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Abstract 

This essay will discuss the process of drawing a restaurant – the position of the 
house lot, requirements from the authority and architectural quality.  

During the summer months are many people celebrating their spare time in the 
beach in Jönköping, by the shore of Lake Vättern. There is some existing 
buildings in this area that is not used by a general public. In cooperation with 
the municipality of Jönköping and a person who wants to operate a restaurant 
on the beach, is this essay a proposal of how this part of the shore of Lake 
Vättern can look in the future.  

The focus of the work is to design a restaurant. This is made on the basis of the 
interviews that have been made with the operators of the area and a thought 
building, and from the existing rules of the performing and designing of a 
restaurant.    
The planned restaurant is placed in an area where it today is a public toilet. A demand 
from the municipality for building a restaurant here is to make new public toilets here, 
which can be better looked after than the existing ones.  
The restaurant will approximately have places for 70 eating persons inside, and 100 
persons outside. Since a lot of people are in this area during the summer is a kiosk 
placed connected to the restaurant kitchen that easily can be reached from the beach 
walk.  
The restaurant has to be flexible to serve many necessary purposes – you can both 
make fast purchases from a kiosk, as well as being there eating a fancy Christmas 
dinner. To draw consumers during colder seasons is it necessary to have a restaurant 
that gives a proper impression for that kind of business too.  
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1 Inledning 
I sydspetsen av Sveriges näst största insjö, Vättern, ligger Jönköping. I stadens 
östra del finns en sandstrand som besöks av mycket folk under 
sommarmånaderna. Här finns idag två hus; en allmän toalettbyggnad, och en 
stor rosa villa som fungerar som klubbhus. Jönköpings kommun vill att denna 
del av stranden skall kunna utnyttjas bättre av allmänheten.  

Man vill att de allmänna toaletterna skall skötas bättre, samt att en 
restaurangbyggnad uppförs. Dessutom ska dispositionen över områdets platser 
för olika aktiviteter ses över för att om möjligt göra plats för fler aktiviteter. En 
intressent för en restaurang har utsätts av kommunen. 

För att se över dispositionen på området ska ett förslag på situationsplan, och 
ett förslag på den tänkta restaurangen göras. Detta kommer ske i form av 
ritningar och med denna rapport. Här kommer att redogöras varför denna 
byggnad utformas på ett visst sätt.  

1.1 Bakgrund 

Vätterstranden i Jönköping är en naturlig mötesplats för folk under 
sommarmånaderna. Under sommarens varma dagar samlas mycket folk för 
aktiviteter vid den långgrunda stranden.  

Denna del av Vätterstranden ligger ca 3 kilometer från Jönköpings centrum. 
Man kan lätt ta sig hit till fots, en gångväg går längs med stranden från 
centrum, eller med bil. Centralt i Jönköping finns en pir med restauranger. 
Pirens centrala läge är mer attraktivt än Vätterstrandens förutom de dagar folk 
vistas på stranden. 

Mitt på stranden står idag två hus, en allmän toalett i barackform samt en 
tvåvåningsvilla som används av en dykarklubb. Sandstrandens anslutning till 
ett stort gräsområde gör tomten mycket användbar för olika fritidsaktiviteter. 
Det, i kombination med utsikten över Vättern, gör tomten attraktiv för 
uppförandet av en restaurang [1]. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att 

• Göra ett utformningsförslag av Vätterstranden i Jönköping. En alternativ 
utformning av Vätterstranden i samspråk med de intressenter som 
berörs. 

• Utforma någon form av serveringsanläggning på detta område med 
hänsyn till gällande regler och förordningar.  
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• Utifrån kunskaper från programmet Byggnadsutformning med arkitektur 
utforma en väl fungerande byggnad 

Målet med arbetet är att:  

• Göra ett utformningsförslag som skulle komma allmänheten bättre 
tillgodo än den nuvarande utformningen av stranden 

• Utforma ett realistiskt förslag av en restaurang  

• Skapa en centralpunkt för stranden, ett landmärke för Vätterstranden 

• Presentera förslaget med datorgjorda planer, fasader och 3D-bilder  

 

1.3 Avgränsningar 
Tyngden läggs på utformning av byggnaden.  

Köket utformas så att nödvändig utrustning får plats, men möbleras inte i 
detalj. 

Planeringen av att kommunen tar dykarklubbens lokaler i anspråk behandlas 
inte i detta arbete.  

Konstruktionslösningar redovisas inte fullständigt. 

1.4 Disposition  

”Allmän bakgrund” redogör för de önskemål för vilka restaurangen får sitt 
utseende.  

Under ”Genomförande” beskrivs bakgrunden till resultatet, dvs. 
tillvägagångssätt för hur slutresultatet ser ut.  

Först görs en studie om hur tomten ser ut i stort, vilket kommer gå in på mer 
och mer detaljerade resonemang vartefter arbetet utformas. När sedan frågan 
om en serveringbyggnad behandlas delas den delen upp i två huvuddelar; vilka 
krav som finns i form av regler, vad som behövs för att byggnaden skall 
fungera, och vad grunden är till att huset fått sitt utseende.  

”Resultat” redogör kort för tankar om hur rum för rum fått sitt utseende med 
genomförandet som bakgrund till restaurangens form. I Slutsats och diskussion 
redogörs för författarens syn på resultatets förhållande till givna krav och 
önskemål, samt arkitektur.  
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Som bilagor ligger de ritningar som gjorts av restaurangen och området 

• Planer 1:100 

• Fasadritningar 1:200 

• Situationsplan 1:500 

• Byggsnitt 1:50 

• Bilder av huset i 3D 

• Bilder från Vätterstranden  
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2 Bakgrundsfrågor 
2.1 Allmän bakgrund 
Idag används området på Vätterstranden mycket av stadens invånare, då det är 
en naturlig mötesplats under sommaren. Hur kan man disponera området så det 
kommer mer till nytta för jönköpingsborna och samtidigt göra en redan populär 
plats än mer attraktiv? 

      

Principkarta och bild över Jönköping, egen bearbetning 

2.1.1 Strandens läge i Jönköping 

Jönköpings centrum är uppdelat mellan två områden – öster och väster om 
Munksjön. En pir med restauranger ligger vid Hamnkanalens utlopp. Hit går 
mycket folk för at äta under sommarmånaderna. 

Vätterstranden ligger ca 3 kilometer från centrum. En restaurang på denna tomt 
kan inte konkurrera med pirrestaurangernas läge, men väl med utsikt och 
exklusivitet. Stranden ligger inte centralt i Jönköping, men ändå i ett område 
där många bor och rör sig då Jönköping vuxit ihop med Huskvarna i öst. 
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2.1.2 Tomten på Vätterstranden 

Kartor och flygfoton från Eniro och kommunens detaljplan studeras för att se 
om något hinder föreligger. VA finns [1] och lutningen på tomten för den 
tänkta restaurangen är mindre än en decimeter. Alltså förekommer inga 
problem med höjdskillnader.  

