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Abstract 

This project includes a small study of Västerås city's housing needs, and a proposal on the 
use of the property 1:207, Lantmännens silo in the Eastern Harbour, Västerås. 
The project intends to produce a basic study of the useful systems for this rebuilding project 
with regards to sustainable development and energy saving light buildings. 
The end result, which consists of a detailed visualization of the proposal, intends to become 
an iconic natural focus for the Eastern port of Västerås and an example of the use and 
adaptation of existing structures.  
The property must also link the eastern parts of Västerås with the center through an 
extension of Mälarleden. 
The work has been performed through literature studies, site visits, contacts with the City of 
Västerås and by calculations.  
The proposal consists of architectural proposals drawings and visualizations. 
Furthermore, a suggestion is given of how the property can be used and fitted into the 
overall plan for urban density development currently underway in the city of Västerås. 
Computer programs used have been Microsoft Office Excel, AutoCAD and ArchiCAD. 
 
Nyckelord: Eastern Harbour, Silo, Rebuilding project, Architecture 
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Förord 

Idéerna för ett examensarbete har varit många, från framtida användning av kvarteret 

Sigurd i Västerås till klassificering av byggnader uppförda under miljonprogrammets period i 

Stockholm. Vi tog kontakt med Västerås stadsarkitekt Ola Wikström samt Hans Larsson på 

stadsbyggnadskontoret, då vi har haft tidigare kontakt med Ola och även haft möjligheten 

att arbeta med honom.  

Under ett möte med honom lade vi fram vår idé angående kvarteret Sigurd. Dock kontrade 

Ola med två möjligheter till krävande men, för både Västerås stad och för egen del, 

intressanta projekt. 

Det första förslaget var att planera om Västerås slott för att denna byggnad även skulle 

kunna inhysa ett mindre museum, med utställningshallar, handikappsanpassning, utbyggda 

interna avlopps- och energisystem med mera.  

Detta projekt var tilltalande, men spelade tyvärr mot våra svagheter; kulturminneslagen och 

de medkommande lagstudier som skulle krävas, samt det faktum att vårt fokus vid 

Mälardalens högskola inte hade varit tekniska system utan snarare konstruktion och 

arkitektur.  

Det andra projektet var att lägga fram ett förslag på framtida användning av Lantmännens 

silo i Östra Hamnen. En idé vilade redan hos stadsbyggnadskontoret, men då vissa 

omständigheter omöjliggjorde en ombyggnad av silon i nuläget så var Västerås stad villiga 

att motta andra, mer ingående förslag på hur byggnaden och fastigheten skulle kunna 

utnyttjas i framtiden. Då vi i gruppen båda är intresserade av arkitektur och tycker att 

ombyggnad är ett engagerande ämne som vi kommer att ha god användning av fördjupade 

kunskaper i, så valde vi detta alternativ.  

Vi fick god kontakt med Lantmännen genom vår blivande mentor, Masoud Taheri samt 

Roger Jofalk och Stefan Karlsson, vilka hjälpte oss att få tillgång till byggnaden och kontakta 

nyckelpersoner i driften och konstruktionen av silon. Under projektets gång besökte vi silon 

vid flera tillfällen, och de vi har mött och fått hjälp av under dessa besök är vi ytterst 

tacksamma emot. 

Anders Carlström som arbetar med Lantmäteriföreningen i Västerås förtjänar också ett tack 

för hjälpen. 

Vi har under projektets gång även fått hjälp och stöd av Fredrik Nordman på Mälardalens 

högskola som även fungerar som vår examinator, bland annat under de tidigare kurserna när 

vi lärde oss grunderna i de program som hjälpt oss att arbeta med detta projekt.  
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Enhetsförteckning 
I rapporten förekommer flera mer eller mindre kända enheter som listats nedan. Vissa 

förekommer endast i beräkningarna som tillkommer som bilaga. 

Ritningar och planer: 

Area: Kvadratmeter (m2) 

Höjd: Meter (m) 

Beräkningar: 

Temperatur: Kelvin (K) 

Effekt: Watt (W). 

Energi: Kilowattimmar (kWh)  

U-värde: Watt per kvadratmeter Kelvin (W/m2K) 

Lambda-värde ( ): Watt per meter Kelvin (W/mK) 

Luftomsättning: Omsättningar per timme (oms/h) 

Volym: Kubikmeter (m3) 

Konstant C: Luftens värmekapacitet per massenhet (Ws/kgK) 

Luftdensitet (ρ): Kilogram per kubikmeter(kg/m3) 
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Inledning 
Arbetet med Östra Hamnens silo inleddes med en litteraturstudie samt kontakt med 

Lantmännen som äger fastigheten samt Västerås stad som bidrog med förslaget.  

Under denna tid så delades de skrivna källorna upp i praktiskt läsande; det gruppen behövde 

veta för att genomföra en projektering av ombyggnaden, samt grundläggande läsande; det 

vill säga bakgrunden till silon, andra projekt med ombyggnationer av silobyggnader samt 

frågeformuleringen där projektgruppen fastställde syfte och mål med projektet. 

Bakgrund 

Information om bakgrund till siloområdet och dess användning har erhållits av Stefan 

Karlsson via Lantmännen i Västerås. 

Den första av de silos som står i Östra hamnen i Västerås byggdes 1934 av ett privat 

spannmålsföretag vid namn John A. Fors. Denna silo kallades då för ”Forsettan” där det 

rensades och packades matärter. Två år senare bildades en lantmänsförening som gick 

under namnet Arosbygdens Lantmän, vilka köpte och byggde till Forsettan. 

1954 byggdes en ny anläggning (Silo 54) som delvis var automatiserad. Fem år senare 

behövdes ytterligare en ny anläggning för att kunna ta emot och torka spannmålet och Silo 

59 byggdes, och tre år efter det så anlades ytterligare en anläggning för förvaring (Silo 62). 

Sedan dess har Silo 67 byggts som ökade kapaciteten för mottagning, torkning och lagring, 

samt Silo 72 som denna rapport omfattar.  

Med Silo 72 mer är fördubblades mottagning, torkning och lagerkapacitet och man slog 

världsrekord i glidformgjutning under uppförandet. Efter det så har det satts in styrsystem i 

anläggningarna vilket har resulterat i att antalet kontrollrum minskat från fem till ett. 

Silorna i Västerås hamn har genom åren använts till ärt-, utsädes-, frörenseri och lager till 

förnödenheter åt lantbruket samt spannmålshantering med torkning, sortering, rensning och 

lagring. 

Det har dessutom tillverkats foder av spannmålsrester, säckning av gödsel och lagring av 

importerade olivkärnor för Värmeverket.  

Idag har de flesta lantmännenföreningar i Sverige slagits samman i det större företaget 

Lantmännen som äger och driver spannmålsanläggningen i Västerås, men som har för avsikt 

att avveckla verksamheten i Västerås i framtiden. 

Syfte 

Syftet med projektet är att bidra med ett förslag på fortsatt användning av Lantmännens silo 

i Östra Hamnen i Västerås. Projektgruppen planerar att utforma silon på ett sätt som gör den 

attraktiv för ungdomar och mindre familjer. 
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Projektgruppen vill att silons nya utformning skall bidra till att knyta samman Västerås 

strandfront, Östra hamnen och Öster Mälarstrand, samt förena sig med den övriga 

bebyggelsen. Genom att bygga om till lägenheter önskar projektgruppen även att hjälpa till 

med den önskade förtätningen av Västerås innerstad. 

Mål 

Vid projektets slut skall projektgruppen ha framställt förslagsritningar på planlösningar för 

silons olika våningsplan, fasadritningar, sektioner och en fastighetsplan. Till detta tillkommer 

grundläggande uträkningar kring förväntat effektbehov, isoleringskrav och U-värden samt en 

enkel kostnadsanalys av hyror. 

I denna rapport skall gruppen redovisa för arbetsgången under kapitlet Metod och material 

för att sedan presentera resultatet av gruppens iakttagelser och förslag på ombyggnation. 

Frågeformulering 

Projektgruppen har arbetat utifrån dessa frågeställningar: 

- Vad för slags bostäder behöver Västerås stad fler av? 

- Vilka krav kommer att ställas på dessa bostäder? 

- Hur skall bostäderna utformas för att kunna uppfylla nuvarande bygglovskrav? 

- Hur skall planlösningen på dessa bostäder och de gemensamma ytorna lösas då 

byggnaden är oregelbunden? 

- Vilka speciella brandkrav ställs på en byggnad av denna storlek och höjd? 

- Vad kan taket på silon användas till? 

- Vilka unika svårigheter/möjligheter finns det i att bygga om silon? 

- Finns det nuvarande förslag på användning av silon och/eller fastigheten? 

- Hur kan fastigheten användas i Västerås stads idé om en utökad centralisering? 

