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Förord 

I och med detta examensarbete avslutar jag mina studier vid Linköping Universitet efter nästan sex års 
studier. Detta arbete är ett resultat av de kunskaper och möten med personer som jag gjort under arbetets 
framväxt. Personer som varit viktiga för detta arbete är handledare vilken gjort det lättare för mig att 
komma i kontakt med viktiga personer i de båda projekten.  

Då detta arbete i första hand är uppbyggt av möten och samtal med personer är det många som jag vill 
tack för dess medverkan till denna rapport. Namnen på de flesta av personerna finner ni i Referenslistan 
längst bak i rapporten. 

 

Norrköping den 17 april 2008 

 

Henrik Sköld 



 

 

Sammanfattning 
 
Denna rapport ger en beskrivning av hur två lagringsbyggnader har förvandlats från tidigare 
lagerbyggnader tills idag två bostadshus. De byggobjekt som kommer att diskuteras är gamla vattentornet 
i Norrköping samt spannmålssilorna i Söderköping. Rapporten tar upp punkter som berör båda 
byggnaderna men ger även en mer detaljerad beskrivning av specifika problem som varit unikt för någon 
av dessa två byggnader.  
 
Aspekter som tas upp i rapporten är innebörden av byggnadernas placering både geografiskt men också 
på en mer detaljerad nivå. Båda byggnaderna har varit kulturhistoriskt intressanta vilket gjort att jag även 
tagit upp en diskussion om detta. De båda objekten beskrivs både utifrån hur de ser ut idag men även hur 
de var tänkta att fungera innan ombyggnaden, samt kort om byggnadernas historia. Olika problem som 
varit förknippade med ombyggnationen behandlas samt olika konstruktions lösningar. Rapporten ger en 
övergripande bild av de problem och möjligheter ombygganden har frambringat, rapporten går även in i 
vissa detaljer som varit avgörande för ombyggnationen vilket gör att läsaren får en bra bild av hur 
byggnaderna omvandlats till två trevliga bostadshus.  



 

 

Abstract  
 
This report gives a description of how two warehouse buildings have been transformed to houses. The 
building projects that will be discussed are the old water tower in Norrköping and the grain silos in 
Söderköping. The report brings up issues that involve both buildings but also give a more detailed 
description of specific problems that have been unique for these two buildings. 
Aspects that are mentioned in the report are the significance of the placement of the buildings 
geographically but also in a more specified level. Both buildings have culture and historical interest and 
this caused that I also brought a discussion about this. The two objects are described from how they look 
today but also how they were supposed to be functioning before the rebuilding and there is also a short 
history about the buildings. 

Different problems that have been related to the rebuilding are considered and also different construction 
solutions. The report gives an overview of the problems and possibilities the rebuilding have produced, 
the report also have a discussion about details that have been of crucial importance for the buildings. In 
turn, this gives the reader a clear view of how the buildings have been transformed to nice houses.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag presentera lite om varför jag valt att skriva om detta område samt vad 
syftet med rapporten är. 

1.1 Bakgrund 
Efter att företaget Almroth Byggnads AB fick en stor del av entreprenaden på ombyggnaden av 
spannmålssilorna i Söderköping så tog jag kontakt med VD:n Lennart Segerberg och la fram 
förslaget om att skriva om de svårigheter och möjligheter det finns i att bygga om byggnader som 
tidigare fungerat som lagringbyggnad för spannmål samt vatten.  

I Östergötland har man byggt om vattentorn till bostäder två gånger tidigare. Det första var 
vattentornet i Linköping som byggdes om till lägenheter 1988, och det andra var vattentornet i 
Norrköping som byggdes om 1999 till studentlägenheter. Nu var det alltså tur för 
spannmålssilorna i Söderköping att bli lägenheter. Det har även skett liknade ombyggnader på 
andra platser runt om i Sverige t ex i Kalmar där vattentornet byggdes om 1984 till bostäder. 
(Skånska vattentornssällskapet 2003) 

 Till en början var det tänkt att rapporten skulle lägga sin tyngdpunkt på ombygganden i 
Söderköping men även belysa ombygganden av vattentornet i Norrköping. Men allt eftersom 
arbetet växte fram blev det en generell beskrivning av de båda projekten där jag har försökt att få 
fram de möjligheter samt svårigheter som har varit förknippade med projekten. I vissa avsnitt tas 
vattentornet upp mer då den som byggnad har varit mer intressant historiskt och 
konstruktionsmässigt. Jag har dock försökt att titta på samma delar för att kunna göra en bra 
jämförelse.  

Efter att ha gjort vissa litteraturstudier har jag funnit att det inte tidigare har skrivits någon rapport 
med samma syfte att beskriva ombyggnad av en spannmålssilo. Detta då det i Sverige inte tidigare 
skett en sådan ombyggnad, även om det är på gång på andra ställen i Sverige. Som jag beskrev 
tidigare har det skett flera ombyggnader från vattentorn till bostäder vilket det även finns lite 
skrivet om sen innan. 

1.2 Syfte/Frågeställning   
Syftet med denna rapport är att se om det fanns några specifika problem med renoveringen av 
spannmålssilorna i Söderköping samt renoveringen av vattentornet i Norrköping.  

Samt att se på generella problem vid ombyggnation av de två projekten. Rapporten kommer att ge 
en beskrivning av hur de två projekten växt från två historiskt viktiga byggnader, till rivnings 
objekt och fram tills idag då byggnaderna utgör två olika typer av bostäder.  

1.3 Avgränsningar  
Rapporten kommer att avgränsa sig till de två olika projekten. Vad som kommer att tas upp i 
rapporten är inte helt bestämt i förväg utan kommer att ta form under arbetets gång. Jag kommer 
att avgränsa mig till mitt syfte men om andra intressant punkter kommer upp under intervjuerna 
kommer dessa tas i beaktning. 

Rapporten kommer inte att behandla någon del grundligt utan kommer att ge en generell bild av de 
två projekten. Dock kommer jag kanske ta upp några problem mer i detalj vilka jag uppfattade att 
informanterna hade bekymmer med under projektering och byggnation.  



2 

 

1.4 Målgrupp 
Denna rapprot vänder sig främst till de personer som har ett intresse i någon av de två 
byggnaderna med även de som har ett allmänt intresse i ombyggnation av den typ som beskrivs. 
Det finns flera ställen i Sverige där man har planer på att renovera silos och vattentorn där kan ett 
intresse för denna rapport finnas. Rapporten ger en allmän beskrivning om historien av de två 
byggnaderna samt en generell beskrivning av byggnationen.  
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2 Metod och metodkritik 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för den metod som har används i denna rapport. Jag kommer 
klargöra varför jag valt att använda en kvalitativ metod. Vilken forsknings ansats jag valt kommer 
även att diskuteras.  

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Metodteorin skiljer på två olika begrepp nämligen kvalitativ- och kvantitativmetod. Den 
kvalitativa metoden utgår från att identifiera framträdande drag eller egenskaper hos en företeelse. 
Till skillnad från den kvalitativa metoden så använder man sig inom den kvantitativa metoden 
mycket av sifferdata för att analysera samt dra slutsatser. Inom den kvalitativa metoden är texten 
den huvudsakliga källan för slutsatsen. Då denna rapport till stor del kommer beskriva de två 
projektens framväxt tycker jag att den kvalitativa metoden passar bäst. Då den kvantitativa 
metoden till stor del baserar sin slutsats till siffror, därför har jag valt att inte använda denna 
metod. (Dag 2002) 

Vid användning av en kvantitativ metod insamlas ofta data från enkätundersökningar medan man 
vid en kvalitativ metod använder sig av t ex interjuver. För att kunna svara på min frågeställning 
fann jag det viktigt att komma i kontakt med olika personer som var knutna till de olika projekten. 
(Dag 2002) 

2.2 Forskningsansats 
Inom metodlitteraturen skiljer författarna på tre olika forskningsperspektiv, nämligen deduktion, 
induktion samt aduktion. Deduktionen börjar med att formulera en regel varefter forskaren 
försöker dra logiska slutsatser. Utredaren kommer antigen fram till att slutsatsen är giltig eller 
ogiltig, då den är giltig är resultatet logiskt. Om hypotesen är felaktigt kan detta leda till en 
felaktig slutsats. (Lundahl och Skärrvad 1999) 

Till skillnad från Aduktionen så försöker man utifrån induktionen att dra slutsatser utifrån den 
empiri man skaffat. Beroende på vilken typ och mängd av empiri man samlat in kan man dra mer 
eller mindre generaliserbara slutsatser. Om forskaren skall var övertygad om att han speglat det 
rätta av verkligheten behöver han samma information från hela populationen vilket inte är möjligt 
i de flesta fall. (Lundahl och Skärrvad 1999) 

Det tredje perspektivet är en kombination av de två föregående. Det som skiljer de olika 
perspektiven i mellan är inte vilka komponenter som ingår utan i vilken ordning de kommer, vilket 
åskådliggörs i bilden nedan. (Hörte 1999) 

 

 
 

Figur 1 En beskrivning över de tre olika forskningsansatserna. (Hörte 1999)  
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Då jag gjort min undersökning av de två byggprojekten valde jag att utgå från den induktiva 
forskningsansatsen. I början samlade jag in empiri i forma av interjuver, resultatet från dessa 
interjuver har jag sammanställt i rapporten . Utifrån detta resultat har jag kommit fram till ett 
resultat vilket kommer att presenteras i slutet av rapporten. 

2.3 Datainsamlingsmetod   
 Som jag redogjort tidigare kommer min huvudsakliga empiri komma från de interjuver jag har 
genomfört.  Det har dels varit inplanerade intervjuer men även sporadiska samtal med personer på 
Almroths Bygg då jag tillbringat större tiden av mitt skrivande där.  Den information jag fått från 
dessa interjuver och samtal kommer utgöra primär data för rapporten. Den information jag funnit i 
böcker och tidskrifter har utgjort sekundärdata. Den information man finner i böcker och tidningar 
har inhämtats för annat syfte vilket gör att jag inte endast kan använda mig av detta. Samtidigt har 
det inte skrivits något speciellt om dessa projekt som jag haft någon större nytta av, vilket gjort att 
intervjuerna spelat en avgörande roll för arbetets framväxt. (Björklund och Paulson 2003) 

2.3.1 Intervju  
Enligt Stenberg (2001) är en intervju ett riktat samtal som intervjuaren tar initiativ till att 
genomföra för att informanten skall belysa ett i förväg bestämt område. En intervju kan ha flera 
olika former t ex personlig-, telefon- eller brevintervju. Då de flesta av de jag val att intervjua 
fanns i Norrköpings området valde jag att göra personliga intervjuer.  Jag tycker att en sådan form 
av intervju är att föredra då man oftast får en bra kontakt med informanten. Då jag varit ensam 
under intervju tillfällena har risken med förhörsliknade samtal kunnat undvikas vilket ibland enligt 
Stenberg (2001) blir vanligt då man är flera personer som genomför en intervju. 