 
Karta [1] över området.  Fastighet 171 är tänkt plats till restaurangen 

För att få en övergripande bild om vilka sorts aktiviteter som äger rum på 
stranden söktes ordet Vätterstranden på en sökmotor på Internet, och bl.a. 
följande ord kom upp. 

• Insparksvecka på Högskolan i Jönköping 

• Östra Vätterstranden riksintresse… 

• Volleybollturneringar på Vätterstranden 

• Sällsynta fåglar på Vätterstranden 

• Privata fotogallerier [27] 

2.1.3 Strandens disponering idag 

En minigolfbana finns idag öster om parkeringsplatsen. Den skulle kunna 
flyttas för att få bättre kontakt med restaurangen. Den är idag till ytan ca 250 
m² [2]. Se bilaga 1 för att se fler bilder av Vätterstranden. 
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Det finns idag en stor parkeringsplats i direkt anslutning till barackerna. Den 
borde fräschas upp och asfalteras [1]. Detta kommer att utredas i form av ett 
förslag till en ny situationsplan. 

 

 

Nuvarande disposition runt Vätterstranden vid Liljeholmen.  

Bild från Jönköpings Kommun [1]. Egen bearbetning. Ej skala.  

 

Restaurangen skall användas främst på sommaren. Kommunen föreslog ca 10-
15 sittplatser inomhus och 100 utomhus [1]. Intressenten föreslog sittplatser för 
70-80 personer inomhus och för ca 100 personer utomhus. Detta med anledning 
av att man skulle kunna använda lokalen även under vinterhalvåret[2]. 



Genomförande 

 11

3 Genomförande 
3.1 Underlag för program 

3.1.1 Kommunens önskemål 

Detta examensarbete görs i samarbete med kommunen i Jönköping. Det är 
deras önskemål som ligger till grund för arbetet. Följande stycke grundas på ett 
möte med Benny Hunemark, bygglovschef på Jönköpings kommun.  

Restaurang 

Läget är mycket attraktivt. Man har beslutat att genomföra bygget i samråd 
med en speciell intressent för att det skall fungera bra långsiktigt. Intressenten 
har köpt kioskbaracken och driver redan minigolfbanan. Istället för att ha 
budgivning på tomten till den tänkta restaurangen samarbetar man med 
intressenten. Detta för att inte restaurangen skall belastas av för stora skulder 
för etablering, och för att samarbetet med intressenten fungerat bra vid tidigare 
tillfällen.  

Den bör utformas mer exklusivt än nuvarande baracker, och bör ha ett ”skapligt 
stort däck till uteservering”.  

Restaurangens potential ligger i läget med attraktiv utsikt och potential för 
uteservering åt tre väderstreck. Åt söder eftersom det är den mest solbelysta 
delen av en servering. Åt väster där solen står innan den går ner så 
solnedgången syns. Norrläget är vad som gör tomten exklusiv, utsikten mot 
Vättern. Även om solen inte lyser mycket åt norrsidor är utsikten mot Vättern 
värdefull och vattnet i sig är ljust och solbelyst.[1] 

Toaletter 

De allmänna toaletterna kommer att rivas. Under varma sommardagar används 
de mycket av badgästerna. Kommunen står för renhållningen under vardagarna, 
men inte under helgerna pga. ledig personal. Som ett villkor för att bygga en 
restaurang skall den som driver restaurangen stå för städning av de allmänna 
toaletterna även under helgerna.  

Antingen kan de placeras i direkt anslutning till restaurangen, alternativt i 
baracken som står framför det rosa grannhuset. Den skall innehålla två vanliga 
toaletter, en handikappsanpassad samt en urinoar.  
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Minigolf  

Minigolfbanan är idag belägen öster om parkeringen. Den kommer att drivas av 
restaurangen. För tillhandahållandet av tillbehör kan det vara bättre att den 
flyttas så den ligger mer i direkt anslutning till restaurangen. Bredvid 
minigolfbanan står en barack som fungerar som kiosk. Den skall rivas [1].   

3.1.2 Intressentens önskemål på restaurangbyggnad 

Intressentens önskemål och krav liknade till stor del ovan skrivna önskemål 
från kommunens sida. Texten under denna rubrik grundas på intervjun med 
intressenten, och kompletterar ovanstående textstycke. 

Det finns två alternativ för att uppföra en restaurang. Antingen bygger man en 
ny restaurang där de allmänna toaletterna finns idag, eller så gör man en 
restaurang av dykarklubbens hus, och bygger något annat där de allmänna 
toaletterna finns idag i samband till restaurangen, t.ex. en exklusiv 
glassrestaurang. Vilken fokus som blir belyst i detta arbete är upp till 
författaren. 

Tanken är att restaurangen skall vara fin och exklusiv. Då det är en stor 
investering måste man kunna bruka restaurangen året om, även vintertid. Det 
skall t.ex. vara möjligt att genomföra julbordsmiddagar. Därför skall utrymme 
för 70-80 gäster finnas. Samtidigt skall det kunna nyttjas under varma 
sommardagar. Att göra det flexibelt och välja hur en restaurang kan utformas är 
upp till författaren.  

De allmänna toaletterna skall vara väl avskiljda från restaurangen. Det skall 
finnas toaletter inomhus för restaurangens gäster och utomhus för badgäster. 
Det är viktigt att toaletterna utomhus är väl avskiljda från uteserveringen, och 
att toaletterna inomhus är väl separerade från serveringsområdet.  

Det skall också finnas en kiosk för snabba inköp. Den får inte tynga ner 
exklusiviteten på restaurangen och kan ligga var som helst nära 
strandpromenaden.  

Önskemål om hur man kan utforma området i stort har man inte, utan lämnar 
frågan fri för förslag så länge man utnyttjar tomten maximalt.   

Det har förut funnits en restaurang på Vätterstranden som idag är stängd. Att 
vintertid driva en restaurang i ett så perifert läge är en risk. Därför borde man 
vara beredd på att hitta rätt nisch – att t.ex. inte driva en kvällsrestaurang utan 
istället rikta in sig på julbord och företagsluncher.  
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3.1.3 Myndighetskrav 

Som grund för restaurangens utformning ska gällande nybyggnadsregler 
tillämpas. Utifrån bestämmelser för hur restauranger utformas kontaktas 
kommunens avdelning för miljö och hälsa. Personalens arbetsmiljö undersöks 
genom Arbetsmiljöverket regler. Livsmedelsverkets regler för hygien skall 
också följas. 