 

Dessa frågeställningar framkom under diskussion vid projektstart inom gruppen samt 

löpande under processen efter att kontakt hade gjorts med examinator och kontaktpersoner 

inom Västerås stad och Lantmännen. 
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Metod och material 
Projekteringen av har utförts med hjälp av Kadesjö arkitekter, Lantmännen och Västerås 

stad. Ritningar och tekniska data om den nuvarande konstruktionen har tagits ifrån 

Lantmännen och Kadesjö i original och digitaliserats med hjälp av programmen AutoCAD 

2000 och ArchiCAD 14.  

Litteratursökning har genomförts via Västerås stads bibliotek och databaser, med fokus på 

akademiska avhandlingar och facklitteratur. Projektgruppen har även studerat och besökt 

andra projekt som involverar silobyggnader, som till exempel Söderköping ([B1]SBR, 

Byggingenjörerna). I figur 1 kan denna silo ses efter ombyggnad.  

När bakgrunden för projektet 

hade skapats och tillräcklig 

teknisk information gällande 

vilka krav som skulle komma att 

ställas på en ombyggnad i denna 

skala så införskaffades 

originalritningarna från Kadesjö 

arkitekter och direkt från 

Lantmännens kontor i 

Granngården, Västerås. 

Ritningarna som erhölls från 

Kadesjö kopierades upp och 

digitaliserades via ArkitektKopia 

i Västerås för att sedan 

modifieras. Formatet på 

ritningarna är dwg, vilket kan 

öppnas med hjälp av AutoCAD. 

För intressenter som saknar 

detta program kommer det att 

bifogas ritningar i form av pdf till 

denna rapport. 

För att bestämma vilken typ av 

bostäder som Västerås stad var i störst behov av, så förlitade projektgruppen sin 

informationsinsamling till de bostads- och fastighetsägande företag som finns i Västerås. 

Efter kontakt med Bostad Västerås, Riksbyggen samt HSB beslutade sig gruppen för att 

fokusera arbetet på bostäder som inriktar sig till unga, mindre familjer samt 

nyutexaminerade studenter från arbetsförberedande gymnasier och högskolor. Detta i ett 

försök att behålla högutbildade ungdomar i Västerås samt för att erbjuda ett attraktivt 

alternativ till boende i förorterna till Västerås. 

Figur 1: Silon i Söderköping efter ombyggnad. Foto av 

Christoffer Ingemarsson 
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Efter att ritningarna hade ritats upp enligt originalen i ArchiCAD, planerades 

plananvändningen. Byggnaden är mycket stor, vilket ger att varje våning av de sexton 

våningarna kommer att vara djupare och bredare än normalt. Gruppen beslutade om 

grunderna för planlösningen och ställde sedan upp frågeformuleringen. Arbetet med resten 

av projektet delades grovt upp i arkitektoniska och tekniska frågor. 

I den arkitektoniska delen av arbetet författades först vilka krav som måste uppfyllas för 

lägenheterna samt vilka areor som finns tillgängliga. En planlösning ritades upp och 

reviderades allt eftersom arbetet framskred. När planen och fasaderna var satta samlades 

data in för att beräkna U-värden och isolering samt vilka värme och energikrav som behövde 

uppfyllas. 

Silons mått och höjd samt nuvarande tjocklekar på det yttre klimatskalet bestämdes med 

hjälp av ritningarna från Kadesjö arkitekter samt genom platsbesök. Fastighetsplanen 

upprättades med hjälp av ritningar från Västerås stad över fastigheten. Fastighetsnumret i 

Västerås stads detaljplan är 1:207. 

Beräkningarna för bostadshyrorna har beräknats utifrån nyckeltal som har tagits från boken 

”Årskostnader Bostäder” (2004). Dessa har sammanställts i ett Excel-dokument och sedan 

skrivits rent i rapporten efter att realistiska siffror erhållits. 

På samma sätt har beräkningarna för energiåtgången för bostäderna gjorts. De har 

beräknats i ett Excel-dokument där projektgruppen har kunnat ändra på exempelvis 

tilläggsisoleringen tills önskade resultat uppnåtts och därefter har beräkningarna skrivits 

rent.  

Begränsningar 

I detta förslag till att göra om silon i Östra hamnen till bostäder har inga 

konstruktionsberäkningar på hållfasthet av stomme etc. gjorts. Tjocklekarna på bärande 

väggar etc. kan behöva en grövre dimension vid ett genomförande i verkligheten.  

Rapporten innehåller heller ingen plan eller kostnadskalkyl för ett genomförande av det 

givna förslaget. 

Den innehåller beräkningar för värmetransmissioner genom väggar, tak, golv, fönster och 

dörrar samt ventilationsförluster för de olika lägenheterna. En förenklad hyressättning på 

lägenheterna presenteras också samt ett litet stycke om brandsäkerhet. 
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Resultat 
Under projektets gång har resultaten för de ingående delarna förts in nedan i respektive 

kategori. Det primära resultatet för gruppens arbete är ritningarna som bifogas som bilagor. 

Dessa ritningar beskrivs även under kapitlen Planlösning och Estetik. 

Markundersökning 

Efter kontakt med miljökontoret i Västerås stad framkom det att det i nuläget inte finns 

någon färdigställd miljö- eller markanalys av marken på fastigheten. Dock kan det skäligen 

misstänkas att vissa föroreningar förekommer då marken angränsar till Västerås stads 

reningsverk samt att det har gått mycket tung lastbils- och transportfartygstrafik runt och 

inom området. Kemikalier kan också finnas i marken då hela Lillåudden har uppkommit efter 

att dumpning av sopor skett på platsen. 

 Projektet med ombyggnaden kommer inte att utöka markarbetet, och antas därför inte 

medföra risk. Om väg och nya byggnader skall konstrueras på fastigheten så kommer en 

markundersökning att behöva genomföras. 

Trafik  

Kring fastigheten finns två olika trafikleder, Kungsängsgatan i väst och Verksgatan i öst. 

Detaljer i bilaga [8]: Fastighetsplan, ritning A-40.1-01.  

Dessa två vägar är dagligen medeltungt trafikerade, och Kungsängsgatan ingår årligen i 

rutten för det stadstäckande eventet "Powermeet". Det pågår även relativt frekventa 

leveranser med tung lastbil längs Kungsängsgatan, bland annat till industriområdena i Östra 

hamnen. Trafiken längs Verksgatan är i genomsnitt låg, då denna väg endast tjänar som 

åtkomst för boende på Lillåudden samt besökande till Västerås Segelservice HB och 

Gullbergs Marina AB. 

I förslagshandlingen som framtogs av Västerås stad [B2] för markanvändning har det 

planerats för att ansluta Mälarstrandsvägen med Kungsängsgatan via den projekterade 

fastigheten. Detta för att knyta samman Stockholmsvägen i Mälarstrandsvägens förlängning 

med Västerås innerstad. Detta skulle dock mycket troligen leda till en markant ökning i 

trafikmängd genom denna väg, vilket skulle separera [fastigheten] från anslutningen till 

Mälaren. Detta har diskuterats av projektgruppen under rubriken ”Mälarleden” nedan. 

Utryckningsfordon 

Vid brand och olycka planeras utrymme för utryckningsfordon i väster, längs Mälarens 

strand, samt längs de två långsidorna av silobyggnaden. Marken öster om silon kommer att 

vara en parkeringsplats, med särskild hänsyn till plats för dessa fordon. I väster kommer det 

att finnas en promenadgång med enskild tillfart för leverans- och utryckningsfordon. För 

ytterligare detaljer kring denna planering, se bilaga [8]: Fastighetsplan 
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Gång- och cykelvägar 

I nuläget finns det gång- och cykelvägar längs trafiklederna men ej inom fastighetsgränserna. 

I bilaga [8] Fastighetsplan, ritningsnummer A-40.1-02 redovisas projektgruppens förslag på 

hur dessa leder kan förlängas och knyta samman till de cykelvägar och promenadstråk som 

går från marinan i Östra Hamnen och Björnön. Detta för att tillåta åtkomst till sjökanten för 

fastigheten.  

Mälarleden 

I början på projektet framkom det under diskussion med Plan och byggkontoret i Västerås 

att Västerås stad hade för avsikt att förlänga den Stockholmsgående Mälarleden, på ett 

sådant sätt att den går igenom området för det nuvarande reningsverket, följer sjökanten i 

silons fastighetsområde samt ansluter till ringleden. Gruppen har diskuterat förslaget och 

föreslår följande ändring: 

Låt Mälarleden ansluta till ringleden norr om silon istället för att följa vattenlinjen. 

