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Kartan visar undersökningsområdets
avgränsning.Kartunderlagfrån DP/Map,
Stockholmsstadsbyggnadskontor.
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EnhetenKulturmiljö vid Stadsmuseet
i Stockholmhar undervintern 2019 på uppdragav
Exploateringskontoret
genomförten kulturmiljöanalysavHässelbyverketinom fastigheten
Vassen3 medutemiljöer inom delarav fastigheternaGrimsta1:2, Hässelbystrand1:15,
Hässelbyvillastad10:42,10:43,10:50och 10:52samtdelarav kvarterenFackelrosen,
Gökörtenoch Hästhovsörten.
Kulturmiljöanalysenär ett antikvarisktkunskapsunderlag
och har tagitsfram för att klarlägga
bebyggelsemiljönsförutsättningaroch kulturhistoriskavärdeninför framtidaplanarbeteoch
förändringari området.
Rapportenbestårav en historik som följs av en beskrivningav anläggningensexteriöreroch
interiörer.Beskrivningenillustrerasmedett antal nytagnafotografier.Mot bakgrundav
historik och inventeringhar en beskrivningav bebyggelsens
kulturhistoriskavärdegjorts. En
samladvärdebeskrivningför hela planområdetlevererasi ett senareskede.Kulturhistoriska
värderingarav bebyggelseni de olika zonernaredogörsför underrespektivezon. Den aktuella
fastigheteninventerades
undervintern 2019 av Stadsmuseet
genomfotografMattiasEk och
bebyggelseantikvarier
SebastianUlvsgärdoch Sofia Sternegård.
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Bakgrundentill den aktuellaundersökningenär Exploateringskontorets
behovav ett
kulturhistorisktkunskapsunderlag
somstöd inför arbetetmed en ny detaljplanDp 201709452.Planenssyfte är att utredaförutsättningarför stadsutvecklingsom en följd avatt
Hässelbykraftvärmeverkavvecklasoch ett nytt verk planerasi Lövsta.Detaljplanensyftar till
att skapaförutsättningarnya bostäder,verksamhetslokaler,
allmännafunktioner,rekreation
medmera.
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Arbetethar utförts genomanalysarbeteoch fotograferingpå platssamten översiktlig
genomgångav relevantarkivmaterialoch litteratur. Bland litteratur bör framförallt boken
Ljus, kraft, värmeav Björn Hallerdtnämnas.I undersökningenhar ett antal historiskakartor
använtsfrån Lantmäterietsarkiv. Stads-ochkommunfullmäktigeshandlingari det såkallade
Kommunfullmäktigetryckethar varit ett ovärderligtkällmaterialför att följa stadensmotiv
och beslutrörandeHässelbyverkets
uppförande.Kungliga Bibliotekets(KB) digitala arkiv
meddagstidningarhar bidragit med ytterligareinformation.Det historiskafotomaterialet,
arbetsbeskrivningar,
diariefördahandlingarochett fåtal ritningar är hämtadefrånStockholms
energisarkiv på stadsarkivet(SSA).Pågrundavsekretesshar inga övriga ritningar använts
vid undersökningen.
Kartunderlagoch ortofotonär hämtadefrån Dp/Map.

Kulturmiljöanalysenär uppdeladi tre delar.Del ett, Historik beskriverskeendenoch
förändringarsom har haft betydelseför framväxtenoch formandetav dagensmiljö.
Beskrivningeni text och bildinleds meden övergripandebeskrivningav områdetshistoria.
Därefterföljer fördjupadehistorikermedfokus på värmeverket.Del två, Kulturhistorisk
värderinginnehålleren motiveringav miljöns kulturhistoriskavärdenoch beskriverde
egenskaperoch kvaliteter som är viktiga för förståelsenoch upplevelsenav platsens
kulturhistoriskainnehåll.Del tre, Karakteriseringoch förhållningssättärundersökningens
huvuddeloch grundenför denkulturhistoriskavärderingen.Här analyseras
undersökningsområdets
karaktär,värdenoch förutsättningarmedfördjupadebeskrivningarav
respektivezon.

FastighetenVassen3 är markeradmed grönt på Stadsmuseets
kulturhistoriska
klassificeringskarta.Det innebäratt fastighetenmed bebyggelseär särskilt värdefull från
historisk,kulturhistorisk,miljömässigeller konstnärligsynpunkt.Övriga utemiljöeroch
områdentillhörandeHässelbyvillastadär i dagslägetoklassade.
FastighetenVassen3 liksom övrig grönmiljö inom Hässelbygårdsstadsdelsgräns
är utpekad
somKulturhistorisk värdefull miljö som grundarsig på stadsdelens
karaktärsom
tunnelbaneförortfrån efterkrigstiden.
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Vassen3 ingår i stadsplanfrån 1964,Pl 5584.Bebyggelseninom kraftvärmeverketär
markeradsom byggnadskvarterför industri medanden omgivandenaturmarkskaraktären
är
prickadvilket betyderatt områdetinte får bebyggas.Nordöstom kraftvärmebyggnaden
är ett
utpekatbyggnadskvarterför garage.

