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Förord 
 
1998-05-26 väckte Ulricehamns museum genom Katarina Olsson och Nina Wiklund frågan om 
att förklara Ulricehamns gamla vattenverk (Bogesund 1:88) och tillhörande högreservoar (Boge-
sund 1:253) som byggnadsminne. Länsstyrelsen har med anledning av detta givit Regionmuseum 
Västra Götaland (RMVG) i uppdrag att utföra en kulturhistorisk utredning som skall ligga till 
grund för en eventuell byggnadsminnesförklaring.  
 
Parallellt med detta arbete har RMVG gjort en utredning beträffande en eventuell byggnadsmin-
nesförklaring av Barlastplatsens avloppspumpstation (Masthugget 25:3) i Göteborg. Museet har 
ägnat ungefär 30 arbetsdagar åt utredningarna omfattande fältstudier, intervjuer, arkivstudier 
samt rapportsammanställning. Arbetet har utförts av antikvarie Maja Lindman på RMVG. 
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Ulricehamns gamla vattenverk 
 
 

BESKRIVNING 
 
Det gamla vattenverket, dess reservoar och ledningsnät är belägna i Ulricehamns stad. Vatten-
verket är uppförd på de s.k. Maderna, idag kallat järnvägsområdet vid Åsundens strand. Här 
fanns tidigare ett antal byggnader från början av 1900-talet knutna till järnvägens framdragande. 
Samtliga är nu rivna. Högreservoaren är belägen i stadens höglänta östra delar och vattenled-
ningar under marken förbinder vattenverket med reservoaren. Vattenverket har genomgått få 
förändringar men är som helhet mycket välbevarat med ett näst intill intakt maskineri. Även hög-
reservoaren är välbevarad och har endast genomgått mindre utvändiga förändringar. 
 
 

BAKGRUND 
 

Vattenverk 
I Sverige har idag kommunerna ansvaret för vattenförsörjning och avloppssystem. När det gäller 
vattenförsörjningen finns idag drygt 2000 vattenverk i landet varav vissa är små och tillgodoser 
vattenbehovet i byar medan andra förser hela städer med färskvatten. Grundvattenverken förser 
de mindre samhällena med vatten. De bygger på principen att vatten hämtas direkt från grund-
vattnet i en borrad brunn och som sedan pumpas ut till konsumenterna. Det gamla vattenverket i 
Ulricehamn är av denna typ. I större orter används ytvattenverk. Här räcker inte grundvattnet till 
utan man måste hämta vatten från ett vattendrag i närheten. Därefter genomgår vattnet en re-
ningsprocess innan det släpps ut i ledningarna. Från vattenverket pumpas vattnet under högt 
tryck ut i ledningsnäten och upp i högt belägna vattentorn eller s.k. högreservoarer, varefter vatt-
net rinner med självfall ut till konsumenterna. Vattentorn och högreservoarer är vattenreserver 
som fylls på under natten och minskar under dagen. De hjälper till att hålla ett högt och jämnt 
tryck i ledningarna. Gårdarna mellan samhällena har egna små vattenverk, brunnar som pumpar 
upp vatten och förser den egna gården med vatten. 
 

Vattenförsörjningssystemet utvecklas under 1800-talet 
Städernas vattenförsörjningssystem utgjordes fram till mitten av 1800-talet av brunnar där be-
folkningen fick hämta sitt vatten. Många svenska städer präglades ännu av en medeltida stadsbild 
med trånga gränder och dåliga sanitära förhållanden. Koleraepidemier och andra farsoter var 
ständigt återkommande problem. Industrialiseringen ökade inflyttningen till städerna med ökad 
trångboddhet som följd och de nya industrierna medförde att vatten- och elförbrukningen ökade. 
I de trånga trästäderna utgjorde bränder ett ständigt återkommande problem och nu kom krav på 
ett effektivare brandförsvar. Dessa aspekter blev alla viktiga för  
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anläggandet av allmänna vattenledningar i städerna. Frågan om den allmänna vattenförsörjningen 
var även socialt angelägen; misären i städerna skulle byggas bort och livsvillkoren förändras med 
vetenskapens och den nya teknikens hjälp. Järnvägens framdragande under 1800-talets andra 
hälft ökade resandet vilket medförde att nya idéer och influenser spreds i snabbare takt. Detta 
gjorde att man fick möjlighet att följa utvecklingen utomlands och i en större omfattning kunde 
hämta inspiration utifrån. I England skedde denna utveckling redan mellan 1840- 60-talen och 
det var härifrån, och senare även från Tyskland, inspirationen hämtades. Nya tekniska lösningar 
var ångmaskiner som drev kolvpumpar, gjutjärnsrör som tålde höga tryck, råvattenrening genom 
filter m.m. Det uppstod även nya byggnadstyper i takt med vetenskapens rön och med teknikens 
utveckling, bl.a. vattenverk och avloppspumpstationer.  
 
 

ULRICEHAMNS VATTENFÖRSÖRJNING 
 
Ulricehamn och dess omgivningar har rikliga vattentillgångar. Bygdens sjöar och vattendrag 
samt den stora nederbördsmängden skapar goda förutsättningar för att säkra vattenförsörjningen. 
I stadens tidiga historia utgjorde dock brunnar och bäckar enda vattenkällor. Under 1840-talet 
drogs de första vattenledningarna i staden. De var ursprungligen tillverkade av genomborrade 
trästockar och tillkom på privata initiativ. Stadens första ledning drogs 1843 av bryggarmästare 
G.Fredling via Lilla torget till det s.k. Bajerska ölbryggeriet.  
 

Vatten, hygien och brandsäkerhet 
Med industrialismen ökade inflyttningen till staden. Utvecklingen blev påtaglig då järnvägen 
mellan Ulricehamn och Vartofta invigdes 1874. Befolkningsökningen gjorde frågan om stadens 
vattenförsörjning högst aktuell. Torra somrar kunde brunnarna sina. Den sanitära situationen 
blev ohållbar och kraven på ökad brandsäkerhet skärptes. Mot slutet av 1890-talet kom ett krav 
från Städernas Allmänna Brandstodsbolag på anläggandet av en allmän vattenledning. Frågan 
hade dryftats i Ulricehamns stadsfullmäktige i mer än ett halvt sekel när en särskilt tillsatt vatten-
ledningskommitté slutförde sin utredning 1912. Kommittén beslutade att ett vattenverk skulle 
placeras på området Maderna invid Åsunden där det fanns riklig tillgång på grundvatten. Där-
ifrån skulle en ledning dras till en vattenreservoar belägen uppe på höjderna öster om stadsområ-
det.  
 

Vattenverket anläggs 1914 
Som projektör till vattenverksanläggningen anlitades firman AB Vattenbyggnadsbyrån i Stock-
holm. Firman grundades av Johan Gust. Richert som tidigare verkade som byggnadschef för vat-
ten- och avloppssystemet i Göteborg. För arbetet med ledningsnätet stod företaget AB Sana i 
Malmö. Stadsingenjören i Halmstad G. Lundgren och kaptenen T. Glosemeijer blev kontrollanter 
för arbetet. Vattenverket och högreservoaren ritades enligt uppgift av civilingenjör Per Gustav 
Blidberg. (Det var dock vanligt att man vid projektering av liknande anläggningar anlitade 
namnkunniga arkitekter som stod för byggnadernas utformning.) Glosemeijer och Blidberg arbe-
tade, liksom Richert tidigare gjort, i Göteborg; Glosemeijer bl.a. som  
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vattenledningschef från 1890-talet och Blidberg under en tid som byggnadschef. De anlitades 
emellertid även för projekt utanför sina ordinarie tjänster.  
 
Nere på Maderna borrades en 9 meter djup brunn ner till grundvattnet. Över brunnen uppfördes 
en vattenverksbyggnad av tegel som innehöll oljeförråd, verkstad samt maskinsal. Vattenverket 
fick inget reningssystem annat än den naturliga reningsprocess som sker då grundvattnet i brun-
nen passerar olika gruslager. Då marken invid sjön var mycket instabil, pålades den med gjut-
järnsbalkar på vilka en betongplatta göts för vattenverkets grundläggning. I byggnaden placera-
des en pump som drevs med remdrift av en 25 hästkrafters dieselmotor. Denna hade en elmotor i 
reserv och drevs av stadens 1906 startade elverk. Senare kom förhållandet bli det motsatta då en 
nyare elmotor utgjorde huvudmotor och dieselmotorn stod som reservaggregat. Huvudvattenled-
ningen drogs uppför den s.k. Markuslyckedreven och ledde till en underjordisk reservoar. Denna 
placerades cirka ½ km öster om Nygatan på den s.k. Skarpåsdreven 82 meter över Åsundens nivå 
och rymde 600 kubikmeter vatten. Reservoaren försågs med en överbyggnad uppförd i tegel. Till 
anläggningen hörde även en avloppsledning som mynnade ut i den s.k. Fiskebacken och som 
skulle avleda regn- och spillvatten. (Den övre bilden på omslaget visar anläggningen vid invig-
ningen 1914.)  
 

 

Högreservoaren vid 
Skarpås.  
Bilden är tagen i 
samband med invig-
ningen 1914. 

 
 
I juli 1913 antog stadsfullmäktige ett reglemente för Ulricehamns vattenverk som fastställdes av 
länsstyrelsen. Verket skulle förvaltas av drätselkammaren (nuv. kommunstyrelsen) och för detta 
upprättades en särskild ordningsstadga. Ändamålet var enligt stadgan att lämna vatten till stadens 
behov såsom eldsläckning, allmänna vattenposter och urinkurer, till spolning av ledningar och 
rännstenar samt vattning av gator, vägar, torg och planteringar. Vatten skulle även lämnas till 
hushållen och andras enskilda förbrukning. Lördagen den 13 juni 1914 invigdes slutligen vatten-
verket. Kostnaden för hela anläggningen beräknades till 198.000 kronor. 
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Anläggningen på senare tid 
Ulricehamns stads vattenförsörjning kunde fram till 1954 tillgodoses av vattnet från den 1914 
grävda brunnen vid gamla vattenverket. Ulricehamns befolkning växte från 2.800 år 1914 till 
7.700 år 1950 och ökade kraftigt 1954 då Brunns och Vists socknar inkorporerades med staden. 
1953 anlades ett nytt vattenverk i staden för att möta de nya kraven. Fram till mitten av 1950-
talet var det gamla vattenverket och dess maskineri i bruk. Vattenkvaliteten försämrades då led-
ningsnätet utvidgades och nya gränsvärden sattes för bl.a. mangan och järn. Sedan denna tid har 
brunnen på gamla vattenverket använts som reservvattentäkt. Högreservoaren på Skarpås använ-
des dock fram till 1980-talet. 
 