Detta för att spara det värdefulla miljövärdet i att ha en promenad- och cykelled längs 

vattenkanten, samt minska mängden trafik kring silon. Utifall att detta förslag antas eller ett 

liknande projekt genomförs med silon så kommer den att betraktas som bostad, vilket ställer 

högre krav på bullernivåer samt luftkvalité. Det är gruppens åsikt att om Mälarleden dras 

runt silon som är det nuvarande förslaget så försämras tomtvärdet markant på grund av de 

ovan nämnda anledningarna, samt alternativ till användning av silon begränsas. 

Hur denna väg skall dras genom fastigheten på vilken silon ligger finns illustrerat i bilaga 8: 

Fastighetsplan, ritningsnummer A-40.1-02. 
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Konstruktion 
Information gällande den nuvarande konstruktionen har inhämtats genom kontakt med 

Kadesjö arkitekter samt via platsbesök. 

Väggar 

Den befintliga silon består av 18 stycken betongrör med en skaltjocklek på 180 mm, en 

diameter på 8,3 meter samt en höjd på cirka 68 meter. Dessa är anordnade i tre rader med 

sex rör i varje rad. Dessa rör förenas med 180 mm tjocka betongväggar som tillsammans 

utgör silon rundade del.  

I anslutning till silon finns en bakre del som är rektangulär med måtten 29 x 13 m och en 

höjd på cirka 72 m. Denna del fungerar i nuläget som maskinrum och hisschakt. 

Tak 

Från de ritningar som tagits del av är det ett mellan 200-350 mm tjock betongbjälklag med 

tätskikt som utgör silons tak. Vid platsbesök har taket upplevts som något sviktande och kan 

behöva en närmare besiktning. 

Mark 

Silon står på en cirka 1 meter tjock pålad betongplatta. 

Ny konstruktion 

Nedan följer förklaringar på hur förslagets byggnadsdelar förslagsvis kan konstrueras samt 

med vilka förändringar och tillägg som behöver genomföras för att silon ska få utnyttjas som 

lägenhetshus. 

Klimatskal 

Ytterväggen består av 180mm betong som bör tilläggsisoleras med 300 mm mineralull vilket 

ger väggen ett U-värde på 0,168 W/m2K.  

Taket bör tilläggsisoleras också med 350 mm mineralull vilket ger ett U-värde på 0,132 

W/m2K.  

Klimatskalet har en fönsterarea på 1720 m2 med ett U-värde på 1,3 W/m2K och en 

sammanlagd dörrarea på 285 m2 med ett U-värde på 1,3 W/m2K. 

I källarplan tilläggsisoleras taket med 300mm mineralull för att hålla värmen i lägenheterna 

som ger ett U-värde på 0,127 W/m2K . Detta ger ett totalt U-värde på klimatskalet på 12,8 

W/m2K vilket är strax över gränsen för ett passivhus som är 10 W/m2 

De rekommenderade gränsvärdena (Energimyndigheten, 2011), för de olika 

byggnadsdelarna är: 

* Vindsbjälklag: 0,13 W/m2K 

* Ytterväggar: 0,18 W/m2K 
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* Golv (mot mark): 0,15 W/m2K 

* Fönster och ytterdörrar: 1,3 W/m2K 

Förslaget i denna rapport ligger under, eller mycket nära dessa värden som rekommenderas. 

(För detaljer, se kapitel Beräkningar nedan) 

Stomme 

De nya mellanbjälklagen kommer bäras upp av de befintliga ytterväggarna samt de nya 

väggar (se fig. 2) som utgör korridoren mellan lägenheterna vilka har en tjocklek på 400 mm, 

samt de lägenhetsskiljande väggarna med en tjocklek på 200 mm.  

Att inte använda betongrörens ursprungliga väggar på insidan av silon och istället bila bort 

dem och bygga nytt kommer att öka kostnaden för ombyggnaden men genom detta sätt så 

har en lättare plan för inredning och möblering tagits fram. 

 

 

Figur 2: Plan över bärande väggar 
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Figur 3: Sektion över bärande väggar 

Invändiga väggar 

De bärande, lägenhetsavskiljande väggarna består av betong och är 200 mm tjocka. Övriga 

invändiga väggar som utgör rumsindelning i lägenhet är 100 mm tjocka stålregelväggar med 

13 mm gipsskiva. 

Mellanbjälklag 

Mellanbjälklagen består av 300 mm tjocka håldäck som bärs upp av ytterväggarna och 

väggarna som utgör korridoren mellan lägenheterna samt de lägenhetsskiljande väggarna. 

 Detta gör att den maximala spännvidden för bjälklaget blir cirka 14 meter. 

Tak 

Det befintliga taket kommer behöva bytas ut mot ett betongskikt motsvarande 

mellanbjälklagen för att kunna bära de vattenfångare som monteras på taket samt för att 

kunna göra taket bärande och kunna ta emot en större mängd aktiv last. 
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Beräkningar 
Nedan följer uträkningar på transmissionsförluster, ventilationsförluster och effektbehov för 

silon samt ett räkneexempel på vilket värmetillskott som behövs i en stor lägenhet.  

Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster för väggar, tak, fönster golv och dörrar kan läsas nedan under 

respektive rubrik. Transmissionsförluster är värme som förloras genom väggar, runt fönster 

och dörrar. 

Väggar 

Tabell 1: Värmemotstånd med U-värdesmetoden för väggar 

Material Tjocklek (d) (λ) Andel trä R 

Betong 0,18 1,7  0,106 

Isolering 0,3 0,039 0,85 7,692 

Trä 0,3 0,14 0,15 2,143 

Gips 0,013 0,22  0,059 

Rsi och Rse    0,170 

där    
 

 
 

∑ Rträ = 0,106 + 2,143 + 0,059 + 0,170 = 2,478 m2K/W 

∑ Riso = 0,106 + 7,692 + 0,059 + 0,170 = 8,027 m2K/W 

    
    

     
  

    

     
 = 0,166 W/m2K 

Tabell 2: Värmemotstånd med λ-värdersmetoden för väggar 

Material Tjocklek (d) (λ) Andel trä R 

Betong 0,18 1,7  0,106 

Isolering 0,3 0,039 0,85  

Trä 0,3 0,14 0,15  

Gips 0,013 0,22  0,059 

Rsi och Rse    0,170 

λres 0,35 0,054  5,540 

   ∑R 5,875 

 

Där                     ä                                

     
 

  
      W/m2K 

      
        

     
 = 0,168 W/m2K 
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Tak 

Tabell 3: Värmemotstånd med U-värdesmetoden för tak 

Material Tjocklek (d) (λ) Andel trä R 

Betong 0,3 1,7  0,176 

Isolering 0,35 0,039 0,9 8,974 

Trä 0,35 0,14 0,1 2,500 

Gips 0,013 0,22  0,059 

Rsi och Rse    0,170 

 

∑ Rträ = 0,176 + 2,500 + 0,059 + 0,170 = 2,906 m2K/W 

∑ Riso = 0,176 + 8,974 + 0,059 + 0,170 = 9,380 m2K/W 

    
    

     
  

    

     
 = 0,130 W/m2K 

Tabell 4: Värmemotstånd med λ-värdersmetoden för tak 

Material Tjocklek (d) (λ) Andel trä R 

Betong 0,3 1,7  0,176 

Isolering 0,35 0,039 0,9  

Trä 0,35 0,14 0,1  

Gips 0,013 0,22  0,059 

Rsi och Rse    0,170 

λres 0,35 0,049  7,128 

   ∑R 7,534 

 

     
 

  
       W/m2K 

      
        

     
 = 0,132 W/m2K 
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Golv 

Detta är beräkningar för det bjälklag mellan den nedersta bostadsplanet och källaren med 

300 mm tilläggsisolering. 

Tabell 5: Värmemotstånd för golv 

Material Tjocklek (d) (λ) R 

Betong 0,3 1,7 0,176 

Cellplast 0,3 0,039 7,692 

  ∑R 7,869 

       
 

  
       W/m2K 

Fönster och dörrar 

Här beräknas areorna för fönster samt dörrar som leder genom byggnadens klimatskal. I 

tabell 8 summeras areorna och ett värde för byggnadens totala U-värde redovisas. 

Tabell 6: Fönster 

Typ av fönster Lägenhetsfönster Badrum Garderob Entré 

Antal fönster 640 32 32 64 

Area 2,2 0,72 1,8 3,6 

U-värde på fönster = 1,3 W/m2K 

Tabell 7: Dörrar 

Typ av dörr Entrédörr Balkongdörr 

Antal 4 128 

Area 4,2 2,1 

U-värde på dörrar = 1,3 W/m2K 

Tabell 8: Totalareor 

Byggnadsdel Area U-värde 

Väggar 8125 m2 0,168 

Tak 1360 m2 0,132 

Golv 1360 m2 0,127 

Fönster 1720 m2 1,3 

Dörrar 286 m2 1,3 

Totala U-värdet för byggnaden: 
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Ventilationsförluster 

Nedan redovisas de uträkningar som gjorts för de ventilationsförluster lägenheterna 

förväntas ha. 