Kajenplaceradi Mälarensvattensamtgrönstråketsom skiljer kajen från kraftverketomfattas
av detaljplanDp 94106från 1995.I planenär kajensanvändningregleradsom hamnoch
lageroch grönstråketär utpekadsom parkområde.Trädeninom parkområdetomfattasav
planbestämmelser
och skall bevaras.Mellan kajenoch kraftvärmeverketär en mindredel
prickadmark som angeratt markeninte får bebyggas,ej användasför upplageller parkering.
Planenmöjliggör uppförandeav erforderligaventilations-ochövriga anordningarför
underliggandebergrum.Markenskall varatillgänglig för allmängång-och cykeltrafik.

Vassen3 omfattasav Plan-och bygglagensförbud mot förvanskningoch krav på varsamhet.
Enligt PBL (Plan-och bygglagen)8:e kap, 13, 14 och 17 §§ får en byggnadsom är särskilt
värdefull från historisk,kulturhistorisk,miljömässigeller konstnärligsynpunktinte
förvanskas.Underhålletskaanpassas
till omgivningenskaraktäroch byggnadernas
kulturhistoriskavärdensamtutförassåatt de särskildavärdenabevaras,ändringarskautföras
varsamtoch medhänsyntill byggnadernaskaraktärsdrag
samtmed tillvaratagandeav
byggnadernaskulturhistoriska
värden.För grönmarkeradefastigheterkan PBL 8:e kap, 13, 14
och 17 §§ kommaatt tillämpas.Prövningenligt PBL görsi en bygglovsprocess
av
stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsnämnden.
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I vattnetpå ett ungefärligtavståndom 100 respektive200 meterfrån kajen finns två
fornlämningari form av fartygslämningar,RAÄ-1121 och RAÄ-1123. Fornlämningarär
skyddadeenligt bestämmelserna
i Kulturmiljölagenkapitel 2 och får inte skadas.Tillstånd för
schaktningeller andraåtgärdersom kan skadafornlämningarnagesav länsstyrelsen.
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Äldre kartor visarHässelbyslottsomfattandeägor.En konceptkartaupprättadår 1812 visar att områdetför
kraftvärmeverketsframtida placeringingick i jordbrukslandskapets
utmarker,betecknadesom”Ox-och
kohagarav berg och stenigmark medsidlänta och kärraktiga beteshagarsamtbeväxtatill större delenmedtall
och granskog”. Undersökningsområdet
för rapportenär utmarkeratmedrödring. Akt 01-SPÅ-59,LMT

För ca 4000 år sedanbörjademänniskoruppehållasig i det områdesom idag motsvarar
stadsdelsområdet
Hässelby.Fastabosättningartycks dock inte ha förekommit förrän omkring
2500 år sedan.I Hässelbyfinns lämningarfrån bådebrons-och järnålder,bland annati form
av gravfält, högaroch rösen.1
NamnetHässelbykopplaskanskefrämsttill gårdenHässelbyslott som uppfördesunder1600talet, mennamnetoch platsenhar äldreanor än så.I skrift uppträderformeneslibyredan1344
2
och hæsleby1375,medförledenhässle,dvs hasselbestånd.
Under1640-och 1650-talenlät
friherrenoch riksrådetCarl Bonde,och efter hansdöd 1652 sonenGustafBonde,uppföra
Hässelbyslott som stod färdigt 1657.3 Påsammaplatslåg längeden äldrebyn Hässelby.En
kartaupprättad1652 visar att någraav bynsgårdardå fortfarandefannskvar.4
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Frånår 1731finns en karta över Hässelbystrand
där platsenför nuvarandeHässelby
värmeverkbeskrivsenligt följande: ”DennaSkogoch Utmarckär någotBergachtigMed Ung
Gran,Tall Skog,Wedebrandoch Gierdefång,Men ingenTimer eller Löf Skog.”Med
Gierdefångmenarmanatt ta virke till byggaav gärdsgårdar.I vattnetnedanförfannsett
notvarp,ett redskapför det strandnärafisket.5 På 1812års kartaöver Hässelbysägor
omnämnstorpetSandviki lägetför det senarestrandbadet.Den flacka markennärmast
badvikenbeskrivssom ängsmarkoch direkt sydostom dennabergsbackarmed barr och
lövskogsamtnågraekar.

Häradsekonomiska
kartan upprättad1901–1906visar hässelbyområdet
under sekletsförsta år. Samhällethette
då Riddersvik.I Lövsta,belägeti områdetsnordvästradelar, hadeStockholmsstadsrenhållningsverketablerats.
Villastadenstillkomst var ännu i sitt startskede.Strax sydöstomSandvikoch norr om Kallshäll, där värmeverket
skulleanläggas,var markenbeväxtmedbarrskog.Akt J112-75-13,LMT