Vid intervjuer skiljer man mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Den strukturerade 
intervjun går ut på att man innan intervjun har alla frågor klara, vilka man använder under hela 
tiden.  Denna modell förespråkar Stenberg (2001) då man är flera personer som genomför olika 
intervjuer, detta för att man enklare skall kunna jämföra svaren mellan de olika informanterna. En 
annan fördel är att ha alla frågor klara innan är att den intervjuade personen kan få tillgång till 
frågorna i förväg vilket göra att han eller hon kan förbereda sig. En nackdel med detta är att 
kroppsspråket kan utebli då denne känner till frågorna innan. (Stenberg 2001) 

Den ostrukturerade intervjun gå ut på att informanten får prata fritt inom ett område som man 
bestämt innan. Jag ska då bara uppfatta det som denne har att säga.  Jag har under mina intervjuer 
använt mig av en kombination av dessa två, semi-strukturerad.  Jag har förberett med vissa frågor 
som jag ville ha svar på vilket även gjorde det enklare då jag hade två projekt att studera. Jag ville 
ställa ungefär samma frågor till konstruktören av vattentornet som till konstruktören av silona. 
Frågorna jag formulerat innan blev som stödpunkter under intervjun. 

Urvalet jag valde var ungefär samma för de olika projekten vilket gjorde det enklare när man 
senare skulle gör jämförelser mellan de olika byggnaderna. Dock fick jag gå djupare in på vissa 
detaljer vilket ibland gjorde att jag fick söka mig efter flera personer till ett visst projekt.  

Stenberg (2001) tar upp vissa etiska riktlinjer som man bör följa då man utför en intervju. Jag har 
börjat med att redogöra för informanten om intervjuns syfte samt möjligheten för denna att inte 
svara på vissa frågor.  
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3 Historia och presentation av de två projekten  
I detta kapitel kommer en kortare historisk presentation av de två byggnaderna, vad har de 
används till och hur det kom sig att det blev bostäder. Hur gick processen från lagringbyggnad till 
idag färdiga bostäder? 

3.1 Spannmålssilorna i Söderköping 
Om man tittar på läget av de fyra silorna som sticker upp ur Söderköping stad, så kan man fråga 
sig varför de är byggda just där, mitt inne i staden i slutet av 50-talet. När man står vid dem kan 
man få en känsla av att många transporter kom till silorna via båt på Göta Kanal som går precis 
intill silorna. Enligt Wallberg som själv jobbade som lantbrukare under många år i Söderköping, 
så skedde de flesta transporter med lastbil då det efter kriget blev vanligare med lastbilar samt 
personbilar. Det kunde dock hända att det kom in en och annan båt från S:t Annas skärgård vilken 
ligger i anknytning till Söderköping via Slätbaken för att tömma sin last i någon av silorna.  
(Wallberg 2004) 

I ett tidigare skede så var grannfastigheten till silorna spekulanter på att köpa marken för att bygga 
upp ett mindre flerfamiljshus. Men att bygga ett fyravåningshus på den lilla tomten skulle inte var 
ekonomiskt försvarbart, den enda chansen att få ekonomin att gå ihop är att bygga på höjden enligt 
Lars Wallberg. Några av de faktorer som jag kommer beskrivit senare i rapporten t ex det 
förhållandet som rådde mellan silorna och uppbygganden av dem inuti var också betydande för att 
få projektet att gå ihop ekonomiskt. Om silorna haft uppdelningen av fyra fack så skulle det bli ett 
omfattade håltagnings arbete och enligt arkitekten Mats Levander (2004) hade ett sådant projekt 
varit svårt att genomföra både ekonomiskt och konstruktionsmässigt.  

3.1.1 Dess originella läge 
Silorna ligger mitt i hamnen i Söderköping vid Göta Kanal och på somnaren är det en livlig trafik 
av båtar och människor här. Man uppskattar att kanalområdet besöks av en miljon människor varje 
år detta kan jämföras med Kolmårdens djurpark som har cirka femhundratusen besökare. 
(Wallberg 2004) 

Varför placerades silorna i anknyttning till kanalen då man inte utnyttjade sjöfarten. Man kan 
också konstatera att silorna är byggda för transport på lastbil. Den enda troliga anledningen till 
dess placering är att man hade ett utbyggt spannmålsmagasin i anknytning till de nya silorna 
innan. Dessa byggnader står fortfarande kvar i hamnen vid Göta Kanal, de är till största delen 
byggda i trä och är troligtvis byggda någon gång under början av 1900-talet. Dessa byggnader har 
också renoverats under de senaste åren och inrymmer idag lokaler för affärer samt restauranger. 

De byggde troligen ut magasinet genom att tillföra 4 stycken moderna betong silos för att de 
gamla byggnaderna inte kunde ta emot den mängd som var nödvändig. Innan bestod 
lagerutrymmet i princip av en vanlig lada med olika fack för spannmålen. På den här platsen hade 
man också en tork som är nödvändig för att kunna torka säden innan den lagras.  (Wallberg 2004) 
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3.1.2 En speciell uppbyggnad  
Vanligtvis när man bygger upp spannmålssilos delar man upp den cirkulära byggnaden i fyra fack 
för att på så sätt kunna säkerställa kvalitén. Risken är större att blandning av bra och dålig kvalité  
sker i en stor behållare, detta då större mängder blandas samman. Om det kommer ett dåligt torkat 
parti i en stor behållare kan hela innehållet gå till spillo. Därför ville man dela upp det i mindre 
kvantiteter enligt   (Wallberg 2004). 

Det speciella med de här silorna är att man hade en bra mellanlagrings station i form av det gamla 
magasinet. På grund av detta valde de att bygga de här silorna utan fack. Man hade en 
mellanlagring i den gamla byggnaden där man konstaterade kvalitén, sedan blåste man upp säden i 
de nya silorna. Silonna utformades som tomma cylindrar vilket var en viktig förutsättning för att 
de senare skulle kunna byggas om till bostäder. Dess placering i förhållande till varandra var 
också en viktig förutsättning. Båda dessa förutsättningar kommer jag att ta upp senare. Silorna 
göts med hjälp av glidform och måste ha varit en av de första av dess slag. Silorna byggdes för att 
klara en last av 3500 ton säd och är pålad för denna last. (Wallberg 2004) 

3.1.3 Från spannmålssilo till bostäder  
 Silorna användes sedan till att lagra spannmål ifrån att de byggdes 1960 tills 1998 då man gick 
över till att köra till Norrköping. Efter 1998 har silorna stått tomma fram tills 2004 då de började 
byggas om till lägenheter. (Wallberg 2004) 

Men det har inte varit någon självklarhet att det skulle bli bostäder utan det har varit många resor 
fram och tillbaka. Idén om bostäder kom upp första gången 1999 då Lars Wallberg på 
analysutveckling i Söderköping och Arkitekten Mats Levander i Norrköping la fram förslaget om 
bostäder i de fyra silorna. I början var det ingen som trodde på detta projekt men allteftersom har 
intresset ökat. (Levander 2004) 

År 1999 började Lars Wallberg och Mats Levander ta kontakt med dåvarande ODAL nuvarande 
Lantmännen om ett eventuellt köp av silorna. Vid den här tidpunkten var det även två andra 
intressenter av bygganden men de backade senare ur då de inte trodde på idén om att göra om 
silorna. Lantmännen hade diskuterat vad man skulle göra med de gamla silorna i hamnen, att riva 
dem medförde stora kostnader på cirka två miljoner kronor. Om de kunde sälja dem kom de ifrån 
denna kostnad. Lars Wallberg och Mats Levander var nu de enda som visade intresse för de gamla 
silorna. De hade användning för dem och kunde för en ringa summa pengar komma över silorna 
som för Lantmännen var ett problem men för dem en möjlighet till att skapa originella lägenheter i 
en attraktiv sommarstad som Söderköping.  (Brunsberg 2004) (Levander 2004) 

I början av 2002 var affären klar med Lantmännen och Lars Wallberg och Mats Levander ägde nu 
de fyra silorna. Nu var de tvungen att lägga fram ett förslag till ny detaljplan för området, tills nu 
hade det varit planerat som ett industriområde. Mats Levander tog sedan fram arkitektritningar på 
silorna till bostäder. När dessa var färdiga tänkte man ett tag sälja konceptet till bland annat HSB, 
vid den här tiden var det frågan om en totalentreprenad. Det slutade med att Lars Wallberg och 
Mats Levander byggde själva som en generalentreprenad där de själva handlade upp delar som 
konstruktion m.m. de fick på så sätt de handlingar som krävdes för att lägga ut det på 
anbudsförfrågan. Byggentreprenören som antogs var Almroth Byggnads AB i Norrköping. I 
samband med detta skapades bostadsrättsföreningen Fyrtornen som idag innefattar 14 
lägenheterna.  (Wallberg 2004) 
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Planeringen från idé till verklighet har tagit sin tid eftersom dess centrala läge gör att mångas 
intresse måste tillgodoses. Eftersom de skulle bilda en bostadsrättsförening var de tvungna att 
köpa marken vilken silorna upptar, enligt lagen måste bostadsrättsföreningen äga sin egen mark. 
(Sveriges Lagar 2004) Tidigare hade ODAL arrenderat marken av Söderköpings kommun. 
Affären att köpa marken var en segdragen process då kommunen inte ville ha några bostäder där 
silorna står. De ville att silorna skulle byggas om till hotell, det var även det första förslaget som 
Mats Levander ritade . Man insåg senare att det inte fanns någon marknad för ett hotell till i 
Söderköping. Wallberg och Levander fick senare igenom sitt förslag om bostäder och idag är de 
flesta positiva till ombygganden. (Levander 2004) 

3.1.4 Det tänkta resultatet av ombygganden 
Nedan kommer en kort beskrivning av de olika våningsplanen i silorna, mer om hur arkitekten 
tänkt finns under punkten Arkitektur. De planritningar som jag presenterar nedan är bara 
arkitektens förslag på planlösningar. De som valde att köpa lägenheter på ett tidigt stadium har 
kunnat vara med och påverkat arkitekten när det gäller planlösningen, men enligt arkitekten Mats 
Levander är det förvånansvärt få som har utnyttjat den möjligheten. Enligt Levander beror detta på 
att många är försiktiga med att ändra på hans förslag, det kan ju även vara så att hans lösning är 
den bästa. Själv skulle han välja en lösning där man även har svängda innerväggar. 