Tabell 9: Ventilationsvärden för 1 rok-lägenhet 

Omsättningar per timme (n) 0,5 oms/h 

Area (BOA) 88 m2 

Volym (V) 326 m3 

c 1000 Ws/kgK 

ρ 1,2 kg/m3 

Pvent 54,3 W/°C 

Där Pvent = 
 

    
       = 

   

    
              = 54,3 W/°C 

Räknat med gradtimmar blir den årliga förbrukningen = 54,3 * 129 000 = 7 010 000 Wh/år 

(7 010 kWh/år) 

Tabell 10: Ventilationsvärden för 2 rok-lägenhet 

Omsättningar per timme (n) 0,5 oms/h 

Area (BOA) 177 m2 

Volym (V) 655 m3 

c 1000 Ws/kgK 

ρ 1,2 kg/m3 

Pvent 109,1 W/°C 

Pvent = 
   

    
               109,1 W/°C 

Räknat med gradtimmar blir den årliga förbrukningen = 109,1 * 129 000 = 14 082 500 Wh/år 

(14080 kWh/år) 

Totalt sett på alla lägenheter blir det: 

(7010+14080)*4*16 ≈ 1 349 760 kWh/år 

då det är 4 lägenheter av varje storlek över 16 våningar. 

Effektbehov 

Effektbehovet för byggnaden har räknats fram genom gradtimmarna för Västerås. 

Gradtimmar, Västerås: 129000 °C/h 

Transmissionsförluster total för byggnaden: 4325 W/K 

Totala effektbehovet för transmissionsförluster blir då: 

129000 * 4325 = 557925000 Wh/år ≈ 557925 kWh/år 

Totalt för både transmissionsförluster och ventilationsförluster: 

557925 + 1349760 = 1907685 kWh/år 
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Exempel 

Nedan följer ett räkneexempel på hur mycket värmetillskott en stor lägenhet belägen mitt i 

silon kommer behöva med en utomhustemperatur på -18°C och en önskad temperatur på 

20°C inomhus. Areorna är räknade på byggnadsdelar som vetter mot utsida av silon, det vill 

säga yttervägg, balkongdörr och fönster. 

Ptillskott = Ptrans. + Pvent. + Pel + Pperson (W) 

Ptrans = ∑U * A * (Ti-Tu) 

Väggar: 0,168 * 62 * (20-(-18)) = 396 

Fönster: 1,3 * 2,2 * 6 * (20-(-18)) = 650 

Dörrar: 1,3 * 2,1 * 1 * (20-(-18)) = 105 

Ptrans. = 1151 W 

Pvent. = 
 

    
                

Där: 

V = 655 m3 

n = 0,5 oms/h 

c = 1000 Ws/kg,K 

ρ = 1,2 kg/m3 

Ti = 20°C 

Tu = -18°C 

Pvent. = 
   

    
                         ≈ 4150 W 

Pel sätts till 8000 kWh/dygn   
    

  
         

Pperson = 100 W/person ger totalt 3*100 = 300 W (beräknat på att det bor i snitt 3 personer i 

en stor lägenhet) 

Den effekt som behöver tillsättas i en stor lägenhet blir då: 

Ptillskott = 1151 + 4150 -330 – 300 = 4670 W 

Effekten som måste till för att hålla lägenheten på 20 grader då det är -18 ute är 4670 W. 
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Tekniska lösningar 
I ombyggnationen av silon kommer flera tekniska system att tillföras och byggas ut för att 

uppfylla kraven på den ändrade användningen av byggnaden. Dessa system klassificeras 

nedan och förslag på ändringar och tillägg läggs fram. 

Hissar 

De hisskrav som ställs på en byggnad på sexton våningar utgörs av mängden boende, 

huruvida byggnaden skall användas som fast boende eller tillfälligt 

(lägenheter/bostadsrätter eller hotell), tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörelseförmåga samt möjlighet att transportera bår vid eventuell nödsituation.  

Annat att ta hänsyn till är även att de boende skall kunna nå sina respektive våningar utan 

onödiga väntetider och med tillräckligt utrymme i hissen för att kunna flytta in och ut större 

möbler såsom sängar, garderober och liknande.  

Av dessa skäl har projektgruppen planerat för fyra hissar i byggnaden; två i den södra ändan 

och två i den norra. Hissarna i den norra ändan är något större för att uppfylla kraven för 

sjukhusbår. Hissarna är av typen linhissar, utförande enligt KONE MonoSpace R7 Home 610 

(http://www.kone.com/ 12-06-11) eller likvärdigt, vilket valdes för att tillgodose den ovanliga 

höjden på byggnaden samt för att maskinrummet kan placeras på källarplanet. KONE togs 

som exempel på leverantör då det är ett ofta använt företag för hissar i Västerås stad. 

Lyfthöjden beräknas vara 64 meter för de två söderliggande hissarna, från källarplanet till 

våning sexton, medan de två norrliggande hissarna kommer att behöva ha en lifthöjd på 68 

meter, för att kunna nå taknivån och terrassen. Enligt KONE har deras modell på hiss endast 

en lyfthöjd på 55 meter för den modellen som föreslogs, men efter telefonkontakt med en 

lokal KONE-leverantör fastslogs det att extra lyfthöjd kan tillgodoses på plats under 

installationen. 

Elsystem 

Det nuvarande elsystemet i byggnaden är fullgott för att tillfredställa kraven som 160 

bostadslägenheter skulle medföra. Förutom extra tråddragning och installation av eluttag 

och nya elskåp med tillhörande elektriska säkerhetsanordningar behöver inte ändringar 

göras. Förslag på ett system för byggnaden att generera egen el finns under kapitlet Hållbar 

utveckling. 

4G/internet och telefoni 

På taket av silon finns redan installationer för internet och telefoni, vilket i nuläget även 

fungerar som förstärkare för TV4 Västerås och lokaltteves sändningar. Få tillägg behöver 

göras för att möjliggöra wi-fi och bredband till framtida boende. Fastigheten kommer 

dessutom att finnas inom täckningen för 4G-nät. Närmaste mätningen för förväntad 

bredbandshastighet är ca 47 Mbit/s, vilket uppmättes vid stationshuset i Västerås, sjuttio 

meter från fastigheten (www.4g-patrullen.se 23-06-11). 
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Värme 

Silons klimatskal är i nuläget 180 mm tjockt, och bör under eventuell ombyggnad 

tilläggsisoleras på insidan. Värme tillförs byggnaden via Västerås kraftvärmeverk, till vilket 

byggnaden redan är ansluten. Ett förslag på egen värmetillverkning ges under kapitlet 

Hållbar utveckling. 

Ventilation 

Enligt Svensk Ventilation (http://www.svenskventilation.se 30-06-11) finns det ett antal 

punkter som behöver uppfyllas för att ett ventilationssystem skall betraktas som fullgott:  

 Bra inomhusklimat 

 Dragfritt 

 Låg ljudnivå 

 Rätt temperatur 

 Bra luftkvalitet 

 Låg energianvändning 

 Enkel drift och underhåll, försett med utförliga instruktioner 

 Enkel injustering 

 Stor flexibilitet 

 Låg livscykelkostnad (totalkostnad) 

 Sveriges standardkrav på ventilation för bostäder är 0,35 oms/h. 

I fallet med silon behövs några andra punkter tas hänsyn till; höjden på byggnaden, filtration 

i friskluftsintagen samt brandventilation.  

Byggnaden är nära 70 meter hög, vilket leder till något lägre lufttryck på de övre våningarna. 

Denna tryckändring är låg nog för att inte direkt uppfattas av inneboende, men kräver 

noggrant kalibrerad ventilering. Då fullt öppningsbara fönster kan innebära en risk för 

boende i detta fall, så kommer manuell kontroll över ventilation i lägenheterna vara 

begränsad. Fönstren kommer att utformas så att den övre fönsterdelen kan öppnas, 

antingen elektriskt eller mekaniskt. Visst buller kan antas på grund av detta under särskilt 

blåsiga dagar då byggnaden är belägen nära Mälaren och vinden mot den höga byggnaden 

kan vara stark. 

I varje lägenhet kommer det att finnas en ventilationskanal som för in friskluft från taket. 

Friskluftsintagen är placerade vid marknivå i vardagsrummet, köket och sovrummet, dvs. de 

rum där boende dagligen kommer att vistas vid någon längre tid. 
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Avfall 

Hushållsavfall från lägenheterna delas upp i sopsortering på varje enskild våning, med 

avfallsnedkast för papper/kartong, nedbrytbart avfall samt för övrigt hushållsavfall. Detta 

system med tre nedkast är beläget i kortändan av den centrala, gemensamma korridoren, 

och kan öppnas för underhåll eller för att åtgärda stopp på varje våning.  