Underslutet av 1800-taletvar Hässelbyännuen glestbefolkadbygd men efter sekelskiftet
inleddesen hastigtillväxt. 6 Utvecklingengrundadesig i Stockholmsnyetablerade
avfallsanläggningi Lövstaoch Riddersvik.Verksamhetenlockadeett stort antal arbetare
vilket leddetill att allt fler bosattesig i trakterna.GreveCarl Bondepå Hässelbyslott
påbörjadedärför en omfattandeavstyckningoch försäljningav tomter.7
Såsmåningombörjadeävenandrayrkesgrupperflytta till Hässelby.Samhället,som tidigare
kalladesRiddersvik,växte och snartkrävdesen tydligaresamhällsorganisationvilketlade
grundenför HässelbyVillastadsutbyggnadpå1920-talet.Den framväxandebebyggelsen
bestodi huvudsakav villor och längsmälarstrandenfannssedantidigareett antalsommarhus.
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Inom det för utredningenaktuellaområdetstod en villa från 1910inom Fackelrosen3,
uppfördi 1 ½ våning medrödpaneladefasader.
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År 1926fick HässelbyVillastad stadsplanoch det för utredningenaktuellaområdethar i stort
en oförändradkaraktärsedandess.Förändringarhar endastsketti kvarteretFackelrosenoch
Hästhovsörtensomi och med ny detaljplanfrån 1933 deladesupp med nya tomtgränser.
Flertaletav tomternaförblev dock obebyggdabortsettfrån en sommarstugamot vattnetsamt
en villa i kvarteretsmittsom sannoliktuppfördesmellan 1920-1930-talet.Ytterligarenågra
stugoruppfördesomkring 1940-taleti fastighetenGökörtenoch det som senareblev
Hässelbyverkets
placering.År 1949inkorporeradesHässelbyvillastadi Stockholmoch 1962
var en generalplanför stadsdelenfärdig. Enligt planenskulle stadsdelens
karaktärav
villasamhällebibehållas.

Fotografietfrån 1922 visar Hässelbystrandbad.I denskogsbeklädda
kullen till högerfannsvid fototillfället
endasten villa uppförd.Foto: OscarBladh A7/33, SSM

Föreutbyggnadenav Hässelbystrandoch villastad bestodområdetav kuperadskogsterräng,
som i frågaom naturskönhetutantvekankundetävla medandrastorslagnavyer runt om i
Stockholm.8 Straxnorr om nuvarandeHässelbyvärmeverkanladesHässelbyStrandbad1913
på initiativ av målarenViktor Bergendorffs.Badetskapadestorarubrikerdå det erbjöd
gemensamhetsbad
för bådeherraroch damer.Inom områdetfannsomklädningshytter,
dansbanaoch kafé. Badetvar till glädje för bådede yngrehässelbyborna
samttillresande
9
stockholmareoch användsän idag.
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Påen kartafrån 1951kan men se gatanVassbrinkensframdragningned till vattnetmed några
sommarhus.Därifrån var strandenobebyggdfram till Sjöträdgården.Utmed strandenfanns
endasten gångstig.10 På somrarnaanvändesnaturstrandenmedklippor av de närliggande
boende.Förutomplanteradepilar vid Hässelbyverketfinns en hel del av den naturliga
strandvegetationen
bevarad,exempelvisbarrträdsåsomgran,tall lärk och enbuske.Bland
lövträd förekommerask,alm, al, björk, pil, hägg,rönn, slånoch hagtorn.
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Karta från 1951 visar att platsenför Hässelbyverketi första handpräglas av naturmarkbortsettfrån ett fåtal
sommarbostäder
längs Vassbrinken.Sannoliktrevsde i sambandmedverketsuppförande.Den stora gröna ytan
till höger på kartan vittnar om att Hässelbystrandännu inte stodklart. LMT

År 1931köpte Stockholmstadmarkenvid Hässelbystrandmeninte förrän 1949 införlivades
områdetmedStockholmstadoch planeringenav dennya stadsdelenkom snabbtigång.11
Stadsplanenför Hässelbystrandingick i planenför Vällingbyområdetoch utarbetadesunder
ledningav arkitekt SvenMarkeliusvid Stadsbyggnadskontoret
i Stockholm.
Planeringenav Hässelbystrandsom en tunnelbaneförortvar någontingnytt. Istället för att
stadenväxte fram bit för bit togsett helhetsgreppmeden från grundensammanhållenmed Tbanestationsom självklart nav. Stadsplaneidéernamed
fokus på grannskapsenheterhämtades
i huvudsakfrån England.I planeringeneftersträvades
en bebyggelsemedavskiljande
grönstråk,där man värnadeom träd och naturmark.
BebyggelseniHässelbystrandplacerades
i huvudsakpå höjdstråkenmedandalstråken
lämnadessom antingenparkmarkeller rekreationsytorför lek. Grönstråkenmellan områdena
bidrog äventill att markeragränsermellanstadsdelaroch gav variationmellan bebyggelse
och naturmark.Kontinuitetenvad gäller växtarterbehölls.Bebyggelsenplaneradesäven
10

utifrån Mälarenoch att de lägstabyggnadernaskulle varanäravattnetför att skapamervärde
och vattenkontakttill fler. Bebyggelsenär karakteristiskför 1950-taletmedolika typer av
hus,planmönsteroch gårdsformationer,relativt sparsmakadarkitekturmedgedignamaterial
och dekorativadetaljer.Här återfinnsbland annatfasaderav tegel ellergrovputs i naturfärger,
mosaikeller stendekorerade
entréer.Vägarnaföljde dennaturligatopografinoch kundepå
vissaställendessutomframhävatopografingenomsin sträckningvid höjdvariationer.Det är
ingenfullständigtrafiksepareringmanmöter i Hässelbystrand,däremotett väl planeratoch
utvecklatsystemav bil- och gångvägar.
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Fjärrvärmenshistoria sträckersig tillbakatill1800-taletdåkommersiella fjärrvärmesystem
börjadebyggasiUSA. IEuropas huvudstäderväxtesammanhängande
fjärrvärmesystemfram
undermellankrigstidenpå 1920-talet.I Stockholmfannsden centraliserade
värmeförsörjningeni Sabbatsbergs
sjukhusredan1878 men i och medden storautbyggnaden
av vattenkraftminskadeintressetför fjärrvärmen.Under1940-taletstod det klart att
vattenkrafteninte ensamskulle klara av elförsörjningenoch tack varebildandetav Svenska
Värmeverksföreningen
i börjanav 1950-taletslog fjärrvärmenrot i Sverige.Det första
värmeverketuppfördesi Karlstad1948 följt av anläggningari Malmö och Västerås.