 

FÖRÄNDRINGAR 
 

Vattenverket 
1938 anställdes ulricehamnsbon Ingvar Jönsson som driftschef vid vattenverket. Han var länge 
den ende anställde och skötte ensam driften av anläggningen. Under 1940-talet skedde vissa för-
ändringar med anläggningen. Motorn drevs ursprungligen av likström hämtad från det lokala 
elverket. Senare levererades växelström från Trollhättan vilket krävde en ny motor och en pump 
som passade till denna. Elmotorn byttes och den tillhörande pumpen ersattes av en annan typ av 
pump. Den nya elmotorn hade en kapacitet på 38 Hk och levererades av firman Zander och Inge-
ström. För det nya aggregatet fick ett nytt fundament gjutas. Det gjordes även några mindre för-
ändringar i byggnadens interiör. Det tidigare bränsleförrådet inreddes till verkstad och i den gam-
la verkstaden inrättades ett kontor. En liten dörr togs även upp mellan de båda rummen. Vatten-
verket var ursprungligen utrustat med kaminer i maskinrummet och verkstaden. Dessa avlägsna-
des nu och ersattes med en värmepanna. Innertaket som troligen var klätt med pärlspont täcktes 
nu med plywoodskivor.  
 
Vattenverket har ett utsatt läge invid Åsundens strand och utsätts ständigt för fukt, men har haft 
förhållandevis små skadeproblem. Dess södra fasad är dock extra utsatt och putsades utvändigt 
på 1960- eller 70-talet för att motverka fuktvandring. Även den ena ytterdörren byttes ut, troligen 
vid samma tidpunkt.  
 
Inför pensioneringen 1975 restaurerade den avgående driftschefen Ingvar Jönsson maskineriet i 
vattenverket. Nu var en epok av regelbunden skötsel och underhåll till ända. Anläggningen för-
föll sakta, vilket fick som följd att byggnaderna vandaliserades. Främst vattenverket utsattes för 
klotter och fönster krossades. Detta resulterade i att fönstren sattes igen med träluckor. Vid slutet 
av 1990-talet var anläggningen i ett akut behov av upprustning. På vattenverkets fasad var fogar-
na fuktskadade, framför allt på östsidan där hängrännorna rostat sönder. I taket hade en del te-
gelpannor gått sönder och givit upphov till vattenläckage. Ulricehamns kommun ansökte med 
anledning av detta hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om bidrag för renoveringsarbeten på 
vattenverket och högreservoaren. Då byggnaderna var oanvända, s.k. överloppsbyggnader, och 
vattenverket bedömdes vara av byggnadsminnesklass, räknades 90% av det totala beloppet som 
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antikvariska överkostnader, vilket innebar ett bidrag på 143. 919 kronor. Nu fogades fasaden och 
sockeln om och putsen på sydfasaden avlägsnades. Även fönster och dörrar renoverades. På ta-
kets västsida lades teglet om och på den östra sidan byttes det ut mot nytt.  
 

Högreservoaren 
Byggnadens enda fönsteröppning har av praktiska skäl satts igen (troligen efter vandalisering på 
1980-talet) och taktäckningen har vid något tillfälle ändrats från det ursprungliga teglet till band-
falsad kopparplåt. I samband med att man 1999 erhöll bidrag från länsstyrelsen fogades fasaden 
och sockeln om. Den anslutande stenmuren och dörren renoverades.  
 
 

ANLÄGGNINGEN IDAG 
 

Den arkitektoniska utformningen 
I det tidiga 1900-talets sökande efter att klä den nya tekniken i en representativ form uppkom tre 
huvudmotiv: borgen, medeltidskyrkan och det antika templet. I nämnda ordning kom dessa fär-
diga prototyper att dominera i utformandet av exempelvis kraftverk och vattenverk. De historise-
rande motiven i byggandet kunde i vissa fall förklaras av praktiska skäl. Främst gav de dock en 
referens till ett gemensamt kulturarv; en bekant, statusladdad stildräkt åt tidens nya teknik. De 
nya byggnadstyperna såsom kraftstationer och elverk fick ett likartat uttryck i ett formspråk häm-
tat från nationalromantik och jugend. Den nya teknikens anläggningar blev omsorgsfullt utfor-
made och påkostade. Staten strävade i sitt järnvägsbyggande efter att skapa en egen statusladdad 
arkitekturstil och i kommunerna låg det prestige i att kosta på de nya kommunala anläggningar-
na. Byggnaderna uppfördes ofta i tegel med detaljer i natursten som hade en rusticerande verkan. 
Anläggningarna försågs med stora, ofta rundbågade fönstervalv samt ett stort, småspröjsat gavel-
fönster. 
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September-04. Vattenverket och ventilationshuven betraktade från sydost. I bakgrunden skymtar Åsun-
den. 
 

 
September-04. Vattenverket och ventilationshuven betraktade från nordväst.  
 

Vattenverket 
Vattenverket är beläget invid Åsundens strand och omges idag av ett naturområde med strand-
promenad. Byggnaden är utformad som en liten medeltida kyrka i en våning med rektangulär 
planform, brant sadeltak och en i öster utskjutande entré som påminner om ett  
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vapenhus. Det är en mindre tegelbyggnad med tvåkupigt tegeltak och en för stilen typisk, kraftig 
granitsockel. Det hårdbrända, handslagna teglet är murat i ett kryssförband med fogar i kalkbruk.  
Vid röstena på båda gavlar har man murat in grönglaserat tegel. Här är murningen omsorgsfullt 
utförd i dekorativa mönster och avslutas med det för stilen karaktäristiska strömskiftet (en diago-
nal murning vanlig i medeltida kyrkor och som återupptogs under nationalromantiken).  
 

 
Bilden ovan: Sydgavelns konstfulla murning. Bilden till höger: Entrépartiet mot öster. 
 
 

I gavlarna är även naturstensblock infogade 
som rusticerande element. Dörr- och fönster-
öppningarna är markerade med raka valv, 
bortsett från det stora söderfönstret där valvet 
är spetsbågeformat. Fönstren är tidsenligt 
småspröjsade och målade i en kromoxidgrön 
kulör. Det tegelklädda taket avslutas vid var-
dera nockgaveln med en skorsten. Takfot och 
skorstenar är klädda med rödmålad plåt. Intill 
vattenverket återfinns en liten ventilationshuv 
för brunnen. Huven har en rund form med 
väggar av cement och täcks av ett sexkantigt, 
kopparskott tak som kröns av en liten lanter-
nin.  
 
Invändigt är byggnaden indelad i tre rum; mot 
norr den lilla verkstaden (tidigare oljeförråd) 
och kontoret (tidigare verkstad) samt den do-
minerande maskinhallen i söder.  
 
 
 
Kontoret sett från väster. Fotot är taget från den 
lilla verkstaden. 
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Inredningen i verkstaden och kontoret är bevarade från den ombyggnad som gjordes i dessa rum 
på 1940-talet. Verkstaden är enkelt inredd med en arbetsbänk och några hyllor med en del beva-
rade äldre maskindelar och verktyg. Här är även den senare insatta värmepannan placerad. Kon-
toret är försett med ett skrivbord, ett bord samt ett högt förvaringsskåp. Här återfinns en del be-
varade handlingar rörande driften. Innertaket är klätt med pärlspont som troligen är ursprunglig.  
 
Maskinhallen är en ljus sal som påminner om ett kyrkorum. Golvet och cirka halva väggen är 
täckt med vitt kakel. Innertaket är klätt med masonitskivor som troligen täcker en ursprunglig 
pärlspont. Rummet domineras av de två stora driftsaggregaten; en dieselmotor med tillhörande 
vattenpump, båda original, samt en elmotor med dess pump, utbytta under tidigt 1940-talet. På 
väggen mot öster återfinns en eldriven kontrollmätare över reservoarens vattennivå. 
 

 
Maskinrummet sett från norr 
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Det ursprungliga, 
remdrivna pumpag-
gregatet. 

 

Skador 
Byggnaden är idag i gott skick. Det utsatta läget vid sjön medför dock att fukt tränger in i murfo-
garna. Detta gäller framför allt den södra gaveln som vid ett tidigare tillfälle putsades för att av-
hjälpa problemet. I maskinrummets sydvägg är fuktvandringen tydlig. Den medför att putsen på 
insidan utvidgas under färgen och ger upphov till blåsor. Vid den västra väggens överdel finns 
spår efter vatten som har runnit ner från taket. Det kakelklädda golvet uppvisar en stor diagonal 
spricka som enligt uppgift har funnits i många decennier. Kanske är den ett resultat av placering-
en av tunga maskiner i vardera änden av rummet. På maskinrummets norra vägg som vetter mot 
kontoret är kaklet missfärgat efter tidigare fuktvandring. Maskineriet är i mycket gott skick. 
 

Högreservoaren 
Reservoarens lilla överbyggnad är samtida med vattenverket och är utformad i samma stil. Den 
är belägen i ett grönområde på sluttningen bland villabebyggelsen i stadens sydöstra delar. Re-
servoarbyggnaden har en kvadratisk form och är uppförd i tegel med fogar av kalkbruk. Väggar-
na är murade i kryssförband och avslutas mot taket med en fris av tegel lagt med koppytorna 
utåt. Dörröppningen i söder och den igensatta fönsteröppningen mot väster är markerade med 
rundade valv. Byggnaden har liksom vattenverket en grovhuggen naturstenssockel som mot sö-
der fortsätter i en mur. Det tidigare tegelklädda tälttaket är idag täckt med bandfalsad kopparplåt. 
Intill byggnaden återfinns en ventilationshuv för reservoaren klädd med cement och ett tälttak av 
kopparplåt. Huven är troligen är uppförd några år senare än reservoaren.  
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Högreservoaren uppe på Skarp-åsen sedd från sydväst. Till höger syns ventilationshuven. 
 

Skador 
Reservoarens överbyggnad är idag i gott skick. Den uppvisar inga tydliga skador. Även vattenre-
servoaren är enligt uppgift fullt funktionsduglig. 
 
 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING OCH MOTIVERING FÖR 
BYGGNADSMINNESFÖRKLARING 
 

Tidigare bedömningar  
Ulricehamns gamla vattenverk och tillhörande högreservoar är medtagna i kulturmiljövårdspro-
grammet för Ulricehamns stad från 2002. Enligt programmet besitter anläggningen genom sin 
arkitektoniska utformning ett stort byggnadshistoriskt värde. Maskineriet bedöms också i sig ha 
ett teknikhistoriskt värde. Då vattenverket på ett genomgripande sätt förändrade vardagsvillkoren 
för stadens invånare, tillskrivs anläggningen även ett socialhistoriskt värde. 
 
I detaljplanen (00-06-15) för järnvägsområdet har kommunen lagt följande planbestämmelser 
som gäller vattenverket: "Marken får inte bebyggas". "q= särskilt värdefull bebyggelse och miljö  
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(som avses i 3:12 PBL)" ,"q1= byggnaden får inte rivas", "q2= Befintliga detaljer på fasaden 
skall bevaras". "Underhåll skall ske med ursprungliga kulörer, material och arbetsteknik". Där-
med finns idag ett tillfredställande lagstadgat skydd för vattenverket, dock ej vad beträffar högre-
servoaren. Här gäller en detaljplan upprättad 1969-07-18 över området Skarpås. Enligt denna 
plan ligger reservoaren på mark avsedd för grönområde och det saknas skyddsföreskrifter.  
 

