Trapphus

RÅD & RIKTLINJER
TRAPPHUS
I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

I Råd och riktlinjer berättas det om de olika byggnadsdelar
som är utmärkande för modernismens sammanhållna
bebyggelsemiljöer. Genom en skildring av materialanvändande
från det hantverksmässiga byggandet under 1930-talet till
massproduktionens 1970-tal kan vi förstå hur byggnaderna
omkring oss skapats och hur vi ska underhålla dem. Vi vill
inspirera till att återanvända befintligt och ursprungligt material.

TRAPPHUSEN HAR
UTFORMATS MED OMSORG
OM BOENDE OCH BESÖKARE

Trapphus

Ett äldre hus behöver underhåll och det kan finnas fel eller
brister som behöver åtgärdas. Ofta får dock varsamheten
stå tillbaka för tekniska och funktionella förbättringar.
Den bästa lösningen är många gånger att arbeta med små
åtgärder utifrån byggnadens egna villkor och inneboende
kvaliteter. Detta resulterar dessutom ofta till en lägre slutkostnad än radikala omgestaltningar. Antikvariska och
ekonomiska intressen kan följaktligen gå hand i hand.
För vårt byggda kulturarv finns olika typer av juridiskt skydd.
Vissa åtgärder kan vara bygglovpliktiga och då ska du kontakta
din kommun. För ändringar på byggnadsminnen kan särskilt
tillstånd behöva sökas från länsstyrelsen. Din kommun
handlägger även byggnader som ligger inom riksintresse
för kulturmiljövården. Länsstyrelsen kan i vissa lägen även
ha intresse av att delta i frågor som rör dessa byggnader.
TRAPPHUS

Under modernismen går trapphusen från det enkla, ljusa och
nedtonade under 1930-talet över det färgstarka och dekorativa
1950-talet till det praktiska och massproducerade 1970-talet.
Trapphusen har under hela perioden utformats med omsorg.

Mot slutet av modernismen tog hissen upp allt större plats. Själva trappen blev därmed smalare.

En ljust renoverad trappuppgång, passande för 1930-talsbebyggelse.

1930-TAL

Liksom inom många andra aspekter under 1930-talet var ledorden i trapphusen luft och ljus. I smalhusen var trapphusen
genomgående från fasad till fasad och därmed mycket ljusa
medan tjockhusen hade centralt placerade, mer mörka trapphus.
Väggar och tak slätputsades eller kläddes in med skivor och målas
i ljusa färgtoner. Ofta användes en högblank yta som reflekterade
ljuset i trapphuset. Ibland kunde en olikfärgad bröstning målas
upp till räckeshöjd. Handledarna var i trä och enkelt utformade,
ofta var de fernissade så att de blev högblanka. Lägenhetsdörrarna var enkla dörrar i massivt trä. Björkfanér var populärt,
liksom betsad ek. Även olika former av marmoreringar förekom.
Dörrhandtagen började tillverkas i rostfritt stål eller förkromad
mässing. Det moderna materialet bakelit användes till detaljer.
Golven var som regel i natursten som till exempel marmor.

Mycket ljus och luft var viktigt i trapphusen under 1930-talet. Det åstadkoms med stora
dörrar och ljusa kulörer på väggar, tak och golv.

1940-TAL

Under 1940-talet fortsatte trapphusen att utformas luftiga
och ljusa liknande de på 1930-talet.
Släta skivtäckta dörrar med eller utan isolering ersatte de
massiva fyllningsdörrarna. Dörrarna hade ofta ett ytskikt av
faner, ofta björk, ljus mahogny, teak eller gabon. Eftersom
dörrarna ofta var isolerade med papp sattes inte sällan innerdörrar in för ljudisoleringens skull. Detaljer som dörrhandtag,
ringklockor och brevinkast var som regel av förnicklad mässing.
Golven var i marmor.

Marmorgolv och väggar med karosseripanel är tidstypiska inslag som är viktiga att bevara.

1950-TAL

Under 1950-talet kunde fondväggar med stormönstrade tapeter förekomma.

Även under 1950-talet är trapphusen generellt luftiga och
rymliga. Ljus släpptes in antingen genom fönster, som kan
vara flerkantiga eller bestå av glasbetong, eller genom takfönster eller lanterniner. Precis som den övriga arkitekturen
under 1950-talet utformades trapphusen mer lekfullt,
färgstarkt och dekorativt än sina föregångare.
Väggarna målades och ibland förekom mönstrade fondväggar i tapet. Ljusare väggar kunde kompletteras med bårder.
Marmorimitation förekom och väggarna kunde dekoreras
med mosaik i starka kulörer. Golven var även nu i marmor
men även cementmosaik förekom. Dörrarna utgjordes även
under 1940-talet, med olika typer av fanér som ytmaterial.
Trappräckena var ofta i smide, utformade i olika stiliserade
mönster. Ibland kunde fyllningar i olikfärgad metall infogas.
Handledarna var i trä med fästen i kromad metall.
1960-TAL

Ett bevarande av ursprungsutseendet vinner oftast
i längden. Ett bevarande av ursprungsutseendet
vinner oftast i längden.

Originaldörrar med trycken och brevinkast är viktiga för den historiska förståelsen av byggnaden.

Renoveringar har ofta skett utan hänsyn till ursprunget utan aktuella stilar och kulörer har använts.