Ågestaatomkraftverki Huddinge
började uppförasendastnågotår
efter Hässelbyvärmeverkoch
ritadesav StureFrölén, arkitekten
bakomHässelbyverket.Detvå
verkenvisar tydligt ett gemensamt
formspråkoch materialverkan.Foto
Holger Ellgaard, Wikipedia.

Underförstahalvanav 1900-taletsvaradevattenkraften
för den övervägandedelenav
Stockholmselproduktion.För att säkraförsörjningenvid förbrukningstoppareller om
leveransenfrån de Norrländskavattenkraftverkenav olika anledningarskulle sina,fanns
komplementav andraenergikällorsåsom ett ångkraftverki Värtan.Under1960-talet
upphördedensvenskavattenkraftsutbyggnaden
och nya lösningarsöktesför att tillgodose
energibehoven.
Den storaexpansionenav Stockholmstunnelbaneförstäder
under
efterkrigstidenblev startskottetför en ny epok i Stockholmsenergihistoria.Den innebaren
storskaligutbyggnadpå tidigareoexploateradmark som ägdesav staden.I efterkrigstidens
tekniskaoch befolkningsmässiga
utvecklingökadeenergibehoveti sammasnabbatakt och
det gamlaångkraftverketi Värtanframstodsnartsom otillräcklig.
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Det är i dennakontextsom HässelbyvärmeverkuppförssomStockholmsförsta
värmekraftverk1959,men mer om bakgrundentill Hässelbyverketi efterföljandekapitel.
Stockholmscentraladelarförsörjdesav detgamla ångkraftverketi Värtan somutvidgades
medfjärrvärme1959till bebyggelsenpå Gärdetoch Östermalm.År 1960 antogsen
generalplanför Stockholmsområdets
centraladelar vilken varvägledandeför den fortsatta
utbyggnaden.I etapperutökadesVärtansdistribution till Norrmalm,Vasastadenoch
Kungsholmen.För Södermalm,Reimersholmeoch Hammarbyhamnen
ladesen värmeplan
1974och 1986togs produktionsanläggningen
i SödraHammarbyhamnen
i drift. Vid den
tidpunktenhadeHammarbyverketsdistributionsområdeutökatstill att äveninbegripa
stadsdelarsöderoch sydostom Södermalm.Underen kort period,innan verketi
Hammarbyhamnen
fannsett antal provisoriskavärmecentraler,blandannati
Münchenbryggerietsgamla
panncentral.
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I Hässelbyverkets
distributionsområdeuppfördesAkallaverket1973som en pendangi motsatt
ändeav nätet.Tillsammansförsörjdede två verkenstadensnordvästrastadsdelar.År 2004
kompletteradesnätetmedBristaverketsydostom Märsta.Snartefter Hässelbyverkets
invigning uppfördesÅgestaatomkraftvärmeverki Huddingesom avsågatt försörja
närliggandestadsdelarsom bland annatFarsta.Då utbyggnadenav Ågestadröjdetill 1964
uppfördesett oljeeldatvärmeverki Farstaår 1958.Beslutom nedläggningav Ågestatogs
1973varvid Högdalenverketfrån 1970övertogrollen som huvudproducentavvärme och
distributionsområdetutvidgadestill Hökarängen1968,Gubbängenoch Högdalen1979samt
till Rågsved-Hagsätra
på 1980-talet.I en sistaetappbyggdesÄlvsjö och Prästgångsgärdet.

År 1953 godkändesbyggnadstillståndet
för uppförandeav ett nytt ångdrivetkraftvärmeverki
Hässelby.Det nya verketvar dimensioneratför att försörja50000 nya invånarei Vällingby,
Hässelbyoch södraSpånga(Råcksta).Någraav de viktigastefördelarnasom gjordeatt valet
föll på ett stort centraltvärmeverkvar att inga lägenför värmecentralerbehövdereserverasi
stadsplanerna,
ett stort centraltkraftvärmeverkvar därmedmer effektivt. Trots att Hässelby
skulle drivasmed fossilabränslen,olja och kol var det ett uttalat syfte att minskautsläppoch
föroreningarfrånhundratalsmindreskorstenartill värmecentralerinom bostadsområdenasom
annarshadevarit alternativet.12
Kostnadenför anläggningenberäknadestill 77 miljoner kronormen slutnotanuppgicktill 89
miljoner. Det förekomprotesterbådefrån privat håll och myndighetermotden planerade
anläggningen.Kritiken gällde framförallt placeringenmitt i ett idylliskt skärgårdslandskap,
intill detbefintliga Hässelbystrandbadsom man ansågskulle drabbasav miljöförstörande
utsläpp.13 Hälsovårdsnämnden
hadeinvändningarmot anläggningensnärhettill nyuppförd
villabebyggelsesom därmedhamnadei en utsattmiljö med koldammlukt och buller.14
Hässelbyverketplaneradesi en tid då kärnkraft var på experimentstadiet.
Sverigesförsta
kärnreaktor,R1, byggdesi bergetunderKTH och startadesi juli1954. R1 användesenbarti
forskningsoch utbildningssyfte.Det förekomröstersom ifrågasatteeffektiviteteni att uppföra
ett ångkraftverkStockholmnär kärnkraftlyftes fram som framtidensenergikälla.
12