Nationellt perspektiv 
Vid en nationell överblick framgår det att två vattenverk i landet är förklarade som byggnads-
minnen. Dessa är belägna i Blekinge samt i Jönköpings län. I Blekinge ligger Froarps vattenverk 
i Asarums socken, Karlshamns kommun. Froarps vattenverk är en anläggning bestående av en 
vattenverksbyggnad, pumphus, kulvertar samt en maskinistbostad, alla uppförda 1901-03. Bygg-
naderna bedömdes i byggnadsminnesförklaringen 1994 av Länsstyrelsen vara i mycket gott skick 
såväl exteriört som interiört. Här fanns bevarade originalsnickerier samt till större delen även 
bevarat maskineri och rörledningar. I Jönköpings län ligger Eklundshovs vattenverk där den äld-
re delen förklarades som byggnadsminne på 1990-talet. Anläggningen består av ett vattenverk 
med sandfilter, en brunn och en maskinistbostad och ritades av den lokale arkitekten Göran Pauli 
1932. Maskineriet är näst intill intakt. 
  
Enligt uppgift från Bengt Spade, rådgivare inom industriminnesvård, finns anläggningar som 
liknar den i Ulricehamn endast på ett fåtal ställen; den byggnadsminnesförklarade anläggningen i 
Karlshamn samt anläggningar i Lund och Örebro. Spade menar att Ulricehamns vattenverk höjer 
sig över de andra genom det välbevarade maskineriet. Den ursprungliga dieselmotorn från 1913 
med tillhörande pump är i mycket gott skick. Det finns enligt uppgift endast ett fåtal så välbeva-
rade aggregat kvar i landet. Många vattenverk från denna tid har tömts på sitt maskineri och en-
dast byggnaderna har bevarats. Spade understryker därför vikten med att anläggningen som hel-
het bevaras och åter tas i bruk. (se även bilaga 7) 
 

Regionalt perspektiv 
Av naturliga skäl finns idag vattenverk i varje samhälle. Det har dock varit svårt att få en över-
blick över anläggningarna i Västra Götalands län då det saknas en sammanställning. Vid kontak-
ter med museerna har följande bild framkommit: I f.d. Skaraborgs län återfinns liknande anlägg-
ningar främst i Skara och Karlsborg. I Skara finns en anläggning från 1898 med bevarat vatten-
torn och maskinhus ritade av Ernst Torulf. Vattentornet är byggnadsminne. Här har dock skett 
vissa förändringar; delar av maskineriet är utbytt och den ursprungliga maskinhallen är borta. 
Anläggningen i Karlsborg utgörs av flera byggnader uppförda på 1890-talet; bl.a. två reservoarer 
och ett pumphus. I f.d. Älvsborgs län återfinns äldre vattenverksanläggningar bl.a. i Åmål och 
Borås. I Åmål anlades en allmän vattenledning med tillhörande reservoar och sandfilteranlägg-
ning 1902 med löjtnant Torulf som byggnadschef. Anläggningen är enligt uppgift relativt intakt 
med en högreservoar och dess lilla överbyggnad i tegel, samt sandfilter med en tillhörande tim-
rad byggnad. Anläggningen i Borås består av flera delar. De bäst bevarade utgörs av en pumpsta-
tion från 1885 samt ett borgliknande vattentorn med tillhörande reservoar  
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från sekelskiftet 1900. I den senare är enligt uppgift även maskineriet delvis bevarat. I f.d. Göte-
borgs och Bohus län återfinns kända äldre anläggningar i Göteborg. Här återfinns: bl.a. i stadsde-
len Kallebäck en rund vattenreservoar från 1881, i Landala en reservoar och pumpstation från 
1871 resp. 1905 samt ett borgliknande vattentorn uppfört 1892, i Stigberget en pumpstation upp-
förd 1893-97 samt I Gamlestaden Alelyckans vattenverk uppfört 1891-94 med pumpstation och 
filteranläggningar. Pumpstationen har ett till stora delar bevarat maskineri.  
 

Kulturhistorisk värdering 
Riksantikvarieämbetet har genom Axel Unnerbäck utformat ett system för värdering av kulturhi-
storiskt värdefull bebyggelse. Det bygger på ett antal olika värdekriterier sorterade under huvud-
grupperna dokumentvärde och upplevelsevärde, kompletterade av vissa övergripande eller för-
stärkande egenskaper som skall fungera som underlag för en nyanserad, kvalitativ analys av be-
byggelse.  
 

Dokumentvärde 
En byggnads dokumentvärde innebär den historia byggnaden berättar enbart genom sin existens. 
De historiska egenskaperna kan delas upp i underrubrikerna byggnadshistoriskt, byggnadsteknik-
historiskt, arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt, socialhistoriskt, personhistoriskt samt teknik-
historiskt värde. 
 
Vattenverksanläggningen tillmäts ett såväl arkitekturhistoriskt, byggnadsteknikhistoriskt, teknik-
historiskt samt socialhistoriskt värde. Anläggningen är en tidstypisk representant för den natio-
nalromantiska tegelarkitektur kännetecknande många nya byggnadstyper som uppfördes vid se-
kelskiftet 1900. Vattenverket var vid uppförandet en relativt ny företeelse och maskineriet var ett 
exempel på samtida högteknologi. Dessa aspekter motiverar ett såväl byggnadsteknikhistoriskt 
som teknikhistoriskt värde. Ett allmänt vattenförsörjningssystem innebar genomgripande föränd-
ringar i människors livsföring och standard, vilket även ger anläggningen ett socialhistoriskt vär-
de. 
 

Upplevelsevärde 
Dessa värden är av naturliga skäl svårare att definiera då de är mindre konkreta och i många fall 
högst personliga. Några kriterier har dock valts ut för att karaktärisera upplevelsen av en bygg-
nad. Arkitektoniskt och Konstnärligt värde är klassiska begrepp som passar väl in på vattenver-
kets omsorgsfullt utformade tegelbyggnader. Likaså Patina (tidens tand) som ger en känsla av 
historisk sanning hos en byggnad, återfinns i den välbevarade anläggningen. 
  
En byggnads Miljöskapande värde, dess Kontinuitetsvärde och Identitetsvärde är begrepp som 
också har med har med upplevelsen att göra, liksom Traditionsvärde och Symbolvärde. Av dessa 
kriterier är det främst identitets- och traditionsvärdet som är aktuella när det gäller vattenverket. 
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Förstärkande egenskaper 
Till de ovan angivna kriterierna fogas förstärkande och övergripande motiv: Äkthet (autenticitet), 
Tydlighet (pedagogiskt värde), Kvalitet samt värdeparet Sällsynthet-Representativitet. När det 
gäller de förstärkande egenskaperna tillskrivs anläggningen genom sina välbevarade byggnader, 
tillhörande maskineri och reservoar samt vattenledningar ett äkthetsvärde. Det har endast skett 
mindre förändringar av anläggningen, främst i vattenverkets interiör. I maskinrummet har den 
ursprungliga elmotorn och tillhörande pump bytts ut och den tidigare verkstaden och bränsleför-
rådet har fått nya funktioner. Reservoarbyggnaden har försetts med ett koppartak och fönstret har 
satts igen. Anläggningen är emellertid som helhet mycket välbevarad och dess ursprungliga ka-
raktär är bevarad. Den är dock svår att överblicka då högreservoaren är belägen en bra bit från 
vattenverket. Detta förhållande gör att sambandet mellan de olika delarna är mindre tydligt. 
RMVG föreslår att kommunen sätter upp informationstavlor vid såväl vattenverk som högreser-
voar för att förmedla kunskap om anläggningen till allmänheten. Man kan även ordna s.k. kultur-
vandringar och visningar för att öka förståelsen för den äldre bebyggelsen i staden.  
 
Anläggningen besitter genom de omsorgsfullt utformade byggnaderna en hög arkitektonisk kva-
litet. Byggnaderna påminner om andra anläggningar i landet förknippade med det tidiga 1900-
talets nya tekniska framsteg, bl.a. kraftstationer, avloppsverk samt andra vattenverk. Byggnader-
na är på det sättet representativa för sin tid. Det som särskiljer vattenverksanläggningen i Ulrice-
hamn från andra vattenverk är emellertid det ovanligt välbevarade maskineriet som gör anlägg-
ningen sällsynt. Vid en byggnadsminnesförklaring kan byggnader och s.k. fast inredning ges ett 
lagligt skydd. För vattenverkets del är dessutom verksamheten mycket väldokumenterad genom 
bevarat material som rör anläggningens uppbyggnad, drift och skötsel. Det finns även en del 
verktyg bevarade. Detta material är viktigt att bevara för framtiden. Det gör att bilden av anlägg-
ningen blir än mer komplett och det underlättar förståelsen för hur systemet har fungerat. 
 

Bevarandemålsättning 
Enligt 3 kap 1 § i lagen om kulturminnen m.m. kan en byggnad som är synnerligen märklig ge-
nom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyg-
gelseområde förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Med hänsyn till det som fram-
kommit under utredningen vill RMVG förorda en byggnadsminnesförklaring. Syftet med bygg-
nadsminnesförklaringen är att bevara anläggningen som helhet; vattenverksbyggnaden med till-
hörande brunn och maskineri, vattenledningarna samt högreservoaren och dess överbyggnad. 
Anläggningens olika delar skall förvaltas och vårdas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska 
värdena ej förvanskas. Anläggningen skall kunna ge en bild av vattenförsörjningens utveckling 
också för kommande generationer. Renoverings- och underhållsarbeten skall utföras med tradi-
tionella material och metoder som överensstämmer med de ursprungliga. Idag står vattenverket 
oanvänt och betecknas som en s.k. överloppsanläggning. Då den främst utmärker sig genom det 
sällsynt välbevarade maskineriet är det viktigt att systemet åter kommer i användning.  
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Anläggningen är i kommunal ägo och förvaltas av kommunens serviceavdelning som bl.a. ansva-
rar för underhåll av vatten- och avlopp samt tillhörande byggnader. Vid början av 1990-talet 
fanns planer i kommunen på att uppföra ett kulturhus på järnvägsområdet. Detta realiserades 
dock aldrig. Idag finns målsättningen att utveckla en trädgårdsanläggning på området med vat-
tenverket som fondbyggnad.  
 
Vid bevarandet av äldre tekniska anläggningar är skötseln av den maskinella utrustningen ett 
problem. Ofta har dessa kunskaper försvunnit med de maskinskötare som tidigare arbetade vid 
anläggningarna. RMVG föreslår därför att en vårdplan upprättas. Det underlättar förståelsen för 
hur systemet har fungerat och underlättar dess och fortlevnad i framtiden.             
 

