentry. Två våningsplan är 
omgjorda till entresolvåning, där lägenheterna sträcker sig över två våningar med lägre takhöjd på 
det övre våningsplanet. Även på dessa våningsplan är fördelningen liknande vad gäller ettor och 
tvåor. 

 
Lägenhetstyp   Area  Antal  Våning 
Ett rum och pentry  24,0 m2  10st  3,4,5,6,7 
    24,5 m2  13st  2,3,4,5,6,7 (Typ 1) 
    26,0 m2  3st  2,13 
    26,5 m2  2st  13 
    27,0 m2  6st  2,3,4,5,6,7c   
 29,0 m2  1st  13 
Två rum och pentry  30,5 m2  1st  2  
    35,0 m2  5st  3,4,5,6,7  (Typ 2) 
    37,5 m2  1st  13 
Ett rum, entresol & pentry 33,0 m2  2st  8 
    34,0 m2  2st  8 
    34,5 m2  2st  11 
    35,5 m2  2st  11 
    39,5 m2  1st  8 
    40,5 m2  1st   11 
Två rum, entresol & pentry 50,0 m2  1st   8 
    52,0 m2  1st   11 

  

                                                 
106 Bygglovshandlingar Gamla vattentornet, Brunskogs Arkitektkontor, Norrköping, 1998-07-03   



 

 

7.4 Bilaga Borlänge 

Lägenhets- och areafördelning: 

Våning: Funktion: 
1 Förrådsutrymme 
2 Undervåning till etagelägenheten på våning 3 
3 4 RoK, 129,1 m2 (etagelägenhet)                                           (Typ 1) 

4 4 RoK, 122,6 m2 (etagelägenhet)  
5 Övervåning till etagelägenheten på våning 4 

6 Undervåning till etagelägenheten på våning 7 
7 4 RoK, 115,3 (etagelägenhet)  

8 Kontorslokal i 3-plan. Entrévåning med kök, matrum och badrum. 

9 Kontorslokal mellanvåning. Fläktrum, kapprum och WC.  
10 Kontorslokal övervåning. Konferenslokal och pentry. 
11 Takterrass 
 

7.5 Bilaga Råsunda 

Lägenhets- och areafördelning 

Det finns tre etagelägenheter där den största är beläget på våningarna 2-3, medan de två mindre 
etagelägenheterna delar på våningarna 7-8. I själva etagelägenheterna är det trappor som binder 
ihop våningsplanerna inbördes. Den översta lägenheten byggdes till vid ombyggnaden107 och har 
tillgång till altan på taket. 

 
Våning: Funktion: 

1 
 

3 RoK, 100 m2  
Entréhall 

2 3 RoK, 107 m2                                                                                                                 (Typ 1) 
3 5 RoK, 196 m2 (Etagelägenhet)                                               (Typ 2) 

4 Övervåning till etagelägenheten på våningsplan 3 

5 3 RoK, 107 m2                                                                                                                 (Typ 1) 
6 3 RoK, 107 m2                                                                                                                 (Typ 1) 

7 3 RoK, 106 m2  
8 3 RoK, 104 m2 (etagelägenhet)  

2 RoK, 106 m2 (etagelägenhet)  
9 Övervåning till etagelägenheterna på våningsplan 8 

 
 

Lägenheterna har utförts i klass B 30 medan hisschaktet i A 60 

 

                                                 
107 Intervju med Tage Lundman, ordförande Bostadsrättsföreningen Slagrutan, 2010-05-20 



 

 

7.6 Sammanställning av vattentorn i Sverige 

Detta är en sammanställning över de vattentorn i Sverige som är ombyggda till bostäder. Listan har sammanställts tillsammans med Eber Olsson. De 
fem första tornen är de som valts för ytterligare analys. Vissa av tornen har det varit svårt att få fram fullständig information på utan att 
sammanställningen skulle bli alltför omfattande.  