3.1.4.1 Bottenplan 
 

När silorna är ombyggda till lägenheter kommer 
dessa att utgöra Söderköpings enda höghus, de 
hus som finns där idag utgörs till största delen av 
två eller tre våningshus. Lägenheterna kommer att 
ligga från plan 2 till 9/10. Entrén ligger lite avskilt 
från det naturliga gångstråket vilket gör att den 
blir lite skyddad. Väl inne i byggnaden kommer 
lägenhetsinnehavarna att mötas av en stor och 
välkomnade entré. Från entrén kommer de flesta 
ta sig upp till lägenheterna via hissen som finns 
mellan de fyra silorna, men för de som inte vill 
åka hiss kommer det att finnas en nöd trappa som 
tar en till samtliga lägenheter. Botten planet 
kommer även att inrymma cykel förråd, teknik 
rum, soprum och några få lägenhets förråd. På 
ritningen syns det att endast valt att bila bort 
innerväggarna i vissa delar av silorna. Se 
planritningen till höger. 

 
Figur 2 Entréplan 
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3.1.4.2 Plan 2 och 3  
Dessa två plan kommer att utgöras av en lägenhet 
per plan. Lägenheterna kommer som de övriga 
att få hissen direkt in i lägenheten. Lägenheterna 
kommer att vetta mot öster, söder och väster. På 
dessa plan kommer lägenheten att inrymmas i tre 
av de fyra silorna vilket kommer att göra att man 
får en härlig känsla när man går runt i 
lägenheten. Eftersom vardags rum och kök 
kommer att bilda ett enda rum så kommer känsla 
av de runda formerna att bli tydliga i dessa rum. 
Lägenheterna kommer även att få fyra burspråk 
vilket gör att man kommer att kunna uppleva en 
rund känsla då man står ute på dem. Vid 
burspråken kommer fönstren att gå enda från 
golvet vilket möjliggör stort ljusinsläpp. Dessa 
lägenheter kommer få en bo yta på ca 117 kvm. 
På detta plan kommer det även att finnas 
lägenhetsförråd. Se planritning till höger. 

3.1.4.3 Plan 4-8 
Skillnaden på de här lägenheterna är att de endast 
tar upp två av de fyra silorna, här blir det med 
andra ord två stycken två rums lägenheter per 
plan. Planlösningen på dessa plan är ganska lik 
de föregående planen med kök och vardagsrum i 
en del. Det man missar på detta plan är ett 
sovrum. Lägenheter kommer att vara ca 102 kvm 
och få en tak höjd på 2, 6m. För planritning se till 
höger. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Planritning plan 2-3 

Figur 4 Planritning plan 4-8  
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3.1.4.4 Plan 9 och 10 
Det här planet eller planen som dessa två lägenheter kommer att bestå av kommer bli de mest 
exklusiva i silorna. Dessa två lägenheter kommer inte att inrymmas i de gamla silorna utan 
kommer att bestå av en tillbyggnad som görs högst upp. Här kommer väggarna att bli rektangulära 
som i en vanlig lägenhet. I bottenplanet kommer det att finnas två sovrum, kök samt vardagsrum. 
Plan tio kommer att bestå av de loft som tillhör etagelägenheten. Här kommer det att finnas 
utrymmen som sov- och allrum. Dessa två lägenheter kommer att ha en maximal takhöjd på hela 
6,5m och kommer att ha en boyta på ca 130 kvm styck. Man kommer att bygga dem i 
prefabricerade vägg element. För planritning se nedan. 

 

 

 Figur 5 Planritning plan 9 Figur 6 Planritning plan 10 
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3.2 Vattentornet i Norrköping 
Vattentornet i Norrköping ritades i början av 1900-talet av arkitekten Werner Northun som även är 
känd för många andra byggnader i Norrköping bland annat Grand hotell, Östra stationen och 
hamnbron. Tornet är cirka 45 meter högt och befinner du dig sig högst upp på taket så är du 85 
meter över vattennivån nere i hamnen. Detta gör Norrköpings gamla vattentorn till den högsta 
utkikspunkt i Norrköping.(Sandberg 1992) Tornet byggdes 1904 och gjordes om till 
studentlägenheter hösten 2001. 

3.2.1 Tornets uppkomst   
Diskussionerna började i sekelskiftet om att Norrköping behövde en ny vattenreservoar för hög 
zonen. Den dåvarande byggnadschefen i Norrköping Willgott Carling lät byggnadskontoret 
upprätta konstruktionsritningar för ett nytt vattentorn, utifrån dessa gjorde arkitekten Ferdinand 
Boberg i Stockholm arkitektritningar för bland annat murningsarbetet. Dessa ritningar lämnades 
till byggnadskontoret för kostnadsberäkning. Det visade sig sluta på för hög byggkostnad. Stadens 
drätselkammare dåvarande kommunstyrelse lät då arkitekten Werner Northun att utarbeta nya 
arkitektritningar för fasaden. Dessa antogs och utsändes för anbudsgivning till fyra entreprenörer, 
bland vilka byggnadsingenjören Gustav Olander antogs till huvudentreprenör för bygget. 
(Sandberg 1992) 

Den nya fasaden som Northun lätt ta fram präglades av sin tids utsmyckning. Det var jugendstilen 
som dominerade över Europa vid den här tiden, så här byggdes vattentorn i Europa i början seklet 
framför allt i Tyskland där Northun fått sin utbildning. (Sandberg 1992) 

Jugendstilen utmärks av stora, lugna och släta puts- och tegelfasader. Husen har ofta mjukt välvda 
burspråk, stora hörntorn och är sparsamt dekorerade med kakelplattor och blinderingar i teglet. 
Fönstren är antingen helt småspröjsade eller småspröjsade endast i överdelen, ett typiskt 
jugenddrag. (Björk och Reppen 2000) 

Det verkliga arbetet inledes i november 1903 och avslutades ett år senare vilket står inskrivet vid 
ingången. Den nya cisternen rymde 1500 kbm och konstruerades även den av byggnadskontoret. 
Cisternen stod klar våren 1905 men anläggningen togs först i bruk 1907. Fördröjning berodde på 
brister i pumpverket. (Sandberg 1992) 

3.2.3 Från vattentorn till bostäder   
Vattentorn använde sedan fram till början av 1980 då det ersättes av det nya och betydligt större i 
Kättsätter. Det nya tornet rymde 8000 kbm jämfört med det gamla på 1500 kbm (Skånska 
vattentornssällskapet 2003).  

Sedan vattentornet i Kättsätter togs i bruk svängde diskussionerna i fråga om vad tornet ska 
användas till efter dess tid som vattentorn. På 70-talet ansåg man att man kunde använda det som 
vattentorn men på 80-talet hade optimismen svängt, flera liknade vattentorn hade byggds om till 
andra ändamål, främst till attraktiva lägenheter. (Hjortstig 2004) 

Kommunen viste inte riktigt vad de skulle göra med det gamla vattentornet då det nya hade 
kommit i drift. Förslagen har varit många och det första som kom upp var att de skulle bygga om 
tornet till museibyggnad. Detta museum skulle spegla samhällsutvecklingen från individuella till 
kollektiva initiativ vad gäller vattenförsörjning men även sanitära frågor som brand, belysning och 
gator. Personen som kom med detta förslag var hembygdskämpen Bertil Karlsson som ansåg att 
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Norrköping inte kunde avstå från ett sådant originellt museum. Dessa planer blev det aldrig 
någonting av bland annat på grund av kostnads skäl.   (Hjortstig 2004) 

Nästa förslag som kom upp var att K-konsult ville bygga om vattentornet till kontors- och 
konferenshus. Detta förslag skulle ändra tornet då det bland annat skulle förses med 13 ny 
bjälklag, på fasaden skulle de största ingreppen ske. Enligt förslaget skulle huskroppen förses med 
en tillbyggnad i glas på husets västra sida vilken skulle inrymma his, detta möjliggjorde större 
lokaler. Förslaget innehöll även en ide´ om att förse tornet med en restaurang i toppen. Nya fönster 
skulle också behöva tas upp i fasaden. Mening var inte att alla företag skulle ha en plats här 
permanent utan att man skulle hyra in sig till större konferens lokaler vid behov. Detta förslag blev 
inte heller verklighet. (Hjortstig 2004) 

Norrköpings kommun beställde en rapport av A Jonson konstruktionsbyrå 1986 där man främst 
har försökt att få reda på om den befintliga väggen kan bära upp nya mellanbjälklag. Delar av den 
rapporten kan man läsa om i kapitlet Konstruktionen av vattentornet där jag beskriver de olika 
förslagen som var intressanta. (Hjortstig 2004) 

På HSB visade man ett intresse i att bygga 
bostadsrättslägenheter i tornet. SIAB kom 1984 
med ett förslag om en totalentreprenad av små 
bostäder. Men HSB insåg att kostanden skulle bli 
allt för stora per kvadratmeter. Den enda chansen 
var att man skulle kunna bygga flera lägenheter på 
ett plan. En sådan lösning blev det också, HSB 
bestämde sig för att bygga mindre 
studentlägenheter, sex lägenheter på varje plan. 
Detta förslag la de fram 1996 och det första mötet 
med arkitekten hade HSB 3 juni 1997. 
Ombygganden startade inte förrän 1999 då HSB 
hade kommit överens med länsantikvarien och 
grannarna. Den blivande projektledaren på HSB 
Lars- Erik Hjortstig la fram förslaget om att de 
skulle handla upp all entreprenad själva och på så 
sätt kunna spara pengar, detta gjorde HSB men 
kunde ändå inte få ekonomin att gå ihop. Man 
beslöt senare att bygga ändå. Om de inte gjorde 
någonting skulle bygganden förfalla och kanske till 
och med behöva rivas. Enligt (Hjortstig 2004) går 
de med förlust varje år på vattentornet.  

3.2.4 Resultatet av ombyggnaden  
Hösten 2001 var bygget klart och HSB hade då 
skapat ett student boende som bestod av ett nästan 
hundra år gammalt vattentorn. Vattentornet hade nu 
fått 13 nya våningar med totalt 54 stycken 
lägenheter. Lägenheterna utgörs av ettor och tvår, 
på två plan har även lägenheterna loft. På 
bottenvåningen finns samlingsrum och en mindre 
pub. Byggnaden förseddes med två hissar, med 
hissen i mitten kan man förflytta sig från 

Figur 7 Det nya vattentornet 
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bottenvåningen till tak plan meddans den andra hissen endast går till våning nummer 13.  

