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Sammanfattning 

Örebro kommun är en expanderande kommun och i takt med att befolkningsmängden i 
kommunen ökar, krävs även utbyggnad och uppdatering av befintliga system och 
samhällsfunktioner, däribland det kommunala vattenförsörjningssystemet. 
 
I dagsläget finns i kommunen en högreservoar med en kapacitet på knappt 9 tm3 fördelat 
över en befolkning på ca 130 000 brukare. Tanken är att den nya högreservoaren, som 
Örebro kommun har för avsikt att uppföra, ska fungera som en ersättare till den befintliga 
reservoaren.  
 
Fastigheten, Nikolai 3:160, är belägen utanför Adolfsberg och är en del av ett i dagsläget 
obebyggt område men som dock är under utveckling. De omkringliggande markområdena 
står i begrepp att bebyggas med bostäder under en inte allt för avlägsen framtid. 
Reservoaren ska vara ett landmärke för kommunen, den ska även utföras som 
skyddsobjekt. I den här rapporten undersöks därför om det är möjligt att inkorporera en 
öppen utställning och café för allmänheten i anslutning till den skyddade reservoaren, för 
att få fastigheten att upplevas som mindre dold och på så vis också få en tydligare gräns 
mellan skyddat och öppet område. Föreningen mellan områdesskydd och bostadsområde 
ska ske på ett estetiskt tilltalande vis. 
 
Det har varit särskilt viktigt att gestaltningen utförs på ett sådant sätt att reservoarens 
klimatskal uppfyller givna krav på U-värden, att den är arkitektoniskt tilltalande och att 
projektet utförts i enlighet med gällande regler för skyddsobjekt. 
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Abstract 

Örebro municipality is an area that has been under constant expansion during the last 
couple of years, and has seen a large increase in its population. To cope with a high influx 
of new inhabitants, the old water distribution system needs to be improved and developed 
accordingly.  

A significant part of the water distribution system is the existing water reservoir, 
“Svampen”, for which there is a need for a successor. This report deals with the creation 
and development of a water reservoir that can work both as a supplement and a successor 
to the existing one. 

The water tower will serve as a landmark for the community but it also features an area 
open to the public, with an exhibition and a café. The idea is to incorporate the public 
space with the protected area, to make it less obscured. 

The property for the reservoir, Nikolai 3:160, is situated just outside of Adolfsberg and is 
part of a larger development area.  

To achieve the technical requirements, the reservoir has to be designed according to a 
technical report developed by Norconsult AB in collaboration with the municipality of 
Örebro. It is especially important that the reservoir is designed in such a way that satisfies 
the given requirements regarding u-values and that it is aesthetically pleasing. 
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Förord 

Vi har utfört vårt examensarbete på 15 hp inom utbildningen Byggteknik 
och design på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Campus Haninge. Arbetet har utförts på 10 veckor och behandlar 
gestaltningen av en högreservoar på uppdrag av Örebro kommun. 
 
Arbetet har utformats på så sätt att vi har kunnat utnyttja våra kunskaper från 
utbildningen på bästa sätt men framförallt så har fokus legat på att införskaffa nya 
kunskaper och dra lärdom av dessa under projektets gång. 
 
Vi vill skänka ett stort tack till Zeev Bohbot och Per Lilliehorn, arkitekt på Lilliehorn 
Konsult AB för det stöd och erfarenhet som de bidragit med under projektets gång. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Örebro är en stad som kontinuerligt växer, staden har i dagsläget den största 
befolkningsökningen i Sverige utanför de tre storstadsregionerna. Vartefter att 
staden växer måste då också stadens befintliga försörjningsystem uppdateras för 
att kunna bibehålla nödvändig kapacitet.  

Örebro kommun har därför för avsikt att uppföra en ny vattenreservoar, som 
kommer att fungera som en ersättare till kommunens befintliga högreservoar. 
Kommunen har för detta ändamål därför utlyst en internationellt öppen 
arkitekttävling – ”Svampens arvtagare” för gestaltningen av reservoarens synliga 
klimatskal. 

I dagsläget är tomten inte bebyggd, utan består endast av skogsmark. En del av 
tomten ligger dock inom detaljplanelagt område, vilket möjliggör byggnationen av 
ett vattentorn.  

1.2 Uppgift 
Enligt förfrågningsunderlaget så vill kommunen ha hjälp med att undersöka hur 
man på bästa sätt skall utföra och gestalta ett klimatskal för en ny vattenreservoar. 
Att utforma ett skyddsobjekt som samtidigt ska fungera som  en mötesplats, på ett 
så attraktivt sätt som möjligt. Byggnadsverket ska vara ett landmärke som kan 
skänka någonting till samhället. 

Baserat på tävlingens riktlinjer ska vi lägga fram ett förslag på gestaltningen av 
reservoaren och dess förankring till tomten. 

1.3 Syfte 
Klimatskalet till högreservoaren ska även utformas så att det uppfyller 
kommunens krav gällande miljövänliga material med hänsyn till klimat, biologisk 
mångfald, giftfri miljö, vatten och god bebyggd miljö. 

1.4 Mål 
Målet är att presentera ett övergripande gestaltningsförslag på reservoaren, 
bestående av illustrativt presentationsmaterial, rapport och tillfredsställande 
förlagshandlingar, baserade på en 3d-modell av gestaltningsobjektet.  

3d-modellen kommer att utarbetas i BIM-program, huvudsakligen ArchiCAD. På 
denna modell kommer sedan förslagshandlingarna baseras, rapporten ska på ett 
utförligt sätt beskriva tillvägagångssätt, gestaltning, konstruktion och tekniska 
aspekter. 
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Reservoaren är tänkt att bli ett landmärke för kommunen, därav ställs det höga 
krav på gestaltningen och vattentornet bör vara estetiskt tilltalande och förhöja 
omgivningens helhetsintryck. 

1.5 Avgränsning 
Arbetet kommer i mångt och mycket att följa de tävlingsspecifika kraven i största 
möjliga mån, dock så kommer vissa avsteg från tävlingsprogrammet att göras. De 
största avstegen som kommer att utföras är dels den öppna, publika delen, som 
kommer att fungera som en utställning med ett eventuellt kafé och dels att den 
satta höjdbegränsningen kommer överskridas. 

För att uppnå de tekniska funktionskraven ska den nya reservoarens 
skalkonstruktion utföras i enlighet med en funktionsteknisk rapport, framtagen av 
Norconsult AB i samarbete med Örebro kommun. 

1.6 Metoder och material 
 Studiebesök - Inventering av både skyddsobjekt och vattentorn kommer att utföras 

och utvärderas i rapporten. 

 Litteraturstudier - Dokument från kommunen, informationssökning samt övrig 
litteratur som kan länkas till ämnet. 

 Utbildning - Material från tidigare kurser och föreläsningar. 

 Modellering - Modellering kommer huvudsakligen att utföras med hjälp av 
Archicad. 

 Rendering/bildredigering – Renderingar kommer utföras i Archicad med hjälp av 
CineRender, och sedan bearbetas i Photoshop. 