Förslag till skyddsbestämmelser 
De tidigare nämnda aspekterna gör sammantagna att Regionmuseum Västra Götaland bedömer 
anläggningen vara synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde och förordar en bygg-
nadsminnesförklaring med nedanstående skyddsbestämmelser. 
 
Skyddsområdet omfattar fastigheterna Bogesund 1:88 och 1:253 med avgränsning enligt bifoga-
de situationsplan (se bilaga 8). 
 
1. Byggnaden 1 och 2 får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exte-
riör. 
 
2. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme eller rumsindelning. 
 
3. Ingrepp i eller ändring av den fasta inredningen får inte göras. Ej heller får borttagande av fast 
inredning och fasta installationer som maskiner, pumpar och rörledningar ske. 
 
4. De underjordiska strukturerna brunnen och vattenreservoaren skall bibehållas intakta.  
 
5.Byggnaderna 1 och 2 skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten 
skall utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Sam-
råd skall ske med Länsstyrelsen innan vårdarbeten påbörjas.  
 
6. Skyddsområdet skall hållas i sådant skick att dess karaktär och utseende inte förvanskas. Om-
rådet skall hållas öppet så att byggnaderna är synliga. Samråd skall ske med Länsstyrelsen innan 
förändringar i form av trädfällning, plantering eller omläggningar av gångvägar påbörjas.  
 
7. Området får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras.  
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Barlastplatsens avloppspumpstation i Göteborg 
 
 

BESKRIVNING 
 
Barlastplatsens avloppspumpstation är belägen i stadsdelen Masthugget nära hamninloppet och 
omges idag av den tungt trafikerade Götaleden som här delar sig. Byggnaden är uppförd på en 
triangulärt formad tomt som skapar en liten plats i trafikleden, Barlastplatsen. Området känne-
tecknades förr av verksamhet förknippad med sjöfart och handel och på äldre foton sticker bygg-
nadens höga, spetsiga tak upp över de omgivande låga hamnmagasinen. Idag är den äldre hamn-
bebyggelsen borta. Några byggnader från slutet av 1800-talet respektive 1900-talets början har 
dock bevarats. Amerikahuset uppfört 1919-25 och f.d. Wettergrens kappfabrik från 1897 bildar 
tillsammans med pumpstationen en äldre bebyggelsemiljö vid platsen.  
  
 

BAKGRUND 
 

Avloppssystem 
I avloppssystemen samlas olika typ av avloppsvatten. Vid industriproduktionen uppkommer s.k. 
processpillvatten. Från bostadsbebyggelse leds spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt, 
dränvatten från husgrunder och dagvatten, bl.a. regnvatten, ner i avloppet. Vattnet leds från 
byggnaderna genom s.k. servisledningar till den kommunala avloppsledningen som i regel är 
placerad under gatunätet. Även dagvatten från gator, parkeringsplatser m.m. avleds till de kom-
munala ledningarna. Idag dominerar ett s.k. duplikat (tvådelat) system med olika ledningar för 
spillvatten och dagvatten. Ursprungligen anlades dock kombinerade avloppssystem med grova 
ledningar avsedda för både spillvatten och dagvatten. Det system som byggdes upp i Göteborg 
under slutet av 1800-talet var av denna sort. Vid byggandet av ett avloppssystem strävar man 
efter att lägga ledningarna så att vattnet kan rinna med självfall. För att få det att fungera över 
höjdsträckningar är det även nödvändigt att anlägga pumpstationer.  
 

Vattenförsörjningen prioriteras framför avlopp  
I 1800-talets städer gick avloppet direkt ned i rännstenar utmed gatorna. De första moderna av-
loppsledningarna byggdes i England på 1830-talet av murat tegel och landet blev en internatio-
nell förebild på området. De tidigaste anläggningarna ledde endast bort disk- och tvättvatten från 
hushållen samt dagvatten. När kommunala avloppssystem började byggas i Sverige på 1880-talet 
avleddes vattnet till närmaste naturliga vattendrag. Alla slags avloppsvatten leddes då in på sam-
ma ledning. Detta hade dock nackdelarna att låglänta områden kunde drabbas  
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av källaröversvämningar vid kraftiga regn då systemet överlastades. Avloppsvattnet renades i 
regel inte förrän på 1950-talet då reningsverk började anläggas. Att söka vattentäkter, behandla 
vattnet till god kvalitet och sedan distribuera det till invånarna betraktades som en heroisk hand-
ling med sociala förtecken. Att samla avloppsvattnet, behandla och återföra det till marken har 
däremot ansetts som en mindre glamorös uppgift som staden ogärna ville bekosta. Avloppssy-
stemen byggdes därför inte ut i samma takt som vattenförsörjningssystemen och halkade efter. 
Det blev kolerans och andra vattenburna sjukdomars härjningar under 1800-talet som kom att 
tvinga fram avloppssystemens utbyggnad. 
 
 

VATTEN OCH AVLOPP I GÖTEBORG 
 

Utbyggnad under 1800-talet 
Göteborg fick sin första allmänna vattenledning 1787 då urholkade trästockar ledde vatten från 
Kallebäcks källa till staden. I början av 1800-talet drogs vatten in i de första enskilda fastigheter-
na. Industrialiseringen vid mitten av 1800-talet medförde att folkmängden ökade och de sanitära 
problem som följde i dess spår. Trycket på den befintliga vattenledningen blev för stor och resul-
terade i vattenbrist mellan 1830- och 60-talet. En andra vattenledning drogs fram 1859 och förla-
des strax norr om den förra. Man insåg att det hygieniska problemet både handlade om vattenför-
sörjning och avledning och började nu planera för både vattenreservoarer och dräneringsplaner.  
 
1861 utlystes en tävling för utbyggnad av stadens vatten- och avloppsystem. Vinnare blev Josef 
Gabriel Richert, sedan 1860 anställd som Drätselkammarens ingenjör i Göteborg. Richert fick 
ansvaret för utbyggnaden av systemet med Delsjöarna som ny vattentäkt och en ny dränerings-
plan för låglänta områden. 1871 anlades Delsjöverket Sjölyckan med tillhörande långsamfilter. 
1901 var Richerts plan färdigställd och ett avloppsledningsnät med totalt ca 100 km ledningar 
hade lagts ned.  
 
På 1870-talet hade Richert ersatts av sin son Johan Gustav Richert. Han skapade ett system med 
ledningar som ledde bort avloppet till lågt liggande delar och som sedan forslades därifrån med 
hjälp av pumpar. Denna utbyggnad av avloppssystemet genomfördes efter Richerts tid, 1911-17 
under ledning av efterträdaren Figge Blidberg. Mot slutet av 1880-talet började vattnet i Delsjö-
arna sina och sökandet inleddes efter en ny vattentäkt. 1889 kom ett förslag från Richert om att 
förlägga den nya täkten till Alelyckan vid Göta Älv där vattentillgången var näst intill oändlig. 
Detta realiserades och vattenverket vid Alelyckan med stod klart 1894. Mellan 1897 och 98 an-
lades s.k. naturfilter som hade kontakt med grundvattnet i marken och på så sätt utnyttjade den 
naturliga reningsprocessen.  
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Barlastplatsens pumpstation 
Avloppspumpverken var dyra att anlägga och kom till Sverige först vid 1800-talets slut. Här sak-
nades det en inhemsk produktion och ett tekniskt kunnande för dessa anläggningar. Barlastplat-
sens avloppspumpstation tillkom efter Johan Gustav Richerts ”Vattenafloppsplan för Göteborgs 
lågt belägna stadsdelar” från 1894 och Figge Blidbergs ”Förslag till förbättrande af Göteborgs 
kloakväsen” 1906. I systemet ingick en ledning i Första Långgatan och två avloppspumpstatio-
ner, en i Brunnsparken och en vid Barlastplatsen.  
 
Barlastplatsens pumpstation byggdes i slutet av en längre s.k. avskärande avloppsledning för att 
kunna dränera lågt liggande byggnader och avleda spillvatten från byggnader samt dagvatten 
från vägar och torg. Den skulle betjäna Göteborgs centrala delar och Linnéstaden. Staden växte 
vid denna tid kraftigast mot väster och Richert förutspådde utvidgningen genom sin placering av 
pumpstationen vid Barlastplatsen (Den undre bilden på framsidan visar pumpstationen då den 
stod klar 1912). 
 

 

Karta hämtad ur 
Figge Blidbergs 
”Förslag till förbätt-
rande af Göteborgs 
kloakväsen”  
från 1906. Barlast-
platsens pumpstation 
syns längst bort till 
vänster.  

 
Fram till 1890-talet handlade vattenbyggnadskonsten om en utveckling på det vetenskapliga och 
tekniska området. Därefter koncentrerade man sig på genomförandet. Kända arkitekter anlitades 
för att försköna anläggningarna. Det är mot denna bakgrund man måste betrakta pumpstationen 
vid Barlastplatsen som ritades omkring 1910 av arkitekterna Hans och sonen Björner Hedlund. 
Det blev en reslig tegelbyggnad med stor omsorg lagd vid det arkitektoniska utförandet och vid 
byggnadsdetaljer. P.g.a. det fria läget gav arkitekterna Hedlund byggnaden ”en högre och  
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resligare form, än vad som eljest varit nödvändigt”. I byggnader av denna typ brukar traversens 
läge i taket avgöra byggnadens höjd. Så blev emellertid inte fallet vid Barlastplatsen där estetiska 
aspekter hade stort inflytande.  
 

Arkitekter och byggare 
Hans Hedlund (1855-1931) var utbildad arkitekt och verkade i Göteborg vid slutet av 1800- och 
början av 1900-talet. Från 1887 tjänstgjorde han även vid Chalmers tekniska läroanstalt där han 
blev den förste professorn i husbyggnad. 1893 gjorde han en studieresa till USA och inspirerades 
av moderna arkitekturen där. Influenserna kan skönjas i ett antal byggnader Hedlund ritade i Gö-
teborg kring sekelskiftet 1900; bl.a. Dicksonska Folkbiblioteket (1897), gamla stadsbiblioteket 
(1900), Kontoristföreningens hus (1908) och Telegrafhuset (1913).  
 
Från 1909 var sonen Björner Hedlund (1882-1956) delägare i arkitektkontoret och kom senare 
att ta över verksamheten. I Barlastplatsens avloppspumpstation har Hans Hedlund använt sig av 
tidens nya moderna byggnadsteknik för att omsluta det senaste på maskinteknikens område. Ge-
nom sonens tillbyggnad 1938 förenas de båda arkitekternas formspråk. Avloppspumpstationen 
vid Barlastplatsen exemplifierar tydligt den status de tidiga kommunaltekniska anläggningarna 
hade. 
 