Huset har även en nödtrappa som går genom hela huset för att möjliggöra en eventuell utrymning 
vid brand samt strömavbrott. För att kunna montera de 48 nya fönstren var de tvungna att ta upp 
nya slitsar i fasaden. När man idag tittar på byggnaden är det svårt att se att det finns 48 nya 
fönster monterade, detta måste vara ett bra betyg på att arkitekten gjort ett bra jobb för att 
minimera skillnaden på exteriören från original fasaden. Bygganden hade redan från början många 
fönster och dessa var byggnaden tvungen att behålla för stadsarkitekten. De gamla fönstren är inte 
av samma kvalité som de nya vilket medför vissa problem idag,  bland annat kondens. (Hjortstig 
2004) 

Om man befinner sig i någon av lägenheterna så upplevs de inte så runda, detta beror troligen på 
att ytterväggen i en lägenhet utgör en liten del av den totala cirkeln. De flesta lägenheterna har en 
standard takhöjd på 2,4 m men i lägenheterna på plan 13 har arkitekten låtit taket få sin fullhöjd 
vilket gör att de gamla takbalkarna syns. Ytterdörren till tornet är också original vilken behölls vid 
ombyggnationen. Vissa delar av de nya väggarna på bottenplanet kommer från den gamla 
innerväggen som tornet bestod av. Men det var svårt att återanvända det gamla teglet då murfogen 
hade bra hållfastighet, teglet gick sönder innan man hade lyckats dela på murteglet.   

3.2.5 Kort om de olika planen 
Nedan görs en enklare beskrivning av de olika planen samt dess användningsområden. 

3.2.5.1 Plan 1 
På plan ett finns den nya entrén som delvis är uppbyggd av det gamla teglet från innermuren. Här 
finns också rum som pub, teknikrum samt gemensamhets utrymmen. Här ses även rester av de 
gamla vattenrören som gick upp till tanken då tornet fungerade som vattenreservoar. 

3.2.5.2 Plan 2-7 och13  
Dessa plan är i stort sett lika, de har en fördelning på fem stycken ettor samt en tvåa. Rummen är 
ca 25 m2 stora och innefattas av en hall med kök, badrum och ett större rum.    

3.2.5.3 Plan 8-9 och 11-12 
Dessa planen skiljer sig från de övriga då de har fått en extra våning i form av ett loft. 
Lägenheterna får ett trevligt ljusinsläpp då man har fönster från golv till tak. Bottenvåningen har 
samma planlösning som de övriga. De här lägenheterna är tänkta för två studenter.  
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4 Ombyggnad av kulturhistoriska  
I detta kapitel kommer en beskrivning av de problem som uppkom vid ombyggnaden av de två 
projekten, vad gäller kulturhistoriska miljöer. Detta kapitel skulle från början inte behandlas men 
efter att ha kommit i kontakt med olika personer i de två projekten, kunde jag inte utelämna denna 
punkt då den påverkat byggnationen av de två objekten i en stor utsträckning. 

4.1 Ombyggnad av Kulturhistoriska miljöer  

4.1.1 Inledning  
Byggnadernas samspel med omgivande bebyggelser och naturmark har vuxit fram under lång tid 
och formar idag ett rikt stads- och kulturlandskap. De byggnader vi finner är ett resultat av sin 
trakts kultur och stilideal och berättar om sin tid, även om inte alla hus är specifikt 
kulturhistorikiskt värdefulla. Att äga eller förvalta ett hus innebär ett kulturhistoriskt ansvar. 
Husen måste underhållas så att värdena finns kvar för kommande generationer. Hur den byggda 
miljön behandlas är av allmänintresse. Vissa byggnader och områden är särkilt värdefulla från 
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässiga eller konstnärliga synpunkter eller så ingår det i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär. För att skydda dessa byggnader finns omfattande 
lagstiftning. (Björk och Reppen 2000) 

4.1.2 Lagen   
Alla byggnader skyddas enligt lagen mer eller mindre men det är oftast vid ombyggnad av äldre 
byggnader som det uppstår meningsskiljaktigheter, ofta ser byggherren funktion före möjlighet att 
bevara det gamla och fina i bygganden enligt (Hertz 2004). Det finns olika lagstadgade nivåer av 
skydd för att bevara bebyggelsen vilka jag kommer gå igenom senare. 

4.1.2.1 Byggnadsminne 
Det högsta skydd en byggnad eller byggnadsmiljö kan ges är att den klassas som byggnadsminne 
enligt kulturminneslagen. En byggnad som får denna märkning är synnerligen unik i sitt 
kulturhistoriska värde. För dessa byggnader ska det finas skyddsföreskrifter och en plan som 
beskriver hur byggnaden ska vårdas och underhållas. I detaljplanen får de K-märkning och det är 
ett effektivt sätt att skydda dess miljöer och byggnader. Om man vill skydda ett helt område där 
flera byggnader ingår benämns det som ett riksintresse, enligt Miljöbalken. (Häger 2004) 
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4.1.2.2 PBL Plan och Bygglagen 
Generellt gäller enligt Plan- och bygglagen att all ändring av byggnader ska genomföras varsamt 
och att dess särdrag beaktas och värden tas tillvara. Detta innebär att varje fastighetsägare som vill 
förändra sitt hus har skyldighet att göra ändringar varsamt och med respekt för byggnadens 
karaktär och värden. (Björk och Reppen 2000) 

 

PBL 3 kap 10 § 

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga samt konstnärliga värden tas till vara. 

 

PBL 3 kap 12 § 

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 

(Sveriges Lagar 2004) 

4.1.2.3 Ansökan till färdigtbygglov  
Om ägaren till en fastighet vill förändra en byggnad så måste denne söka bygglov. Det gör 
byggherren vid sitt bygglovskontor i hemkommun. På bygglovskontoret tas beslut i de olika fallen 
medhjälp av de förordningar och lagar som gäller. Om byggherren inte får igenom sin ansökan så 
kan byggherren göra de ändringar som bygglovskontoret föreslår. Men om byggherren anser att 
han inte blivit rättvist bedömd kan det tas upp hos byggnadsnämnden där politikerna sitter, ofta 
hamnar kulturhistoriska och större byggnader där vilket var fallet med både vattentornet samt 
silon. (Björk och Reppen 2000) 

I de fall det handlar om byggnadsminnen så blir länsstyrelsen inkopplad, även länsantikvarie då 
det handlar om äldre byggnader. Det är också till länsstyrelsen byggherren kan överklaga om man 
inte är nöjd med beslutet från byggnadsnämnden. Då bygglovs söks får byggnaden ibland 
påpekanden från olika myndigheter som byggherren måste beakta, det handlar ofta om 
påpekanden från brandförsvaret men även från luftfartsverket då man bygger högre byggnader. 
Granfastigheter har också sin rätt att yttra sig. (Björk och Reppen 2000)        
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4.1.3 Ombyggnad av Vattentornet I Norrköping 
 

I mitten av 70-talet gjorde Norrköpings kommun en inventering av gamla byggnader då kom 
kommunen fram till att det gamla vattentornet skulle få märkningen grönt på den fyraskaliga 
skalan. 

Skalan som finns är uppdelad i: 

 Gul 
 Blå 
 Grönt 
 Rött 

 

Det är svårt att sätta några givna gränser på kriterier som byggnader ska uppnå för att klassas på 
ett eller annat sätt. Man gör en utredning för varje objekt och utifrån det bestämmer man vilken 
”färg” bygganden ska få.  

Idag har vattentornet rödmärkning på skalan detta innebär att man inte får bygga om eller göra 
några stora ändringar på byggnaden. Efter att en byggnad har fått rödmärkning kan det bli så att 
bygganden blir byggnadsminnesförklarad. Men efter att ha pratat med Stadsantikvarie Ann 
Charlotte Hertz så kommer en byggnad som gamla vattentornet inte att bli ett kulturhistoriskt 
minne efter ombygganden. De byggnader som får den typen av märkning är ofta mer orörda. 
(Hertz 2004) 

När det gällde bygglovet på vattentornet så hade 
bygglovskontoret synpunkter på att man skulle 
behålla de gamla fönstren. Byggherren fick inte 
byta ut dem till liknade ny, lika så skulle de nya 
fönstren vara av samma stil som de gamla. De ville 
också att byggnaden skulle behålla stora delar av 
de gamla vattenledningarna som löpte i mitten av 
bygganden som syns på bilden till höger. (Grimsell 
2004) 

Som jag nämnt tidigare fick aldrig de gamla 
fönstren samma kvalité som de nya, vilket medför 
vissa problem idag. De gamla vattenledningarna 
som man ville behålla fick man senare ta bort på 
grund av att utrymmet blev för litet. En bit av 
ledningen finns endast kvar på entré plan.  

Men det som drog ut mest på tiden var 
synpunkterna från grannfastigheten som inte 
godkände ombygganden, diskussionen med dem 
drog ut på tiden cirka ett år vilket medförde en 
kostnadsökning av projektet med cirka 8 %. 
(Hjortstig 2004)   

Figur 8 Bild på vattenledningen 
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4.1.4 Ombyggnad av Spannmålssilorna i Söderköping  
När det gäller ombygganden av silorna i Söderköping har det varit en delad uppfattning om vad 
kommunen ska göra med de tomma silorna. Kommunen och många av Söderköpingsborna har 
velat riva dem medan kanalbolaget har velat ha dem kvar. De boende i huset bredvid har haft 
synpunkter och har själva varit intresserade av att bygga ett nytt hus på marken där silorna står.  

Vad har då silorna haft för kulturhistorisktvärde? Om vi jämför vattentornet i Norrköping och 
silorna i Söderköping så tror nog de flesta att vattentornet är mer värdefullt kulturhistoriskt, men 
så är inte fallet då silorna betraktas som ett riksintresse. Men det är inte själva silorna som gör att 
de blir ett riksintresse utan att de står i närhet till Göta Kanal. Som jag var inne på tidigare blir 
endast hela miljöer klassade som riksintressen. Göta Kanal anses nämligen vara ett riksintresse 
och enligt Mats Levander var det sammanhanget av alla byggnader längst kanalen som gjorde att 
länsantikvarien Bengt Häger hade synpunkter på ombyggnaden. Om man tittar på raden av 
byggnader längst kanalen så kunde man se hur byggnaderna har förändrats med tiden, från början 
hade man en vanlig lada där spannmålet lagrades tills den sista  byggnaden i raden som utgörs av 
de fyra silorna. Detta tyckte länsantikvarien var en bra tidsaxel på hur hamnområdet har förändrats 
med tiden.  