1.7 Förväntade resultat 
Resultatet förväntas vara ett komplett tävlingsförslag, dock något mindre 
djuplodande än ett officiellt tävlingsförslag då projektet utförts under begränsad 
tidsperiod och med begränsad erfarenhet. Arbetstid beräknas även gå åt i periferin 
till programvarurelaterade problem och litteraturstudier etc. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

Detta examensarbete är utfört av två studenter från KTH:s program Byggteknik och design 
med arkitekturinriktning. Examensarbetet bygger till stor del på kunskaper som erhållits 
under följande fördjupningskurser: 

Kristian Falk 

Arkitektur, Byggnadstekniken 7,5 hp 

Arkitektur, Skissprocessen 7,5 hp 

Johanna Orest 

Arkitektur, Byggnadstekniken 7,5 hp 

Ljus, akustik och design 7,5 hp 

Ett axplock av de kunskaper som vi har kunnat tillgodogöra oss av inom detta projekt är 
användande och utformning av lokalprogram, brandskyddsprojektering och övergripande 
gestaltningsfrågor.  

Utöver dessa fördjupningskurser har kunskaper gällande framförallt byggteknik, 
samhällsplanering och materiallära tillämpats. De byggtekniska delarna av projektet rör 
främst byggdelar, detaljer och klimattekniska frågor. Basala kunskaper om vattnets roll i 
samhället, vattentryck och vattendistribution erhölls i kursen Samhällsplanering. 

Kunskap gällande skyddsobjekt och vattentorn har hämtats från bland annat Svenskt vatten 
och länsstyrelsen.  

Andra nämnvärda källor som utgör de teoretiska referensramarna för detta projekt är 
jordbruksverket och boverket.  
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3 NULÄGESBESKRIVNING  

Den för byggnation tilltänkta fastigheten, del av Nikolai 3:160 (se figur 1), ägs av Örebro 
kommun och är i dagsläget obebyggd och bevuxen av blandskog. Tomten är relativt flack 
med maximalt 4m höjdskillnad och omgärdas av två vägar; Glomman och 
Lundagårdsvägen.  

 

Figur 1-2 t.v. Karta över Örebro, bild hämtad från tävlingsunderlag t.h. Vattentornet Svampen i Örebro, bild hämtad från 
tallbacken.net 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till bostadsområdet Adolfsberg. I övrigt finns i 
dagsläget ingen byggnation i närheten av fastigheten, däremot finns långtgående planer 
på att bebygga angränsande områden med bostäder i framtiden. God tillgänglighet till 
planområdet finns för fotgängare, bilister, cyklister samt via kollektivtrafik. Planförslaget 
utgår från områdets redan väl utbyggda infrastruktur. Vattenledningar kommer dock 
byggas fram till planområdet. 

3.1 Befintligt vattenförsörjningssystem 
I dagsläget innefattar vattenförsörjningssystemet i Örebro två stycken reservoarer. Den 
ena reservoaren är belägen vid Skråmsta vattenverk och utgör lågreservoar för 
dricksvattnet efter verkets behandlingsprocesser. Den andra vattenreservoaren återfinns i 
vattentornet Svampen och är ansluten som genomströmningsreservoar till stadens 
centrala lågzonsnät.   
 
Svampen utgör en viktig del i den befintliga vattendistributionen och som landmärke, 
vattentornet Svampen är ett världsvida känt byggnadsverk som stod klart år 1958. 
Tornets hattdel inrymmer en restaurang såväl som en stor utsiktsterrass. Under den 
publika delen finns högreservoaren för dricksvattnet. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0zZTrko_NAhXEQpoKHYdgDo8QjRwIBw&url=http://www.tallbacken.net/porslinsbloggen/?p=6663&bvm=bv.123664746,d.bGs&psig=AFQjCNFAnrqyP8OTIYMFy1nevZ1crlCwJQ&ust=1465156329803208
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3.2 Av Norconsult vald plats 

3.2.1 Rörnätstekniska aspekter (utdrag ur tävlingsprogram) 
 

Konsultföretaget DHI har i en utredning bedömt en plats vid Glomman som 
den bästa av ett antal studerade alternativ. Platsen ligger vid södra kanten av 
lågtryckszonen i stadens centrala rörnät.  
 
Ledningsnätet kommer att kompletteras med anslutningsledningar fram till 
reservoaren. Ledningarna kommer att ansluta till tomten från västsydvästlig 
riktning. 

3.2.2 Byggtekniska aspekter 
 

Det är fördelaktigt ur byggekonomisk synpunkt om topografin utnyttjas på så 
sätt att byggnadens höjd över mark kan minimeras. Området vid Glomman 
ligger relativt högt på krönet av en förkastningsbrant strax söder om 
stadskärnan. Enligt planering ska fyllnadsmassor nå upp till en beräknad nivå 
mellan +65-67 i RH2000. Därmed kommer omfattande arbete med 
fyllnadsmassor att vara tvunget, upp till 5m över befintlig marknivå kan 
komma att krävas för att uppnå de eftersökta kraven. 
 
Stora laster kommer att föras ner till grunden, dels från tunga byggnadsdelar 
och dels från vattnets tyngd. De geotekniska förhållandena bör därför vara 
goda. Vid den föreslagna platsen förekommer berg i dagen, huvudsakligen i 
form av rundade hällar.  
 
Geotekniska undersökningar har utförts på tomten för att kartlägga bergytans 
läge och överlagrande jords mäktighet och karaktär.  

3.3 Detaljplan 
Tomten är en del av Nikolai 3:160, normalt planförfarande. Inga riksintressen 
berör fastigheten och ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs utföras.  

Enligt detaljplanen eftersträvas funktionsblandning för minskade transporter och 
ökad mänsklig aktivitet, detta gäller framförallt området i och kring Adolfsberg, 
där en blandning av bostäder, handel och andra verksamheter eftersträvas. Förbud 
råder för trafikutfart mot Glomman i tomtens norra del. 

3.4 Problem vid befintliga vattentorn. 
Vattentorn är en vital del av samhällets infrastruktur, därför är det viktigt att de 
kan uppfylla sin funktion ostört. De problem som i värsta fall kan förväntas vid 
vattentorn är sabotage, skadegörelse och terrorism. De vanligast förekommande 
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skadorna kan dock tänkas vara vandalism i form av klotter. Med hänsyn till 
vattentornets betydelse för samhället  uppförs vattentorn som skyddsobjekt. 
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4 FAKTABAKGRUND 

4.1 Vattentorn 
Vattenreservoarer har två huvudsakliga funktioner; att magasinera vattnet i ett 
distributionssystem och att jämna ut de tryck- och förbrukningsvariationer som uppstår i 
systemet. Att maganisera vatten är en vital funktion, framförallt med hänsyn till 
eventuella driftstörningar som kan antas uppkomma i ett vattensystem. 

