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ARKITEKTUR

Att tänka bortom boxen
HELA VATTENFALL Fyrkantiga lådor med höga skorstenar. Värmeverkens formspråk 
 värmer sällan själen. Nu har arkitekter, energibolag och städer börjat tänka 
 annorlunda. Bort från lådan.

TEXT Sten Feldreich 

V
ärmeverk är stora och det gör dem svåra att 
gömma undan. Ofta placeras de i något industri-
område i stadens ytterkant. Så växer staden 
ikapp. Det som en gång låg i periferin är omgär-
dat av bebyggelse. 

– Då duger det inte att ha en byggnad som får boende att 
titta bort, säger Helena Glantz, arkitekt på arkitektbyrån Ur-
ban Design. Urban Design har, tillsammans med danska Gott-
lieb Paludan Architects, ritat ett nytt, bioeldat kraftvärmeverk 
i Stockholm. I omgivningarna ligger ett gammalt elektricitets-
verk och gasklockor i tegel och natursten från slutet av 
1800-talet, som nu blivit kulturlokaler och kontor. Gammal 
industrimark har förvandlats till en tätbefolkad stadsdel. 

– Därför måste kraftvärmeverket fungera estetiskt, både 
på håll och i gatumiljön, där folk rör sig. Det var på 50-talet 

som industribyggnader successivt skalades rena från arki-
tektoniska finesser, en trend som kulminerade på 70-talet då 
det knappt förekom någon utsmyckning alls. Funktion gick 
före form.

– Först inhandlades all utrustning som behövdes för själva 
värmeverket. Sedan konstruerades verket, ofta på en asfalte-
rad plan omgärdad av taggtråd. Därefter sveptes alltihop in i 
ett plåtfodral och ingen verkade bry sig om att det blev fult 
och själlöst, säger Helena Glantz.

NY INRIKTNING

Nu har pendeln svängt. Både städer och energibolag har börjat 
inse att dessa stora byggnader har en stor potential utöver sin 
ursprungliga funktion. Rätt utformade kan de bli landmärken som 
drar till sig blickar – eller till och med bli utflyktsmål som kan 

Helena Glantz 
är en av arki-
tekterna bakom 
det här kraft-
värmeverket i 
Stockholm. Den 
rundade delvis 
genomsikt-
liga fasaden 
av terra kotta 
knyter an till 
de äldre tegel-
byggnaderna 
i området. 
Samtidigt får 
de månghund-
raåriga ekarna 
behålla sin 
plats i miljön.
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I Uppsala pla-
nerar Vattenfall 
att bygga ett 
nytt, biobräns-
leeldat kraft-
värmeverk som 
ersättning för 
ett äldre, del-
vis fossileldat 
kraftverk.

Eftersom det 
handlar om en 
stor anläggning 
med en höjd på 
60 meter och 
en skorsten på 
cirka 100 me-
ter, ville juryn 
hitta en väl 
sammanhål-
len anläggning 
som samverkar 
med Uppsalas 
stadssiluett. 
Anläggningen 
beräknas halv-
era koldioxid-
utsläppen och 
bygget på runt 
två miljarder 

ge både staden och energiföretaget positiv renommé.
Ett bra exempel är sopförbränningsanläggningen Spittelau 

i Wien. Den tidigare, funktionellt formgivna byggnaden för-
vandlades i början av 1990-talet till en blandning av konst, 
teknologi och ekologi efter en brand. Med sin flerfärgade 
fasad och skorsten med en gyllene sfär, lockar anläggningen 
till sig tusentals turister varje år – och dessutom falkar som 
häckar i konstgjorda bon på skorstenen. 

Och om tre år får Köpenhamn en ny anläggning för sop-
förbränning, en av de största i Europa och utformad som en 
90 meter hög slalombacke för året-runt-bruk, bara några 
kilometer från stadskärnan.

– Eftersom vi bygger så stort är det upplagt för att utnytt-
ja höjden till något bra, säger Ulla Röttger, vd för energibola-
get Amager Ressource Center, ARC.

Byggnadens tak kläs med speciella plastmattor gjorda för 
skidåkning och en hiss forslar åkarna till toppen där de kan 

njuta av utsikten över Köpenhamn. Eller kanske 
ta en fika i takkaféet eller shoppa i butiksgalle-
rian. Man vill också släppa ut anläggningens 
renade rökgaser i form av rökringar och lysa 
upp dom med strålkastare på natten.

– Det här är mer än bara en byggnad. Ett 
klockrent exempel hur man kan använda arki-
tektur för att göra byggnaden multifunktionell, 
menar arkitekten Bjarke Ingels.

Köpenhamnsprojektet beräknas kosta drygt 
4 miljarder kronor, men utsmyckningen utgör 
bara en bråkdel av den totala kostnaden för 
projektet. Och i bästa fall betalar den sig självt.

– Merkostnaden mellan snyggt och fult är 
ganska liten. Om det kostar 50 miljoner kronor 
mer att göra något extra, ska det sättas i rela-
tion till de kanske två till tre miljarder kronor 

Helena Glantz

Arkitekt, Stockholm

Det nya kraft-
värmeverket 
i Köpenhamn 
kommer inte 
bara att er-
bjuda energi, 
utan även skid-
åkning – året 
runt.
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I centrala 
Roombeek, 
Enschede, är 
kraftvärmever-
ket Nederlän-
dernas största 
konstverk i 
Delft-blått. 
Konstnären 
Hugo Kaagman 
dekorerade 
byggnaden inte 
bara med tra-
ditionella motiv 
som fartyg och 
väderkvarnar, 
utan även bil-
der inspirerade 
av elproduktion 
och symboler 
ur Enschedes 
historia. 

Den österrikis-
ke konstnären 
Friedensreich 
Hundertwasser, 
som formgett 
förbrännings-
anläggningen 
i Spittelau i 
Wien, sa sig 
avsky ”ratio-
nalismen och 
dess själlösa 
monotoni, som 
särskilt är 
framträdande 
i industribygg-
nader”.

det kostar att bygga ett normalt kraftvärmeverk, säger 
 Helena Glantz och fortsätter:

– Om anläggningen är vacker så att man kan placera den 
centralt på orten, betyder det kortare ledningsnät och där-
med minskade kostnader. En klar win-win-situation, både ur 
estetisk och ekonomisk synvinkel. 