 Arkitekt  Byggnads-

år 
Höjd Form Fasad  Diameter 

eller area 
Ombyggt 
år 

Arkitekt Typ av 

lägenheter 
Ägare  

Kalmar Hans 
Hedlund 

1900 65 
meter 

Cirkulär med 
utanpåliggande 
kontreforer 

Rött tegel Diameter 9 
meter 

1984  11 stycken 
hyreslägenheter 

Kalmarhem 

Linköping  Axel 
Brunskog 

1910 44,5 
meter 

Kvadratisk Mörkbrunt 
tegel 

Area 10x10 
meter 

1988 Lars 
Brunskog 

10 bostadsrätter HSB 

Norrköping Werner 
Northun, 

1904 38 
meter 

Cirkulär Rött tegel Diameter 
18 meter 

2001 Brunskogs 
arkitekt-
kontor 

54 
studentbostäder 
med plats för 62 
stycken boende 

HSB 

Borlänge  1906 30 
meter 

Cirkulär Rött tegel 
& gul puts 

Diameter 
11 meter 

1992  3 etage-
lägenheter och 
konferensvåning 

Tunabyggen 

Råsunda Sigge 
Cronstedt 

1910 24 
meter 

Kvadratisk  Mörkrött 
tegel 

Area 11x11 
meter 

1994  8 bostadsrätter Brf. 
Slagrutan 

Danderyd, 

Stocksund 
   Cirkulär Ljus puts    Exklusiv privat-

bostad på 500 
kvadratmeter 

Privatägd 

Eksjö   1897  Cirkulär Natursten 
övre delen 
i tegel 

  Pål Dunér Enfamiljsbostad 
och 
arkitektkontor 

Privatägd 

Guldheden 

norra, 

Göteborg 

 1935 * Cirkulär Betong, 
sockeln i 
natursten 

 2008  74 st. 
studentbostäder 

SGS 
student-
bostäder 

Herrhagen, 

Karlstad 
 

 1889  Cirkulär Mörkrött 
tegel 

   Studentbostäder Privatägd 



 

 

 Arkitekt  Byggnads-

år 
Höjd Form Fasad  Diameter 

eller area 
Ombyggt 
år 

Arkitekt Typ av 

lägenheter 
Ägare  

Johanneberg, 

Göteborg 
 1925  8-kanting form Betong, 

sockeln i 
natursten 

   24 st. 
studentbostäder 

SGS 
student-
bostäder 

Kirseberg, 

Malmö 
 1879 19,5 

meter 
Cirkulär form Rött tegel Diameter 

23 meter 
1916, 1982  Hyreslägenheter Privatägd 

Kumla   1914  Cirkulär  Mörkrött 
tegel 

Diameter 
7,25 meter 

1992  6 
etagelägenheter 

 

Landskrona  Fredrik 
Sundbärg 

1904 65,9 
meter 

Cirkulär, med 
utanpåhängande 
torn 

Rött tegel  1992 Ulf Roos 
Arkitekt-
grupp 

  

Mosebacke, 

Stockholm 
Ferdinand 
Boberg   

1896 32 
meter 

8-kantig form Högrött 
klinkertegel 

 1992  1 hyreslägenhet Stockholms 
stad 

Skärsätra, 

Lidingö 
P. 
Husberg 

1912  Kvadratisk Rött tegel  1985  5 bostadsrätter 
varav 2  i etage 

Privatägd 

Surahammar   1955 
 

 Kvadratisk Betong och 
puts 

 1989 Nils 
Henrik 
Winblad 

Hyreslägenheter  

Trollhättan   1909  Cirkulär med 
utanpåliggande 
kontreforer 

Mörkrött 
tegel 

 1992  9 
hyreslägenheter 

 Eidar 

Vaxholm  Cyrillus 
Johansson 

1923  Cirkulär i 
avsmalnande 
etapper 

Rött tegel      

Vejbystrand, 

Ängelholm 
  18 

meter**  
8-kantig form Mörkrött 

tegel 
   Enfamiljsbostad Privatägd 

Ystad   1914 67 
meter 

12-kantigt  Rött tegel      

 
* Vid ombyggnaden blev byggnaden 6 våningar högre och fick en tillbyggnad.  
** Ny höjd 23 meter



 

 

7.7 Uträkning av isolering till vattentornet i Sala 

Isoleringstjocklek (d) sökes 

    

 

   (väggens eftersträvade Ukorr-värde) 

 

 

W/m·°C (isoleringens värmekonduktivitet) 

 

 

 

Resultatet visar att väggen kräver en isoleringstjocklek på 16,5 cm för att hamna på det 
eftersträvade Ukorr-värdet 0,2. Stålpelare ingår i väggen, men har inte tagits någon hänsyn till vid 
beräkningen. Ingen hänsyn har heller tagits till tegelväggen som varierar i tjocklek i höjdled.  