Vattentryck räknas bland annat i mvp - meter vattenpelare. Minsta rekommenderade 
vattentrycket i byggnader ska alltid vara 25 mvp. Det erforderliga trycket erhålls sedan 
genom addering av: marknivå + hushöjd (ex antal våningar x 2,8 m) + rekommenderat 
minsta tryck 25 mvp 

4.1.1 Historia 
Vattenbyggnadsverk har en lång historia, redan vid år 0 var antikens Rom 
försörjt av fjorton akvedukter som antas ha haft en samlad kapacitet på 1000 
l/person och dygn. Utgrävningar i Pompeji visar också på att många bostäder 
hade egna separata varm- och kallvattenledningar indragna. Efter Romarrikets 
fall och in på medeltiden så behölls mycket av kunskapen om vattenförsörjning 
i Europas kloster. Ett nära exempel var Alvastra kloster i Östergötland som 
hade indragna blyledningar för vatten i varje klostercell. 

I modern tid var London och Hamburg två städer som tidigt integrerade en 
viss vattenförsörjning i stadsplaneringen, detta var redan på 1200-1300-talet. I 
norden var Köpenhamn och Malmö tidiga med att börja bygga 
vattenförsörjning på 1500-talet. Stockholm började först i mitten av 1800-talet.  

Utvecklingen under 1800-talet och framåt har accelererat kraftigt, då man 
snabbt upptäckte att allmänhälsan i städer förbättrades drastiskt när de lokala 
brunnarna slutade att användas.  

På senare tid har utvecklingen gått mot att använda ytvatten som källa, istället 
för grundvatten. 

Figur 3 Illustration över tryck i ett vattendistributionsnät, bild hämtad 
från föreläsningsmaterial i Samhällsplanering, Tommy Giertz. 
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4.1.2 Typer av vattentorn 
Vattenreservoarer klassificeras vanligen utifrån placering eller användning, 
nedan följer några av de vanligast förekommande reservoartyperna: 

Högreservoarer - Reservoarer som placeras på sådant höjdläge att vatten kan 
avledas med hjälp av självfall. 

Lågreservoarer - I lågreservoarer måste vattnet pumpas ut, de placeras därför 
oftast i anslutning till ett vattenverk. 

Hydrofor - En trycksatt lokal behållare som kan fungera som ersättare för 
reservoar i mindre anläggningar. 

Vattentorn - Fristående, upphöjd vattencistern. 
 
Markreservoar - Reservoar som placeras direkt på eller i mark. 

4.1.3 Variationer i vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen i ett system varierar både under dygnet och mellan olika 
årsperioder, därför kvantifieras vattenförbrukningen och sammanställs i 
diagram där man kan utläsa olika maximivärden under olika tidsperioder. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐻𝐻ö𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ä𝑔𝑔𝑔𝑔𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑙𝑙ä𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑝𝑝𝑟𝑟 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑢𝑢𝑀𝑀𝑢𝑢𝑙𝑙𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀
 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑟𝑟𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑝𝑝𝑟𝑟 =
𝐻𝐻ö𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑢𝑢𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑢𝑢𝑀𝑀𝑙𝑙 𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀

𝐺𝐺𝑢𝑢𝑀𝑀𝑝𝑝𝑢𝑢𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑟𝑟𝑀𝑀 𝑀𝑀ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
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4.2 Skyddsobjekt 

4.2.1 Vad är ett skyddsobjekt? 
Ett skyddsobjekt är en byggnad som omfattas av särskilda bestämmelser 
gällande ökat skydd mot terrorism, sabotage, rån och spioneri. 
Bestämmelserna innefattar vanligtvis även tillträdesförbud för obehöriga, samt 
i vissa fall avbildningsförbud. 

Regering eller av regering utsedd myndighet har rätt att besluta angående 
skyddsobjekt. Försvarsmakten kan besluta i frågor som berör deras 
anläggningar och tillgångar. Även Länsstyrelsens kan besluta i enlighet med 
skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) om en byggnad 
ska uppföras som skyddsobjekt, genom att göra en utförlig intresseavvägning.   

4.2.2 Skyddslag (2010:305) 
Skyddslagen innehåller bestämmelser om åtgärder för förstärkt skydd mot 
bland annat byggnader, områden och andra objekt. En kort sammanfattning av 
paragraferna: 

 §1-2 Beskriver lagens syfte och ändamål. 

 3-6§ Skyddsobjekt. 
Paragraferna beskriver mer ingående vad som faktiskt kan nämnas som 
skyddsobjekt. 

 7-8§ Innebörden av ett beslut om skyddsobjekt. 
Konkreta begräsningar som gäller för skyddsobjekt t ex tillträde och 
avbildningar. 

 9-17§ Bevakning av skyddsobjekt. 
Beskriver vilka extra befogenheter en skyddsvakt har vid bevakning av 
skyddsobjekt. Detta kan till exempel innebära beslut om avläsning, 
omhändertagande eller visitering. 

Figur 4 Vattenförbrukning under ett dygn, bilden är hämtad 
från föreläsningsmaterial i Samhällsplanering, Tommy Giertz. 
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 18-24a§ Beslut om skyddsobjekt. 
Beskriver t ex vilka som kan besluta, vilken omfattning och över vilken 
tidsperiod det kan gälla. 

 25-28§ Skyddsvakter. 
Beskriver vilka krav som gäller för att kunna godkännas som skyddsvakt, 
och även va som kräv för att få godkännandet tillbakadraget och 
tidsbegränsningar. 

 29§ Tystnadsplikt 
Specifikt vad som gäller för skyddsvakten. Och hänvisning till (2009:400) 
för övriga. 

 30-21§ Ansvar 
Beskriver straffpåföljd. 

 32§ Förverkande 
Ger rätt att förverka uppgifter, material och objekt som använts för brott 
mot denna lag. 

 33§ Överklagande 
Vart och vilka som kan överklaga ett beslut. 

4.2.3 Konstruktionskrav för skyddsobjekt 
Generellt ska vattenreservoarer uppföras i skyddsklass 2 och skall uppfylla SSF 
200, utg. 4 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Detta betyder att väggar, tak 
och andra konstruktioner som bildar ett skyddande skal ska ha en mer robust 
konstruktion för att klara av ett visst mekanisk våld utan att ge vika. Som ett 
exempel så är stålplåt ett krav i träregelväggar.  

För mer djupgående information se bilaga 1. 

4.2.4 Klotterskydd 
Det finns många sätt att undvika vandalism i form av klotter, både 
konstruktionsmässigt och genom retroaktivt applicerade metoder. Om risken 
för klotter och skadegörelse antas vara överhängande, så kan det vara lämpligt 
att beakta detta problem redan under byggprocessens startfas och 
projekteringsskede.  
 
Det första man bör ta i beaktning är att det finns många olika typer av klotter, 
som alla kräver olika förutsättningar. Till de vanligaste hör de mindre och 
snabbt utförda, så kallade ”taggar”. Dessa kan utföras på några sekunder och 
kräver oftast inte någon större yta. Risken att råka ut för dessa kan därför antas 
vara större i mer tätbefolkade områden och aktiva delar av samhället, på grund 
av den knappa tidsåtgången för att utföra dessa. Större graffitimålningar 
behöver oftast en större sammanhållen yta och tar längre tid att utföra, detta 
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betyder att de oftast utförs på platser som är mindre aktiva under någon del av 
dygnet.  
 