Livsmedelverkets regler för miljö och hälsa 

För att folk inte skall bli sjuka när de äter mat på en restaurang har 
Livsmedelsverket generella regler för att få driva restaurangkök [16]. 

För livsmedelsavfall skall det finnas utrymme för avfallsförvaring som 
utformas så att de är lätta att hålla rena samt fria från skadedjur [16]. Det är inte 
ett krav på att det skall vara kylt, men det är en vanlig lösning. 

Alla länder i EU följer samma krav. De går bland annat ut på att man ska ha en 
öppenhet inom livsmedelsbranschen och att man själv ansvarar för den mat 
man tillverkar, transporterar, lagrar och säljer [22].  

Arbetsmiljöverket 

Arbetsskyddsstyrelsen har kungörelser för att anställda skall ha en dräglig 
arbetsmiljö. Lokalerna skall vara utformade, förlagda och inredda med hänsyn 
till verksamheten. Lämpliga lokaler är viktigt för en god arbetsmiljö; 
föreskrifterna är till för att förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatserna. Det 
kan gälla utrymmen och avskiljningar, ytskikt och transporter. Detta är en 
förutsättning för en bra arbetsmiljö, t.ex. medför väl utformade transportvägar 
användarvänlig belastningsergonomi för anställda. Tre centrala punkter kan 
sammanfatta vilken fokus man kan ha på en arbetslokal: ljud, ljus och luft. [4] 
För livsmedelslokaler finns också en fjärde punkt: hygien. 

Projektören har dessutom ett ansvar att beakta arbetsmiljön, detta går att utläsa 
i arbetarskyddsstyrelsens författningssamlig: 

”Genom ändring 1991 i arbetsmiljölagen (SFS 1991:677) har införts ett särskilt ansvar för byggherrar 
och projektörer (3 kap. 14 §) att se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas och för byggherrar att 

projekteringen samordnas. 

Kraven på utformning för en god arbetsmiljö gäller i första hand arbetslokaler för den avsedda 
verksamheten, men byggnadens utformning skall också medge säkert arbete både under byggnadstiden 
och senare när fastighetstillsyn och underhåll utförs, och tillfredsställande arbetsmiljö även för andra 

kategorier som har arbetsuppgifter i byggnaden, t.ex. post-, städ- och transportpersonal. Detta behöver 
beaktas vid projekteringen, t.ex. för sådana utrymmen som lastintag, avfallsutrymmen, städrum och 

fläktrum.”  
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Rumshöjden i en arbetslokal får variera mellan 2,1 till 2,7 meter. Mått under 
2,7 meter gäller dock arbetslokaler som är till för ett mindre antal personer. 
Därför skall restaurangens arbetsutrymmen att ha minst en rumshöjd på 2,7 
meter. 

Arbetsutrymmena skall vara handikappanpassade. Det innebär bl.a. mått 
anpassade för en rollstols framkomlighet. I ett restaurangkök skall också finnas 
utrymme för rullande vagnar, s.k. Rullande hantering. 

 Till köket fanns önskemål om lastkaj [2], vilket också enligt 
arbetsskyddsstyrelsen är önskvärt: 

7 § Till arbetslokal skall när det behövs finnas varumottag, som skall vara så förlagt och anordnat och 
hållas i sådant skick att varuhanteringen underlättas för dem som levererar och tar emot varor.   

Man skall undvika att ha lokaler där man jobbar för länge utan att ha fönster i 
närheten [7]. Rikligt dagsljus efterstävas. Förutom själva belysningen har 
dagsljus ett egenvärde. Man får en mindre enformig arbetslokal och det är 
lättare att orientera sig i omgivningen. Det är önskvärt med en fönsterarea som 
motsvarar 10% av golvarean [16].  

Säkerhet och logistik i restauranger  

Golven skall vara halkfria pga att spillt vatten och fett kan orsaka hala golv. 
Dessutom skall golven vara så plana som möjligt för underlättande av transport 
i lokalen och vara lätta att hålla rena. Trappor skall också undvikas av detta 
skäl. Keramiska golv är vattentäta och lätta att rengöra, men är hårda att gå på. 
För en behagligare arbetsmiljö används istället vattentät och halkskyddande 
matta specialgjord för restaurangkök [25].  

Dörrar placeras så det blir enkelt att orientera sig i lokalen. De skall vara lätta 
att ställa upp så det är lätt att passera även med transportvagn. De bör hängas 
inåt arbetslokalen för att undvika sammanstötningar. Man skall också undvika 
att hänga dörrarna så de kan öppnas in i varandra för att undvika klämskador. 
Fri bredd för en gångdörr är 0,7 meter, men för att komma in med städvagn och 
rullstol krävs 1 meter. Passager där man kan mötas utan att väja kräver 1,2 
meters bredd.  

Utomhus skall det finnas trappor och ramper för att komma in i byggnaden. 
Dessutom finns en trappa upp på lastkajen. Minsta stegdjup enligt 
arbetsskyddsstyrelsen är 0.25 meter. Lastkajer skall vara utformade så det inte 
föreligger risker vid mottagande av varor. Trappor upp till kajen skall placeras 
så gående inte riskerar att bli påkörda. Transportfordonet skall ha kajen 
tillgänglig när den kommer. Några mått skrivs inte i rekommendationerna, men 
man påpekar att de större och högre fordonen blir vanligare och vanligare.  
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Städning är viktigt för att undvika olyckor och ohälsa som t.ex. snubbling, 
brand och för att få bort miljöfarliga ämnen, smittspridning och allergier. Det 
krävs ett stödutrymme där man kan samla städutrustning.  

3.1.4 Miljökontorets krav  

För att ett kök skall få användas i kommersiellt syfte krävs att vissa krav är 
uppfyllda från kommunen. Christer Nissinen på miljökontoret på kommunen i 
Jönköping arbetar med dessa frågor - att informera, förbättra och kontrollera de 
stora köken i Jönköping. 

År 2006 kom en ny livsmedelslag. Den är mer av ramlagskaraktär än den förra. 
Med det menas att den är mer övergripande. Den ger färre riktlinjer än den 
förra lagen, och lägger därmed över mer ansvar på restaurangen. Det är 
Christer Nissinens jobb att kontrollera att lagen efterföljs.  

Ritningar gjordes av restaurangen med de rum jag i föregående kapitel kommit 
fram till var nödvändiga. Med hjälp av den principskissen diskuterade vi oss 
fram till hur man kan underlätta för personal i köket, och framför allt ha bra 
hygien i lokalen. Under mötet definierades den kommande 
restaurangverksamhetens mål, och därigenom kunde Christer Nissinen vägleda 
och ge råd under mötet. På följande sida redogörs för resultatet på mötet. 