Under 1960-talet blir trapphusen trängre och mörkare. Det
blev vanligare med hiss och trappen kom då i skymundan,
huvudvägen skulle vara hissen. Vanligen var väggarna i trapphuset enkla enfärgade väggar i olika grå färgställningar men
mot slutet av 1960-talet förekom mer kulörta inslag som till
exempel fling-färgen, som skulle påminna om äldre tiders
stänkmålning. I vissa trapphus följde det exteriöra med in
i trapphusen och väggarna kunde vara i tegel, gult, rött eller
brunt, ibland bara som fondvägg. Det blev vanligare med
väggfast konst i trapphusen. De kunde dels vara mosaiker
eller reliefer i sten eller keramik, men även målad konst var
vanlig. Trappräckena var målade standardräcken i metall
och även handledarna var nu i metall. Dörrarna blev alltmer
standardiserade. De fortsatte att vara släta och vanligen klädda
med teakfanér. Golv och trappsteg var vanligen i konststen
eller eventuellt i natursten.

Spiraltrappor blev vanligt under 1970-talet. På så sätt sparades plats i trapphuset.

1970-talets trapphus är ofta enkelt utformade med rena grafiska linjer.

1970-tal

1970-talets trapphus påminner mycket om 1960-talets. Både
ljusa färgställningar i grått, vitt och beige förekom sida vid sida
med kulörta inslag. Schablonmålning återkom och våningsplan
kunde markeras med olika färger.

Den slipade konststentrappan var allenarådande i flerfamiljshus under 1970-talet.

OMMÅLNING HAR SKETT I DEN
AKTUELLA TIDPUNKTENS STIL,
VILKET FÖRÄNDRAT MILJÖN

Råd och
riktlinjer

exempel att väggarna under 1930- och 40-talen ofta var högblanka. Sådana detaljer kan vara viktigare än att måla i exakt rätt
kulör. Eventuella fondväggar kan återskapas. Övermålat tegel,
eller betong kan inte återställas, men dessa kan då målas i en
kulör som överensstämmer med de övriga väggarna, eller i en
avvikande kulör för att markera dem.

Nuvarande ägarna av ett hus brukar det endast under en kort
period av dess livslängd. Fastighetsägaren har ett ansvar att
bevara en byggd miljö för framtiden. En förutsättning för bevarandet av en byggnad är ett långsiktigt tänkande vid användning
och restaurering. Varje åtgärd måste vara väl förankrad i den
aktuella byggnadens utveckling. Byggnaden bör dokumenteras
och fotograferas före, efter och under eventuella renoveringsåtgärder för att underlätta för en framtida fastighetsägare som
kanske vill återgå till det ursprungliga utseendet.
RENOVERING

Vid renovering av trapphus är det viktigt att ta till vara och
bevara den ursprungliga karaktären. I många av 1960- och
70-talens trapphus har en upprustning skett under senare delen
av 1900-talet. Ommålning har skett, i den aktuella tidpunktens
stil, vilket kraftigt förändrat miljön. När renovering ska ske på
nytt är en återgång till det ursprungliga utseendet att ofta föredra.
Det behöver inte vara en exakt kopia av den ursprungliga miljön,
men årtiondet då byggnaden uppfördes är en bra utgångspunkt.
Till exempel kan skrapprov göras på väggarna för att få fram
originalkulören. Viktigt för den övergripande karaktären är till

Har de ingående originaldelarna som dörrar, golv, handledare, trappräcken sparats
är det möjligt att återställa trapphusets utseende.

Flingfärg i starka kulörer var mycket
vanligt under 1960- och 70-talen.

Mjukt rundade former i smitt trappräcke.

Kakelklädda väggar och mosaiker förekom i många trapphus.

Lägenhetsdörrarna bör så långt det är möjligt bevaras. Det finns
många argument för byte av dörrar – brandsäkerhet, inbrottsskydd, ljudisolering – men i många fall går det att återanvända
den gamla dörren. I de lägenheter där det finns en innerdörr kan
denna bytas mot en säkerhetsdörr som står emot brand, inbrott
och ljud. Där dörrarna är skivtäckta med isolering kan dörren
demonteras och ytterskivan ommonteras till en säkerhetsdörr för
att på så sätt bevara originalutseendet. Om dörren måste bytas
bör produktkatalogernas standardsortiment med utsida av målad
plåt undvikas. Säkerhetsdörrar kan tillverkas med utsida i trä.
På så sätt ger trapphuset ett mer ursprungligt och sammanhållet
intryck även om det förekommer nya och gamla dörrar i samma
trapphus.
Nya krav vid postutdelning kan innebära att postboxar måste
monters vid ingången. Dessa bör då tillverkas i trä som ansluter
till övriga trädetaljer i trapphuset. Att låta ett snickeri specialtillverka postboxar behöver inte vara mycket dyrare än att välja ur
standardsortimentet men det är mycket värdefullt ur kulturhistorisk synvinkel.
Om originalarmaturer finns kvar bör dessa återanvändas och
kompletteras. Vissa kan finnas kvar i handeln, andra kan gå att
hitta begagnade. Om armaturerna bytts vid tidigare renoveringar
kan dessa ersättas med tidstypiska armaturer. En viktig detalj
är att under modernismen användes glödlampor som hade ett
varmt ljussken. Eftersom glödlampor har utgått ur handeln kan
lågenergilampor med varmt ljus användas.

Högkvalitativa stenmaterial användes ofta under tidig modernism.
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Grafiskt utformad trapp med marmorklätt golv. Detaljer som kan vara lätta att missa.
BAKSIDESBILD

Även trappen kan vara ett starkt estetiskt inslag i miljön.
Med projektet Modernismen i Västmanland vill Länsstyrelsen i Västmanlands län och
Västmanlands läns museum lyfta fram länets moderna historia och bebyggelsemiljöer.
Tidsperioden är av stor vikt för länets framväxt och har satt avtryck i den fysiska miljön
som är både omfattande och komplexa. Inom projektet uppmärksammar vi länets
moderna kulturarv så att modernismens kulturhistoriska värden och kvaliteter inte
går förlorade. Läs mer på projektets hemsida: www.modernismen.se