Pumpstationen uppfördes på lermark nere vid älvstranden och man fick schakta till ett djup på 6 
meter. Därefter pålades marken och en betongplatta göts som grund för ett källarplan. Härpå göts 
ett bjälklag i armerad betong. Byggnaden ovan mark började uppföras i juni 1911 och stod klar i 
februari 1912. Det var en tegelbyggnad med brant tak som stod mer eller mindre som en solitär i 
ett relativt öppet landskap, omgiven av låga hamnmagasin. Väggarna murades i tegel och taket 
bars upp av järntakstolar. Byggmästare C. E. Olsson var entreprenören som uppförde byggnaden 
och arbetet kontrollerades av arkitekt C. F. Eberling (se bilaga 10-11). 
 
Pumpverket innehöll ovan jord en entré, maskinsal, kontor, transformatorrum, förråd, samt ett 
s.k. rensrum (se bilaga 12). Byggnaden var oisolerad och värmdes upp av en oljepanna belägen i 
källarens östra gavel. Den stora, öppna maskinhallen var förlagd till huvudskeppet medan övriga 
utrymmen återfanns i sidoskeppen. I den under gatuplanet belägna delen av byggnaden återfanns 
den s.k. pumpgraven som var helt skild från pumpverkets maskinavdelning. Kloakvattnet fördes 
här direkt in i pumpstationens pumpgrav via en stor 1,5 meters ledning och forslades fram till 
1973 rakt ut i Göta Älv. Större partiklar avskildes dock genom en rensningsanordning bestående 
av galler som satt för pumparnas sugledningar belägna i källarplanet. Gallerna rensades med 
hjälp av rakor och fördes upp i rensrummet i det södra sidoskeppets östra hörn. Från pumpgraven 
sögs vattnet genom de vid gravens botten och längs dess ena långsida mynnande s.k. sugrören. 
Avloppsvattnet pumpades upp till sex stycken i maskinsalen belägna pumpar och fördes därifrån 
ut i älven genom två s.k. tryckledningar. Av de sex pumparna var fyra eldrivna och de två diesel-
pumparna tjänade som reservaggregat, t.ex. vid strömavbrott. Så fungerar systemet även idag. 
Hela maskineriet med pumpar, motorer m.m. levererades av firman Zander och Ingeström i 
Stockholm, samma firma som levererade delar av maskineriet till vattenverket i Ulricehamn.  
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Pumparna var tillverkade av AB de Lavals Ångturbin och dieselmotorerna av AB Diesels moto-
rer. Elektromotorer, transformatorer och elektrisk utrustning tillverkades av Allm. Svenska 
Elektr. AB. I maskinhallen sattes en handdriven travers in med en kapacitet på 4 tons last. Tra-
versen levererades av AB Malcus Holmqvist i Halmstad.  
  

Förändringar 
1938 gjordes en tillbyggnad där det norra sidoskeppet förlängdes mot väster. Den nya delen för-
seddes med platt tak. Tillbyggnaden ritades av Björner Hedlund som nu hade tagit över arkitekt-
firman efter sin far (se bilaga 13-15). 1952 planerade man för en elverksbyggnad på barlastplat-
sen. Björner och Olle Hedlund (den senare Hans Hedlunds sonson?) anlitades som arkitekter. 
Det kom inte att förverkligas vid denna tidpunkt men en elcentral har tillkommit på tomten sena-
re. På 1960-talet togs den ursprungliga oljepannan ur bruk och ersattes av elvärmeelement. 
Rensningsgallerna togs troligen bort 1973 då anläggningen anslöts till det regionala spillvatten-
tunnelsystemet. Det innebar att även avloppsvattnet som passerade Barlastplatsens pumpstation 
forslades till Ryaverket för rening. Det anlades nu en s.k. förbigående ränna, en kulvert där av-
loppsvattnet passerade utanför pumpstationen istället för att passera igenom den. Det finns emel-
lertid fortfarande träledningar kvar i marken från tiden då avloppsvattnet gick ut i älven. 1980 
gjordes en mindre renovering då bl.a. delar av taket byttes ut och betongytorna i den förbigående 
rännan för att förhindra läckage behandlades med ett plastskikt, s.k. Aquata Epoxi. På 1990-talet 
tilläggsisolerades personalrummet och vävtäckta gipsväggar sattes upp. Nu satte man även in 
plåtar över källarens gångbrygga ner mot avloppskulverten för att förhindra läckage i taket.  
 
I maskinsalen var dieselpumparna belägna närmast entrén medan elpumparna återfanns längre in 
i rummet. De ursprungliga maskinerna har enligt uppgift bytts ut mot kraftfullare aggregat och 
deras placering har ändrats med tiden. Stationen var ursprungligen utrustad med elpumpar mot-
svarande A, B, C och D på den nedre skissen samt med dieselpumpar markerade med E och F. 
Elmotorerna till pump A och B byttes mot dieselmotorer, troligen under 1937. Själva pumparna 
A och B kan eventuellt vara orginal från 1912. Dieselpumparna E och F stod kvar fram till bör-
jan av 1990-talet och monterades ner av en museieförening och återfinns idag i Falköping. Pum-
parna E och F är ersatta med vanliga elpumpar. C-pumpen byttes 1942 till en ny elpump som 
troligen som troligen används än idag. Pumpplats D, E och F motsvarar idag P1, P2 och P3. 
Pumpen P1 installerades 1987 medan det saknas uppgifter om P2 och P3. 
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 Tabell  Pumpuppställningar vid nyanläggning och idag 
 
 
 Pumpuppställning 1911    Pumpuppställning 2002 
 
 Pump A  Elmotor  200 l/s   Pump A  Dieselmotor 2000 l/s 
 Pump B  Elmotor  300 l/s   Pump B  Dieselmotor 2000 l/s 
 Pump C  Elmotor  300 l/s   Pump C  Elmotor  1000 l/s 
 Pump D  Elmotor  1000 l/s   Pump 1  Elmotor  600 l/s 
 Pump E  Dieselmotor 1000 l/s   Pump 2  Elmotor  600 l/s 
 Pump F  Dieselmotor 1000 l/s   Pump 3  Elmotor  600 l/s 
 
 Totalt    3800 l/s       6800 l/s 

 
Barlastplatsens avloppspumpstation i sektion med tillhörande tryckledningar och ledningsnät. 
 

ANLÄGGNINGEN IDAG 
 
Barlastplatsens avloppspumpstation ligger idag som en ö i trafikleden och vittnar om äldre tider. 
Anläggningen är i drift än idag men körs numera endast vid enstaka tillfällen. Stationen har en 
viktig funktion som reservaggregat då den vid extrema nederbördsmängder kan pumpa ut av-
loppsvatten från det befintliga systemet och på så sätt avlasta det. Pumpstationen drivs i första 
hand av elmotorer och är inte bemannad annat än då dieselmotorerna används, exempelvis vid 
testkörning eller strömavbrott. Anläggningen är försedd med ett dataövervakningssystem som 
mäter vattenflödet och olika ämneshalter.  
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Pumpstationen sedd från väster. I bakgrunden syns Amerikahuset och till höger f.d. Wettergrens 
kappfabrik.  
 

Exteriör 
Byggnaden är uppförd i rött handslaget, hårdbränt halmstadstegel. Väggarna är murade i kryss-
förband med fogar i kalkbruk. Den har en tidstypisk, kraftig sockel av pikhackad granit som har 
en rusticerande verkan. Byggnaden har en oregelbundet rektangulär planform och dess uppbygg-
nad med ett högt huvudskepp kantat av lägre sidoskepp påminner om formen hos en basilika. Det 
höga, branta taket är klätt med tvåkupigt lertegel. Dess övre del är förskjuten liksom hos säterita-
ket och försedd med överljusfönster vilket ytterligare förstärker associationerna till en kyrko-
byggnad.  
 
Vid takfoten på gavlarna är teglet murat i det för nationalromantiken karaktäristiska strömskiftet. 
Det tegelklädda taket avslutas vid vardera nockgaveln med skorstenar, en i öster och två mot 
väster. Takfoten och skorstenarna är idag klädda med rödmålad plåt. Dörr- och fönstervalven är 
raka med tidsenligt småspröjsade fönster bortsett från de typiska stora, rundbågade gavelfönstren 
som kom att känneteckna tidens nya byggnadstyper innehållande tekniska nymodigheter. 
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Detalj på 
byggnadens väst-
gavel.  
Vid takfoten på 
gavlarna är teglet 
murat i det för na-
tionalromantiken 
karaktäristiska 
strömskiftet. 

 

 

Detalj på östgaveln.  
Bilden visar ett av de 
typiska stora, rund-
bågade gavelfönstren 
som kom att kän-
neteckna tidens nya 
byggnadstyper inne-
hållande tekniska 
nymodigheter.    

 
 

 

Pumpstationen 2002, 
före renoverings-
arbetenas påbörjan. 
Bilden visar östfasaden 
med det stora gavelfön-
stret och överljusfön-
stren. 
 
Foto: Göteborgs Stads-
museum.  
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Skador 
Mindre, lokala lagningsarbeten har skett successivt, bl.a. på taket och i murfogarna. Fogarna har 
då lagats i med cement, vilket har lett till frostsprängningar i teglet. Murfogarna är idag hårt vitt-
rade och taket skadat. Sydfasaden har varit hårdast ansatt och uppvisar kraftiga skador i mur och 
fönster. De ursprungliga fönstren och dörrarna är generellt i behov av renovering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar det södra sidoskeppets hårt vittrade tegelfasad. Foto: Göteborgs Va-verk 2001. 

Interiör 
Invändigt dominerar den stora, ljusa maskinhallen som ger en sakral känsla. Rummet har ett in-
nertak öppet upp till nock och de stora gavelfönstren släpper in dagsljuset. Innertaket är klätt 
med ursprunglig, spontad träpanel. Runt maskinhallens väggar löper en 1,8 meter hög panel av 
ljusgult glaserat tegel med en blå bård, tillverkat av Höganäs. Övriga väggytor har ursprungligen 
varit slammade med kalkfärg men är idag putsade med cement.  
 
Golvet i maskinhallen och i den norra entrén har en originalbeläggning av en speciell, beige hö-
ganäsklinker. Dieselpumparna är placerade längst in i maskinhallen medan elpumparna återfinns 
i källaren. Den handdrivna traversen är bevarad och används fortfarande. Den besiktigades senast 
i november 2001. Det södra sidoskeppet var ursprungligen indelat i kontor respektive rensrum 
och är idag i dåligt skick. Det norra sidoskeppet innehöll ursprungligen rum för transformatorer 
och högspännings-apparater samt ett förråd. Här har vissa förändringar skett med tiden och idag 
finns behov av renoveringsarbeten för att anpassa byggnaden till dagens krav.  
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Maskinhallen sedd från öster. I förgrunden syns den ursprungliga traversen.  
Foto: Göteborgs Stadsmuseum. 

Skador 
Den invändiga putsen i maskinhallen har delvis spjälkat loss. Det södra sidoskeppet är svårt ska-
dat av såväl fukt som hussvampangrepp. Källarvåningens avloppsränna och den utanförliggande 
kulverten är delvis vittrade och i bottenbjälklaget har på sina ställen vittringen trängt in till arme-
ringen.  
 