Industriborgarrådet
GöstaAgreniusbesvaradedettamedatt Hässelbyverketbehövdesnu och
att det inte gick att väntapå den ungaatomforskningensutveckling.”Ännu finns det veterligt
inget atomkraftverkför framställningav elkraft i de västligaländerna.Hur ryssarnahar det
vet man ju inget säkertom”. Intressetför kärnkraftenökadedäremotsnabbt.Det första
kärnkraftverketför kommersiellelproduktionvar Ågestaverketi Farstasom var under
utbyggnadvid tiden för Hässelbyverkets
driftstart 1959.Sammanfattningsvis
var
Hässelbyverketen del i en övergripandestrategiatt spridaenergiproduktionenpå trion
vattenkraft,kolkraft och vattenkraft.15
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Hässelbyverketunder uppbyggnad.Till vänstersynsfotografi från hamnbassängen
medvy mot
kraftverksbyggnaden
och kontorshuset.Till höger synsturbinhallenmedöppningari bjälklagetför
ångturbinerna.Källa SSA

Hässelbyverketuppfördesmellan åren1955och 1959 som ett kombineratångkraftverkoch
värmeverksom alstradebådeelkraftoch distribution av värme.När det invigdesvar det
Sverigesstörstakraftvärmeverkochräknadestill en av Nordensmodernasteanläggningi sitt
slag.16 Omkring 300 personervar sysselsattai uppförandetav byggnaderoch maskinell
utrustning.Anläggningenprovkördesundervåren1958och togsi bruk året därpå.
Säkerhetskraven
och krisberedskapen
för en samhällsviktiganläggningsom Hässelbyverket,
var naturligt höga.Två storabergsrumsprängdesutmed en volym på 10000 respektive
20000 m2. Utöver denprimärafunktionensom lagring av olja var de anpassade
för att
fungerasom driftverkstadsamtskyddsrumdär det ävenfannsen reservkraftkällaför att
tryggaverketsenergiförsörjningi händelseav enkrigs- eller krissituation.En åtta meterdjup
hamnanordnadesvid Mälarensstrandför bränsletransporter.
Mellan strandlinjenochkajen
ordnadesävenen stor bassängför lagring av kol vilket minskadebrandriskensamtidigtsom
nedsmutsninggenomkoldammminskade.17 Andra dolda delarav anläggningenvar det
vidsträcktanätetav kulvertledningarför värmedistributionen.I den förstautbyggnadsfasen
förgrenadesig verketskulvertledningaromkring20 km.
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Den 29 juni 1960 invigdesverket.I Dagensnyheterkundeman läsa”Över turbinernas
grönmåladekupor restesig den bärandestålkonstruktionenmot ett avlägsettak som rösterna
studsademot. Högtidstalarnaberömdekonstruktörernaoch entreprenörerna
somgenom
samfälldaansträngningarförsettStockholmmednordensstörstaoch modernaste
kraftvärmeverk.Det var rent som på ett sjukhusoch vackersom i kyrkan. /…/ Ingenkan ana
att de (oljepannorna)rymmer kol och olja och dånandeeld.” Närvarandevid invigningenvar
blandannatborgarrådetAgrenius,stadsfullmäktigesordförandeCarl Albert Andersson.
Gästernatransporterades
återtill stadenoch middagi StadshusetmedVaxholm treansom lagt
till vid verketsegenkaj. Journalistenavslutadesin beskrivningmed orden:”Trean hade
babordsslagsidahelavägenin för barenlåg på den sidan”.18
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Fotografietfrån tidigt
1960-talvisar
anläggningens
ursprungligakaraktär.
Förändringar har
framförallt skettav
kraftverksbyggnadens
planform,entréhalleni
kontorsbyggnaden
samt
uppförandetav verkstaden
somvid fototillfälletännu
inte byggts.Källa SSA.