De köldbryggor som skapas genom stålpelarna jämnas ut av den yttre tegelväggen. 
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4,4 m2

SOVRUMSDEL
9,3 m2

VARDAGSRUMDEL
9,5 m2

KÖK
9,0 m2

TT

TM

TS

B-B

B-B

A-
A

A-
A

HISSKÅP

FÖRRÅD 5
4,9 m2

TVÄTTSTUGA
5,9 m2 FÖRRÅD 4

4,9 m2

FÖRRÅD 3
4,8 m2

FÖRRÅD 2
4,8 m2

FÖRRÅD 1
2,6 m2

VÅNING 1 VÅNING 2 VÅNING 3 VÅNING 4

VÅNING 5 VÅNING 6 VÅNING 7 VÅNING 8

VÅNING 9 VÅNING 10 VÅNING 11

PLANRITNING
FÖRSLAG TILL FLERBOSTADSHUS



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40.2-1011:100

P. SANDÉN, J. SILVSTAM, H. TANG

. K. GRANATH

A

SALA VATTENTORN
BYGGHANDLING

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

2010-06-02

=A1

TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

P.S. J.S. H.T.

±0,00
VÅNING 1

+2,60
VÅNING 2

+5,30
VÅNING 3

+8,00
VÅNING 4

+10,70
5

+13,40
VÅNING 6

+16,10
VÅNING 7

+18,80
VÅNING 8

+21,50
VÅNING 9

+25,50
VÅNING 10

+28,20
VÅNING 11

±0,00
VÅNING 1

+2,60
VÅNING 2

+5,30
VÅNING 3

+8,00
VÅNING 4

+10,70

+13,40
VÅNING 6

+16,10
VÅNING 7

+18,80
VÅNING 8

+21,50
VÅNING 9

+25,50
VÅNING 10

+28,20
VÅNING 11

B-BA-A

SEKTIONSRITNING
FÖRSLAG TILL FLERBOSTADSHUS

VÅNING 5VÅNING 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40.1-1021:100

P. SANDÉN, J. SILVSTAM, H. TANG

. K. GRANATH

A

SALA VATTENTORN
BYGGHANDLING

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

2010-06-02

=A1

P.S. J.S. H.T.

TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

HOBBYRUM
32,7 m2

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

SÄLLSKAPSRUM
32,7 m2

K

F

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

WC
3,0 m2

KÖK + MATRUM
28,3 m2

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

FÖRRÅD
23,5 m2

MATFÖRRÅD
6,7 m2

TM

TT

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

INSTALLATIONS-
RUM
2,9 m2

TVÄTTSTUGA
4,9 m2

ENTRÉ

WC
2,4 m2

KLK
1,7 m2

LOUNGE

G G
G GG

G

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

SOVRUM
14,7 m2

SOVRUM
13,6 m2

GG
G

G

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

BADRUM
6,6 m2

SOVRUM
31,3 m2

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

HISSKÅP

BIBLIOTEK
38,5 m2

GG

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

BADRUM
5,8 m2

BASTU
5,2 m2

SPA
15,1 m2

G

B-
B

B-
B

A-
A

A-
A

GÄSTRUM
24,6 m2

VÅNING 6VÅNING 5

VÅNING 4VÅNING 3VÅNING 1

VÅNING 7

VÅNING 9 VÅNING 10

VÅNING 8

VÅNING 2

FÖRSLAG TILL ENBOSTADSHUS
PLANRITNING



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40.2-1021:100

P. SANDÉN, J. SILVSTAM, H. TANG

. K. GRANATH

A

SALA VATTENTORN
BYGGHANDLING

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

2010-06-02

=A1

P.S. J.S. H.T.

TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

±0,00
VÅNING 1

+2,80
VÅNING 2

+5,60
VÅNING 3

+8,40
VÅNING 4

+12,10

+15,80
VÅNING 6

+18,60
VÅNING 7

+22,30
VÅNING 8

+25,70
VÅNING 9

+29,10
VÅNING 10

±0,00
VÅNING 1

+2,80
VÅNING 2

+5,60
VÅNING 3

+8,40
VÅNING 4

+12,10
5

+15,80
VÅNING 6

+18,60
VÅNING 7

+22,30
VÅNING 8

+25,70
VÅNING 9

+29,10
VÅNING 10

A-A B-B

SEKTIONSRITNING
FÖRSLAG TILL ENBOSTADSHUS

VÅNING 5VÅNING 
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