När beslutet fattades på byggnadsnämnden i Söderköping så var de flesta ganska enade om att 
man skulle bygga om silorna till bostäder. Länsantikvarien hade dock synpunkter på hur fasaden 
skulle utformas, han ville nämligen att man skulle minimera antalet fönster för att behålla 
byggandens ursprungliga form. På fasaden som vetter mot kanalen har arkitekten valt att inte ha 
några stora burspråk. (Häger 2004) 

När man ska bygga om en byggnad så handlar det hela tiden om att kompromissa mellan olika 
intressen. Byggnaden som utgör lägenheterna högst upp kan kanske kännas vulgär vid första 
anblicken. Från början hade man en tanke om att fortsätta att bygga de två sista lägenheterna med 
runda väggar. Men det var länsantikvarien som tyckte att man skulle bygga som det nuvarande 
förslaget, med en rektangulär byggnad på toppen. (Levander 2004) 
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5 Konstruktionen av silorna och vattentornet 
I detta kapitel kommer jag göra en beskrivning av konstruktionen av de båda projekten, lite om 
hur de såg ut innan och vilka problem och möjligheter som den befintliga konstruktionen skulle 
ge.  

5.1 Inledning  
Både vattentornet och de fyra spannmålssilorna var från början tänkta att fylla ett annat ändamål 
än bostäder. På grund av detta så blir byggnaderna mer eller mindre lämpande till ombyggnation. 
Aspekter som laster och rivningsproblematik var tvungna att beaktas. Om lasten blir större måste 
grunden och stommen kontrolleras för hållfastighet, ofta är tyngden av lasten inte problemet efter 
som dess byggnaders uppgift har varit att hålla stora massor på ett samlat ställe. Problemet som 
uppstår är att de nya lasterna belastar nya delar av konstruktionen som inte var tänkta att ta last 
från början. Ett annat problem som är vanligt vid ombyggnad av gamla byggnader är att det saknas 
fullständiga ritningar, detta kan medföra att stora kostnader dyker upp under arbetets gång. Vid 
ombygganden av dessa två byggnader ville arkitekterna ta upp nya slitsar i fasaden till fönster och 
dörrar. Ofta kan man placera dessa så att det minimerar belastningen på bygganden, arkitekten 
som ritar upp sitt förslag på plan och fasad tänker inte alltid på detta utan konstruktören får göra 
lite mer komplicerade lösningar än nödvändigt. (Johanssson 2004) 

 

5.2 Befintlig Konstruktionen av spannmålssilorna  

5.2.1 Inledning  
Som jag berört tidigare så hade silorna i 
Söderköping en specielluppbyggnad vilket 
möjliggjorde en relativ lätt ombyggnad till 
bostäder. Man hade inte någon uppdelning av 
fack i silorna vilket gjorde att man inte 
behövde ta hänsyn till dem vid planeringen av 
planlösningen, se figur 9 till höger. Det gjorde 
också att byggherren inte behövde såga upp så 
många hål i betongen för att skapa de rum som 
var nödvändiga för planlösningen. Enligt 
(Wallberg 2004) skulle troligen inte detta vara 
ekonomiskt försvarbart att bygga i en silo med 
mellanväggar på grund av det stora 
bilningsarbetet.   

Figur 9 Snitt på två olika typer av silos 
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Om man tittar på silornas geometriska placering i 
förhållande till varandra så ser man att avståndet i 
X-ledd är större än avståndet i Y-ledd. Detta var 
också en viktig detalj enligt Levander som gjorde 
det lättare att bygga om. Detta utrymme var en 
bra placering för hissen som skulle gå till varje 
lägenhet. Hissen gjordes så stor att transporter av 
möbler blev möjlig i den. Den kom också att bli 
snabb, 1m/s. Om silorna inte hade haft denna 
placering hade ombyggnaden blivit betydligt 
svårare, byggnaden skulle inte kunna ha en så stor 
hiss och om silorna kom att stå lika tätt i X-ledd 
som Y-ledd skulle arkitekten inte kunna placera 
hissen där . I fall detta hade varit fallet hade 
arkitekten varit tvungen att placera hissen i 
ytterkant. Denna lösning hade inte blivit lika 
självklar som den nuvarande. Den lösningen som 
huset idag har känns rätt självklar men det hade 
den inte varit om placeringen hade varit 
annorlunda. (Levander 2004) 

 

5.2.2 Grunden 
Silon byggdes i slutet av 50-talet för att användas som lagerbyggnad till spannmål. För att kunna 
bygga på den plats där den står idag intill Göta kanal var man tvungen att ta hänsyn till det dåliga 
grundförhållandet som råder där. Till den här konstruktionen var man tvungen att påla ner till 
Hälleberget som befinner sig under ett lager lera, detta för att klara lasten på cirka 3500 ton som 
skulle belasta konstruktionen när den var fylld med sitt innehåll. Man använde sig av betongpålar 
för att påla upp betongplattan. Djupet ner till fastberg är ca 30m (Johanssson 2004).  

Om man tittar på konstruktionen av silon så har den i botten sluttande väggar för att man på så sätt 
ska kunna få allt spannmål att ”rinna” ner i mittenskåran där de antingen har en skruv eller ett 
band för att få ut innehållet. Dessa väggar är uppbyggda av betong och kräver stort bilningsarbete 
för att få bort. Vid ombygganden valde arkitekten att behålla den befintliga konstruktionen med 
sluttande väggar i två av de fyra cylindrarna. (Levander 2004) 

 

 

 

Figur 10 Placeringen av de fyra silorna 
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5.2.3 Väggarna ”Glidformsgjutning”  
Som jag nämnt tidigare så byggde man upp silorna med hjälp av glidform. Detta byggsätt hade sin 
början i slutet av 50-talet och silorna i Söderköping vad troligen en av de första i sin region att 
byggas upp på detta sätt. Principen med glidform är att man förflyttar formen till betong vart efter 
betongen har brunnit färdigt till rätt hållfastighet. En av fördelarna med den typens uppbyggnad är 
att man inte behöver bygga form till hela silon utan man förflyttar formen uppåt vart efter 
gjutningen sker. På så sätt sparar man tid och pengar och arbetet flyter på i bra takt. Man använder 
ofta hydraulkraft vid förflyttning av formen. Silornas väggar består av 18 cm tjock betong. 
(Johanssson 2004)  

 

5.3 Vald ombyggnadsmetod av silorna 

5.3.1 Inledning 
I en byggnad finns det mängder av olika lösningar för att klara de normer och krav som finns, det 
skulle var omöjligt att skriva om alla dessa så jag har därför valt att skriva allmänt om de större 
delarna som ingår i de båda projekten. När det gäller silorna så var de betydligt lättare att bygga 
om när det gäller hållfastighet, man hade enligt (Johanssson 2004) en stomme som kunde ta 
lasterna, detta hade man inte vid ombygganden av vattentornet. (Johnsson 2004) 

5.3.2 Lastverkan 
Konstruktionen av silorna utgör en bra bas att bygga på, de är styva och byggda för att klara stora 
laster. Det som konstruktören var tvungen att kontrollera var hur de nya lasternas skulle påverka 
byggnaden. Tidigare hade den största delen av tyngden kommit på plattan men nu skulle lasterna 
fördelas ut på väggarna med hjälp av de ny bjälklagen som skulle gjutas. Den nya tyngden som 
kommer påverka byggnaden uppnår storleksmässigt inte till de 3500 ton som silorna var fyllda 
med tidigare. Problemet vid ombyggnad är att man kan få större punktlaster vilket man måste ta 
hänsyn till, detta fick man bland annat vid hissen och balkongerna, vilket krävde vissa 
konstruktionsförändringar enligt kapitel 4.3.3. (Johanssson 2004) 

Om man fyller en silo med t ex spannmål så får man känslan av att lastverkan blir den samma som 
om man skulle fylla den med vatten. Att trycket mot väggen blir proportionellt med djupet. 
Faktum är att lasten ofta får en ”valvs verkan” vilket kan upplevas när man tömmer en silo i 
botten. Det bildas som ett hålrum i botten vilket medför att lasten ”hänger” på silons väggar. När 
detta inträffar har man i stort sett samma last som uppkommer vid infästningen av bjälklagen. 
(Johnsson 2004) 
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5.3.3 Nya pålar  
Pågrund av att konstruktören fick för stora punktlaster på två ställen så var de tvungna att förstärka 
grunden på dessa ställen. Det var i det nya hisschaktet i mitten och i ytterkanten samt under 
balkongerna där man var tvungen att förstärka med en påle för att ta lasten från pelaren som kom 
från balkongerna. Pålarna från 50-talet var av betong men man valde att använda stålpålar för att 
minimera vibrationerna i marken vid nedslagningen av dem, då dessa har en mindre area. Stålpålar 
är också billigare än betongpålar men klarar en mindre last, i detta fall var det bara frågan om 
mindre laster. (Johanssson 2004) 

5.3.4 Uppsågning av nya slitsar  
Som konstruktionen såg ut när den användes som 
spannmålssilo skulle det inte vara några problem att 
förankra nya bjälklag i fasaden och belasta dem 
med nyttig- och frilast. Men eftersom arkitekten vill 
ta upp hål i fasaden till fönster, burspråk och dörrar 
så var konstruktören tvungen att ta hänsyn till hur 
lasterna kommer. Ofta tänker inte arkitekten på de 
problem som uppstår då de inte placerar fönstren 
rakt ovanför varandra. 

Om vi titta på bilden bredvid kan vi se skillnaden i 
placeringen av hålen. Om vi börjar med att titta på 
lastfall två så är det inga konstigheter, lasterna går 
ner på varsin sida av hålen. Men om vi studerar 
lastfall ett så kan vi se att det har bildats en konsol 
liknade del vilket måste beaktas i konstruktionen. 
Ibland behövs en avväxling för att klara av de laster 
som verkar på väggen. 