För metall, elektronik, batterier, glas och större föremål så finns det en återvinningscentral 

på bottenvåningen, där det centrala soprummet och upphämtningscentralen finns. Denna 

central har en egen ingång för enklare åtkomst vid sophämtning och har utrymme för större 

insamlingstankar som hämtas med fordon. 
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Miljö 
Då syftet med denna examensrapport har varit främst inriktat på att finna en fungerade 

plan- och ombyggnadslösning för en specifik del av Lantmännens silobyggnad, så har ingen 

ingående miljöpåverkansstudie genomförts. De effekter som byggnaden kan ha på miljö och 

närområde efter ombyggnaden kan antas till viss del; bland annat en ökning i hushållsavfall 

och sophantering, parkeringsplatsernas tillhörande föroreningar samt andra miljöeffekter 

som är vanliga vid byggnation av höghus i stadsmiljö. 

Markföroreningar 

Vissa mängder kemikalier kan finnas i marken då fastigheten är nära belägen till 

reningsverket, samt att det har gått mycket tung transporttrafik till och från silon, via land 

och vatten. Hur dessa kan påverka konstruktionen bör studeras i en markundersökning 

innan konstruktion och planering för ombyggnationen påbörjas. Detta kan tillskrivas under 

rubriken Förslag på fortsatt arbete. 

Materialgifter 

Då silon är konstruerad främst i armerad betong, med avsikt att förvara spannmål, antas 

konstruktionen vara säker för boende med hänsyn till materialgifter. Vissa rostskador på 

insidan av silon fanns vid inspektion av byggnaden, tillkomna på grund av oxiderande 

järndetaljer i stag och balkar. Detta framträdde främst som missfärgningar av 

betongytterväggarna och siloväggarna. 

Radon 

Byggnaden har enligt konstruktionsritningar och efter samtal med Kadesjö arkitekter inte 

konstruerats med hjälp av radonförande material, såsom blåbetong. Viss mängd markradon 

kan antas baserat på mätningar från kringliggande byggnader, men når ej över 200 Bq/m3, 

då marken under fastigheten är av samma beskaffning som resten av Östra hamnen, dvs. 

mycket tjocka lerlager [Detaljplan för Västerås stad sid. 6, 28-06-11] 

Buller 

Det buller som silon utsätts för dagligen kommer främst ifrån Kungsängsgatans medeltungt 

trafikerade väg. Viss trafik går även längs Verksgatan i öst, men detta är endast för boende 

på Lillåudden. Buller mellan lägenheter minskas genom tyngre material i lägenhetsskiljande 

väggar, vilket begränsar spridning av lågfrekventa stomljud.  

På varje våning finns det fyra hissar och en tvättstuga. Hissarna i den södra delen av 

byggnaden är inte i direkt kontakt med någon lägenhetsskiljande vägg av hänsyn till buller. 

Hissarna i den norra delen är avskiljda från lägenheterna med en extra förstärkt vägg med 

300 millimeters tjocklek. 

Tvättstugan är placerad på ett sådant sätt att den inte är i direktkontakt med någon 

lägenhet, men fortfarande har kontakt med ytterväggarna, för att underlätta rördragning. 
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Brand 
En hög byggnad som silo 72 lyder under särskild brandskyddslagstiftning. Det finns många 

krav på utrymning, brandskydd, åtkomlighet för räddningsfordon samt bestämmelser 

gällande avstånd till andra byggnader och andra risker. 

Brandklass 

Byggnader med fler än tre våningsplan bör inneha brandklass Br 1. (Fallqvist, 2006) Silon 

kommer inrymma 16 våningar med bostäder, en källarvåning, en entrévåning samt en 

takterrass. 

Utrymningsvägar 

Längsta avståndet från lägenhetsdörren till trapphus eller brandtrappa är i silon 25 meter, 

vilket uppfyller kravet på max 30 meter. (Fallqvist, 2006) 

Utrymningsvägar får heller inte ha en bredd på mindre än 0,9 meter för utrymningsvägar 

avsedda för mindre än 150 personer och 1,2 meter för fler än 150 personer. (Fallqvist, 2006)  

Lägenhetsdörrarna i silon uppfyller dessa krav och utrymningsvägarna i korridorer och 

trapphus klarar av utrymning för fler än 150 personer. Byggnaden kan beräknas ha 256 

inneboende som mest (förutsätter att samtliga lägenheter bebos av två personer). 

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten 

Det finns gott om utrymme på silons nord östra sida på parkeringsplatsen, som följer BBRs 

regler (Fallqvist, 2006), för räddningstjänsten att ta sig fram och vända med brandbil och 

maskinstege. 

Räddningstjänsten kan med hjälp av maskinstegen utrymma folk på en höjd upp till 23 meter 

räknat från marken till fönsters karmunderstycke då den står på ett avstånd av max 9 meter 

från fasaden. (Fallqvist, 2006)   

Detta innebär att personer boende på upp till 6:e våningen kan utrymmas på detta sätt. 

 

Alternativa utrymningsvägar 

För personer som bor på de våningar räddningstjänsten inte kommer åt finns, förutom 

trapporna, andra sätt att utrymma på. 

I kritiska fall så kan de boende ta sig upp på taket och bli räddade därifrån med hjälp av 

helikopter men man kan också installera så kallade ”escape chutes” (Escape chute systems, 

2011) som är som en utfällbar plasttub genom vilken de boende kan kana ner. Dessa är 

utformade för utrymning av höga byggnader och kan monteras på taket. De boende kan ta 

sig i säkerhet en i taget genom att glida ner till marken genom tuben. 
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Trapphus 

”Trapphus i byggnader med upp till 16 vån skall utföras enligt Tr2, vilket skall begränsa 

brand- och brandgasspridning till trapphuset under minst 60 minuter”. (Bengtsson, 2005) 

Silon har två trapphus. Ett mitt i byggnaden i korridoren och ett i samma utrymme som 

lägenhetsförråden.  

Dörrar 

Dörrar bör utföras i samma brandklass som gäller för väggen. (Fallqvist, 2006)  

Lägenhetsdörrarna utförs i klass EI-60 då varje lägenhet klassas som enskilda brandceller. 

Dörrarna till trapphuset har också klass EI-60 och lika så entréportarna på entréplan. 

Brandhissar 

Hissarna som är placerade i samma utrymme som lägenhetsförråden är brandhissar. Dessa 

är till för räddningstjänst att ta sig upp och ner genom byggnaden under en utryckning. 

Viloplan 

Då byggnaden är hög bör det finnas viloplan för de som utrymmer byggnaden att stanna till 

och vila på. Trapphuset i korridoren mellan lägenheterna har en utformning som gör att 

varje våning fungerar som ett viloplan. Trapphuset vid lägenhetsförråden är utformat så att 

ett mindre viloplan finns på varje hel och halv våning. 

Återsamlingsplan 

Efter att de boende tagit sig i säkerhet på marknivå finns det gott om utrymme för en 

samlingspunkt på parkeringen eller i det parkområde som finns på silons hamnsida som inte 

är i vägen för räddningstjänsten. 
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Planlösning 
För att en byggnad av silons storlek skall bli ekonomiskt försvarbar att bygga om istället för 

att demoleras krävs det att möjligheten till inkomst från kommande hyresgäster blir så stor 

som möjligt. För att kunna hålla en hög standard och därmed kunna förvänta sig en god 

inkomst genom hyra krävs det därmed att den tillgängliga ytan används så effektivt som 

möjligt. 

Projektgruppens förslag är att silon delas in i sexton våningar, med åtta lägenheter på varje 

våning med undantag för bottenvåningen och källaren. I källaren görs det plats för 

inomhusparkering för 40 personbilar samt för cyklar. Källaren kan nås via den norra trappen, 

hissarna eller genom utfarten på den östra sidan av byggnaden. Källarvåningens ritning finns 

tillgänglig i bilaga 4: Källarvåning. 

Övriga parkeringsplatser planeras på fastigheten, öster om silobyggnaden. Dessa kan ses i 

bilaga 8: Fastighetsplan, ritning A-40.1-02. 

Gemensamma ytor 

På bottenvåningen finns uppsamlingsrummet för sophanteringen, en lobby med postfacken 

för lägenheterna, en samlingssal för hyresgästföreningen, plats för privat säkerhet, utrymme 

för städmateriel för byggnadsunderhållet samt ett stort aktivitetsutrymme. Detta 

aktivitetsrum har plats för biljardbord eller bordspingis. Detaljer om denna planlösning i 

bilaga 5: Bottenplan. 

Varje våningsplan ovanför det första har en gemensam korridor, två olika trapphus, fyra 

hissar, tre sopnedkast för källsortering, ett litet gemenskapsrum, åtta förråd samt en 

tvättstuga för de mindre lägenheterna. Detaljer om detta i bilaga 6: Lägenhetsplan. 