 
Principskiss över köksutrymmen. Egen bearbetning. Ej skala 
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Utrymmen och förflyttning av matvaror 

Ofta styr orsakssambanden kökens utformning - orsaks- och rörelsesambanden 
skall delas upp i delprocesser som passar in i en större helhet. Till exempel, 
man skall via varuintaget lätt kunna gå till varuförråden. Där får man gärna ha 
en egen vagn som inte varit i lastbilen och ute i smutsen. På vägen får det gärna 
finnas ett renseri så varorna som kommer ut i köket är rena och klara att 
användas. Därför är det inte en bra lösning att kiosken ligger långt från 
varuintaget. 

Städutrymmen och diskrum 

Utrymmen som saknas i principskissen och som måste finnas är städutrymme 
och diskrum. Man bör ha ett eget rum att diska i, då bakterier lätt sprids med 
luftburna vattenpartiklar och för att det ofta är väldigt fuktigt i och omkring 
diskutrymmet. Diskutrymmet skall vara placerat så att man lätt kan få in och ut 
disk från köket och matsalen utan att behöva bära disken genom hela köket. 
Matens och diskens vägar bör inte korsa varandra. 

Städutrymmet skall vara uppdelat i två delar; ett för städningen av köket och ett 
för serveringsutrymmet. Det vore t.ex. inte bra att ha samma dammsugare i 
serveringsdelen som i köket då dem sprider mycket bakterier. 

Omklädningsrum  

I ett personalutrymme krävs att man har skåp. De skall vara separerade, så 
privata kläder förvaras för sig och arbetskläder för sig. Detta för att undvika 
spridningen av sjukdomar. Virus, såsom vinterkräksjukan, kan finnas i torra 
textilier [3] 

 
Sambands-schema med aktiviteter. Egen bearbetning 
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3.1.5 Naturvårdsverkets krav 

I Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1991:3 och 2002:32 står vad som skall 
finnas i en kommunal avfallsplan.  Där är en av punkterna ”Avfall från 
fettavskiljare” [14]. 

Fettavlagringar i avloppsrör är ett problem för många svenska kommuner. Det 
skapar driftstörningar i avloppsledningarna och det är dyrt och svårt att rensa. 
En fettavskiljare är en stor lagringstank för spillfett som töms med tankbil 
regelbundet, för att sedan köras till ett kommunalt reningsverk [19].  

 

3.2 Sammanställning av rumsprogram 

Intressenten till nybyggnationen har önskemål om 70-80 sittplaster inomhus 
och ca 100 sittplatser utomhus. Rektangulära bord är de som tar minst plats. 
Bord om fyra sittplatser är användbara då man kan skjuta ihop dem åt större 
sällskap [2]. 

3.2.1 Rum som skall finnas  

Efter de rådande kraven skall följande rum och funktioner finnas i lokalen 

• Personalutrymmen; toalett med dusch, omklädningsrum med dubbla 
skåp till varje anställd, samt ett rum för att ta pauser i arbetet.  

• Kylt soprum för ruttnande avfall 

• Städutrymme 

• Fettavskiljare (2500x900x1450) [19] 

• Fläktrum [24] 

• Toaletter för restaurangbesökare, en handkappsanpassad, samt till damer 
respektive herrar.  

3.2.2 Rum som bör finnas 

Det finns inga krav att ha följande rum i byggnaden, men de är direkt 
nödvändiga för att restaurangen skall fungera och uppfylla de krav och 
önskemål som ställts från Jönköpings kommun och intressenten.  

• Förråd för bord  
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• Serveringsområde inne och ute 

• Kök för beredning 

• Kiosk för snabba inköp 
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3.3 Liknande restaurangexempel 

För att få inspiration till restaurangen besöktes två liknande restauranger i 
Alvik och Nacka, bägge i Stockholmsområdet. De ligger båda i direkt närhet 
till vatten, inte nära centrum, men ändå i områden där mycket folk rör sig - Hur 
förhöll sig restaurangen till vattenläget, hur är uteserveringen utformad, samt 
hur kan man få en känsla av exklusivitet? Resultatet redogörs i 3.4. Se bilder på 
kommande sida. 

3.3.1 Vattenläge 

Båda restaurangerna har ett direkt vattenläge. De har sin uteservering ut mot 
vattnet på bryggor. Restaurangerna får en naturlig ingång mot vägen, och 
lägger all fokus mot vattnet när man väl gör entré. I Alvik kändes det som att 
huset var i vägen för sjöutsikten, medan den bruna båtformade restaurangen i 
Nacka mer smiter ut i vattnet och blir en naturlig del av omgivningen. Den 
känslan förstärktes av att bebyggelsen kring Nacka-restaurangen var homogen 
– bruna trähus, oftast med liggande panel. 

 

                
Bebyggelsen vid Restaurangen i                                         I Alvik skyms vattenutsikten av den  

Nacka är homogen och i samspel med                                ”klumpigare”byggnadsformen.  

det vattennära läget 
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3.3.2 Uteservering 

Uteserveringarna är till stor del på bryggor som därför är belägna skyddat 
mellan byggnaden och vattnet. De tar på så sätt inte plats fysiskt på land. En 
lösning som inte blir aktuell i detta arbete pga. strandläget. Borden på 
uteserveringarna stod inte tätt, med så kallat minimiavstånd. Istället stod små 
bord luftigt, vilket gjorde att man kunde röra sig enkelt mellan borden. Detta 
kan ha berott på lågsäsong. 

 

    
Det vattennära läget utnyttjas maximalt med bryggliknande däck ut mot Mälaren och Saltsjön  

3.3.3 Exklusivitet 

Vattnet i sig självt verkar fungera som dragkraft åt restaurangen. Lösningarna 
såg genomtänkta ut och detaljkvaliteten var bra. Båda restaurangerna gav ett 
genuint intryck. Vattenutsikten gav en lugnande känsla. Ytskikten var 
genomgående trä, vilket gjorde att övergången mellan hus och vatten dämpades 
av bryggorna. Båda restaurangerna var mycket uppglasade mot utsikten. Trots 
att solen lyste emot en släppte fönstren in ett behagligt ljus tack vare 
profilerade fönsterkarmar och spröjs.  

    
Restaurangen i Nacka Strand har ett läge som är unikt, nära centrala Nacka, kontorsområdet i Nacka 
Strand och i ett markerat läge vid centrala Stockholms inlopp. Foto: Författaren 
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Om dessa restauranger har vad som kallas exklusivitet är det inte med hjälp av 
dyra och tunga ornament. Snarare råder stilrenhet, dova färger och träskivor i 
lugna färger. 