 Ett annat problem som uppstod i samband med att arkitekten ville ta upp hål för burspråken var 
att man i princip var tvungen att såga en slits rakt igenom hela silon. Eftersom fönsterhöjden vid 
burspråket i stort var det samma som vägghöjden innebar detta att man inte hade något som höll 
ihop silon, detta löste man genom att gjuta in en HEA-balk som förband mellan väggarna. 
Väggytan som vart kvar mellan de olika våningarna var för lite hållfastighetsmässigt för att klara 
lasterna. (Johanssson 2004) 

5.3.5 Bjälklaget  
I silorna göts sju nya bjälklag. Högst upp fanns det redan en befintlig byggnad vilken redan vilade 
på ett bjälklag av tillräcklig kvalité, där valde konstruktören ändå att gjuta på för att klara av att 
lägga en isolering. I botten där arkitekten valde att bila bort delar av den gamla konstruktionen göt 
man nytt golv, dessa plattor utgör inget problem då de var av bra kvalitet. De övriga sju bjälklagen 
som skulle gjutas måste på något sätt förankras i fasaden. Normalt är detta inget problem då 
bjälklaget vilar på väggen, men eftersom vi har ett skal som står blir inte denna lösning möjlig här. 
Väggarna på silon är tillräckligt tjocka för att klara lasten från bjälklagen men konstruktören måste 
kunna förankra den i väggen. Ofta vid byggnation av bostäder använder man prefabricerade 
bjälklag som t ex håldäck- eller filigranbjälklag, detta för att minska kostnader och byggtid. Detta 
var inte möjligt här på grund av den geometriska formen och att det inte fanns några givna uppslag 
för dessa. Istället blev det platsgjutna bjälklagen vilket innebär att man bygger upp en form till 
varje bjälklag. Man valde sedan att gjuta bjälklaget till alla fyra silorna på samma gång. 

Figur 11 Olika placeringar av slitsar i fasaden 
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Förankringen mellan bjälklag och vägg löste konstruktören genom att borra in armeringsjärn i 
silon på ett c/c-mått av 600 mm detta innebar cirka 50 hål per silo. Innan de kunde bygga upp 
formen behövde de såga upp öppningarna som skulle förbinda de fyra olika silorna. Formen tog 
cirka en vecka att bygga och efter det kvarstod cirka en vecka till armering och dragning av el 
samt vvs installationer. Som jag nämnt tidigare fick de komplettera armeringen med en HEA-balk 
vid de stora öppningarna. Med tanke på att den runda former var det svårare att få till passformen 
ute i kanterna, detta är ett moment som tar lite extra tid jämfört med ett traditionellt bygge. Innan 
entreprenören river formen lät de betongen brinna i cirka tre dygn, därefter revs formen och 
ersättes med tillfälliga stämp. (Andersson 2004) 

5.3.6 Isolering 
På bjälklagen la de en cellplastskiva och ovan på detta lades golvvärme innan de slutligen 
placerade golven. Väggarna isolerades från utsidan med en18 cm tjock cellplast skiva. Här 
uppstod det problem eftersom konstruktionen är rund, de kunde som tur beställa cellplast skivor 
med rätt radie. Utanpå cellplasten pustad fasad. På fasaden finns det inte några större köldbryggor 
då cellplasten är heltäckande. Den fristående byggnaden uppe på taket som utgör plan nio och tio 
byggdes i prefabricerade element, vilka isolerades med vanlig mineralull. (Andersson 2004) 
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5.4 Befintlig konstruktion av vattentornet  

5.4.1 Inledning 
Vattentornet, en tegelkonstruktion, är uppbyggd av 
dubbla skal av tegel upp till upplag för vattentanken och 
med enkelskal till takplattans upplag. Statiskt verkar 
tegelkonstruktionen så att det yttre skalet tar upp lasten 
från taket och sin egenvikt, vid vindbelastning samverkar 
det yttre och inre skalet. Det inre skalets uppgift är att ta 
lasten från den 1500 kbm stora vattentanken. De bägge 
skalen samverkar stabiliserande med varandra vad avser 
knäckning av det inre och yttra skalet. På bilden till 
höger ses en sektion av byggnaden i dess original 
utförande.  (Johnsson 2004) 

5.4.2 Grunden 
Vattentornet står direkt på berget. I mitten hade man 
gjort en kulvert för vattenledningarna upp till tanken. 
Ovanpå detta hade man gjutit ett betong bjälklag. Senare 
visade det sig att kulvertarnas väggar enbart var byggda 
av uppslammade stenar. Man kom också fram till att 
bottenbjälklaget var av mycket dålig kvalitet. Man hade 
bara gjutit ett tunt lager uppe på bergskross som utgjorde 
utfyllnaden inne i grunden. Kransen som tornet stod på 
var i direkt kontakt med berget. (Hjortstig 2004) 

 

5.4.3 Tegel skalen  
Det yttre skalet har en varierande tjocklek, de första 6 
metrarna från grunden har en tjocklek av cirka 77 cm och 
därifrån och upp till takplattans upplag en tjocklek av 
cirka 38 cm. Det inre skalet som bär upp vattentanken 
har en jämn tjocklek av 53 cm. (Johnsson 2004) 

Samverkan mellan skalen sker genom en förbindning 
horisontellt genom betongplattor som har en infästning 
av ett c/c-mått 3-3,5m i höjdled enligt figur 12 och 13. 
Totalt finns det 7 nivåer av dem upp till infästningen av 
tanken. Byggnaden har även en vertikal 
tegelförbindning av totalt 12 stycken vid varje 
förtjockning, utvändig pilaster. På vissa ställen i 
konstruktionen mellan skalen finns genombrytningar av 
den trapp som gick till taket. Nedan visas en bild då de 
river delar av den inre tegelmuren . (Johnsson 2004)  

Figur 12 Sektion av vattentornet 

Figur 13 Snitt av vattentornet 
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5.4.4 Taket    
Takplattan över vatten behållaren är 
en gjuten betongkonstruktion med 
betongbalkar på c/c 1,8 i två mot 
varandra vinkelräta riktningar, enligt 
figur 15. I den ena riktningen är det 
vid varje betongbalk inlagt 2 stycken 
UNP- balkar med höjden 30 cm. 
Över betongbalkarna ligger en 20 cm 
tjock betongplatta som samverkar 
med betongbalkarna. Senare har HSB 
lagt en bädd av sand som de har 
gjutit golvet på. Värmeisoleringen 
bestod original av ett cirka 3 cm 
tjockt lager av kork och ovanpå detta 
en vattenisolering som troligen 
kommit till under renovering 1958. 
Under renoveringen 1958 hade de på 
ytterligare ett lager sand innan man 
göt en platta till, detta kunde man 
konstatera när man började riva i det 
under ombyggnaden år 2000. 

 

Figur 14 Rivning av den inre tegelmuren 

Figur 15 Bild på takkonstruktionen  
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5.5 Olika alternativ på ombyggnad 

5.5.1 Inledning  
Vid en utredning som Norrköpings kommun lät beställa 1986 kom man fram till två olika 
lösningar vad gäller ombyggnaden av gamla vattentornet till bostäder eller kontor. Kommunen lät 
också göra en allmän statusbesiktning av byggnaden, där de bland annat lät göra hållfastighets 
prövningar på det befintliga teglet.  

5.5.2 Ombyggnads alternativ 1  
Det första alternativet som diskuterades var att 
de skulle kunna utnyttja den befintliga 
stommen till de nya mellanbjälklagen. Om de 
skulle kunna göra det var konstruktören 
tvungen att behålla den inre muren för att 
kunna ta hand om lasterna. Den yttre muren var 
för tunn för att klara lasterna från bjälklaget. 
Vanligtvis när man gjuter nya bjälklag mot en 
tegelmur tar man ut slitsar i muren där större 
fästen kan gjuta in. 

Problemet med detta alternativ är att 
byggnaden får stora fönsternischer på cirka 1,9 
m. Detta problem kommer att uppträda på de 
10 första våningarna där man har dubbla 
murar. Det som kommer att hända när man har 
så stora fönster nischer är att man kommer få 
ett begränsat ljus insläpp, lägenheterna 
kommer att bli väldigt mörka. Isolering skulle 
man på detta alternativ kunna placera mellan 
de två skalen. På bilden till höger kan man se 
uppbyggnaden av konstruktionen vid alternativ 
nummer ett. Arean samt diametern syns även. 

 Figur 16 Ombyggnads alternativ 1 
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5.5.2.1 För- och nackdelar med alternativ 1 
Om man hade valt att behålla den inre skalmuren så kunde konstruktören avlasta bjälklaget direkt 
på tegelväggen samt på de nya bärande väggarna eller pelarna invändigt. Enligt (Johnsson 2004) 
skulle man kunna tänka sig ett fribärande bjälklag men på grund av den stora spännvidden 
kommer det krävas större bjälklagshöjd än bjälklag med inre bärning.  

Fördelar 
 

 Värmeisoleringen kan placeras i det yttre skalet. 
 Man behöver inte riva lika mycket och kulturhistoriskt sett behåller man mer av den 

befintliga byggnaden.  

Nackdelar 

 
 Den möjliga bjälklags ytan minskar med ca 550 m2 
 Man har svårt att få ett bra ljusförhållande på de 10 första våningarna. 
 Man kan placera fönstren direkt i ytterväggen till lägenheterna över plan 10 vilket göra att 

de får ett bra ljusinsläpp. 

 

5.5.3 Ombyggnads alternativ 2 
Detta alternativ går ut på att man ska riva den 
inre muren för att komma undan problemen som 
uppstår i alternativ 1, med t ex stora fönster 
nischer. Problemet med att riva den inre muren 
är att man tar bort den delen i konstruktionen 
som är tänkt att ta laster. Konstruktören måste 
därför dimensionera ett nytt stålskelett innanför 
yttermurarna som man kan placera bjälklaget 
på. Konstruktören måste även lösa problemet 
med att bygga ihop det inre och yttre skalet på 
ett rörligt sätt eftersom de kommer få 
krympningar och krypningar i den nya inre 
betongkonstruktionen. Det enda som kommer 
att belasta den yttre muren är takplattan, 
egentyngden och vindlasten. I detta alternativ 
blir spännvidden större och ett fribärande 
bjälklag är svårt att åstadkomma. Man måste få 
stöd medhjälp av pelare, trapphus och hisschakt 
i mitten.    

 

Figur 17 Ombyggnads alternativ 2 
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5.5.3.1 För- och nackdelar med alternativ 2 
Den främsta anledningen till att man skulle välja detta alternativ är att man kommer undan 
problemet med de stora fönster nischerna samt att den totala bostadsytan ökar med cirka 550 m2. 

Det största problemet blir att bygga upp den inre konstruktionen som skulle ta lasterna från de nya 
bjälklagen, man kommer även att behöva göra provisoriska uppspänningar av det yttre skalet i 
samband med rivningen av det inre skalet. I stort kan man säga att för- och nackdelar blir 
omvända jämfört med alternativ ett.  