Det finns en uppsjö av metoder och tillvägagångssätt för att förhindra 
skadegörelse, antingen genom att från början planera och utforma en yta som 
inte lämpar sig för klotter, alternativt så kan man applicera olika ytor som är 
motståndskraftiga mot t ex sprayfärg och tusch.  

Olika typer av skydd 

Målade klotterskydd 
Det finns i dag en stor mängd av olika klotterskydd som kan appliceras på olika ytor. 
Oftast så är de uppdelade i två grupper; permanenta och offerskydd. 

Offerskydd 

Offerskydd är oftast vaxbaserade och bildar en knappt synbar hinna på fasaden, vilket på 
så sätt hindrar klotter från att tränga in i fasaden. Vaxhinnan kan sedan lätt avlägsnas 
tillsammans med klottret genom hetvattentvätt. När vaxet och klottret avlägsnats, måste 
ett nytt skydd appliceras. 

Permanent skydd 

Det finns många olika modeller av permanenta skydd. Grundprincipen ligger i att en 
kemtålig yta som hindrar klotter från att tränga in i fasaden appliceras. Denna yta kan 
sedan tvättas ren från klotter med kemiska ”klotterbortagare”. Ytan tål att tvättas många 
gånger.  
 
Beroende på vilket skydd som används kan det vara bra att ha vissa saker i åtanke, såsom 
om ytan från början måste vara tät och slät eller om skiktet måste vara diffusionsöppet, 
för att inte förorsaka fuktskador på t ex hus. 

Fysiska klotterskydd 
Det är också möjligt att bygga sig till en viss säkerhet mot klotter, tanken är i regel att 
skapa en yta som inte lämpar sig att klottra på. För detta finns olika sätt att gå tillväga, 
beroende på vilket kapital, krav på utseende och andra parametrar som begränsar 
utförandet. 

Galler 

Ett sällan vackert men snabbt och enkelt sätt att förhindra klotter, ett metallgaller (likt ett 
armeringsnät) monteras ett par decimeter från ytan som ska skyddas. På detta sätt ser 
ytan relativt orörd ut från avstånd. Gallret hindrar sprayfärg att appliceras kontrollerat 
och tuschpennor blir begränsade av gallrets rutor. 



     
     
 
 
 

 21 (45) 
 

Spaljéer 

Spaljéer fungerar på ett liknande sätt som galler fast mer heltäckande och oftast utförda i 
trä. Dessa är inte lika diskreta och täcker oftast ytan visuellt. Här är det istället spaljéns 
regelbundna hål och mellanrum som skapar en ovilja att klottra, då det försvårar 
möjligheten till att skapa något sammanhängande. 

Växter 

Ett annat effektivt sätt att motarbeta klotter på, är att använda växter som klotterskydd. 
Detta görs på bästa sätt genom att anlägga en tät rabatt framför ytan eller att skapa en 
grön växtbeklädd vägg. 

 

4.3 Studiebesök 
Ett antal platsbesök har utförts i detta projekt för att skapa ett bättre helhetsintryck av 
uppgiften, samla in kunskap samt för att få inspiration till det egna utförandet. 

4.3.1 Skyddsobjekt  

Kaknästornet 
Kaknästornet är ett skyddsobjekt som är öppet för allmänheten. Det färdigställdes 1967 
med syftet att fungera som centrum för radio- och TV-kommunikation.  

Framför tornet finns en stor parkering för besökare och en busshållsplats, i resterande 
riktningar finns skogsområden. Gångstråk finns från alla håll. Högst upp i tornet finns en 
utsiktsplats, restaurang och kafé. Ytterfasader utformade i omålad betong. 

Tomten avgränsas mot naturen med dubbla staket och elstängsel runt om. Området är 
också kameraövervakat. 

Figur 5 Exempel på skadegörelse på Hallundareservoaren 
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Bällsta radartorn  
Bällsta radartorn är ett skyddsobjekt där tillträdesförbud och fotoförbud för allmänheten 
råder. Tornet omges av dubbla staket och taggtråd. Området är kameraövervakat och 
ligger väl avskilt från områden med mycket folk i rörelse, uppe på en kulle.  

Tornet färdigställdes år 1964 och liknar en golfboll på en peg i utförandet. 

 

Figur 6 Utföring med dubbla staket och taggtråd vid Bällsta radartorn 

4.3.2 Vattentorn  

Nybyhovsreservoaren 
Nybyhovsreservoaren ligger högt belägen på en kulle utmed Essingeleden, nära 
Liljeholmen. Den är utformad som en kloss med mycket stor ytarea, en hög mast och 
verkar vara utbyggd i flera omgångar.  Fasaden består av omålad betong, det går också att 
skönja mönster i fasaden på den till synes modernare delen av reservoaren. 

Reservoaren omges av ett enkelt staket med taggtråd. I anslutning till reservoaren finns 
en parkering, bostadshus och en promenadväg sträcker sig hela vägen runt omkring. 

 
 

 

Figur 7 Nybyhovsreservoaren 
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Hallundareservoaren 
Hallundareservoaren är en av de modernare reservoarerna  som undersökts i detta 
projekt. Området ligger dolt och är omgärdat av skog, endast en väg leder fram till 
reservoaren. 

Inget staket finns, istället är här staketet inkorporerat i reservoarens fasad, på så vis går 
det att ta sig ända fram till fasaden. Fasaden är vitfärgad med diverse missfärgningar och 
viss skadegörelse. Inget klotterskydd verkar finnas. 

Runt omkring reservoaren är marken stenbelagd så att man kan lätt kan ta sig runt och 
vilket gör det svårare för växter och träd att växa i närheten av fasaden. 

Figur 8 Tillgänglighet runt Hallundareservoaren 

Tensta vattentorn 
Tensta vattentorn är en högreservoar i omålad betong, belägen på en plats där den är 
synlig från E18. Området omges av natur och bostäder, en promenadväg går förbi 
reservoaren. Inget staket finns för närvarande, då det verkar vara under pågående 
omkonstruktion, området är dock kameraövervakat. 

Figur 9 Hallundareservoaren 
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Sundbybergs vattentorn 
Sundbybergsvattentorn uppfördes på tidigt 1910-tal och används inte längre som 
vattentorn utan används främst till kafé och kontorsverksamhet. Tegelfasad utformad i 
nationalromantisk stil. 

Samlad analys av platsbesök 
Det anses vara eftersträvansvärt att finna en lösning som minimerar användandet av 
avskräckande skydd i form av stängsel, elstaket och taggtråd. 

Ljusa ytor förstörs och missfärgas lätt, klotterskydd är önskvärt. Det vanligast 
förekommande fasadmaterial som används för de vattentorn som undersökts är betong. 

Tillgängligheten bör vara god runt om, växter och träd bör förhindras från att växa fritt 
tätt intill fasaden. 

  

Figur 10 Tensta vattentorn 

Figur 11 Sundbybergs vattentorn 
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5 GENOMFÖRANDE 

5.1 Faktainsamling 
Kunskap och information som berör projektet har erhållits genom studier av kommunens 
dokument, äldre examensarbeten, internet, kursmaterial från tidigare kurser i 
utbildningen samt via ett antal studiebesök. 