 

3.4 Form och teknik för restaurangbyggnaden vid 
Vätterstranden 

3.4.1 Skissarbete  

Allteftersom intervjuer genomförts och förutsättningarna för restaurangen 
klarnat har en bild av husets tänkta form vuxit fram. Skissmetoden innebär att 
man successivt omarbetar, och förbättrar konceptet. Det skissade huset ritas 
upp i cad och tas med till en andra intervju med intressenten för att få nya 
synpunkter.  

3.4.2 En exklusiv byggnad? 

I boken Bostadens omätbara värden kan man läsa om skönheten i hus. Boken 
handlar om bostäder men behandlar även rum i allmänhet varför den även 
känns relevant för restauranger. De gör snabbt klart att skönhetsbegreppet är 
omätbart, men försöker ändå sätta fingret på det. Man definierar här 
arkitektonisk kvalitet med tre nyckelord som alla skall ha lika stor del i en bra 
bostad. Det är Skönhet – Hållbarhet – Bekvämlighet som nämns. Det är de 
delarna tillsammans som förstärker helheten. 

Under 1900-talet gjorde funktionalismen revolution inom arkitekturen. Dess 
slagord var ”form follows function” vilket nedvärderade skönhet som patos. 
Men även om en sådan känsla är subjektiv är känslan av helhet allmängiltigt 
som just skönt. Det som kan ge restaurangen en behaglig känsla gör att man 
måste sätta in allt i ett sammanhang, rummens samband mellan varandra, de 
små detaljerna som ger en helhet, och huset som en del i ett större 
sammanhang. Exklusivitet kan alltså tolkas vara upplevelsen av omsorg, vilket 
i sin tur ger en känsla av bekräftelse och värdighet [8]. ”Det är först genom att 
se det kalla vintriga landskapet utomhus som värmen inomhus upplevs”. 
Värdeord som använts i skissandet av restaurangen är rubriker som står under 
innehållsförteckningen i Bostadens omätbara värde:: 

• Material, design & omsorg 

• Omslutenhet – öppenhet 

• Dagsljus  
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• Generalitet 

• Axialitet 

• Rörelse 

• Huset och stadsrummet [8] 

3.4.3 Arkitektur i restaurangutformning 

Ett bra hus är ändamålsenligt, vackert och hållbart. Ingen av dessa tre aspekter 
kan bortses ifrån. Under rubriken ”3.1 Underlag för program” har diskuterats 
hur restaurangen skall bli ändamålsenlig, dvs. att den fungerar bra för avsett 
ändamål. Uttrycket har också diskuterats och skall sys ihop med ett formspråk 
som gör att huset upplevs om inte vackert så åtminstone behagligt och 
inbjudande. Hållbarheten är självklar. Huset skall gå att bygga, helst med känd 
och ekonomisk fördelaktig teknik. Det skall också utstå väder och klimat och 
helst vara enkelt att underhålla. 

3.4.3.1 Svensk standard 

För att få rätt storlek på serveringsutrymmet ute och inne, samt i andra rum som 
personalutrymmet möblerar man för att det skall fungera praktisk. Rummen 
skall varken bli för små eller för stora och samtidigt fungera praktiskt, i frågor 
som t.ex. handikappanpassning. För detta användes kompendiet 
Byggnadsutformning Svensk Standard [6].  

 

Principritning för bordsuppställning av bord för fyra personer från Neufert Architects´Data. Ej skala. 
Bordet är i mitten av illustrationen, och streckad linje är minsta mått till nästa bord så stolar ryms. 
Egen bearbetning. 
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Under ritprocessen användes modeller för att se huruvida utrymmeskraven 
kunde tillgodoses. Två exempel på viktiga mått är att det krävs 1300 mm i 
diameter för en rullstol att vända, och 1200 mm bredd i en passage för att två 
människor skall kunna mötas, utan svårighet. 

Då Svensk Standard är mer bostadsanpassad, användes Neufert: 
Architects´Data för att kunna vinna utrymme med uppställningen av 
restaurangborden. Den boken har minimimått på hur man kan få in så många 
bord som möjligt. För att det skall bli en behaglig miljö har en 
möbleringsprincip som är en blandning av Svensk Standard och Neufert: 
Architects´Data följts [7]. 

3.4.4 Fasadmaterial 

Många hus i närheten av Vätterstranden har plåtfasad för att skydda husen från 
vatten och blåst från Vättern.  

Plåt skulle inte vara förenligt med husets krav på exklusivitet. Istället används 
fasadskivor av fibercement. De är beständiga mot fukt, frost, är styv och stark 
och är lätta att klottersanera [12]. 

3.4.5 Takkonstruktion 

Låglutande tak har en lutning som är mindre eller lika med 1:16. De måste ha 
ett vattentätt tätskikt. Är lutningen större än 1:4 är behöver underlaget bara vara 
vattenavledande.  

Baskraven för att en takkonstruktion skall bli typgodkänd, dvs. att de följer 
svenska funktionskrav, av byggforskningsrådets regler är  

• Vattentäthet 

• Åldersbeständighet 

• Värmebeständighet 

• Dimensionsstabilitet 

• Motståndsförmåga mot flygbrand  

• Vidhäftning hos skyddsbeläggning 

Funktionskrav skall också godkännas innan tätskikt väljs. Där beaktas frågor 
som om taket skall beträdas ofta, hur stor isbildningen generellt är, om det är 
ett hårt eller mjukt underlag och hur man skall göra infästningar i taket [26]. 
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3.4.6 Limträ i bärande konstruktioner 

Restaurangen är uppdelad i två huvuddelar – servering och kök. Två mötande 
pulpettak bildar en konstruktion. Valt material är limträ för dess egenskaper. 

Limträ har följande tilltalande egenskaper 

• Starkt material i förhållande till sin vikt 

• Det är en förnyelsebar produkt som kan återanvändas, samtidigt som det 
är beständigt och bra ur brandsynpunkt 

• Låg energitillverkning vid tillverkning av limträ 

• Relativt låg byggkostnad 

• Det klarar stora spännvidder, vilket innebär att man inte behöver ha så 
många bärande väggar resp. pelare. Detta är gynnsamt för 
flexibiliteten[15]. 

3.4.7 Radiatorer vid stora fönsterpartier 

För att det inte skall bli för kallt i ett rum krävs att man värmer upp det, oftast 
med element. Om man samtidigt skall ha stora fönsterpartier, och eventuellt 
skjutbara fönster, krävs andra lösningar på uppvärmningen då en vanlig 
radiator skulle vara i vägen. 