5.6 Valt alternativ och genomförande 

5.6.1 Inledning  
När dåvarande företaget J & W 
(nuvarande WSP) fick konstruktionen på 
vattentornet. Där tog konstruktörerna 
bland annat del av den utredning som 
Norrköping Kommun beställt 1986. Med 
vägledning av den och arkitektens 
ritningar kom de fram till att den bästa 
lösningen var att gå på alternativt 
nummer två. Detta innebar att man nu 
skulle riva den inre muren som höll upp 
vattencisternen. Detta skulle ersättas 
med en konstruktion av stål pelare enligt 
figur 18. Enligt (Johnsson 2004) så var 
det ett av de svåraste projekten de haft 
om man tittar på de statistiska 
beräkningarna.  

5.6.2 Arbetsgången i stora drag   
Arbetet började med att de var tvungna 
att montera ner den stora vattencisternen 
i mindre delar för att kunna få ut den 
genom dörren. Man tog inte upp något 
hål för transport genom fasaden utan all 
ut och införsel av material skedde 
genom entré dörren. När de hade 
monterarat ned vattentanken bestod 
vattentornet av en stor ihåg cylinder med 
ett inre och yttre skal. Nu bilades det 
inre tegelskalet bort, detta gjorde man 
med hjälp av bilrobotar. Allt eftersom 
man tog bort det inre skalet var de 
tvungna att bygga upp ett stålskelett för 
att kunna hålla samman byggnaden vilket tidigare hade gjorts av samverkan mellan de två skalen. 
Man spände även kors av dragstag, detta för att klara lasterna som tidigare togs upp av bland annat 
innermuren. När de sedan hade fått bort det inre skalet hade man fört bort 600 kbm tegel. Nu 
kunde de börja gjuta de 13 nya bjälklagen. Allt eftersom bjälklagen göts kunde de montera ned det 

Figur 18 Bild på de nya stål konstruktionen 
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tillfälliga stålskelettet, nu hölls nämligen tornet samman av de nya bjälklagen. De stål pelare som 
tidigare hade fungerat som stål skelettet blev nu användbara som stålpelare till bjälklagen. I takt 
med att bjälklagen blev klara började man montera innerväggar och andra installationer. Man 
gjorde även renoveringar av fasaden, taket var också en post som tog längre tid än beräknat. 

5.6.3 Grunden och botten bjälklaget  
Konstruktörerna hade gjort den bedömningen på WSP att de kunde utnyttja den befintliga plattan i 
botten, men det visade sig senare att den var av betydligt sämre kvalité än de anat. Under 
bottenplattan hade man tidigare gjort en kulvert till de vattenledningarna som gick upp i tornet, 
väggarn till denna kulvert var av mycket dålig kvalité och de var tvungna att byggas om, man fick 
även komplettera med några pelare under detta bjälklag då det tidigare bjälklaget enbart hade 
gjutits på bergkross. Annars stod vattentornet på en stor och bred grund som hade direkt kontakt 
med berget under.  Kulverten kom senare att användas till ventilationen. Problemet med grunden 
kom som en överraskning och berodde på bristfällig undersökning och dåligt ritningsunderlag. 
(Johnsson 2004)  

 

5.6.4 Borttagning av den gamla stommen och montering av den nya    
När man skulle ta bort den gamla innerväggen uppstod 
det ett problem där man tidigare hade haft upplaget för 
den gamla vattentanken. Enligt figur 19 till höger uppstår 
en konsol liknande konstruktion som stöds av innermuren. 
När man nu skulle ta bort det stödet så var 
konstruktörerna tvungna att göra en temporär 
upphängning runtom. HSB ville inte ta bort dessa stöd. 
Om de inte skulle ha spänt upp konsolen skulle dessa 
troligen knäcka muren. Man gjorde en uppspänning 
genom att montera förspända vajrar upp till taket som 
konsolen kunde hänga i. Konstruktionen av den tillfälliga 
upphängningen kan man se enligt figur 21. Konstruktören 
valde att ha flera fästpunkter i C och D enligt figur. När 
de sedan hade gjutit det tionde bjälklaget kunde 
konsolerna vila på detta och vajrarna kunde monteras ned.  
(Johnsson 2004) 

Eftersom HSB valde att ta bort den gamla innerväggen 
var konstruktören tvungen att bygga upp en ny stomme, 
det gjorde man genom att placera ut stålpelare i ytter 
kanterna men även mitt på bjälklaget enligt figur 18. De 
två hisschakten och trappschaktet utgjorde också upplag 
för bjälklagen. Om man tittar på figur 21 nedan så kan man se de nya stålpelarna och kulverten.  
Problemet som uppstår när man ska bygga en stomme som till stora delar består av betong är att 
man kan få stora krypningar och krympningar, detta är vanligtvis inga problem eftersom 
konstruktionerna ofta blir fristående. I detta fall får vi problem med detta eftersom konstruktören 
måste förbinda det nuvarande tegel skalet med den nya stommen på grund av knäckningsproblem. 
Man löste detta genom att använda sig av en rörlig infästning som har möjlighet att röra sig i 
höjdled. De tre sista bjälklagen kunde man förankra i tegel fasaden. Idag bär tegel fasaden upp 
taket, tre bjälklag och sin egen tyngd.   

Figur 19 Knäck problem, vid rivning 
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5.6.5 Taket  
Innan renoveringen började hade HSB den uppfattningen att taket var av bra kvalitet, men det 
visade sig under renovering att taket läckte. Detta upptäcktes i samband med gjutningen av 
bjälklaget då det kom stora vattendroppar i betongen, tillfälligt fick de sätta upp en press för att 
skydda den ny gjutna betongen. Det visade sig när de började riva i taket att byggnaden hade stora 
fuktproblem. Man fick göra omfattande renoverings arbete på teglet som hade frusit sönder. Man 
hade också stora rost sprängningar i betongen. Balkarna som låg på taket kunde man behålla men 
man fick ta bort den gjutna konstruktionen över och ersätta den med en ny.  

5.6.6 Innerväggar och installationer  
De nya innerväggarna blir uppbyggda av stålreglar och gipsskivor, ett problem som uppstår är t ex 
montering av en dörr i en svängd vägg och hur de monterade gips skivorna. Allt detta går 
naturligtvis att lösa men det tar längre tid och kostar mer pengar än det skulle gjort vid ett normalt 
bygge. För att kunna kröka gipsen använde man sig av dubbla 6 mm istället för en enkel 12 mm 
vilket normalt används vid uppregling av väggar. (Hjortstig 2004) 

Figur 20 Grunden till vattentornet  
 

Figur 21 Tillfällig upphängning av fasaden 
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5.6.7 Isolering 
Från början saknade byggnaden helt isolering men nu när den skulle byggas om till bostäder var 
den tvungen att isoleras. Här uppstod det ett problem rent byggtekniskt, vanligtvis när man bygger 
upp en vägg av tegel så kan man lämna en luft spalt mellan tegelväggen och den bärande väggen. 
Här kunde man inte skapa en luftspalt då bjälklagen i princip blev ihop gjutna med tegelskalet, 
detta gjorde att de inte vågade isolera fullt ut. Vattentornet har nu en väggkonstruktion med endast 
70 cm isolering. Problemet som skulle uppstå om man hade en tjockare isolering är att man skulle 
få en kondensation till vatten inne i väggen. På ett vanligt hus med luftspalt skulle detta vatten 
ventileras bort men nu när vi saknar luftspalten skulle vattnet leda till problem. Taket har nu 
tilläggsisolerats genom ett nytt lager av isolerskivor, vart efter har det försett taket med en gummi 
spärr och en skyddsduk innan markteglet. 
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6 Arkitekturen av de två byggnaderna  
Detta kapitel beskriver hur de två arkitekterna såg på ombyggnaden av de två projekten. Både 
exteriört och interiör.  

6.1 Inledning  
Både det gamla vattentornet i Norrköping och silorna i Söderköping byggdes på sin tid för att 
uppfylla ett tänkt behov. De skulle i första hand vara praktiska och billiga att bygga, man tänkte 
inte så mycket på deras exteriör. Men allt eftersom tiden gått har de placerats i sin tids byggnads 
sätt. Vattentornet är starkt präglat av sin tids stil, nämligen Jugend stilen som introducerades i 
Sverige i början av 1900-talet. Ute i Europa kallades stilen Art Nouveau men kom att kallas 
Jugend i Sverige och Tyskland. (Sandberg 1992) 

 Silorna i Söderköping kan vara svårare att placera i en stil, för mig känns dem mer som ett stort 
betongskal och som en självklar lösning till hur man ska bygga en silo. Men om man tänker efter 
så passar den bra in i stilen som under perioden 1965 –75, Storskalighet. Det var under de här åren 
som riksdagen bestämde att man skulle bygga en miljon bostäder på ett år, miljonprogrammet. 
Husen blev opersonliga och stora hus av betong växte fram i städerna. Idag bygger man silor 
främst av stål konstruktioner. (Björk och Reppen 2000) 

När det gäller de här två byggnaderna har arkitekten en given yta som de kan disponera, de har få 
möjligheter att påverka ytans storlek och de måste genom en bra planlösning få ut de rum och ytor 
de vill åstadkomma. Det som är speciellt med dessa två byggnader är huskroppens form, den är 
rund. Frågan är om det finns någon möjlighet för arkitekten att utnyttja det eller om det är ett 
problem, det kanske är något helt nytt för arkitekten. En fråga som många ställer sig är frågan om 
möblering, med tanke på att ytterväggarna är runda. Båda arkitekterna tycker att de runda formen 
är optimal då man inte får några outnyttjade hörn, man får ut maximal aria ur en sådan 
kroppsform. För att få en bra uppfattning om vad arkitekterna tyckte har jag träffat dem för en kort 
intervju. 

6.2 Gamla Vattentornet 
Arkitekten till ombyggnaden av vattentornet i Norrköping är arkitekten Lars Brunskog han var 
även med och ritade om vattentornet i Linköping som hans farfar ritade från början. Lars 
Brunskog kom i kontakt med projektet i samband med att PEAB utlös en totalentreprenads tävlan 
om tornet. Deras förslag ansågs vara det mest intressanta att försöka genomföra. Senare blev det 
som känt HSB som genomförde en delad entreprenad där Brunskogs arkitekt fick arkitekturen på 
ombygganden.  (Brunskog 2004) 
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6.2.1 Exteriör 
Arkitekten har varit försiktig när det 
gäller exteriören, stor antikvarisk hänsyn 
har tagits till tornet. De sju översta 
våningsplanen har tornets original 
fönster och dess fasadmur är helt intakt. 
För att få dagsljus utan att ta upp nya 
fönsteröppningar förses planen 8 och 9 
samt planen 11 och 12 med entresoler.  

