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2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)
1600-talsstadens första officiella rådhus av sten, uppfört enligt ritningar av dåvarande landshövding Erik
Dahlberg 1696-99. Byggnaden var initialt försedd med säteritak krönt av en takryttare och flankerades av
flygelbyggnader. Redan 1716 ödelades byggnaden vid en brand där endast murverken kvarstod. Det
återuppbyggda rådhuset drabbades åter av brand vid den stora stadsbranden 1785. Dagens byggnad, i sin
något förenklade form, med valmat s.k. mansardtak, är till stora delar resultatet av den återuppbyggnad som
vidtogs 1793-94 enligt ritningar uppgjorda av stadsbyggmästare P. G. Salvin. Funktionen som rådhus, med
lokaler för rådhusrätt och vissa delar av stadsförvaltningen, hade byggnaden fram till början av 1900-talet.
Dagens interiör präglas i hög grad av ett flertal renoveringar under 1900-talet och framförallt en mer
restaurerande omgestaltning på 1990-talet. I de mer officiella rummen i andra våningsplanet finns en låg
bröstpanel som härrör från 1940-talet då länsmuseet var inrymt i byggnaden. I tredje våningen finns äldre
inredningssnickerier bevarade från 1860-70-talen då staden telegraf hade sina lokaler här.
3. ÅTGÄRD
Period/år

Arkitekt

2012

Entreprenör/Hantverkare

Byggherre

Sandå måleri AB

Jönköpings kommun,
Tekniska kontoret

Berörd byggnadsdel

Tillstånd före renovering

Vidtagna åtgärder (med angivande av
material, metoder, avvikelser från program)

Värmesystemet

I byggnaden finns värmesystem
med direktverkande el med vita
panelradiatorer under fönstren.

Vattenburet värmesystem kopplat till
kommunal fjärrvärme.
Fjärrvärmecentral i sydvästra källaren,
placerad på stativ infäst i betonggolv samt i
1600-talsvalv med tre infästningspunkter.
Elkabelbrygga i 1600-talsvalv med ett flertal
infästningspunkter.
Genomföring för kulvertrör till fjärrvärmen
gjordes en ca 30 cm Ø stor håltagning i
murverket strax ovanför golvnivån.
Markarbetena vid håltagningen stod under
arkeologisk schaktövervakning (se Jlm
Arkeologisk rapport 2012:29) .
Alla stigarledningar löper i befintligt
ledningsschakt från berörd källare till
vindsplan. Ingen ny håltagning krävdes.

Bottenplan

2

Panelradiatorer med elkabel infräst i
murverket.

Befintliga elradiatorer bibehölls. Ett
vattenburet värmesystem bedömdes inte som
möjligt med hänsyn till de kraftiga 1600-tals
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murverken och förekomsten av äldre
tegelgolv.
Andra våningsplan

Vita panelradiatorer som i storlek
och färg saknar anpassning till
bakomliggande bröstpanel.
Elinstallation i missprydande
elkabelskeskenor infällda i övre
bröstningslisten. Mindre diskreta
fyrdubbla vägguttag.
I Stora och Lilla rådssalen samt
arkivet finns en låg slät bröstpanel i
gråblått. Denna består av trälister
och masonit och är från 1940-talet.

Vattenburna panelradiatorer, modell MP-Rot,
Lenhovda AB, måttbeställda för att i höjd
passa i bröstpanelens släta mittparti.
Trippelpanel, som bygger ut något från
väggytan, krävdes för att klara effektbehov.
Radiatorer målades in i bröstpanelens kulör.
De missprydande elkabelskenorna längs
ytterväggarnas bröstpanel togs bort. Ny
rördragning till värmen samt all elkabel
förlades dold i panelens bröstlist. En ny
bröstlist togs fram med den förutvarande som
förlaga, men gjordes ca 0,5 cm djupare för att
rymma vattenrören. Nya utanpåliggande
eluttag placerades på bröstpanelen strax
under bröstlisten, vilka inmålades i panelens
gråa kulör. Befintlig elkabelskena till andra
våningen på södra väggen i Stora rådsalen
bibehölls. Rördragningar fästes in i yttervägg
med skruvad klammer. Ingen ny håltagning
innerväggar krävdes.
Samtliga fasta inredningssnickerier målades
om i befintliga gråblå nyans, som fick brytas
på plats eftersom den varierade något.
I entréhallen togs befintlig panelradiator bort
och ersattes med en s k värmestrips infälld i
befintligt sekundärt innertak.

Tredje våningen

Vita panelradiatorer i mindre format.
Missprydande elkabelskenor längs
fotlisten. Mindre diskreta fyrdubbla
vägguttag.
Panel med spegelfyllningar i
fönsternischer samt fotlister,
tillkomna någon gång omkring 186070-talen.
Brunlaserat brädgolv i f d rum för
stadskanslitet (rum 9, se bilagd
rumsplan) Lackat ekparkettgolv i
vestibul till stadskansliet (rum 8).