Då luften roterar kring en värmekälla så att den kyls ner för att sjunka och 
sedan komma tillbaka igen kallas konvektion. För att undvika kallras vid kalla 
fönsterpartier kan man få den varma luften att stiga längs med fönstret [13].  
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4 Resultat 
4.1 Val av utformning 

Det finns två huvudlösningar från kommunens sida då det gäller uppförandet av 
en restaurang på Vätterstranden. Antingen att ta dykarklubbens hus i anspråk 
och eventuellt bygga en liten byggnad bredvid den, eller att bygga en stor helt 
ny byggnad. Förslaget i denna uppsats baseras på att bara använda en ny 
byggnad till de aktiviteter som önskas för att: 

• Det vore svårare att bygga in ett restaurangkök med dagens 
nybyggnadsregler i dykarklubbens hus. Det skulle ta för stor fokus från 
mer väsentliga delar av arbetet.  

• En sorts restaurang (t.ex. föreslagen glasskiosk) skulle vara svår att 
bygga homogent ihop med en annan restaurang i en ombyggd villa.  

• Utmaningen att få in många aktiviteter i en och samma byggnad. 

• Sannolikheten förefaller större att göra en nybyggnation än att ta en 
annan verksamhets lokal i anspråk. 

• Större valfrihet att fokusera på verksamheter istället för på själva 
ombyggnationen . 

Kommunen föreslog en mindre restauranglösning med mycket mindre 
inomhusservering än intressenten. Då restaurangen måste vara vinterbonad för 
att kunna ha aktiviteter på vintern, och för att köket måste ha en viss volym 
(inte minst fläktrummet) då man bedriver även en mindre 
restaurangverksamhet valdes ett serveringsutrymme för ca 70 personer i 
enlighet intressentens önskemål. Då kan man enklare bedriva en året runt-
verksamhet, ha en mer flexibel lokal, samt göra en lokal som blir en 
samlingspunkt för hela området.  

 

4.2 Utformningen av området vid Vätterstanden 

Här presenteras författarens förändringar av strandområdet i punktform. Se 
även bilaga 4 ”Situationsplan”.  

• På Östra Storgatan, söder om restaurangen, passerar mycket folk 
dagligen. För att restaurangen skall synas och göra reklam för sig själv 
skall området vara rent mellan vägen och byggnaden. För att dölja 
lastkajen placeras ett plank framför den, och i parkeringen anläggs en 
gång mot entrén så att restaurangen får en naturlig ingång.   
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• Minigolfbanan flyttas från sin position öster om parkeringsplatsen så att 
den ligger närmare restaurangbyggnaden, detta för att uthyrningen av 
utrustning sker i restaurangen, förslagsvis i kiosken. 

• Parkeringen kommer finnas på samma plats som förut. Den asfalteras, 
för att göra området mer rent och användarvänligt till skillnad mot 
dagens grus. Den har 53 platser, varav två handikappanpassade nära 
entrén. 

• För att en lastbil skall kunna komma in till lastkajen är det ca 10 meter 
fritt utrymme fram till byggnaden från infarten. För att inte lastkajen, 
med dörrar för varuintag och soprum, skall synas från vägen placeras ett 
plank framför varuintaget. Planket kan användas som plats för menyer 
och dylikt.  

De böjda buskage som idag finns på strandens gräsmatta skall finnas kvar på 
samma plats, men då de ser slitna ut skall de förbättras där det behövs. Se 
bilaga 1, bild längst ner till höger. 

4.3 Restaurangens exteriör 

Väggar 

Svarta byggnader ger en diskret prägel exteriört. Jämfört med vita byggnader 
upplevs de svarta ha mindre kontrast mot sin bakgrund och upplevs därför ta 
mindre plats. För att inte ta för mycket fokus i anspråk på en strandtomt väljs 
därför en svart byggnad [20]. Se bilaga 6. 

         
Bild 2 & 3, referensobjekt, Fasadskivor, från tillverkares hemsida. 

Som fasadmaterial har valts skivor (se ”3.4.4 Fasadmaterial”). Skivorna 
skruvas på horisontell träläkt, 45 x 45 mm s600 mm. Fogarna är öppna 
vertikalt, och har en list horisontellt. Över sockel och fönster finns ett 
plåtbeslag för att föra bort vattnet [18].  
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Fönster  

Fönstren är stora enheter med ca 40 cm i bröstningshöjd så man kan se utåt 
även då man sitter ner och äter för att utnyttja utsikten väl [1] [2]. På toaletterna 
och personalrummet finns mindre fönster. 

Utvändiga glaspartier byttes mot skjutpartier för att det skall vara lättare att gå 
in och ut till restaurangen under sommaren och få en känsla för ute när man 
sitter inomhus. 

För att undvika kallras när man sitter nära fönstren under de kalla årstiderna bör 
det finnas element för att värma upp. Man kan inte placera element under 
fönstren då de går ända ner till golvnivå. Istället används konvektorer infällda i 
golvet [13]. Detta kan eventuellt kompletteras med uppvärmda fönsterglas för 
att motverka kallras. 

 

Dörrar 

För att höja besökarens nyfikenhet valdes dörren YD 2018 från 
Snickarper. Även den skall vara svart för att ge ett homogent intryck 
från gatan. Dörren är enligt tillverkaren gjord med tanken att skapa 
förväntningar och nyfikenhet för vad som är bakom dörren [23]. 
Glaspartierna ut mot terrassen ritas i arbetet så de går i liv med fönstren 
för att ge ett homogent intryck  

Ytterdörr YD2018 Bild 3 

Takkonstruktion 

Då restaurangen är uppdelad i två huvuddelar – servering resp. kök ges en 
naturlig uppdelning av huset två kroppar. För att samtidigt få in mer ljus i 
restaurangen användes en takprincip som i figuren nedan. Samtidigt kan 
takfoten fortsätta ut ca tre meter över terrassen för att utgöra solskydd. 
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Princip för taklösning. Egen bearbetning 

Yttertaket som föreslås är profilerat plåttak med svart kulör utan synliga 
skarvar. Plåten ligger på träläkt 40 x 70 mm som bärs av board som 
underlagstak på limträbalkar med s-avstånd 1200 mm, isolerad med 400mm 
mineralull mellan balkarna. 

 
Bild 5, exempel på plåttak 

 

4.4 Restaurangens interiör 

Texten under rubrik 4.4 läses bäst tillsammans med planlösningen, bilaga 2.  

4.4.1 Stråk och byggnadens planering 

För att känna sig trygg där man går och för att underlätta orientering och 
logistik, är det viktigt att ha tydliga stråk i restaurangen. För att underlätta att 
orientera sig är det av stor vikt att ha axialitet och översikt i lokalen [8]. Stråket 
går från entrén till ingången av uteserveringen, samt i mitten av restaurangen 
från den andra ingången av uteserveringen.  