Anläggningenritadesav arkitekt StureFröléntillsammansingenjörInge Wernius.Samtidens
dagspressvar till övervägandedel positivt överraskadav anläggningensarkitektoniska
kvaliteter.SvenskaDagbladetansågatt arkitektenlyckats”över förväntan.Visserligenhar
han(arkitekten,förf. anm.)inte lyckatstrolla bort en anskrämligskorsten,men byggnaden
ser,rentavprydlig ut i sitt hölje av glas,tegel och aluminium.Därtill kommeratt
entreprenörerna
kunnatså placeravärmeverket”i lä” av ett berg,att Hässelbybornaslipper se
på kilowattgrannenom de såvill”. 19
Hässelbyverkets
byggnaderovanmark uppfördesmeden stommei stål med icke bärande
väggarav tegel och tak av lättbetong.Konstruktioneroch grundmurarundermark gjöts i
betong.För att skyddaomgivningenmot buller men ävenav rent estetiskaskäl muradesde
storaljusinsläppenmot turbinhallenmedbetongglas.
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Anläggningenutformadesmed en kontorsbyggnadi fokus. Uppburenpå pelareoch med en
utmärkandegestaltningi puts i tidstypiskstil gav denverket en välkomnandeentré.I
anslutningtill kontorsbyggnaden
uppfördeskraftverksbyggnaden
med turbinhallarna.
Kraftverksbyggnaden
gestaltadesi tegel meden avtrappandeform mot vattenspegeln
i väster
och den storavolymen balanserades
av storaoch långavertikala fönsterband.
Sammantaget
kännetecknas
verketsuttryck av arkitektenStureFrölénshandoch formspråket
liksom materialvalenåterkommeri det samtidauppfördaÅgestaatomkraftverk,ritat av
Frölén.
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Kontorsbyggnaden
innehöll två trapphus,det enavar ett interntrapphusför tjänstemännen
medandet andraävenhadeanslutningtill kraftverksbyggnaden
och sannoliktnyttjadesav
kraftverksbyggnadens
personal.Kontorsbyggnadens
våningsplaninnehöll en mittkorridor och
kringliggandekontor. Det överstaplanetvar inrett som restaurangmedvackerutsikt över
Mälaren.Till skillnad från övriga byggnaderinom verketformgavskontorsbyggnaden
med
dörr- och väggpartierav ek, fönsterbrädorav stenoch trapphusitidstypisk cementmosaikoch
färgstarkfärgsättning.Kraftverksbyggnaden
bestodav tre våningsplandär den översta
våningenavtrappadei höjd mot väster.Huvudplanetrymdesjälvamaskinsalenmed
manöverdonför ångpannoroch turbiner. I övergångenmellan kontorsbyggnaden
och
kraftverksbyggnaden
var verksamhetens
hjärta placerad,kontrollrummet.I rummetfanns
manövertavlorsomövervakadesfrån ett centraltplaceratskrivbord.

Kontrollrummeti sin ursprungligaskepnadmedtaklanterninersomföljer rummetsform. Källa SSA

Fjärrvärmensom Hässelbyverketproducerarlevererasi ett slutet rörsystemdär vattnet
skickasut från verketmed en temperaturpå ca 75 graderpå sommarenoch 120 graderpå
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vintern och återkommer nedkylt till 50–60 grader. Idag drivs verket med pellets men här
nedan beskrivs värme- och elproduktionen som den såg ut vid uppförandet, som i stort sett ser
likadan ut idag med undantag för drivmedlet:
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Bränslet lossas från ankommande fartygen med hjälp av en brokran. Kajen består av en
betongkonstruktion av landstigningspontoner som användes under Andra världskriget av den
amerikanska militären vid Normandie 1944 och bogserade till Sverige året efter.20

Fotografi från 1960-talet visar hamnbassängen med kran dit fartygen anlände med kol. Vattenbassängen i vilken
kolet lades rymde 100 000 ton. Källa SSA

Från Kajen transporterades kolet på slutna band till ångpannornas kolfickor via ett krosshus
där kolet grovrensades och krossades om det behövdes. Kolet förbrändes därefter i verkets tre
ångpannor, 32 meter höga och 100 ton tunga. Väggarna i pannorna är klädda med vattenfyllda
rör och när bränslet eldas i pannan hettas vattnet i rören upp och blir till ånga. Den 520 grader
heta ångan leds vidare till turbinerna och får skovelbladen att rotera. Rörelsen omvandlas dels
till el i en generator och värmer upp fjärrvärmevattnet som sedan kan pumpas ut i
ledningssystemet fram till kunderna. Den förbrukade ångan omvandlad till vatten återgår till
pannorna för att hettas upp på nytt. Till Hässelbyverket hör även två mindre oljeeldade
ångpannor för värmealstring sommartid när behovet var lågt. Röken som bildas vid
förbränningen i pannorna leds ut via rökgasfilter placerade på en bergsterrass på verkets
baksida. Filtren tvättar röken från orenheter och partiklar innan den släpps ut genom
skorstenenarna.
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Varje turbin är förseddmeden turbinpulpetmed instrumentför att övervakaoch reglera
driften. Ursprungligenvar manöverpulpetermåladei åskblått,rosaröttoch grått.21 I övrigt
styrdesHässelbyverketcentraltfrån kontrollrummet.Kontrollrummetanslöttill
kontorsbyggnadens
femte våningsplanoch hadevisuell kontaktmed turbinhallenvia ett
fönster.Till verkethördeäventre varmvattenackumulatorer
kläddamed aluminiumplåtsom
utjämnadebelastningstopparna.
Genomatt lagravärmeunderde timmar som nätetvar lågt
belastat,på natteneller inför veckoslutkundeden sedanpumpasut när behovetvar som
störst.
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Det var en medvetenstrategiatt sånaturligt som möjligt integreraanläggningeni platsens
befintliga naturmarkoch topografi.Exempelvisgestaltadesoch tillgängliggjordesmarken
mellankraftvärmeverketskaj och byggnadersom en del av det parkområdetsom löpte utmed
stranden.Stadsträdgårdsmästare
HolgerBlom var själv involveradi ärendetoch uttryckte
tidigt idén om en småbåtshamn
på platsen,vilken ävenförverkligadesgenomtillvaratagande
sprängstensomdumpatsi Mälarenunderbygget.Planteringaranordnadeskring
värmekraftverket.