I rum 5, 6 och 7 (se bilagd rumsplan) förlades
värmen till s k värmestripes i befintligt sentida
innertak. Härigenom kunde ingrepp i
inredningssnickerierna från 1860-70-talen
undvikas. Samtidigt rensades interiören i viss
mån från sentida installationer då även
elkabeldragningar förlades till taket. Hela
innertaket med ljudabsorberande plattor byttes
ut.
Skador efter förutvarande kabelskenor på
fönsternischernas foder lagades i med hyvlade
list i samma profil. Panelsnickerierna
spacklades och bättringsmålades. I rum 7
gjordes en synlig rördragning på den östra
väggen, som målades in i bakomliggande
färgnyans. En ny håltagning krävdes i
innerväggen mellan rum 7 och 8 strax ovanför
golvnivån.
I rum 8 och 9 sattes vattenburna
panelradiatorer, av samma storlek och modell
som de i våning 2, in. Rördragning förlades
dold under ny list på golven längs ytterväggen.
I rum 8 utfördes listen av ek som behandlades
med matt pigmenterad lack för att
kulörmässigt ansluta till befintlig ekparkett.
Listen erhöll mjukt avrundade kanter som
påminner om golvets övriga kantlister. I rum 9
brunlaserades listen i stället för att smälta in
med befintligt brädgolv. Listerna fästes med
brunoxiderad spårskruv.
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4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)
Den nya vattenburna värmeinstallationen utfördes med stor hänsyn, ur estetetiskt hänseende, till den krävande
interiören. Samtidigt försvann en stor del av den förra genrationen av el- och värmeinstallationer, vilka hade
utförts på ett högst okänsligt sätt. Man kunde, nästan uteslutande, nyttja redan befintliga ledningsschakt och
genomföringar varför nya ingrepp i väggar och murverk till stor del kunde undvikas.

Materialspecifikation målning
Kulörerna är frambrutna hos Målarnas Färg AB i Jönköping.
Snickerierier plan 2:	������������������������������� Symfoni lackfärg hbl CH 7,5,
RX 1,9, YX 15, brytbas: A
Element plan 2:	������������������������������������� Symfoni lackfärg hbl, grå CH
6, RX 1,5, YX 11, brytbas: A
Stänkmålning, botten plan 2:	����������������� Scotte 7S, CW 3,7, OM 0,2,
YX 1,2, Brytbas A
Stänkmålning, stänkt plan 2: 	����������������� Scotte 7S, RH 7,2, RX 9,9, YH
4, YX 2,2, brytbas C
Stänkmålning, stänk, plan 2: 	����������������� Scotte 7S, CH 7,7, RX 1, WX
10, YX 3,2, brytbas C
Bättringsmålning vägg plan 3 o 4: 	��������� Symfoni väggfärg helmatt, CW
3,4, YE 3,4, YX 4,9, brytbas:
VIT/A
Snickerier plan 4:	����������������������������������� Scotte snickerifinich 40, CH
18,3, RX 2,4, WX 5, YE 0,3,
YX 22, byrtbas A
WC vägg, plan 3 o 4:	����������������������������� Scotte 5 S, CW 21,4, RX 4, YX
109,5, brytbas VIT/A
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv
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Bilaga 1. Rumsplan.
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Bilaga 2. Bilder före och efter installationen
Plan 2. I Stora och Lilla Rådssalen (rum 3 o 4) fanns elradiatorer
som inte anpassats till den bakomliggande bröstpanelen, utan låg
utanför den breda bröstningslisten. Elen gick i en kraftigt plastkabelskena som fällts in i bröstlisten. Installationerna gav ett högst
påtagligt intryck på interiören.

Nya måttbeställda vattenradiatorer sattes
in, vilka målades in i panelens gråa kulör.
Panelens bröstlist återskapades och all rörledning och el-kabel kunde dras dold bakom
denna list.

Inmålad röranslutning till radiator.

Hörn där befintlig äldre bröstlist på innervägg
möter den nya på yttervägg. Den nya listen
har exakt samma profilering och höjd men är
ca 0,5 cm djupare. Det nya vägguttaget har
ännu inte målats in i panelens kulör.
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Plan 3. I detta våningsplan finns originalsnickerier i form
av fyllningspaneler i fönsternischerna och fotlister. I de
båda rummen åt norr (rum 6 o 7) fanns elradiatorer och
kabelskenor som utförts på ett okänsligt sätt.

Den båda kontorsrummen åt
norr (rum 6 o 7) hade sekundärt
försänkta innertak dit den nya vattenburna värmen och elen kunde
förläggas. Härigenom rensades
interiören i dessa rum nästan helt
från sentida installationer. Den
äldre karaktären påverkas dock
fortfarande av det sentida innertaket och en lägre rumshöjd.

Fönsterfoder och fönsternischens panel fick lagas och
bättringmålas efter den rivna värme-installationen.
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Plan 3. I det f d rummet för stadskansliet (rum 9) samt
intilliggande rum (rum 8) finns en mer sammanhållen
äldre interiör bevarad. Samma missprydande värme- och
elinstalltioner fanns som i övriga delar av våningen.

I dessa båda rum saknades sekundära
innertak. Nya vattenradiatorer installerades av samma storlek och modell
som i plan 2. Rördragning fick läggas i
ny list ovanpå golvet.

I rum 8 utfördes golvlisten i mattlackerad ek för att ansluta till befintlig
ekparkett. Listen fästes med brunoxiderad spårskruv.
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Ett av få ställen där rörinstallationen fick göras synlig, var
i det nordöstra rummet i plan 3 (rum 7). Vid besiktningstillfället var denna ännu inte inmålad i väggens kulör.

Värmesystemets stigarledningar kunde förläggas till redan befintligt vertikalt ledningsschakt genom bottenvåningens murverk
och övriga bjäklag. Ny håltagning kunde
härmed helt undveks för dessa ledningar.
I ett fåtal lägen fick håltagning göras vid
rördragning i innerväggar.

Den nya fjärrvärmecentralen placerades i befintligt apparatrum i sydvästra källaren. En större
håltagning krävdes i yttermuren för rörkulvertgenomförningen.

BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2013:15 •

Utdrag ur primärkartan.
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År 2012 installerades ett vattenburet värmesystem i byggnadsminnet
Gamla Rådhuset i Jönköping. Denna rapport sammanfattar hur arbetena
genomfördes.
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