På den översta våningen finns en takterrass som tar upp större delen av utrymmet. På 

utsiktsdäcken finns vatten/solfångarna. På detta plan finns även utrymme för 

undercentral/kontroll av solfångarna samt en cistern för regnvatten. Cisternens placering är 

beroende av de tekniska aspekterna gällande uppförandet, något som inte tas upp i denna 

rapport. Dock är den förlagd på ett sådant sätt att en eventuell läcka inte kommer att 

påverka hissar eller lägenheter. Placeringen är även vald på ett sådant sätt att ytterligare 

åtgärder för att säkra hållfasthet i bjälklaget under silon kan genomföras. Detta då vikten på 

cisternen vid maximal kapacitet kan vara mycket hög. 

Lägenheter 

Planen inuti silon har unika förutsättningar vilket begränsar hur en lägenhet kan planeras för 

att uppfylla samtliga krav på ljus, brand och framkomlighet. De välvda ytterväggarna gör att 

varje lägenhet måste konstrueras på ett sådant sätt att möblerbarheten bibehålls, samtidigt 

som möjligheten till extra ljus tas till vara.  

Ljuset är särskilt nödvändigt, då byggnaden är mycket bred och lång, vilket leder till att en 

normal planlösning skulle bli mycket mörk samt att alla utrymmen inte skulle nås av direkt 
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solljus. I den nuvarande planlösningen för två- och trerummarna är det endast badrummet 

som inte har fönster till utsidan för de mindre lägenheterna samt för de inre tvårummarna. 

Detta är ett avsteg från bestämmelserna i PBL, men det kan förhoppningsvis överses i detta 

fall med hänsyn till de speciella förutsättningarna.  

Planlösningen har lämnats mycket öppen, med valv mellan hallen och köket samt en större 

portal mellan köket och vardagsrummet. Köket finns direkt till höger vid inträde i 

lägenheten, för att förkorta matleveranser och bidra till ett inbjudande intryck.  

Köket är mycket välutrustat, med kyl, frys, gott om beredningsytor, högskåp, väggskåp samt 

en köksö. Det finns plats för bord samt fyra sittplatser i köket. Denna utrustning är identisk 

för alla bostäderna, med undantag för köksön i de mindre lägenheterna. Spishäll/ugn är 

placerad i ett hörn i samtliga lägenheter. 

Till vänster vid inträde finns badrummet, som i bilaga 6: Lägenhetsplan, har utrustats med 

ett mycket stort hörnbadkar, WC, handfat, tvättmaskin och torktumlare. Tvättmaskinen och 

torktumlaren är inte standardinredning för de mindre lägenheterna. 

I vardagsrummet, som dominerar lägenhetens utseende och intrycket för de boende, syns 

den välvda ytterväggen med höga, stora fönster för största möjliga ljusinsläpp. De boende 

når vardagsrummet direkt via hallen eller via ett större valv vilket leder till köket. I 

vardagsrummet finns utgången till balkongen. 

Balkongerna är relativt små, men med utrymme nog för balkonglådor och fritidsstolar. Alla 

lägenheterna har identiska balkonger med öppning till vardagsrummet. Balkongerna 

begränsades till sin storlek på grund av insynsskydd för grannar. 

Varje lägenhet är handikappsanpassad enligt BBR:s krav på tillgänglighet. Ytterdörren och 

lägenhetsdörrarna är 1 meter breda, köket och köksön tillåter rullstolar och en generös 

vändradie. Badrummen är utformade på ett sådant sätt att fristående dusch kan användas 

och att toaletten enkelt kan utrustas med stödräcken. Hissarna i den norra delen av 

byggnaden bör gå från bottenvåningen hela vägen upp till takterrassen. 

Lägenheterna är utformade på ett sådant sätt att de skall ge ett öppet, luftigt intryck, vilket 

för ögonen till de annorlunda, välvda ytterväggarna. I illustrationerna har lägenheterna getts 

mönstrade fondväggar och några väggar med en annorlunda textur, liknande plankgångarna 

i Östra Hamnen. Detta för att ytterligare knyta samman områdena med varandra samt för 

att kultivera ett marint intryck även på insidan av byggnaden.  



 

30 
 

Ekonomi 
Ett ombyggnadsprojekt i denna skala är oftast ett ekonomiskt krävande projekt, något som 

förutsätter en hög nivå av återbäring över tid. Silon är en ovanlig byggnad, vilket till en 

början ledde till problem med hyressättningen då lägenheterna är långt över normen i fråga 

om storlek, men med många svårmöblerade ytor.  

Gruppen använde sig av nyckeltal för att beräkna en skälig hyresnivå, anpassad efter det 

attraktiva läget och Västerås stad. Värt att nämna i dessa beräkningar är även att området 

har en åtråvärd sikt från takterrassen, samt har mycket reducerade månatliga värme- och 

elkostnader förutsatt att vind- och solenergiutvinningen används tillsammans med 

vattenåtervinningen genom vattenfångarna. 

Hyresberäkning 

Följande uträkningar är beräknade utifrån boken ”Årskostnader Bostäder – Nyckeltal för 

kostnader och förbrukningar” och visar en förenklad uträkning av vad hyrorna för 

lägenheterna skulle kunna hamna på. Boken är egentligen till för den som vill jämföra sina 

drift- och underhållskostnader för en byggnad med andras, liknande byggnader, genom de 

givna nyckeltalen. Nyckeltalen i boken är framställda från underlag på olika fastigheters 

kostnader. Dessa har sedan delats in i kvartiler om 10%, 25%, 50%, 75% och 90%, där 

tillexempel kostnaden under 25%-kvartilen säger att 25% av det insamlade underlaget max 

har den givna kostnaden på det området. 

I boken ges orsaker som höjer respektive sänker kostnaden för ett visst område. Dessa 

punkter har jämförts med silon och sedan har bestäms kostnadsnivå för aktiviteten 

bestämts. Dessa nyckeltal har i denna rapport använts för att se på vilken nivå hyrorna för 

lägenheterna i silon skulle kunna hamna på. 

I nedanstående tabell syns de kostnader för respektive aktivitet som satts för silon. Alla 

kostnaderna avser kr/BTA. 

I denna uträkning motsvarar BTA (Bruttoarea) hela lägenhetens golvarea plus den golvyta 

som inneväggarna tar upp. 

Följande tabell visar kostnaderna för respektive aktivitet och är alla tagna ur boken 

”Årskostnader Bostäder – Nyckeltal för kostnader och förbrukningar” utom kapitalkostnad 

som bestämts efter konsultation med Sone Nydert, lärare i fastighetsförvaltning på 

Mälardalens Högskola. Denna kostnad har höjts då ombyggnaden kan liknas vid en 

nybyggnad och ligger då mycket högre än den som boken redovisar. 
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Tabell 11: Kostnader i kr/m2 (BTA) 

 

 

Nedan följer förklaringar på de olika områden och hur kostnaderna för dem har bestämts. I 

kostnaderna ingår kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och 

entreprenörer. 

Kapitalkostnad 

Kapitalkostnaden är den kostnad som omfattar räntor, avskrivningar och eventuella 

tomträttsavgälder. Den höga kostnaden har satts efter rådfrågning med Sone Nydert på 

Mälardalens högskola. 

Administration 

Hit hör kostnader för förvaltningsadministration så som personalkostnader för administrativ 

personal och så vidare. Orsaker som höjer kostnaderna är hög servicenivå, stor 

kontraktsomsättning och hög ambitionsnivå beträffande planering, kontroll och styrning av 

drift- och underhållsarbeten. 

 

Fastighetsskatt 

Detta är kostnader för den statliga skatten för byggnad och mark. Orsaker som har höjt 

kostnaderna är att byggnaden är belägen i innerstad/storstad.  

 

Försäkring 

Försäkringen gäller försäkringskostnader för nybyggnad och mark. Denna täcker brand-, 

vatten-, inbrotts- och maskinskador. Orsaker som har sänker kostnaderna är att byggnaden 

har en byggnadsklass 1, det vill säga är av betong. 

Värmeförbrukning 

Detta omfattar kostnader för all energiförbrukning för uppvärmning och 

Område kr/m2 (BTA) 

Kapitalkostnad 1045 

Administration 39 

Fastighetsskatt 35 

Försäkring 2,20 

Värmeförbrukning 48 

Elförbrukning, 
(gemensam) 

25 

Vattenförbrukning 13 

Tillsyn och skötsel 45 

Reparationer 7 

Sophämtning 5,60 

Städning, 
(gemensam yta) 

9 

Planerat underhåll 26 



 

32 
 

varmvattenberedning. Värmeförbrukningen innefattar endast köpt värmeenergi. Orsaker till 

sänkta kostnader är att byggnaden har en isoleringsstandard från efter 1975, den har 

återvinning av ventilation, tidsstyrd ventilation, betongbyggnad samt att det är 

tillskottsenergi från hushållsmaskiner etc. Byggnaden har dessutom kapacitet för att 

installera solceller på taket.  