Fotografietvisar utemiljönsgestaltadeparkkaraktärmedprydnadsträdoch tallar. Källa SSA
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Mellan anläggningoch kajengestaltadesutemiljön meden poppelallé.Bilden ovanvittnar om verkets
integreradekontaktmedvattnetoch hur vegetationenverkadeför en mjukareinramningav anläggningen.Källa
SSA.

Ursprungligenbemannades
verket av cirka 80 anställdaunderledningav 1:e ingenjörInge
Wernius.Enligtsamtidakällor hämtadesen del av personalstyrkanfrån Värtaverketi
Stockholm.22 Hur sågdå arbetsdagen
ut i det aldrig vilandekraftverket?Personalenjobbadei
tre skift. Undernattenpå 1960-taletbemannades
kontrollrummetav två maskinister:Åke
Ahlin och Lars Erik Perneberg.En skötteånganoch den andraden elektriskakraftenmen
bådahadebakgrundsom maskinbefältill sjöss.Enligt uppgift hadestörredelenav
maskinisternavid dennatid en bakgrundsom sjömänmedvanaav skiftarbete.23
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Flygfotografietvisar fastighetenskaraktär efter utbyggnaden.Bland annathar kraftverksbyggnaden
förlängts
mot norr mensamgestaltatsmeddenursprungligabyggnadskroppen.
Den glidformsgjutnaskorstenenhar
tillkommit liksomverkstadsbyggnaden
söderom kraftverksbyggnaden.
Källa: Stockholmenergisarkiv,SSA

År 1963-1968byggdesHässelbyverketut åt norri syfte att utvidgasmed ytterligareen
ångpannaoch turbin. Utbyggnadensamgestaltades
medden ursprungligabyggnadens
arkitektur.Den nya turbinen(beställd1963)levereradesav Stal-Lavaloch var med sina
160000 kw den störstaturbintyp som fannsi drift i Sverige.Turbinendrevsav en 30 meter
hög ångpanna,som i likhet med verketsbefintliga tre ångpannortillverkadesav
Maskinverkenmed en kapacitetatt producera490 ton ångaper timme.24 1969 kompletterades
de två bergrummenmed ytterligaretvå på 30000 respektive40000 m2.
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I sambandmedtillbyggnadenuppfördeverkstadsbyggnaden
omkring 1963,från börjanmed
det huvudsakligasyftet att fungerasom godsmottagningoch lagervid byggnationerna.Enligt
ursprungligaritningar innehöll byggnadenett störreverkstadsrumdär den inre delennärmast
bergetvar anordnadsom en avskild svetsverkstadmeden traverssom löpte utmedrummets
helalängd,golv av industriasfalt.I byggnadenfannsävenverktygsförrådoch mindre
kontorsrumförlagdaden västragavelnmedutsikt mot sjön. 25 I och med
verkstadsbyggnadens
tillkomst ersattedendriftverkstadeni denenabergrummet.

I sambandmedutbyggnadenför ångpanna4 försågsparkstråketi närhetenav
kontorsbyggnaden
med en skulpturgruppav konstnärenMarie Stenquist.Skulpturgruppeni
fyra delar mednamnet”Grupp och individ” gestaltadesmed mjuka former ”ägg, bullar, bröst”
somskulle varaen mänskligkontrasttill anläggningensrätastramhetoch räta vinklar.
Konstverketvar ursprungligentänkt att uppförasi marmormen materialetändradespå
inrådanav Elverketstävlingsjury till bronspå grundav risken för att marmornskulle vittra av
luftenssvaveldioxid,särskiltdå det var placeratså närakraftverketsskorsten.26