LJUS 

KÖK MATSAL SOL- 
SKYDD 
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Entréerna är placerade efter dessa stråk, samt för att man skall kunna gå in från 
olika  håll – strandpromenaden, parkeringen eller området där folk solar. 
Tanken är att kunna ha en flexibel möblering, t.ex. använda enbart entrén mot 
parkeringen under julbordssäsongen och ha tätare möblering framför de andra 
entréerna som troligtvis kommer användas mer under sommaren, då färre 
kommer dit med bil från vägen, och fler från badet.  

De allmänna toaletterna byggs inom samma klimatskal som restaurangen, så de 
inte fryser sönder på vintern. Det blir dessutom lättare att sköta om för 
personalen på restaurangen då de ligger anslutna till huvudbyggnaden. 

Kiosken byggs ihop med köket, så den vetter ut mot strandpromenaden. Den 
har sitt eget lilla varuförråd, men kan dra nytta av att den ligger i 
restaurangköket i frågor som personalnärhet, städning, personalrum, inlastning 
etc.  

 

 
Principskiss över restaurangens stråk. Egen bearbetning 

 

Köket 

Vad intressenterna har för avsikt att använda en restaurang till påverkar kökets 
storlek. Därför har kökets form varit en viktig utgångspunkt för restaurangens 
utformning.    



Resultat  

 30

De tankar på köksuppställning som användes under mötet med Christer 
Nissinen reviderades. Köket vändes så lastkajen vetter ut mot parkeringen och 
köket blev mer anpassat efter rörelsemönster och aktivitetssamband (Se 
planlösning av kök, bilaga 2). 

Som golv används vinylmattan Altro Safety kitchen K30, ett golv som är 
specialgjort för livsmedelshantering [18]. Väggar kaklas och innertaket består 
av s.k. hygienabsorbent, t.ex. Ecophon hygiene, för bra ljuddämpning och 
rengörbarhet [10]. 

Personalutrymme 

För att man inte skall blanda sina privata kläder med jobbkläder finns en 
personalingång och ett omklädningsum. Omklädningsrummen har två skåp till 
varje anställd, ett med jobbkläder och ett med privata kläder. Det finns också en 
tvättmaskin där de anställda kan tvätta sina jobbkläder på plats.  

För raster finns ett bord för två - tre personer samt kyl och frys. Personaltoan 
har dusch, därför har den entré från omklädningsrummet för att man skall 
kunna duscha där ostört.  

Kiosk 

Kiosken utgör en del av köket, avgränsat med två väggar för att göra plats för 
skåp (600 x 600 mm) och hyllor (400 mm djupa). Kiosken skall i prinicp vara 
ett eget utrymme. Från personalrummet går man antingen ut i köket eller in till 
kiosken. Man skall som personal inte behöva gå igenom hela köket för att 
komma till kiosken och kioskens aktiviteter skall inte alls äga rum i köket för 
att undvika bakteriespridning. 

Fläktrum 

Fläktrummet ligger där plats fanns över utan att påverka rörelsemönster. Det 
ska helst vara centralt placerat för att undvika långa kanaldragningar. 

Fettavskiljare 

För att bilen som tömmer fettavskiljaren lätt kan komma åt rummet utifrån 
placeras det i ett rum nära bilvägen och parkeringen. 

Soprum 

Soprummet har en dörr ut mot lastkajen så de som tömmer lätt kommer åt. Det 
är kylt för förvaring av ruttnande avfall.  
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Varulager, frysrum och kylrum 

Varulagret, kylrummet, och frysrummet har alla sin entré nära lastkajen. Ett 
naturligt stråk från varumottaget, in till ytan framför lagren där man kan ta bort 
emballage, samt transportera varorna på en egen vagn in till de respektive 
lagren. Från dessa lager finns dörrar ut till köket så man lätt kan få färdiga och 
rena varor ut till köket.  

Städrum 

För att inte sprida smuts mellan köket och kiosken till serveringsutrymmet 
finns två soprum. Det som används i köket har entré mellan kiosken och 
köksdelen. Serveringens städrum ligger i en vrå.  

Diskrum 

Då mat serveras från köket görs det via en serveringsdisk där man kan lägga 
brickor och tallrikar från köket för kökspersonalen att servera gästerna. 
Öppningen i väggen går vidare mot diskrummet. Det är också en del av tanken 
om att hålla rent i köket, den smutsiga disken skall helst bara finnas i 
diskrummet så att allt inne i köket är rent.  

Bordsplacering 

På ritningen placerades borden efter en princip enligt 3.5. Tanken är att göra 
det flexibelt med tre olika ingångar, då entrén mot parkeringen mest är tänkt att 
användas under vintersäsongen.  

 
Förslag till bordsmöblering under sommarmånaderna, ej skala. Egen bearbetning  
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De runda borden tar generellt upp mer plats än de fyrkantiga, men kan lättare 
placeras in i vissa rum, och bryter av det enformiga med att ha rader av 
fyrkantiga bord för fyra personer. Mot väggen som skiljer toaletter mot 
serveringsdelen placerades en soffa som utgör sittplatser för åtta personer, ett 
sätt att få in mycket folk på liten yta.  

 

 
Förslag på” trång möblering” under vinten Ej skala. Egen bearbetning 

Toaletter och garderob 

Enligt myndighetskrav är en av toaletterna handikappanpassad, bredvid den två 
vanliga toaletter för herr respektive dam. Toaletterna ligger avskiljt från 
matgästerna av hygienskäl [2]. 

Garderoben ligger invid entrén mot parkeringen. Den entrén är tänkt att 
användas främst på vintern då gästerna har ytterkläder.    

Uteservering 

Terrassen är stor mot väster och mot norr. Vättern ligger i norr och utsikten mot 
den är vad som gör restaurangen unik. För att serveringen inte skall kännas för 
stor bryts hela sidan mot väster upp med trappor och träd.  

Uteserveringen är upphöjd en dryg halvmeter för att avgränsa den mot 
stranden. Man skall inte känna att man är en del av strandgästerna som ligger 
på stranden, och dessutom få bättre utsikt. Samtidigt tar en uteterrass upp 
mycket plats. Därför har målet varit att göra den lätt så den smälter in. Stråken i 
restaurangen fortsätter ut på terrassen (4.1.2.1).  