5.2 Skissprocess 
Reservoarens placering på tomten har enligt tävlingsunderlaget utförts på ett så 
fördelaktigt sätt som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska kraven. Det har varit 
eftersträvansvärt att hålla cisternens höjd över marken så låg som möjligt. Tomtens 
topografi utnyttjas därför väl, då den tilltänkta platsen ligger förhållandevis högt på 
krönet av en förkastningsbrant. 

Under skissprocessens första skede framtogs flera olika idéer med varierande resultat 
genom diskussion och skissning. Idéerna bedömdes utifrån genomförbarhet, estetik och 
hur väl de gick att anpassa efter de olika tävlingskraven. 

Formgivningen av reservoaren begränsades av cisternernas dimensioner och dess 
cirkulära form samt vissa riktlinjer för begränsningar i höjdled. För att reservoaren ska 
kunna fungera som ett landmärke krävdes en unik gestaltning som samtidigt skulle knyta 
an till platsen och den praktiska funktionen. Det var även viktigt att kunna föra in ett 
skyddsobjekt mitt i hjärtat av ett tilltänkt bostadsområde, utan att det skulle inge ett 
avskräckande intryck med höga staket och taggtråd. En idé var därför att försöka 
kombinera skyddsobjektet med någon typ av utställning eller samlingsplats. 

 

Figur 12-13 Första skisserna tar form 

Det nästa steget i den kreativa processen handlade om att välja ut det bästa alternativet 
och att undersöka denna idé på ett djupare plan. 

5.3 Volymmodelleringar 
För att vidare undersöka den utvalda idén så utfördes 3D-modelleringar med hjälp av de 
digitala verktygen ArchiCAD 19 och Sketchup 2015. Genom att  modellera tomtens 



     
     
 
 
 

 26 (45) 
 

topografi var det lättare att visualisera konceptet och hur reservoaren skulle kunna 
anpassas till tomten och dess omgivning. 

Modelleringsprocessen gav även en bild av hur gestaltningen bättre skulle kunna utföras 
och ett preliminärt lokalprogram för entreprenaden kunde därigenom upprättas. 
Lokalprogrammet utformades i syfte att skapa en tydlig målbild och riktlinjer för 
projektet. 

 

Figur 14-15 Volymmodellering  

De olika aspekter som undersökts är vilka problem och svårigheter som finns med olika 
konstruktioner och hur man på bästa sätt kan undvika dessa problem, samt analys av 
olika byggnadsmaterial för att kunna fatta ett välunderrättat beslut angående material. 

5.4 Modellering 

 

Figur 16-17 Tidiga illustrationer på bärverk och hus. 

Bärverket anpassades efter vattencisternerna och idéer kring sfärens insida började ta 
form. Kafét skulle ha en så öppen konstruktion som möjligt med mycket balkonger och en 
utkiksplats. 
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Figur 18-19 Insidan anpassas och tar form. 

Insidans karaktär ändrades och anpassades kontinuerligt under projektets gång. En stor 
del av markytan avsattes för odlingar och en gräsmatta.  

Sfären har försetts med två ingångar; en serviceentré och en besöksentré. Den 
inkommande vägen från söder upp till serviceentrén måste kunna nyttjas av en kranbil 
för eventuellt underhåll och leveranser. En parkering för besökare anläggs i anslutning till 
besöksentrén. 

Figur 20 Illustrationsplan 
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5.5 Förslagsprioriteringar 

Materialval  
Konstruktionen måste enligt vår analys skyddas mot forcering, klimatpåfrestningar och 
brand. Konstruktionen bör därför uppvisa en godtagbar beständighet mot detta. En 
jämförelse utfördes därför av de olika materialen för att ta reda på vilka material som 
hade egenskaper som krävdes för projektet. Materialet ska även ha lång livslängd och 
bidra till en god ekologisk- och miljövänlig hållbarhet. 

Betong 
Betong består av ballast, vatten och cement. Tryckhållfastheten hos betong varierar efter 
vattencementtalet.  

De vanligaste beständighetsproblemen för betong gäller frostangrepp, 
armeringskorrosion och kemiska angrepp. 

Stål  
Konstruktionsstål är en legering av mestadels järn och kol. Stålets egenskaper varierar 
därför kraftigt med mängden kol som ingår i stålet. Konstruktionsstålen indelas därför i 
olika grupper (CEN-standard) beroende hur hög andel legeringsämnen de innehåller. 

Stål är elastiskt och dess arbetskurva följer Hooke's lag. Vid låga temperaturer riskerar 
stålet att drabbas av sprött brott. Ingen risk för korrosion i luft såvida RF ej överstiger 
60%. 

Trä 
Träet består av en splint, kärna, märg och bark och har en säregen anisotrop uppbyggnad 
där det finns tre olika huvudriktningar med olika hållfasthet. 

Trä är ett poröst material som kan absorbera mycket fukt, porositeten erbjuder även god 
värmeisolerande förmåga. 

Trä är känsligt mot biologiska angrepp såsom insekter, svampar och mögel, det måste 
därför skyddas med hjälp av ett så kallat konstruktivt träskydd.  

Glas 
Glas är ett hårt amorft material med en hög tryckhållfasthet och låg böj- och 
draghållfasthet, vilket gör det mycket sprött. Glas har en hög kemisk resistens och låg 
tålighet mot höga temperaturer. 

5.6 Anpassning till tävlingskrav 
Reservoarytorna som står i direkt kontakt med dricksvattnet har utförts i armerad betong 
utan tillsatser och formolja, detta för att materialet inte får påverka vattenkvaliteten 
nämnvärt.  
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Mellan hela reservoarens utsida och skalet så måste det finnas utrymme för inspektion 
och underhåll av vattentanken. Utrymmet kommer att utnyttjas som 
installationsutrymme för att förse reservoaren med belysning, larm och ventilation etc. 

På vindsbjälklaget ska det vara ståhöjd, 2 m minimum vid manluckor och minst 1 m i 
ytterkant så att hela utrymmet är inspekterbart. Utrymmet ska förses med larm. 
Takkonstruktionen måste även hindra vatten från att läcka in. 
 
De avsteg som gjorts från tävlingskraven gäller framförallt den öppna delen för 
allmänheten samt höjdbegränsning. Trots att det finns en publik del ska säkerhetskraven 
för skyddsobjekt inte påverkas. 

Dimensioner 
Huvudmått för vattencisternen har angivits i tävlingsprogram, där innerradien satts till 19 
m och det mellanliggande inspektionsutrymmet har en bredd på 3,8 m. Reservoarens 
höjd räknas vara ca 15 m. 

Måtten för klimatskalets ytterdiameter bör enligt tävlingunderlaget vara mellan 50-60 m. 

 

Figur 21 Vattencisterner, bild hämtad från tävlingunderlag. 

5.7 Alternativa förslag 
Under projektets startfas utarbetades en rad olika idéer över hur byggnaden skulle 
utföras. Många av dessa idéer ratades dock tidigt med hänsyn till dålig genomförbarhet.  