Gemensam elförbrukning 

Gemensam elförbrukning är den el som går till fastighetens gemensamma utrymmen samt 

för installationer som pumpar och hissar. Saker som har sänkt kostnaden är att byggnaden 

har trappautomatik och att vi räknar med att det kommer bo en stor del pensionärer 

och/eller ensamstående där.  

Saker som har höjt kostnaderna är att fastigheten är ny och har en hög installationstäthet, 

utomhusbelysning i stor omfattning, att det finns hissar samt att det är mekanisk till- och 

frånluft. Kostnaden för den gemensamma elförbrukningen har satts efter dessa punkter. 

Vattenförbrukning 

i vattenförbrukning räknas fastighetens totala förbrukning av vatten i gemensamma 

utrymmen. Denna kostnad omfattar endast inköp av vatten och avlopp. 

Orsaker som höjer kostnaderna för vattenförbrukning är om det är en stor andel 

tvättmaskiner i lägenheterna. Saker som gjort att en lägre nivå har satts är för att det är nya 

installationer och snålspolande armaturer, huvudsakligen 1-2 personer per hushåll samt att 

det är nya tvättmaskiner i de större lägenheterna. 

Tillsyn och skötsel 

Kostnaderna täcker tillsyn, skötsel och justering av mark, byggnad och installationer samt 

byte av förbrukningsmaterial. Det som höjt kostnaderna är att byggnaden har FTX-

ventilationssystem och hissar, samt att det är en stor intern sophantering. 

Det som sänker kostnaderna är att det är ett relativt stort förvaltningsprojekt, använder sig 

av fjärrvärme, det är god åtkomlighet för maskinell renhållning och snöröjning. 

Reparationer 

Hit räknas reparationer som är oförutsedda, som skador, skadegörelse samt brister i 

utförande, materiell och utrustning. Saker som har sänkt kostnaderna för byggnaden är att 

det är en ny byggnad, den har VA-ledningar som är nyare än 20 år, hög ambitionsnivå på det 

planerade underhållet.  

Sophämtning 

Innefattar kostnader för sophämtning. Orsaker som har höjt kostnaderna är att det är en hög 

boendetäthet i byggnaden. Det som sänkt kostnaderna är att det huvudsakligen kommer 

vara 1-2 personer per hushåll, sopor hämtas vid centralt soprum samt att det finns 

källsortering. 
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Städning av gemensam yta 

Detta omfattar kostnader för rengöring av gemensamma utrymmen i entréer, trapphus, 

hissar och källarutrymmen. Det som har höjt kostnaderna är att det finns stora fönsterareor, 

glaspartier i trapphus, och att det är en hög byggnad. Det som har sänkt kostnaderna är att 

städfrekvensen beräknas till mindre än 1 gång per vecka, hög andel ensamstående eller 

pensionärer samt att golven våtmoppas. 

Planerat underhåll 

Detta underhåll utförs mindre än en gång per år och innefattar underhåll för att återställa en 

byggdels funktion. Detta kan vara underhåll av mark, byggnad utvändigt eller invändigt samt 

installationer. 

Orsaker som höjt kostnaderna är till- och frånluft med värmeåtervinning  och att det finns 

hissar. Det som har sänkt kostnaderna är att det är en plan mark med stor andel grönyta 

eller naturmark, underhållsfria material ut- och invändigt som klinker och betong samt att 

det finns fjärrvärme. 

Hyresnivå 

Utifrån dessa kostnadsområden har en hyra beräknats för de stora och de små lägenheterna. 

Den totala kostnaden per BTA blir  

1045 + 39 + 35 + 2,2 + 48 + 25 + 13 + 45 + 7 + 5,6 + 9 + 26 ≈ 1300 kr/BTA 

För en liten lägenhet på cirka 90 m2 blir detta en årshyra på: 

1300 * 90 ≈ 117 000 kr/år.  

Detta ger en månadshyra på 9 750 kr per månad.  

För en stor lägenhet på cirka 202 m2 blir detta en årshyra på: 

1300 * 182 ≈ 236 600 kr/år. 

Detta ger en månadshyra på 19 700 kr per månad. 

Det bör tilläggas att de höga kostnaderna beror på den höga kapitalkostnaden. 

Kapitalkostnaden kan sänkas för att på så sätt sänka hyran och locka fler bostadssökande. 
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Estetik 
Målet med visualiseringen och ombyggnaden av silo 72 är för att knyta samman Östra 

hamnen med resten av Västerås, att skapa en gemensamhet i sjöfronten. Detta sker både 

inom och utanpå byggnaden, i fasaderna för att skapa gemenskap genom liknande 

färgsättningar och fönsterdetaljer, på insidan genom att använda liknande material och hålla 

en jämn standard på underhåll och gemensamma lokaler. 

Visualisering 

Nedan redovisas några visualiseringsbilder på projektgruppens förslag på de färdigställda 

lägenheterna och byggnaden i sig: 

 

Figur 2: Vardagsrum och kök i en av de större lägenheterna. Märk takhöjden och den öppna planlösningen. 

Nattbild utan dagsljusinfall. 

 

Figur 3: Vardagsrummet som det ser ut från hallen. Här syns den välvda ytterväggen. Dagsljusbild. 
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Figur 4: Sovrummet. Detta rum kräver minst mängd väggar att möblera mot, och planerades därför i den 

yttersta delen av silotornen.  

 

Figur 5: Kontorsutrymme. Ett sätt att visa hur de välva ytorna fortfarande kan möbleras mot. Detta är inuti 

sovrummet, därför syns sängen i reflektionerna i fönstret. 



 

36 
 

 

Figur 6: Hela lägenheten sedd från soffgruppen vid tv:n. Dörren som syns genom valvet är ytterdörren, därefter 

kommer badrummet, klädkammaren samt sovrummet om blicken går från vänster till höger. 

 

Figur 7: Lägenhetsplanens gemensamma korridorer. Väggtapeterna påminner de boende om byggnadens 

ursprungliga användningsområde. Borterst syns branddörren in till trapphuset i mitten av varje korridor. 
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Fasader 

Varje lägenhet har tillgång till en balkong, med utrymme för solstol och hängande blomlådor. 

Fasaden i sig utgörs av puts utanpå silons ursprungliga betong. Fasaden på den norra delen, 

som inte utgör en del av själva silorundlarna, är tänkt att varvas svart och vit, medan de 

översta tre våningarna på silon sätts i den röda färgen som används för mittenbyggnaderna 

på Lillåudden:  

 

Figur 8: Fasader i sydöstlig riktning. 
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Färgsättning 

Färgsättningen på silon följer exemplet utgjort av fastigheterna på Lillåudden och de andra 

byggnaderna längs Mälarens strand för att förstärka enigheten mellan byggnaderna. 

Tonerna är ljusa och anspelar på hamnen, vattnet och något av en medelhavskänsla. 

Referenser för färgvalet har även varit fyrbyggnader, då variationerna mellan svart och vitt 

är intressanta och för att ett liknande tema används på Lillåudden. En närliggande gata i 

söder har även namnet Fyrtornsgatan.  

 

Figur 9 & 10: Bodie Island Lighthouse - foto av Danie Pratt, Live Well for Less, och Lillåudden, Västerås 

Tak 

Utsikten från takterrassen är mycket slående och kommer att bli ett starkt argument för 

användning och ombyggnation av silon.  

På taket finns vattenfångarna/solcellerna, vilket ger byggnaden en unik look, och särskiljer 

den från andra byggnader i Östra hamnen. De ger även unika möjligheter till stämningsfyllda 

julmarknader och andra event på grund av det faktum att större delen av taket är täckt och 

därmed inte påverkas i samma grad av snö och regn.  
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Figur 11: Takterrassen. Här syns en av brandstegarna (dock utan viloplan) samt vattenfångarna/solcellerna.  

 

Figur 12: Utsikten från takterrassen, i riktning mot Mälaren och Lillåudden. 
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Figur 13: Utsikt åt öster. Här syns även en av ingångarna samt en enkel bänk. 

Hållbar utveckling 
I ett steg mot hållbarare utveckling har taket på silon utrustats med vattenfångare som även 

verkar förskönande genom att låta infångat regnvattnet rinna längs insidan av ”glastrattar” 

vilka sedan för vattnet till en mindre cistern som för vattnet vidare till bruk för hyresgästerna 

i form av spolvatten till WC.  

Den projekterade storleken på vatteninsamlaren är ca. 1105 m2 vilket med nederbörden i 

Västerås (500-600 mm/m2 och år enligt SMHI [B7]) skulle ge över 718 000 liter per år. För att 

sätta detta i perspektiv: det räcker till över 143 000 st. fem-litersspolningar eller 9976 

duschar.  