Med anledning av byggnadens dåliga tillstånd planerade ägaren och förvaltaren Göteborgs VA-
verk att renovera anläggningen. I januari 2002 ansökte man om bidrag hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län för kulturhistoriska överkostnader i samband med de planerade arbetena som är 
tänkta att ske i två etapper. Den första etappen gäller omläggning av taket, omfogning av fasa-
den, renovering av den förbigående rännan och av personalutrymmen, renovering av fönster och 
dörrar, förbättring av ventilationssystemet samt avlägsnande av gamla elledningar. I det norra 
sidoskeppet planerar man att inrätta personalrum, förråd, duschrum samt huvudentré. Det södra 
sidoskeppet skall göras om till förråd. I det f.d. rensrummet planeras en ny trappa ner till den 
förbigående rännan. Här har rummets golv en originalbeläggning av cement som skall behållas.  
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Enligt Va-verkets beräkningar skulle den kulturhistoriska överkostnaden på den första etappen 
uppgå till 492 000 kronor. Länsstyrelsen beslutade 19/4-02 att bevilja ett bidrag på 150 000 kro-
nor. Då byggnaden bedömdes vara i byggnadsminnesklass beräknades den antikvariska över-
kostnaden till maximalt 90% av det totala beloppet. Under arbetets gång stötte man på problem 
som ytterligare skulle fördyra renoveringen. Hussvamp upptäcktes i den södra fasadens fönster 
och i delar av taket. 3/12-02 beslutade Länsstyrelsen om att ge ett bidrag på ytterligare 273 794 
kronor. Renoveringsarbetena pågår i skrivande stund.  
 
 

KULTURHISTORISK BEDÖMNING OCH MOTIVERING FÖR 
BYGGNADSMINNESFÖRKLARING 
 

Tidigare bedömningar 
Byggnaden har idag inget juridiskt skydd i någon gällande detalj- eller stadsplan. Den är dock 
utpekad som kulturhistoriskt värdefull i några av kommunens kulturmiljövårdsprogram: ”Värde-
fulla miljöer” 1985, ”Bevaringsprogram” från 1987 och i sammanställningen ”Göteborg, Kultur-
historiskt värdefull bebyggelse” från 1999. Här utpekas avloppspumpstationen från 1911, f.d. 
Wettergrens kappfabrik uppförd 1897 och Amerikahuset byggt 1919-25, som en miljö med stor 
betydelse för stadsbilden. Även de enskilda byggnaderna betecknas som kulturhistoriskt värde-
fulla. Enligt programmet belyser avloppspumpstationen ”utvecklingen inom den tidiga avlopps-
tekniken och tidens höga ambitioner att ge alla tekniska anläggningar en omsorgsfullt utformad 
arkitektur”.  
 

Nationellt perspektiv 
Tillgången till vatten- och avloppssystem är numera en självklarhet. Varje svenskt samhälle har 
idag system för vattenförsörjning och avloppsrening. Dessa anläggningar betraktas främst ur en 
praktisk synvinkel där funktionen sätts i första hand. I vårdsammanhang får dock de äldre kom-
munaltekniska anläggningarna liten uppmärksamhet. De är i regel även dåligt dokumenterade. Ett 
utdrag ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister visar att denna kategori av bebyggelse inte är 
representerad bland landets registrerade byggnadsminnen. Endast några anläggningar förknippa-
de med färskvattenförsörjning har blivit föremål för byggnadsminnesförklaring och detta har 
skett främst under 1990-talet. Då dessa anläggningar är dåligt dokumenterade är det vanskligt att 
försöka ge en nationell bild över det befintliga beståndet. Bengt Spade, rådgivare inom 
industriminnesvård, bedömer dock Barlastplatsens avloppspumpstation vara en av de främsta 
anläggningarna i landet. Avloppsanläggningar har generellt haft sämre status än anläggningar fö
vattenförsörjning vilket har gjort dem än mer utsatta. Därför är också få av dem bevarade. Enli
Spades kännedom finns det endast en liknande  
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anläggning som kan anses vara i samma klass, nämligen pumpstationen vid Tullgarn i Uppsala 
som ritades av dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche (se även bilaga 16).   
 
De kommunaltekniska anläggningarna är ofta hotade på ett eller annat sätt. Anläggningar som 
har tagits ur drift löper stor risk att förfalla då deras kulturhistoriska värden inte uppmärksammas, 
medan de system som ännu är i bruk ofta genomgår stora förändringar som ett resultat av nya 
tiders krav. Barlastplatsens avloppspumpstation representerar den tidigaste generationen avlopps-
system i Sverige och är efter snart 100 år ännu i drift, vilket är ovanligt och mycket positivt. 
Trots att nya tider har medfört förändrade tekniska och hygieniska krav är anläggningen ovanligt 
välbevarad. Exteriören är i stort oförändrad och invändigt finns den huvudsakliga rumsuppdel-
ningen kvar med dess dominerande maskinhall. Vissa förändringar har skett, framför allt invän-
digt. Stora delar av det ursprungliga maskineriet har bytts ut och personalutrymmen har fått nya 
funktioner.  
 

Regionalt perspektiv 
Liksom nämnts ovan är bilden av de äldre kommunala anläggningarna dålig. Detta gäller på såväl 
nationell som regional nivå. Här finns ett stort dokumentationsbehov. 
 

Kulturhistorisk värdering 
Riksantikvarieämbetet har genom Axel Unnerbäck utformat ett system för värdering av kulturhi-
storiskt värdefull bebyggelse. Det bygger på ett antal olika värdekriterier sorterade under huvud-
grupperna dokumentvärde och upplevelsevärde, kompletterade av vissa övergripande eller för-
stärkande egenskaper som skall fungera som underlag för en nyanserad, kvalitativ analys av be-
byggelse.  
 

Dokumentvärde 
En byggnads dokumentvärde innebär den historia byggnaden berättar enbart genom sin existens. 
De historiska egenskaperna kan delas upp i underrubrikerna byggnadshistoriskt, byggnadsteknik-
historiskt, arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt, socialhistoriskt, personhistoriskt samt teknik-
historiskt värde. Pumpstationen tillmäts samtliga av dessa värden. Anläggningen är uppförd i 
nationalromantisk stil och är en välbevarad, typisk representant för den påkostade tegelarkitektur 
som kom att prägla många tekniska anläggningar som uppfördes vid sekelskiftet 1900. Den re-
presenterade vid uppförandet tidens senaste teknik och motiverade en påkostad arkitektur. För 
utformningen ansvarade göteborgsarkitekten Hans Hedlund. Anläggningen var en av de två 
pumpstationer som betjänade Göteborgs centrala delar. Dessa aspekter motiverar ett byggnads-
teknikhistoriskt, teknikhistoriskt samt personhistoriskt värde. Ett allmänt avloppssystem innebar 
stora hygieniska förbättringar i städerna och påverkade människors dagliga livsföring, vilket 
även ger anläggningen ett socialhistoriskt värde.  
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Upplevelsevärde 
Dessa värden är av naturliga skäl svårare att definiera då de är mindre konkreta och främst per-
sonliga. Några kriterier har dock valts ut för att karaktärisera upplevelsen av en byggnad. Arki-
tektoniskt och Konstnärligt värde är passande begrepp för att beskriva pumpstationens konstfullt 
utformade tegelbyggnad. Detta gäller även begreppet Patina (tidens tand) som ger en känsla av 
historisk sanning hos en byggnad. En byggnads Miljöskapande värde, dess Kontinuitetsvärde 
och Identitetsvärde är begrepp som också har med upplevelsen att göra, liksom Traditionsvärde 
och Symbolvärde. När det gäller avloppspumpstationen är det främst det miljöskapande värdet 
och kontinuitetsvärdet som är aktuella. Den kyrklika byggnaden berikar stadsbilden i området. 
Dess läge i trafikleden gör att den är ständigt exponerad för förbipasserande bilister. Tillsam-
mans bildar pumpstationen, Amerikahuset och Wettergrens f.d. kappfabrik en värdefull äldre 
miljö. Byggnadens användning har en obruten kontinuitet och den fungerar idag på ungefär 
samma sätt som då den uppfördes. 
 

Förstärkande egenskaper 
Till de ovan angivna kriterierna fogas förstärkande och övergripande motiv: Äkthet (autenticitet), 
Tydlighet (pedagogiskt värde), Kvalitet samt värdeparet Sällsynthet-Representativitet. Anlägg-
ningen tillmäts ett äkthetsvärde genom den välbevarade exteriören samt stora delar av interiören; 
framför allt maskinhallen och avloppsrännan i källarplanet. Dessa aspekter motiverar även ett 
pedagogiskt värde. Anläggningens funktion kan emellertid vara svår att uppfatta från utsidan.   
 
Barlastplatsens pumpstation är uppförd med stor omsorg om detaljer och byggnaden besitter en 
hög arkitektonisk kvalitet. Den påminner om andra anläggningar i landet förknippade med det 
tidiga 1900-talets nya tekniska framsteg, bl.a. kraftstationer, vattenverk samt andra avloppsverk. 
Byggnaden är på det sättet representativ för sin tid och för de kommunaltekniska anläggningar 
som uppfördes kring denna tid. Avloppspumpstationer var emellertid sällsynta. Man försökte i 
första hand att åstadkomma självtryck i avloppsledningarna för att slippa att anlägga fördyrande 
pumpstationer. Den bibehållna funktionen gör anläggningen än mer ovanlig. 
 

Bevarandemålsättning 
Enligt 3 kap 1 § i lagen om kulturminnen m.m. kan en byggnad som är synnerligen märklig ge-
nom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyg-
gelseområde förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Med hänsyn till den information 
som framkommit om Barlastplatsens avloppspumpstation vill RMVG förorda en byggnadsmin-
nesförklaring. Syftet med byggnadsminnesförklaringen är att bevara byggnaden som helhet. An-
läggningen skall förvaltas och vårdas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena ej förvans-
kas. Den skall, även i framtiden, kunna ge en bild av hur samhällets tekniska  
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försörjningssystem har utvecklats. Renoverings- och underhållsarbeten skall utföras med tradi-
tionella material och metoder som överensstämmer med de ursprungliga.  
 
Vid bevarandet av äldre tekniska anläggningar är ett problem att få skötseln att fungera. Ofta har 
dessa kunskaper försvunnit med de maskinskötare som tidigare arbetade vid anläggningarna. 
RMVG föreslår därför att en vårdplan upprättas. Det underlättar förståelsen för hur systemet har 
fungerat och möjliggör dess och fortlevnad i framtiden. 
 