Den enklaste av de modeller som skissades fram var att utforma endast ett klimatskal 
utanpå cisternen och istället gå djupare in på olika byggnadsmaterial. Ett sådant förslag 
skulle ligga mer i linje med tävlingsprogrammet.  
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6 ANALYS 

6.1 Miljö och hållbarhet 
I utförandet av projektet har hänsyn tagits till Örebros miljömål och det utarbetade 
miljöprogrammet. I miljöprogrammet ställdes höga krav på klimat, biologisk mångfald, 
giftfri miljö, vatten och god bebyggd miljö.  

För att uppnå miljökraven har materialen valts ut med hänsyn till deras livslängd och 
estetik såväl som deras beständighet mot fukt, klimat och brand.  

6.2 Markfyllning 
Markuppbyggnaden kommer att ha en mycket hög mäktighet, drygt 5-6 meter, det är 
därför viktigt att gestalta den på ett lämpligt sätt. Markfyllnaden utförs med sprängsten 
och makadam.  

6.3 Material 
För ett hållbart byggande så spelar valet av material en central roll, därför har miljö- och 
hälsoskadliga material undvikits i projektet. De material som har valts ut i projektet är 
framförallt trä, glas och betong.  

De byggmaterial som har använts har en teknisk livslängd på minst 50 år för att kraven 
gällande god hållbarhet och miljö ska uppnås. 

6.4 Fasadmaterial 
Det stod klart redan i ett tidigt skede att valet av fasadmaterial skulle ha en mycket stor 
estetisk inverkan på det slutliga resultatet. Det fasadmaterial som har valts är glas och trä. 



     
     
 
 
 

 31 (45) 
 

Glas och trä är material med god beständighet och lång livslängd. Träet har använts i 
form av limträbalkar som stommaterial. Limträbalkar anses ha en mycket god 
beständighet ur brandskyddssynpunkt. Det är ett lättarbetat material med en högre 
bärförmåga än både stål och betong i förhållande till sin vikt. 

Den grund som vattencisternerna och det yttre skalet står på utförs i betong. På denna 
betonggrund angörs sedan bärverket med hjälp av stolpskor. Bärverket sammanfogas 
med vinkelbeslag 60°. 

I projektet har passivhuscertifierad spröjsfasad använts. Fasaden består av trippelglas 
med så pass goda isoleringsegenskaper att U-värden så låga som 0.70W/(m²K) kan 
erhållas. Glaset kan göras upp till 82 mm utan att det inskränker på designfriheten. Glas 
är inte heller ett material som lämpar sig för klotter och har bättre ljusgenomsläpplighet 
än t ex akryl eller polykarbonatplattor. 

Figure 22 Vinkelbeslag Figure 23 stolpskor 



     
     
 
 
 

 32 (45) 
 

 

Figur 24 Schüco FW 50+.SI glasdetalj 

6.5 Belysning 
Belysning utförs med LED. Fördelarna med att använda LED-belysning är många, 
framförallt så är de energisnåla, billiga i drift och kräver lite underhåll. LED-belysning 
kan även användas utomhus. Belysningsarmaturen fästs på bärverket för maximal effekt, 
samt inuti sfären på lämpliga ställen. Skymningsreläer kan också utnyttjas för att minska 
energiförbrukningen. Skenet för belysningen har en varmvit kulör, andra färgalternativ är 
också möjliga. 

6.6 Klimatskal och vägguppbyggnad 
I tävlingsprogrammet fanns specifika krav gällande reservoarens klimatskydd och 
värmetekniska egenskaper. Ett klimatskydd fungerar som vindskydd, fuktskydd, 
värmeisolering och för att hålla lufttätt.  

Det skal som omger reservoaren det vill säga det inre skalet, består av 500mm  armerad 
betong och fungerar också som ett inre skalskydd.  

U-värdet anger hur väl en byggnadsdel isolerar. Värmegenomgångskoefficient för en 
konstruktion beräknas genom att mäta temperaturdifferensen över konstruktionen. 

U-värden för vattentornets klimatskal bör vara: 

 0.95 för väggar 
 0.70 för tak 

 
Glaset uppfyller som tidigare nämnt dessa U-värden, ytterligare beräkningar för U-värden 
gällande reservoarens inre skal finns redovisade i bilaga 2. 
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6.7 Skyddsåtgärder 
Utöver att fungera som klimatskal, fyller limträbalkarna och glaset som utgör sfärens 
bärverk en funktion som yttre skalskydd, då det hindrar obehöriga att ta sig in på 
området. Det inre skalet är tidigare nämnt en homogen betongvägg, vilket är en 
godtagbar konstruktion för skydd mot forcering. 
 
Besöksplanet anses ligga på så pass hög höjd gentemot vattencisternerna att ingen 
avgränsning mellan det yttre och det inre skalet krävs. Vattencisternerna med tillhörande 
teknikutrymmen kommer inte heller att kunna nås via utrymningsvägar från den publika 
delen. 
 
Trots att besökare tar sig in genom en entré som finns på samma plan som 
vattenreservoarerna, kommer dessa vara ordentligt avskilda från varandra för att 
förhindra människor att ta sig in till teknikutrymmen och andra skyddade utrymmen.  
 
Hela reservoarområdet kommer också att övervakas digitalt. 

6.8 Brandskydd 
 Byggnaden kommer att ligga på brandsäkert avstånd från annan byggnation. 

 Installationsschakt, hissar och trapphus utförs som egna brandceller. 

 Bestämmelser som reglerar brandskydd i detaljplan: 

Brandvatten 
Brandvattenförsörjningen i området skall anpassas till gällande riktlinjer. Om 
brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska 
fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med 
erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoarer. 

 Inget servitut för utrymning krävs. 

 Personantal, dimensioner, material och användning: 

Lokalen dimensioneras för ett personantal på 75-100 personer och används som 
utställningsyta och för kaféverksamhet. 

 Verksamhetsklass 2A   

Verksamhetsklass 2  5:212 i BBR  Lokaler och Samlingslokaler mm. 

• Inte god lokalkännedom 
• Vakna personer 
• Kan själva sätta sig i säkerhet 
2A <150 personer 
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 Byggnadsklass 2 

Följande byggnader med två våningsplan bör utformas i lägst byggnadsklass 
Br2: 

– Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas in i 
brandsektioner av högst denna storlek genom brandväggar i brandteknisk klass 
enligt avsnitt 5:562. 

6.9 Gestaltning 
Den inspiration som ligger till grund för gestaltningen har hämtats från Buckminster 
Fullers geodetiska kupoler och Étienne-Louis Boullées aldrig uppförda hyllning till Isaac 
Newton. Projektet har dock inte utgått från att renodla den sfäriska formen, utan istället 
har sfären kompletterats med utanpåliggande funktioner. 

Det genomgående temat i projektet har varit att jobba utifrån ett evighetsperspektiv och 
med den science-fiktionliknande känslan som byggnationen av en sfär medför, därav har 
byggnaden fått namnet Aniara. Att äntra sfären ska kännas som en transcendental 
upplevelse där tid och rum upphör att existera. En plats där människor kan mötas och 
njuta av miljön och de egenodlade grödor som serveras i caféet, samt lära sig om vattnets 
kretslopp genom den utställning som kommer att finnas tillgänglig för allmänheten, för 
att synliggöra vattnets vitala funktion i samhället. Att skapa en plats som de boende i 
området kan känna sig stolta över och som förhoppningsvis skänker någonting tillbaka 
till samhället. En miljö som har goda förutsättningar för mänsklig aktivitet. 