Lastkaj 

Då varutransporterna sker med lastbil ligger lastkajen belägen vid parkeringen. 
Två dörrar finns, en in till soprummet och en till förvaringsutrymmena. 
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4.5 Materialval inomhus 

4.5.1 Golv 

Då rummet för matservering är mycket ljust med alla dess fönster, klarar 
rummet av att ha ett mörkt golv. Det skall samtidigt ge ett vackert intryck. Ett 
mörkt träslag används därför, med inspiration från liknande exempel, t.ex. 
mörk lackad ask eller ekparkett. Dessa träslag är starka och hållbara [11], vilket 
är förenligt med den flexibilitet som krävs. 

   Bild 5, Askgolv.  

Mellan vinterentrén och entrén mot norr läggs ett mörkare träslag för att 
förstärka rummets axialitet och stråk, och för att göra en avgränsning servering 
och matsal. Köksluckan/Serveringsdisken kan fungera som servering under 
sommaren. Den kan också stängas helt med luckor, som är av samma mörka 
ask-träslag som golvet mellan entré mot söder och entré norr.  

 
Förslag på inredning i serveringutrymmet 
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4.5.2 Innerväggar och undertak 

Interiörväggarna målas med mörka färger, se bilaga 6. Väggen som skiljer 
serveringsdel och toaletter bekläds även den med ask eller ekparkett, lika golv  

Innertaket i serveringen är träullskivor. Det är skivor som består av cement och 
trä. De är värmeisolerande, ljudabsorberande, tål brand och släpper igenom 
funktdiffusion bra [12]. De läggs så under ca 300 mm isolering mellan 
limträbalkarna så ca 100 mm av limträbalken, som är 405 mm hög, exponeras 
inne i restaurangen. Limträbalkarna vilar på två balkar i takhöjd längs rummens 
långsidor. De balkarna står sin tur på pelare som är placerade längs väggarna 
(se bilaga 1). 
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5 Slutsats och diskussion 
Här presenteras författarens syn på hur huset utformades, uppdelat under tre 
rubriker – Krav, Önskemål och Arkitektur. 

5.1 Krav 

Köket till en restaurang kräver många tekniskt avancerade lösningar och 
genomtänkt logistik. Att få med allt på en liten, ekonomiskt försvarbar yta, 
handlar mycket om förflyttning av såväl varor, bakterier som människor.  

Innan detta arbete startade kunde jag aldrig förställa mig att restaurangkök 
behövde vara så stora. Det blev dock snabbt klart för mig att en riktlinje för 
köksstorleken är att det skall vara ungefär lika stor som serveringsdelen.  

Att få in rummen på en liten yta samtidigt som man som personal i en 
restaurang kan röra sig obehindrat med t.ex. en tung bricka var väldigt svårt. 
Trots goda råd från Miljökontoret på Jönköpings kommun har ritandet av ett 
kök tagit fokus från uppgiften om att rita en restaurang och göra Vätterstranden 
mer åtkomlig för allmänheten. Samtidigt är det viktigt att göra lokaler flexibla 
och tillgängliga för alla, ett rimligt myndighetskrav. Inte minst i frågor som 
handikappsanpassade toaletter, i detta fall skall de vara 2,4 x 2,4 meter mot en 
vanlig som kan vara 1,6 x 0,9 meter.   

I serveringsdelen gällde kraven att få in många människor. Det slutade med att 
en princip för olika möbleringsmodeller ritades, för att visa hur man kan ställa 
borden luftigt, eller tätt som långbord om man serverar t.ex buffé för 
julbordsmat.  

5.2 Önskemål 

Vad Intressenten och Benny Hunemark på kommunen velat göra av 
strandtomten har varit centralt i detta arbete. Intentionen har varit att utforma 
det så bra som möjligt efter deras önskemål och samtidigt söka en egen lösning 
på problem och förutsättningar. 

Att få en uppfattning om hur situationsplanen kunde komma att se ut gick 
snabbt, så fokus flyttades snabbt över till att utforma restaurangen. Det tog 
mycket tid, då krav och exklusivitet var svåra att förena. Det var också svårt att 
veta var man kan lägga fokus, men jag har försökt att behandla alla saker som 
påverkar utseendet i stort, och tagit med allt som krävs för att byggnaden skall 
fungera och utifrån det försökt göra huset arkitektoniskt tilltalande. 

De olika parterna i detta arbete har strävat åt samma håll, att förbättra 
Vätterstranden, men man har haft olika önskemål om hur slutresultatet skall bli. 
Att väga dessa synpunkter har varit svårt. 
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Vissa saker tycker jag det är olyckligt att tid inte funnits att undersöka. Det 
finns t.ex. planer på att ta dykarklubbens hus i bruk som restaurang, och göra 
en exklusiv glasskiosk där den tänkta restaurangen här är planerad.  Det fanns 
också planer på att i detta arbete göra ett utformningsalternativ med en 
ombyggnad av den befintliga byggnaden, vilket det inte funnits tid att 
undersöka närmare.  

Ett annat önskemål var huruvida man skulle kunna använda terrassen på vintern 
- om det finns möjlighet att ha terrass på sommaren och ha en inomhuslokal 
uppbyggd under de kyliga årstiderna hade varit värdefullt men det fanns inte tid 
nog.  

 

5.3 Arkitektur 

Det som först kom i centrum när restaurangen ritades var funktionalitet. När 
sedan skissen för en funktionell byggnad fanns som ritning började en annan 
fas – att göra det estetiskt tilltalande hand i hand med det funktionella.   

Intentionen är också att det skall se inbjudande och fräscht ut från vägen där 
många bilar åker dagligen - något att utforska. 

Det tekniska i arbetet tog stor plats i rapporten. Att objektivt beskriva en 
utformningsprocess har ibland fått stå tillbaka väl mycket till förmån för mer 
tekniska beskrivningar av hur man uppför en restaurang. Detta p.g.a. att den 
tekniska biten var mer omfattande än beräknat då arbetet startade. Jag vill 
därför understryka att utformningen varit central, och jag är nöjd med 
resultatet, även om det getts en förhållandevis liten del i rapporten.
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8 Bilagor 
• Planer 1:100 

• Fasadritningar 1:200 

• Situationsplan 1:500 

• Byggsnitt 1:50 

• Bilder av huset i 3D 

• Bilder från Vätterstranden  
 

 















 

 

 

 

Överst tv: Den allmänna toaletten från söder med utsikt mot Vättern. Överst t.h: Toans 
förhållande till dykarklubbens villaliknande byggnad, från söder Mitten t.h: Den 
allmänna toaletten från väster med Vätterns strand till vänster. Mitten tv: Toans 
förhållande till parkeringen. I förgrunden syns minigolfbanan och en kiosk. Nere t.v: 
Närhet till Vättern Nere th Strandens park om vintern. Foto: Författaren 
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