Fyra våningsplan i Tornets midjeparti 
har försetts med nya symmetriskt 
placerade fönster av trä med spröjsning, 
profilutformning, fönstersmygmått samt 
solbänkar av kalksten lika befintliga. 
Entrén har handikappanpassats genom 
att befintliga trappsteg tagits bort och 
Tornets inre golvnivå har anpassats.  

 

Fasaden restaurerats i sin helhet med 
utbyte av skadade tegelstenar och 
plåtdetaljer samt målning av 
fönstersnickerier och befintlig entréport. 
Utvändiga träfönster restaureras samt 
kompletteras med nya innerbågar. Även 
vissa skyltar och bänkar mm har 
återanvänts i Tornets nya funktion. 
Sammantaget har stor omsorg lagts 
under projekteringen för att bevara 
detaljer som fortsättningsvis saknar 
funktion, att ta speciella antikvariska 
hänsyn vid tegelfasad, fönster, portar, 
solbänkar, plåtdetaljer mm. (Brunskog 
2004) 

6.2.2 Intrigören 
En ambition vid studentlägenheternas inre utformning har varit att skapa en känsla av att bo i ett 
runt torn. Därför följer innerväggarna den cirkulära formen. Den cirkulära formen understryks 
redan i hiss/trapphushallarna. När man befinner sig inne i en lägenhet uppfattas inte den runda 
känslan av rummet vilken är mer påtaglig i Söderköping, detta beror på att man inte upplever hela 
cirkeln från en punkt. Trots begränsade och olika fönsteröppningar har samtliga lägenheter en 
acceptabel ljusföring. Genom special ritade respektive noga utvalda inredningsdetaljer typ av skåp 
och pentry fungerar även de små lägenheterna för en student. HSB har önskat ett minimum av 
bärande innerväggar för att enklare möjliggöra eventuell framtida ombyggnader.  

Gestaltningsidén är att leda den boendes/besökandes tankar, även vid mötet med tornets inre, till 
dess ursprungliga funktion och karaktär. Vid förändringarna av tornets inre har två mäktiga 
vertikala svarttjärade vattenrör av gjutjärn med tillhörande flänsar bevarats. Arkitektens första 

 Figur 22 Bild på vattentornet efter ombyggnaden 
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tanke var att dessa rör skulle gå från entréplanet och till plan 12 där de ursprungligen slutade inne i 
vattentankens övre del. Mellan de båda rören skulle en glasad hiss placeras. När man sedan åkte i 
hissen skulle man uppleva de båda rören i hela sin ursprungliga längd. Nu kunde arkitekten p g a 
utrymningsmöjligheter inte bevara dessa två rör, utan det enda som finns kvar av dem är den del 
på entréplanet.   På bottenplanet har den dämpade cirkulära tegelrums stämningen återskapats 
genom att återanvända ursprungligt tegel från den rivna cirkulära innervägg, vilka bar 
vattentanken. Den övre halvvåningen som finns i lägenheterna på plan 8 och 11 har försetts med 
ett räcke i bjälklagsframkant, det är originalräcke som fanns runt vattentankens övre del som 
arkitekten valt att återanvända. (Brunskog 2004) 

6.3 Silorna 
Arkitekten men även en av 
initiativtagarna till ombyggnaden av 
silorna är Mats Levander. Som 
arkitekt att betrakta är Mats en 
person som tycker om att ta tag i lite 
udda projekt och från början fick han 
idén med silorna från en vän som 
tyckte att man borde bygga en 
roterande restaurang på taket, kan 
tilläggas att han kom från USA.  På 
en byggnad som vattentornet var han 
låst till storleken på planen och hans 
slutliga val av planlösning blev klar 
ganska fort. (Levander 2004) 

 

6.3.1 Exteriör  
Levander har försökt att behålla de 
ursprungliga formerna på byggnaden, 
mot kanalen har han valt att inte ha 
lika många burspråk, detta för att 
göra sig bättre påmind om vad 
byggnaden används till tidigare. 
Länsantikvarien Bengt Häger ville 
därför att han skulle minimera antalet 
fönster på bygganden, men även han 
insåg ganska fort att ingen ville bo i 
ett sådant hus. Som det ser ut nu så 
har man flera fönster som kommer 
att gå från golv till tak vilket kommer 
ge ett bra ljusinsläpp och fin utsikt. 
Idén om burspråken fick Mats 
Levander från en annan byggnad som 
han stött på, han tror det kommer bli 
en bra känsla när de boende står på 
dem och ser de runda väggarna som 
försvinner runt en på båda sidorna. Figur 23 Bild på silorna efter ombyggnaden  
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Balkongerna fick samma runda form som silorna och passar bra mellan de två silokropparna. 
Byggnaden på taket var ingen självklarhet från början, när arkitekten presenterade förslaget för 
länsantikvarien hade han byggt på silon två våningar med en rund kroppsform. Länsantikvarien 
kom då med förslaget om den nuvarande formen av en rektangulär huskropp, tidigare hade det 
stått en enplans rektangulär byggnad där. När Levander nu valde att ha en rektangulär byggnad 
skapades fyra altaner till de två lägenheterna högst upp. Fasaden på silorna kommer att isoleras 
och därefter putsas i en varm gulbeige ton. Takpåbyggnaden och plåt detaljerna kommer att 
utföras i aluzink. Entrén kommer att få ett naturnära sedumtak mot den gamla trä silon. 

 

6.3.2 Intrigören  
 Det kanske mest spännande är att se hur arkitekten har löst planlösningen inne i silorna. Här 
kommer jag bara ta upp allmänna punkter som gäller för samtliga plan, vill man ha en bättre bild 
av varje plan så finns det under punkten 2.1.4. I stort kan man säga att de flesta lägenheterna ser 
likadana ut med undantag för de två etagelägenheterna högst upp. Arkitektens vision var att skapa 
en öppen planlösning av vardagsrum och kök. Levander vill med detta skapa ett rum där familjen 
kan vara samlad vid matlagning och vistelse. I detta rum kommer känslan av de runda väggarna 
vara mest påtaglig. Detta rum kommer utgöras av en silokropp. Den andra delen av lägenheten 
kommer innefatta två sovrum och ett badrum. De två första lägenheterna kommer även att ha ett 
tredje rum, då efterfrågan efter dessa lägenheter var stor. I denna del av lägenheten kommer man 
troligen inte uppleva de runda väggarna på samma sätt som i den andra delen då rummen här blir 
ganska små. En del har valt att ta bort ett av rummen i denna del just för att få en öppnare 
planlösning. Arkitekten hade också som förslag att man skulle kunna ha svängda väggar inne i 
silon men denna lösning var det bara en familj som valde. Själv tyckte han om denna lösning då en 
rund vägg utnyttjar arean maximalt. Han tro att de svängda väggarna oroar folk på grund av 
svårigheten med möblering, en plan vägg bli alltid lättare att möblera mot. Takhöjden kommer att 
bli 2,55m vilket är en relativt vanlig takhöjd, arkitekten skulle kunna tänka sig en högre takhöjd 
men tillägger att arean på dessa rum måste vara större. Man skulle kunna tänka sig en annan 
takhöjd i det stora rummet och man hade från början en takhöjd på 2,75 med det gick inte att 
genomföra då plushöjderna vart fel.  
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7 Slutsats  
Efter att ha kommit i kontakt med de olika personerna som varit delaktiga i de två olika projekten 
har jag fått en bra bild av hur dessa byggnader har förvandlats från lagringsbyggnad tills idag två 
vackra bostadshus. Det finns en del punkter som berört båda byggnaderna medans andra punkter 
varit mer intressanta och unika till något av de två olika projekten.  

En punkt som gjort det möjligt att renovera båda dessa byggnader har varit deras speciella läge i 
förhållande till den övriga stadsmiljön. Idag byggs denna typ av lagringsbyggnad inte lika centralt, 
vilket kanske främst berör spannmålssilos. Vi kan i andra delar av landet se liknande byggnader 
vilka ännu inte har renoverats till bostäder ofta beror det på att deras geografiska läge inte 
stämmer överens med befolkningens önskemål om lämplig bostadspunkt.  

 Båda byggnaderna har hela tiden varit en speciell del av stadsmiljön vilket också gjort att 
ombyggnaden har berör många personer. Innan beslut om ombyggnad tagits har det för båda 
projekten varit en diskussion om vad byggnaderna i framtiden ska användas till. Från början ville 
man både med vattentornet i Norrköping och spannmålssilon i Söderköping göra byggnaderna 
tillgängliga till allmänheten genom att bygga om dem till Hotel och museum. Båda dessa idéer och 
många andra har fallit på den ekonomiska biten.  

Byggnaderna har varit kulturhistoriskt intressanta både från kommunen, landsting och statens sida. 
Detta har gjort att processen innan byggnationen kom igång tagit längre tid samt att vissa delar av 
byggnaden kvalitetsmässigt blivit sämre. Dessa två punkter verkar vara återkommande då man 
väljer att renovera kulturhistoriska byggnader, enligt de personer jag pratat med. Dock tycker jag 
att arkitekten och konstruktören lyckats lösa dessa punkter bra, då man fortfarande idag kan se vad 
byggnaderna använts till innan renoveringen. Detta resultat ser jag som ett tecken på ett bra 
samarbete mellan de inblandade parterna. 

Konstruktionsmässigt fanns det stora skillnader mellan byggnaderna och byggnadstekniskt är det 
vattentornet i Norrköping som varit intressantast att studera. För detta projekt fanns olika 
lösningar medans lösningen för silorna i Söderköping var mer given. Man ska ändå poängtera att 
det för båda projekten fanns lösningar som inte tillämpas vis traditionell husbyggnation. Vid 
renoveringen av vattentornet var konstruktören tvungen att lösa många problem som dök upp 
under projektets gång vilket inte var fallet i Söderköping. För konstruktören Max Johnsson på 
WSP i Norrköping var detta ett av de svåraste projekten han genomfört vilket säger en hel del om 
dess komplexitet då Johnsson ses som en mycket skicklig konstruktör, detta kan jag själv bekräfta 
då jag jobbat med honom på WSP.   

Idag tror jag att de flesta personer både i Norrköping och Söderköping tycker att de två nya 
byggnaderna ersätter de två tidigare på ett angenämt sätt. Två tidigare ganska tråkiga miljöer har 
idag förvandlats till en plats där människor kan leva och umgås .  

Jag hoppas och tror att flera byggnader av typerna ovan beskrivna i framtiden kommer att ta 
samma resa som dessa två projekt har tagit.         
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