Reservoarens gestaltning och utförande har arbetats fram med målet att kombinera ett 
skyddsobjekt med ett landmärke som samtidigt har en anknytning till omgivningen och 
dess praktiska funktion. Att ta fram en form som går i samklang med tomtens något 
triangulära form. 

6.10 Lokalprogram 
Ett preliminärt lokalprogram utarbetades för reservoaren, vilket underlättade utförandet. 

Skyddade delar 

 Reservoar 1 
19 m invändig radie, 15 m hög. väggtjocklek ej bestämd, preliminärt 400 mm 

 Reservoar 2 
19 m invändig radie, 15 m hög. väggtjocklek ej bestämd, preliminärt 400 mm 
 

 Teknikutrymme 
3,8 m brett utrymme mellan reservoarerna, även källarplan. Förses med två 
våningsplan med kommunikation emellan. Hiss för person/material transport 
(1,7*1,2m) från markplan och upp, spiraltrappa till alla plan. I alla bjälklagen 
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utförs ca 2 m breda öppningar för hiss och trappa. Outnyttjad yta i öppningarna 
fylls ut med demonterbara durkplan. Övre planet, jämns med reservoartaket, 
utförs i sin helhet som durkbjälklag. 
 

 Krans- inspektions område 
Reservoarernas utsida ska vara åtkomlig för inspektion. 
Ett öppet utrymme krävs därför mellan reservoarerna och byggandens ytterskal. 
Utrymmet förses med längsgående bryggor, belysning, ventilation, larm, mm.  
Mellan reservoarerna och ytterskalet lämnas ett minst 0.8 m brett fritt utrymme 
för fuktavledning, isolering och inspektion. Utrymmet förses med gångbryggor i 
två plan som nås via luckor/dörrar från mellandelen.  
Stående stålrörsramar monteras för infästningen av bryggorna och 
ytterväggselementen. 
 

 Skal- termiskt skal 
Ska innesluta reservoaren, teknikutrymmet och kransområdet. Svenskt vattens 
”Råd o riktlinjer för fysiskt skydd för dricksvattenanläggningar” ska följas, Skalet 
ska utföras med följande U-värden: 
*0.95 för väggar. 
*0.70 för tak. 
 

 “Vindsbjälklag” 
Taket ska förläggas så högt att ståhöjd erhålls på vindsbjälklaget, 2 m min vid 
manluckor, minst 1 m i ytterkant så att hela utrymmet är inspekterbart. Utrymmet 
ska förses med larm. Takkonstruktionens last tas ner på balkarna i underliggande 
reservoartak. 
 

 Serviceingång 
Entréplanet förses med dubbeldörrar åt byggnadens båda sidor. Entréerna 
kompletteras dessutom med låsta gallergrindar som extra skalskydd i 
betongkonstruktionen.  
 

 Ventialtionsrum 
ca 150 𝑢𝑢2 
 

Offentliga delar 

 Ingång/entré 
ca 50 𝑢𝑢2 

 Café 
ca 150 𝑢𝑢2. Bör rymma 50-75 personer 
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 Café 
ca 60 𝑢𝑢2. Lättare beredningskök. Omklädningsrum. Personal-WC. Avfallsrum. 
Städrum.  

 Odlingsplats 
ca 150 𝑢𝑢2 

 Utsiktsplats 
ca 60 − 70 𝑢𝑢2 

 Utställning 
ca 150 𝑢𝑢2 

 WC 
ca 5 𝑢𝑢2 
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7 SLUTSATSER 

Att utforma byggnadsverk av denna magnitud är ett stort ansvar gentemot samhället; att 
hitta en så attraktiv lösning som möjligt. Reservoarens utformning måste skänka något 
positivt tillbaka till samhället, skapa välmående och positiva associationer hos de boende i 
området. Det ska vara en plats för människor att mötas och inspireras.  

En annan viktig aspekt är att reservoaren ska ge området en identitet, samt att återspegla 
och förmedla de framtidsvisioner som Örebro kommun har för den växande staden. 

Den sfäriska formen är uppseendeväckande och avvikande på ett positivt sätt, vilket är 
några utav de attribut som efterfrågats.  

För att kunna föra in ett skyddsobjekt i ett bostadsområde så måste områdesskyddet 
utföras på ett så anspråkslöst sätt som möjligt. Byggnadens yttre skal kommer därför att 
fungera både som avskärmning för obehöriga att ta sig in på området, såväl som ett 
klimatskal som skyddar reservoaren mot kyla, vind, nederbörd och andra påfrestningar.  

Att det yttre skalet även har en inbyggd staketfunktion gör att området känns mer 
inbjudande och inte lika otillgängligt. Detta är viktigt i ett bostadsområde, då reservoaren 
kan upplevas som en gemensam tillgång istället för något avskräckande. En transparent 
glasfasad kan också ha en liknande effekt, då det blir lättare att ha uppsikt och objektet 
inte upplevs som lika stort och klumpigt. 
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8 FÖRSLAG 

Reservoaren har utformats som ett klot, vilket är en form som ansågs gå i samklang med 
tomten på ett estetiskt tilltalande sätt. Utanför finns en parkering för besökare och en 
vändplan för leveranser och varutransport.  

Entréplanet är planet där vattencisternerna är belägna, entrén är därför avskild från dessa 
utrymmen, en hiss tar istället besökarna därifrån upp till besöksplanet som utrustats med 
en trädgård, kafé och en utställningsyta. Eftersom att sfären utformas som ett växthus 
kommer en stor del av inomhusytan att avsättas för växt- och grönsaksodlingar. 

För att kunna integrera byggnaden mer socialt i omkringliggande samhälle så har även en 
scen anlagts i anslutning till en amfiteaterliknande trappa, där det passar att året runt i 
ett sommarklimat lyssna på till exempel uppträdanden och debatter. 

Det kafé som finns på besöksplanet är luftigt utformat med flera balkonger, utkiksplatser 
och en större terrass. Huset är tre våningar med kaféverksamhet och enklare 
beredningskök i bottenplan, här finns även WC, omklädningsrum och soprum i 
anslutning till serviceentrén. På andra våningsplanet finns bord som tillhör 
kaféverksamheten och en utställningsyta där allmänheten kan lära sig mer om vattnets 
kretslopp, vilket knyter an till byggnadens praktiska funktion. Högst upp finns 
utkiksplatser där besökare får beundra sfären i sin helhet. 

Byggnationen av en sfär medför många tekniska problem, framförallt ur 
ventilationssynpunkt. Då byggnaden kommer att utföras i ett transparent material så 
kommer temperaturen inomhus att bli mycket hög under sommarhalvåret. Byggnaden 
kommer att vara för stor för att endast ventileras genom självdrag och ett fläktsystem 
måste därför installeras, således krävs även öppningsbara luckor i sfärens topp och 
markkyld tilluft. Luckorna bör även kunna öppnas lätt vid behov, för att undvika de 
snabba temperaturväxlingar som kan ge upphov till kondens. Uppvärmning sker rimligen 
via ett luftburet eller vattenburet värmesystem. 