Barlastplatsens avloppspumpstation är mycket ovanlig genom den obrutna kontinuiteten i an-
vändningen. Då denna aspekt utgör en stor del av det kulturhistoriska värdet är det viktigt att 
även i fortsättningen underlätta att anläggningens funktion bibehålls. Detta kan innebära att en 
del framtida förändringar i maskineri och delar av interiören måste accepteras. De föreslagna 
skyddsföreskrifterna utformas därför med hänsyn till eventuella nya krav på bl.a. teknisk utrust-
ning.  
 
Vid de pågående renoveringsarbetena tar ägaren och förvaltaren Göteborgs Va-verk på ett före-
dömligt sätt hänsyn till anläggningens kulturhistoriska värden. Va-verket lägger idag ner stora 
resurser på pumpstationen för att den även i framtiden skall kunna fungera som reservsystem för 
det kommunala avloppsnätet. Det är emellertid svårt att veta hur situationen kan komma att se ut 
på längre sikt. Anläggningen har ett utsatt läge i trafikleden och den kan i framtiden även riskera 
att tas ur drift.  
 
 

Förslag till skyddsbestämmelser  
De tidigare nämnda aspekterna gör sammantagna att Regionmuseum Västra Götaland bedömer 
anläggningen vara synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde och förordar en bygg-
nadsminnesförklaring med nedanstående skyddsbestämmelser. 
 
Skyddsområdet omfattar fastigheten Masthugget 25:3 med avgränsning enligt bifogad situations-
plan (se bilaga 17).  
 
1. Byggnaden får inte rivas eller flyttas. 
 
2. Byggnaden får inte till sin exteriör byggas om eller på annat sätt förändras. 
 
3. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme eller rumsindelning. 
 
4. Ändringar får inte göras i följande delar av maskinhallens befintliga, fasta inredning: dörrar, 
fönster, takpanel samt vägg- och golvklinker.  
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5. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras 
med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Samråd skall ske 
med Länsstyrelsen innan vårdarbeten påbörjas.  
 
6. Skyddsområdet skall hållas i sådant skick att dess karaktär och utseende inte förvanskas. 
 
7. Området får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras. 
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Bilaga 1. Aktuell stadskarta, Ulricehamn.
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Bilaga 2. Detaljplan för Ulricehamn 1940, kompletterad 1945.
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Bilaga 3. Karta över Borås-Ulricehamns järnväg 1920. 
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Bilaga 4. Fasadritning, vattenverket 1914.
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Bilaga 5. Fasadritning, vattenverket 1914.
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Bilaga 6. Sektionsritning, reservoaren 1914.  
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Bilaga 7 PM Vattenverkets pumpstation vid Åsunden i Ulricehamn 
 
På begäran av Maja Lindman, Regionmuseet, Borås, besöktes stadens vattenverks gamla pumpstation for 
dricksvatten den 24 februari 2003. Stationen ligger vid Åsundens strand i Ulricehamn och är fn. fortemål 
for en byggnadsminnesutredning. Avsikten med besöket var att belysa anläggningens teknikhistoriska 
värde. 
 
 
Anläggningar för dricksvatten 
 
När städemas befolkning växte under senare delen av 1800-talet medförde detta bl.a. att kraven på tjänligt 
dricksvatten ökade. Kraven underströks dessutom av de nya rön som då gjordes beträffande folkhälsan. 
Från brandskyddshåll uttrycktes samtidigt önskemål om att vattenledningsnät inrättades för att underlätta 
släckning av eldsvådor. Dessa hade då lätt att få stor omfattning, särskilt i de tätbebyggda kåkstäder som 
uppfördes. Vid mitten av 1800-talet började därför kommunala vattenverk inrättas i en ökande takt. 

Vattenverken omfattade i regel en anläggning bestående av en vattentäkt, en pumpstation for att pum-
pa vattnet genom en grov rörledning upp till en högt placerad, ackumulerande reservoir, belägen på en 
kulle eller i ett särskilt vattentom samt ett ledningsnät for distributionen till abonnentema. Med jämna 
mellanrum inrättades även särskilda brandposter i ledningsnäten. Så småningom kompletterades vatten-
verken med särskilda anläggningar for filtrering och kemisk behandling av vatten som inte var fullt tjän-
ligt som dricksvatten. 

 
 

Vattenverket i Ulricehamn 
 
I den goda staden Ulricehamn beslöt stadens fäder i början av 1900-talet att ett allmänt vattenverk med 
ledningsnät skulle inrättas som ersättning for de brunnar och privata ledningar som då fanns. Pådrivande 
var inte bara de enskildas behov utan sedan 1896 även Städemas Allmänna Brandstodsbolag, ett brandför-
säkringsbolag som inrättats redan 1828. Den främsta ingenjörsbyrån i landet, AB Vattenbyggnadsbyrån, 
VBB, i Stockholm, vilken stod under ledning av professor J. G. Richert, ombads därför 1911 att ta fram ett 
förslag till vattenverk. 

Sedan VBB : s forslag kompletterats av konkurrenten i Göteborg, Allmänna Ingenjörsbyrån, AIB, un-
der ledning av H. G. Torulf, beslöt stadsfullmäktige 1911 att ett vattenverk skulle anläggas i staden. Detta 
skulle omfatta en nio meter djup brunn nere vid Madema strax intill Åsunden, en pumpstation vid brun-
nen for att med antingen en elmotor- eller en dieselmotordriven pump trycka vattnet i en rörledning upp 
till en bögreservoir vid Skarpåsdreven öster om staden, belägen 82 meter över Åsundens nivå samt ett 
vattenledningsnät. Anläggningen togs i bruk under 1914. Pumpstationen användes till 1954 då den ersat-
tes av en större och modernare anläggning på annat håll. 

 
 

Dieselmotoraggregatet i pumpstationen vid Maderna 
 
Ett problem vid anläggandet av de tidiga vattenverkens pumpstationer var att det då inte fanns lika god 
tillgång på kraft som nu. Kraften behövdes för att pumpa vattnet 
från brunnar eller sjöar upp till de högt belägna reservoirerna. De elektriska kraftledningsnäten var då för 
tiden i regel inte alls utbyggda eller för svaga för att orka driva en pumpmotor. En drivform som länge 
användes var ångmaskinsdrift. Den var emellertid ganska orationell och dyrbar , åtminstone vid mindre 
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vattenverk. 
I början av 1890-talet dök emellertid en ny kraftmaskin upp som bl.a. lämpade sig för att driva vatten-

verkens pumpstationer. Den tyske ingenjören Rudolf Diesel hade nämligen då lyckats få en helt ny motor-
typ att fungera. Motorn som kunde drivas av ett från brandsynpunkt ganska harmlöst bränsle hade en 
mycket god verkningsgrad och stor driftsäkerhet. 

Mot slutet av 1890-talet började Diesels motor ta upp konkurrensen framfor allt med de primitiva 
ångmaskinerna. I Sverige insåg industrimannen Marcus Wallenberg att dieselmotorn hade framtiden for 
sig. Han förvärvade därför tillverkningsrätten for Sverige. En motorfabrik byggdes vid Sickla i Nacka och 
1899 levererade företaget AB Diesels Motorer sin första motor. Försäljningen gick emellertid till en bör-
jan ganska trögt och det vår inte förrän den genialiske konstruktören Jonas Hesselman, som bolaget an-
ställt 1900, lyckats forbättra motorn 1902 i så hög grad att den snart överträffade de tyska motorerna som 
försäljningen tog fart. Motorerna var till att börja enbart avsedda for stationära ändamål och fick driva 
verkstäder, textilindustrier, sågverk, elektricitetsverk, pumpstationer m.m. 

Hesselman var inte bara en begåvad konstruktör, han rationaliserade även motortillverkningen i Sick-
la. Rationaliseringen inleddes med att han 1902 lade upp en motorserie som kallades typ K. Denna tillver-
kades i olika storlekar till och med 1911 då den avlöstes av en moderniserad konstruktion som kallades 
typ T. Den första T -motorn levererades 1909 och därefter byggdes under många år ett stort antal T -
motorer. Dessa utfördes med en till fyra cylindrar och med cylindereffekter från 25 till 125 hk. 

De första generationerna dieselmotorer var ganska långsamtgående och de var stora och otympliga ef-
tersom de i regel var stationära och därför byggda som ångmaskiner . De var även utrustade med luftin-
sprutning av bränslet, ett primitivt system som krävde en komplicerad högtryckskompressor på motorn. 
Dieselmotorn blev emellertid snabbt populär och på många håll avlöstes ångmaskinerna av de trots allt 
smidigare dieselmotorerna. Detta ledde efter en tid till så stora försäljningsframgångar att AB Diesels Mo-
torer 1917 slogs samman med ett annat Wallenbergföretag i Stockholm, AB Atlas, till AB Atlas Diesel. 
Det nya firmanamnet behölls till 1956 då motortillverkningen avvecklades sedan man bestämt sig för att 
enbart ägna sig åt tillverkning av tryckluftutrustning. Firmanamnet blev nu AB Atlas Copco och det före-
taget finns kvar än idag. 

Pumpstationen vid Ulricehamns vattenverk vid Maderna försågs med två pumpar , den ena driven av 
en elmotor som fick ström från stadens 1906 anlagda elektricitetsverk och den andra av en dieselmotor. 
Aggregaten har av allt att döma installerats för att kunna köras växelvis. Elmotoraggregatet byttes ut om-
kring 1940 mot ett modernare aggregat. 

Av största teknikhistoriska intresse är det ännu kvarstående dieselmotoraggregatet med dieselmotor 
och remdriven kolvpump, vilket installerades 1914. Drivmotorn är av. AB Diesels Motorers typ TIG, den 
minsta modellen inom typen. Den tillverkades 1913-14 med tillverkningsnumret 13086. Motoreffekten är 
blygsamma 25 hk och varvtalet 350 varv/min. Motorn är encylindrig, den har luftinblåsning av bränslet 
med tryckluft från en trestegskompressor och den har en hastighetsregulator av pendeltyp för att kunna 
hålla ett konstant varvtal. När motorn ska startas sker detta genom att luft under högt tryck blåses in i cy-
lindern sedan kolven placerats strax efter övre dödläget. Luften förvaras i ett tryckluftkärl. Motorn förefal-
ler att vara felfri, den uppvisar t.ex. inte sönderfrysningsskador, vilket är vanligt vid äldre dieselmotorer 
eftersom de ofta lämnats med vatten i kylvattenmanteln. Enligt uppgift baxas motorn regelbundet runt för 
hand så att alla lager smörjs upp. Det är obekant när motorn kördes senast. 