Om cisternen når maxkapacitet vid regnväder töms denna via avloppsvattnet. Denna cistern 

skulle vara belägen på samma våningsplan som takterrassen. 

Dessa vattenfångare skulle även kunna utrustas med solceller med avsikt att bidra till värme 

och elproduktion till de boende. Underhåll och drift skulle kunna läggas till på hyran mot 

utbyte av de drastiskt sänkta el- och uppvärmningskostnaderna samt vetskapen om att 

byggnaden strävar mot en hög hållbarhetsutveckling.  

Hur dessa vattenfångare/solceller skulle kunna se ut visualiseras i figur 8, 11, 12 och 13.  

 

  



 

41 
 

Diskussion 
Att arbeta med silon var mer komplicerat än vi förutsåg, men mycket givande. Det är många 

element som ska in för att möjliggöra och genomföra en ombyggnad i denna skala. De 

referenser som vi har använt oss av för att få förslag på hur man skall kunna gå tillväga när 

man lägger fram ett förslag har alla varit i mycket mindre skala, och just storleken på Silo 72 i 

Västerås gjorde arbetet att arbeta fram en planlösning svår. Det var alltför lätt att göra för 

djupa lägenheter eller dåligt brandskyddade.  

Ljusinfall och buller krävde sin hänsyn också, ytterväggsarean per lägenhet var begränsad på 

grund av insynsskydd, samt för att byggnaden behövde fyra hissar och tvättstuga på samtliga 

våningar. Till detta kom parkering, installationer, isolering, värmeförbrukning, 

förvaringsområden åt alla samt att förslaget skulle passa in i Västerås stads stadsbild.  

Kravet var även att lägenheterna skulle vara attraktiva nog för den höga hyresnivån, samt att 

varje lägenhet skulle kunna utnyttja den enastående utsikten till största möjliga grad. Vissa 

uppoffringar blev tvungna att genomföras, såsom fönster in till WC/badrummen i 

majoriteten av lägenheterna.  

Detta med den begränsade tillgången till ytterväggarna omöjliggjorde även större lägenheter 

ur kostnadsteknisk synpunkt; för att ett hyreshus i denna storlek skall vara vinstbringande 

krävs det att utrymmet utnyttjas till högsta möjliga grad. Om lägenheterna endast hade tagit 

upp utrymmet närmast ytterväggarna för att tillåta fler rum och mer konventionella 

lägenheter, så skulle byggnadens inre förbli oanvänt till hög grad. 

Något som också har komplicerat arbetet är att vi i gruppen under större delen av arbetet 

har jobbat från skilda orter och på så sätt inte kunnat träffas och jobbat tillsammans på 

projektet. Detta har i och för sig lett till att vi fått tagit egna beslut, som ibland borde ha 

krävt hela gruppens åsikt och som gjort att arbetet gått isär. Men detta har vi kunnat rätta 

till under gemensamma sessioner. 

Förslag till fortsatt arbete 

Då detta endast är ett förslag på hur Silo 72 kan användas, så kan ett förslag till fortsatt 

arbete vara att utnyttja de andra delarna av fastighetens silobyggnad. En djupare studie av 

planen för området skulle behöva genomföras, för att se hur de olika transportsätten genom 

området kan optimeras. En markundersökning för området har inte genomförts, vilket 

behövs om om- eller tillbyggnad skall genomföras. 

Något som också skulle behöva göras innan en ombyggnad skulle vara att ta fram ritningar 

och underlag i detalj för hur konstruktionen skall se ut.  

Ett fortsatt arbete skulle också kunna vara att planera för park/trädgård på fastigheten ner 

mot hamnsidan. 
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Bilaga 1: Kopior på orginalritingar 











Bilaga 2: Fasader 



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

FASAD NORR FASAD SÖDER

A4 1:500

J. BOVELLAN

26/07/11

F. NORDMANJ. BOVELLAN

SILO 72 FASADER NORR OCH SÖDER

BILAGA 9: FASADER

A-40.3-02



BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

A3 1:500

J. BOVELLAN

26/07/11

F. NORDMANJ. BOVELLAN

SILO 72 FASADER ÖST OCH VÄST

BILAGA 9: FASADER

FASAD ÖST FASAD VÄST

A-40.3-01



Bilaga 3: Sektioner 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

BILAGA 8: SEKTIONER

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72
SEKTION A-A1

A3 1:200 A-40.2-01

M
A

R
K

N
IV

Å



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

BILAGA 8: SEKTIONER

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72
SEKTION A-A2

A3 1:200 A-40.2-02

M
A

R
K

N
IV

Å



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

BILAGA 8: SEKTIONER

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72
SEKTION B-B

A3 1:500 A-40.2-03

M
A

R
K

N
IV

Å



Bilaga 4: Planritning, källarvåning 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cykelparkering

Cykelparkering

MASKINRUM HISS

PARKERINGSFÖRRÅD/ÖVRIGT UTRYMME

HISS HISS

HISS

HISS

A
-A

1
A

-A
1

A
-A

2
A

-A
2

B-BB-B

A1

A
2

A
4

A3GARAGEUTFART

BILAGA 4: KÄLLARVÅNING

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72
KÄLLARVÅNING MED PARKERING

A3 1:200 A-40.1-01



Bilaga 5: Planritning, bottenvåning 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

123456789101112131415161718

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A
-A

1
A

-A
1

A
-A

2
A

-A
2

B-BB-B

A1

A
2

A
4

A3

UNDERCENTRAL

LOBBY

KÖK/FIKARUM

AKTIVITETSRUM

KONFERENSRUM

SOPHANTERINGSCENTRAL

SAMLINGSPLATS SOPNEDKAST

LOBBY

HISS HISS

HISS

HISS

GARAGEUPPFART FRÅN KÄLLARE

BILAGA 5: BOTTENPLAN

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72 VÅNING 0
ENTRÉ, LOBBY OCH AKTIVITETSRUM

A3 1:200 A-40.1-01



Bilaga 6: Planritning, lägenhetsplan 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

123456789101112131415161718

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

123456789101112131415161718

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ES/U
K/FES/U

K/F

ES/U

K/FES/U

K/F

ES/U

K/FES/U

K/F

ES/U
K/FES/U

K/F

TMTT

TMTT

TMTT

TMTT

TM TTTMTT

TM TTTMTT

A
-A

1
A

-A
1

A
-A

2
A

-A
2

B-BB-B

A1

A
2

A
4

A3

TVÄTTRUM

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD

AKTIVITETSRUM

STÄD/UNDERHÅLL

HISS HISS

HISS

HISS

BADRUM

KÖK

VARDAGSRUM/SOVRUM

BADRUM

KÖK

VARDAGSRUM/SOVRUM

BADRUM

KÖK

VARDAGSRUM/SOVRUM

BADRUM

KÖK

VARDAGSRUM/SOVRUM

BADRUM

BADRUM

KÖK

VARDAGSRUM
SOVRUM

KLÄDKAMMARE

BADRUMKÖK

VARDAGSRUM
SOVRUM

KLÄDKAMMARE

KÖK

VARDAGSRUM
SOVRUM

KLÄDKAMMARE

BADRUMKÖK

VARDAGSRUM
SOVRUM

KLÄDKAMMARE

LÄGENHETSBALKONGER

TRAPPHUS SÖDERTRAPPHUS NORR

BILAGA 6: LÄGENHETSPLAN

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72 VÅNING 1 TILL 16
LÄGENHETSVÅNINGAR

A3 1:200 A-40.1-01



Bilaga 7: Planritning, takvåning/terrass 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

A
-A

1
A

-A
1

A
-A

2
A

-A
2

B-BB-B

A1

A
2

A
4

A3

HISS HISS

REGNVATTENCISTERN

UNDERHÅLLSCENTRAL FÖR CISTERN

TAKFÖRRÅD

TAKTERRASS

BILAGA 7: TAKTERRASS

FÖRSLAGSHANDLING

J. BOVELLAN F. NORDMAN

J. BOVELLAN21/07/11

SILO 72
TAKTERRASS

A3 1:200 A-40.1-01



Bilaga 8: Fastighetsplan 



SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

SILO 72

FASTIGHETSGRÄNS

FÖRSLAG PÅ NY VÄG MED ANKNYTNING TILL MÄLARLEDEN

BOENDEPARKERING, 91 PLATSER

FÖRSLAG PÅ PROMENAD- OCH CYKELSTRÅK
BILAGA 8: FASTIGHETSPLAN

SILO 72 FASTIGHETSPLAN

JOHN B.

JOHN B.21/07/11

SILO 72 EFTER OMBYGGNAD
ÖSTRA HAMNEN
VÄSTERÅS

A3 1:500 A-40.1-02

FREDRIK.N

KUNGSÄNGSGATAN

VE
R

KS
G

AT
AN

MÄLAREN