Ventilationsutrymmet döljs i största möjliga mån genom att ge det formen av en 
amfiteaterliknande trappa, där besökare kan sitta och beundra byggnadsverket inifrån. 

För att lösa problematiken med hög inomhustemperatur under sommarhalvåret skulle 
köldslingor möjligtvis kunna fästas in i reservoarens betongbjälklag och på så vis ha en 
kylande effekt. En annan lösning skulle kunna vara att skapa en klimatresponsiv fasad  
och solavskärmning, detta kräver dock mycket ekonomiska resurser.  

Ett annat problem som kan tänkas uppkomma med en glasfasad är bländning, framförallt 
av bilister, detta problem är mycket svårt att avhjälpa. 

Den sfäriska formen är praktiskt ur konstruktionssynpunkt, dock så kommer lasterna 
från glaset att bli mycket stora, då glas är ett material med relativt hög densitet. Om detta 
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problem skulle visa sig vara för stort vid närmare granskning så skulle fasadmaterialet 
möjligen kunna bytas ut mot exempelvis akrylplattor eller polykarbonatplattor, som 
bägge har en lägre densitet än glas. 

Om mer tid funnits hade en noggrannare platsanalys för tomten kunnat utföras. 

Resultatet och det slutliga konceptet för detta projekt finns redovisat i form av 
illustrationer och A3-ritningar som bifogats i denna rapport. 
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10 BILAGOR 

 
Bilaga 1 

Konstruktionsskrav för skyddsobjekt. 

Generellt ska vattenreservoarer uppföras i skyddsklass 2 och skall uppfylla SSF 200, utg. 
4 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd. 

Nedan följer de olika konstruktionskrav som gäller för skyddsobjekt uppförda i 
skyddsklass 2 och förslag på acceptabla konstruktioner. 

Väggar 
Ytterväggar av betong, sten, trä eller andra flerskiktskonstruktioner av godtagbar 
motståndskraft är godkända. Lokalens omslutningsyta ska i sin helhet ge ett säkert 
inbrottsskydd. Förstärkningar ska appliceras upp till minst 4 meters höjd på vägg. 
Särskild uppmärksamhet gäller vid hörn och anslutningar i till golv, tak  dörrar och 
fönster.  

Minsta godtagbara tjocklek (mm), homogena väggar 

Betong, 100mm 

Murverk (tegel, betong, kalksandsten) , 200mm 

Lättbetong, 250 mm 

Minsta godtagbara tjocklek (mm), väggar i flera skikt 

 

Utvändigt skikt Invändigt skikt, alternativt: 

Betong Sten Lättbetong 

Betong, 60 60 120 150 

Sten, 120 60 120 150 

Lättbetong, 150 60 120 200 
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Utvändigt skikt Invändigt flerskikt. 

Trä Plywood Stålplåt 

Betong, 60 22 22 0,8 

Sten, 120 22 22 0,8 

Lättbetong, 150 30 30 1,2 

Övriga (tex invändig regelvägg). 

Vägg ska på invändiga sidan vetta mot aktuell lokal vara försedd med dubbelgips 
alternativt plywood/gips (min 9mm) med mellanliggande stålplåt (min 1mm) och utsida 
med dubbelgips/plywoodgips. 

Tak 

Tak ska för att vara godtagbart, vara utformat på likvärdigt sätt som väggar. Extra 
aktsamhet gäller vid låglutande/plana tak, som kan vara lättåtkomliga från 
utrymningsvägar, intilliggande byggnader, träd eller liknande. 

Golv 

Golv ska för att vara godtagbart vara utformat på likvärdigt sätt som väggar och tak. 

Dörrar 

Omfattar både dörrblad och karm. Dörrar skall minst uppfylla dörrklass 2, enligt SS 71 73 
45. För övriga godkända dörrar hänvisas till FSS 200. 

Dörren ska vara ordentligt monterad i väl avpassat dörrhål (sammanlagt spel mellan 
karm och dörrhål, max 6mm). Vid montering gäller att tillräckligt många fästpunkter, av 
rätt dimension, gentemot dörrklassningen används. Kilning (av hårt trä, plast eller stål) 
ska finnas vid fästpunkter för att förhindra brytning. Enligt SS 81 73 27.  

Vid montering i lättbetong eller regelvägg kan det vara lämpligt att förstärka dörrhålet. 
Detta kan till exempel utföras med förstärkningsreglar eller en ordentligt fäst 12mm 
plywood. Foder skall vara ordentligt fäst och av trä eller plåt. 
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Lås 

Ska uppfylla gällande standarder enligt SS3079, vara godkänd av försäkringsförbundet 
och intygat av SSF. Om säkerhetsslutbleck inte kan installeras enligt instruktioner skall 
extra förstärkningar monteras. Brytskydd och bakkantsäkring skall finnas. 

Krypskydd och övriga öppningar 

Öppningar till exempel ventilation som överskrider 150x300 mm skall förses med 
krypskydd. Lämpligen invändigt monterat. Ska uppfylla SSFs norm för galler klass 3 
alternativt SS-ENV 1627:2011 klass 4.  
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Bilaga 2 

Beräkning av U-värde för det inre skalet. 

𝑈𝑈 =
1

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅1+𝑅𝑅2 … + 𝑅𝑅𝑁𝑁 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑊𝑊 𝑢𝑢2𝐾𝐾⁄  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑣𝑣𝑢𝑢𝑟𝑟𝑀𝑀å𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔å𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

𝑅𝑅1 …𝑅𝑅𝑁𝑁 = 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔å𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀ö𝑟𝑟 𝑣𝑣ä𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑢𝑢𝑀𝑀  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑢𝑢𝑢𝑢ö𝑣𝑣𝑢𝑢𝑟𝑟𝑀𝑀å𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔å𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑔𝑔𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

Enligt europastandard sätts värmeövergångsmotsånden för in- och utsida alltid till: 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.10  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  𝑀𝑀ö𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑀𝑀𝑟𝑟 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.13  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  𝑀𝑀ö𝑟𝑟 𝑣𝑣ä𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.04  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  𝑀𝑀ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑟𝑟𝑀𝑀 

Vägg  

För en 500 mm tjock oisolerad betongvägg blir således U-värdet:  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.13  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄   

𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑀𝑀
𝜆𝜆

=
0.50
1.7

= 0.294  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.04  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄   

Σ𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.464  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

𝑈𝑈 =
1

0.464
= 2.155 𝑊𝑊 𝑢𝑢2𝐾𝐾⁄  

Tak 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.10  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄   

𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑀𝑀
𝜆𝜆

=
0.50
1.7

= 0.294  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.04  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄   

Σ𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.434  𝑢𝑢2𝐾𝐾 𝑊𝑊⁄  

𝑈𝑈 =
1

0.434
= 2.304 𝑊𝑊 𝑢𝑢2𝐾𝐾⁄  
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