Kraften från motorn överförs med en remtransmission till en pump av högtryckstyp. 
I transmissionen finns på pumpsidan en friskiva med remförare med vilken man kan frikoppla pumpen 
från motorn. Pumpen som är tillverkad av AB Tullgams Gjuteri & Mekaniska Verkstad i Uppsala är ut-
förd som en kolvpump med tryckklockor. Företaget grundades 1879 och låg vid Fyrisån i stadens södra 
del. Produktionen omfattade förutom pumpar även ångsprutor, is- och kylmaskiner samt maskiner för 
reningsverk. Efter att ha förvärvats av ASEA lades företaget ner 1961. Byggnaderna finns kvar än idag. 
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Pumpstationens historiska värde 
 
Ett fåtal av städernas tidiga vattenverk är idag bevarade i så välhållen och ursprunglig form som Ulrice-
hamns vattenverks pumpstation vid Maderna. Här står det sannolikt arkitektritade maskinhuset med sin 
exteriört tidstypiska, rustika karaktär i stort sett orört sedan 1914 och här finns ett ursprungligt dieseldrivet 
pumpverk som förmodligen numera är unikt i landet. Av största intresse här är själva drivmotorn, en die-
selmotor av ålderdomligt slag, vilken i början av 1900-talet vid sidan av vattenturbinen och elgeneratorn 
representerade "le dernier cri" inom krafttekniken. Motorn är tillverkad vid en av världens första diesel-
motorfabriker, vilken länge kom att bli tongivande inom den svenska och i viss mån även internationella 
förbränningsmotortekniken. Av särskilt intresse är att motorn uppenbarligen fortfarande är körbar. Vid ett 
bevarande av pumpstationen är det därför angeläget att kunskapen om att köra det gamla maskineriet kan 
föras vidare. 
 
Liselund, Varberg den 27 februari 2003 
 
INDUSTRIMINNESBYRÅN 
 
 
 
 
 
Bengt Spade 
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Bilaga 8. Förlag till skyddsområde, Ulricehamns vattenverk.   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till skyddsområde.   
Vattenverk och ventilationshuv. 

Förslag till skyddsområde. 
Högreservoar respektive 
ventilationshuv. 
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Bilaga 9. Aktuell stadskarta över Göteborg.
 
 
 

 
 
Kartbilden är hämtad från www.gulasidorna.se (2003-03-18).  
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Bilaga 10. Fasadritning över avloppspumpstationen 1911. 
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Bilaga 11. Fasadritning över avloppspumpstationen 1911. 
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Bilaga 12. Entréplanets utseende 1911.
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Bilaga 13. Entréplanets utseende 1938 resp. 2001.
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Bilaga 14. Planritning, tillbyggnaden 1938.
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Bilaga 15. Sektionsritning.
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Bilaga 16 PM VA-verkets avloppspumpstation vid Barlastplatsen i Göte-
borg. 
 
Maja Lindman 
Regionmuseet 
BORÅS 
 
 
 
 
 
PM  VA-verkets avloppspumpstation vid Barlastplatsen i Göteborg 
 
På begäran av antikvarie Maja Lindman, Regionmuseet, Borås, besöktes Göteborgs stads av-
loppspumpverk vid Barlastplatsen i Göteborg den 11 mars 2003. Avsikten med besöket var att 
belysa anläggningens kulturhistoriska värde. Guide vid besöket var civ.ing. Henrik Kant, VA-
verket i Göteborg. 
 
 
Anläggningar för avloppsvatten 
 
När städer och större tätorter ökade i folkmängd under senare delen av 1800-talet medförde detta 
problem med hur man skulle ta hand om de stora mängder avloppsvatten som nu började 
produceras av såväl hushåll som industriföretag. Samtidigt uppkom kunskaper om vilka hälso-
problem som framför allt ett orent dricksvatten kunde förorsaka med bl.a. regelrätta epidemier. 
Tanken på att leda bort avloppsvatten av alla de slag från vattentäkter, brunnar, bostadsområden 
och liknande började därför växa sig stark. Så småningom ledde detta till att man började samla 
upp avloppsvattnet i särskilda rörledningar, nedgrävda i mark, istället för att låta det spillas ut 
utanför husknuten som man gjort tidigare. Rörledningarna, som så gott som genomgående anla-
des av det allmänna, lät man mynna i närbelägna recipienter som vattendrag eller sjöar.  
 
För att leda slask- eller avloppsvattnet till recipienten kunde man normalt anlägga ledningsnätet 
på ett sådant sätt att det lutade och vattnet rann iväg med hjälp av sin egen tyngd. Ibland var detta 
dock omöjligt att ordna, inte minst av topografiska skäl. Det var då nödvändigt att pumpa slask-
vattnet upp till en högre nivå så att det därefter kunde ”ta nya tag” och rinna vidare av egen kraft. 
Man ordnade med andra ord ett ”mekaniskt trappsteg uppåt” för vattnet innan det kunde nå slut-
målet. 
 
 
Avloppspumpverket i Göteborg 
 
I Göteborg hade man under de sista årtiondena av 1800-talet ivrigt diskuterat behovet av ett 
kommunalt avloppsnät och ett sådant kom att anläggas i början av 1900-talet. Avloppsvattnet för 
stadens centrala delar lät man rinna ut i recipienten Göta älv vid Barlastplatsen. När nätet nådde 
Barlastplatsen var det dock av lutningsskäl så djupt beläget att vattnet inte utan vidare kunde fö-
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ras ut i älven. Det var därför nödvändigt att anlägga ett pumpverk här för att i ett slutsteg trycka 
vattnet ut i älven. Ett sådant verk kom också till stånd under åren 1911-12. Verket uppfördes av 
allt att döma av staden i egen regi medan den maskinella utrustningen med pumpar, motorer och 
kringutrustning levererades genom maskinfirman AB Zander & Ingeström i Stockholm. Pump-
verket inrymdes i en tidstypisk maskinhusbyggnad, ritad av arkitekterna Hans och Björner Hed-
lund. 
 
Ursprungligen bestyckades pumpverket med sex pumpaggregat, tre mindre med kapaciteten 2-
300 liter/sekund och tre större för vardera 1 000 liter/sekund. De tre små pumparna liksom en av 
de stora drevs med elektriska motorer med en sammanlagd effekt av 149 hk (ca 110 kW). Göte-
borgs stad hade 1910 fått elektrisk trefaskraft från statens stora vattenfall i Trollhättan och denna 
kom nu väl till pass. För att undvika problem med driftstörningar i den elektriska kraftöverfö-
ringen försåg man dock av säkerhetsskäl två av de stora pumparna med varsin dieselmotorer på 
vardera 72 hk (ca 53 kW) istället för elmotorer. Pumparna som var av centrifugaltyp och kallades 
för Z-pumpar (en konstruktion som tagits fram 1901) tillverkades av AB de Lavals Ångturbin i 
Nacka, elmotorerna och annan elektrisk utrustning av ASEA i Västerås och dieselmotorerna av 
AB Diesels Motorer i Nacka. Motorerna var av typ KII2 med tillv.nr 9039 och 10008.  
 
 
Maskinbyte 1938 
 
Pumpverket gick med den ursprungliga maskinella bestyckningen till 1938 då denna i sin helhet 
byggdes om och kapaciteten förstärktes. De fyra elmotordrivna pumparna byttes då och placera-
des med sina motorer i källarplanet nere under själva maskinsalsgolvet, sannolikt för att minska 
kavitationsrisken på pumphjulen. Dieselmotorerna från Nacka byttes samtidigt liksom motsva-
rande pumpar ut mot modernare maskiner. Det dieseldrivna maskineriet fick dock stå kvar uppe 
på maskinsalsgolvet även om det flyttades till dess andra ände. Denna gång installerades två die-
selmotorer tillverkade 1938 av Nydqvist & Holm AB (NOHAB) i Trollhättan. NOHAB hade 
börjat tillverka dieselmotorer 1926. Man förvärvade då en konstruktion av tvåtaktstyp som ut-
vecklats av AB Nobelmotor i Nynäshamn. Nobelmotor var i sin tur en avläggare av Maschinen-
fabrik Ludwig Nobel i S:t Petersburg, ett företag som 1859 där grundats av Ludwig Nobel, en 
bror till Alfred Nobel. Maskinfirman började 1898 tillverka dieselmotorer på licens från uppfin-
naren, tysken Rudolf Diesel. Till följd av den ryska revolutionen flyttades motortillverkningen 
1918 till Sverige och Nynäshamn.  
 
De två dieselmotorerna i pumpverket, vilka fortfarande används vid speciella tillfällen, är av 
NOHAB:s typ G-4 samt avsedda för 210 hk (ca 155 kW) vardera. Motorerna som har vardera 
fyra cylindrar är av tvåtaktstyp. Spolluften för renspolning av cylindrarna erhålls från en stor 
kolvpump på motorns akterkant. Till cylindrarna fördelas spolluften via en roterande slid, en an-
ordning som komplicerar konstruktionen men som ger en utmärkt renspolning och som var signi-
fikativ för NOHAB:s större motorer. 
 
 
Pumpverkets historiska värde 
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Avloppspumpverket vid Barlastplatsen i Göteborg tillhör en anläggningstyp som är föga upp-
märksammad, nämligen de kommunaltekniska verken. Vatten- och avloppsverken har ofta sina 
rötter i det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, d.v.s. under den period då städerna och de större 
tätorterna framför allt av folkhälsoskäl tvingades att utvidga sina engagemang även till vatten- 
och avloppssektorn. I Göteborg har detta beträffande avloppssystemet i likhet med vad som även 
skett på några andra platser i landet tagit sig ett speciellt uttryck.  
Av topografiska skäl har ett särskilt pumpverk fått uppföras nere vid Barlastplatsen innan avlop-
pet kunde ledas ut i älven. Pumpverkets ursprungliga funktion har under årens lopp förändrats i 
så måtto att verket inte längre pumpar avloppsvatten till älven utan vid behov endast vatten från 
stadens gatubrunnar. 
 
Pumpverket vid Barlastplatsen uppfördes i en anda som på den tiden var vanlig inom statlig och 
kommunal verksamhet. Byggnader och maskiner skulle vara av yppersta klass och arbetena skul-
le vara utförda med hög fackmannamässighet. Detta bär också avloppspumpverket tydlig vittnes-
börd om.  
 
Pumpverk för avloppsledningar byggdes i några enstaka fall åren runt förra sekelskiftet. Normalt 
försökte man dock undvika att pumpa avloppsvattnet eftersom detta medförde en fördyrande 
komplikation av systemen. På senare tid har dock pumpverk i avloppsledningsnäten blivit vanli-
gare i takt med att tätorterna utvidgats och slaskvattenmängderna blivit större.  
 
På rak arm kan jag inte erinra mig något annat äldre avloppspumpverk av något så när dignitet än 
pumpverket vid Tullgarn i Uppsala. Detta uppfördes 1927 med en byggnad som ritades av Upp-
salas dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche.  
 
Pumpverket vid Barlastplatsen i Göteborg måste på goda grunder betraktas som det kanske ma-
skinellt och byggnadsmässigt mest framstående verket i landet. Den pågående upprustningen av 
anläggningen får därför betraktas som särskilt vällovlig! 
 
Liselund, Varberg den 21 mars 2003 
 
INDUSTRIMINNESBYRÅN 
 
 
 
Bengt Spade 
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Bilaga 17. Förslag till skyddsområde. 
 

Gränsen för det 
föreslagna 
skyddsområdet. 
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