I Hässelbyverketdomineradeoljeeldningenfram till den storaoljekrisen1973.Framtilldess
hadeendasten förhållandevisliten mängdkol förbräntsvid verket.Den
turbulentasituationenpå oljemarknadenunder1970-taletleddefram till
beslutetatt byggaom Hässelbyverketför uteslutandekoleldningår 1980.Åren 1980 till 1983
gjordeskompletteringarav verketstekniskautrustningför att helt gå över till kol som
drivmedel.Förändringarnainnebarnya kolmatare,kolkvarnaroch brännareoch en ny
anläggningför omhändertagande
av flygaskaoch slagguppfördesvid dennatid.27
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1991togsbeslutom en omställningav Hässelbyverkettill biobränsleeldningi form av
träpelletssom genomfördesomkring årsskiftet1993/94.28 År 2013förstärktesanläggningeni
Brista med en avfallseldadpannavilket medfördeatt Hässelbyinte behövdesi samma
utsträckningoch säsongenminskade.Idag är pannornaigångmellan mitten av oktoberoch i
börjanav maj.
2011inleddesdiskussionermellan Fortum och Stockholmstadom att flytta verketoch bygga
bostäderpå markenvars attraktionskraftökat i takt med en växandebefolkningoch sitt
centralaläge näratunnelbanan.Förstudierfrån StockholmExergi AB leddetill beslutetatt
ersättakraftvärmeverketmeden ny anläggningi Lövsta,som projekterasi skrivandestund.
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Bebyggelseninom undersökningsområdet
ingår i den sammanhängande
kulturmiljön
Hässelbyverket.Varje del värderasvar för sig, men måsteförståsoch värderasi förhållande
till sin omgivningoch som beståndsdelar
i en störrehelhet.Motiveringenav det
kulturhistoriskavärdetutgårfråntrehuvudsakligaperspektiv.Perspektivenär: lokal
respektivenationell energihistoria,stadsdels/lokalhistoriasamtlandskaps-ochparkhistoria.
För en beskrivningav bebyggelsens
kulturhistoriskavärdenpå detaljnivåse följandekapitel
Karakteriseringoch förhållningssätt.
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Brytpunkt i Stockholmsenergihistoria
Hässelbykraftvärmeverkhar som helhetstorakulturhistoriskavärdensom Stockholmsförsta
kraftvärmeverkoch somStockholmsområdets
mesthelgjutnaexempelpå ett kraftvärmeverk
från efterkrigstiden.Den lokala betydelsenförstärksav att anläggningenritadesav arkitekt
StureFrölénsom ävenutformadeÅgestaverket,Sverigesförsta kärnkraftverkför kommersiell
drift. Ågestaverketär samtidamedHässelbyverkenochde bådauppvisarflera likheter med
varandrai frågaom formspråk,materialoch tekniskutrustning.Samhörighetenuttrycks bland
annati valet av fasadmaterialså somtegel,puts,aluminium och betongglas.Bådaverkenär
pionjäranläggningar
som introduceradenya energiformeri huvudstadenoch har på grundav
dettastoraenergihistoriskavärdenför Stockholm.Om det rivningshotadeÅgestaverket
försvinnerökar Hässelbyverkets
kulturhistoriskavärdeän mer då det kvarstårsom
Stockholmsmestepokgörandekraftverkfrån tiden. Hässelbyverketmåsteävenvärderasi
relationtill Stadensövriga kraftvärmeverk:Högdalenverket1970,Akallaverket1973,
Hammarbyverket1986, Bristaverket1997och del av Värtaverket2016.I en översiktlig
jämförelsemeddessaframstårHässelbyverketsom det energihistorisktviktigasteoch
arkitekturhistorisktmestgenomarbetade
exemplettillsammansmed Värtaverket.
Pedagogiskkraftverksarkitektur av nationell betydelse
Hässelbyverkethar ett stort kulturhistorisktvärdesom Sverigesstörstaoch mestmoderna
kraftvärmeverki sin tid. I jämförelsemed andratidiga kraftvärmeverksom exempelvis
Göteborg(Rosenlund1954),Karlstad(Yttre hamnen1948),Linköping (1964) och Malmö
(Heleneborg1960)framstårHässelbyverketsom ett av de mestgenomarbetade
och avläsbara
från efterkrigstiden.Den arkitektoniskagestaltningenär ovanligt hög vilket framförallt
uttrycksden modernistiska,stramaarkitekturen.I ett internationelltperspektivär
kraftverksbyggnader
i tegelrepresentativaför periodenfram till och med1950-talet,varefter
ett mer rationaliseratbyggandemedbetong-ochplåtfasadertog vid. Hässelbyverketkan
därför betraktassomen god representantpå internationellkraftverksarkitekturunder1900taletsförsta hälft. Kontorsbyggnadens
är utvändigtvälbevaradfrån1950-taletoch har stora
värdensom exponentför efterkrigstidensmodernakontorsarkitektur,vilket ocksågör
byggnadentill en av anläggningenstydligastetidsmarkörer.Ett annatviktigt karaktärsdragär
kontorshusetsbärande
betongpelarei marknivånsom är signifikantaför Frölénsövriga
modernistiskahusproduktioni Stockholm,somexempelvisAskrikegatansstadsvilloreller
Rindögatanspunkthuspå Gärdetfrån 1930-talet.
Hässelbyverkets
utformning med sin glesaoch tydligt funktionsseparerade
bebyggelsestruktur
gör att det sannolikt kan räknas till en av landets mest pedagogiskaanläggningarför att
förmedla kunskapom fjärrvärmeproduktion.Varje stegi produktionenär visuellt urskiljbart i
byggnadernas
placeringpå områdetoch derasindividuella utformning.Av den anledningenär
bevarandeav huvudkomponenterna
i varje steg i energiproduktionenviktiga för att förstå
helheten.Fysiska uttryck som är särskilt viktiga för att knyta ihop anläggningensolika
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produktionssteg är kranen i zon 1 knuten till bränsletransporten. I zon 2 är kraftverksbyggnadens
avtrappade volymer viktiga markörer för själva fjärrvärmeproduktionen och markerar
innehållet: ställverk, turbin- respektive ångpannehall. I samma zon berättar kontorshusets
”civila” karaktär om verkets administrativa drift och bergrummens portöppningar om
efterkrigstidens säkerhetspolitiska läge och säkerställandet av verkets drift. I zon 3 är de två
höga skorstenarna de tydligaste markörerna för platsens industriella funktion och slutet i
produktionskedjan, reningen av rökgaserna. Invändigt är de framförallt kraftverksbyggnadens
stora turbin- och ångpannehall med sina rumsvolymer, den synliga stommen och delar av den
tekniska utrustningen som är värdefulla för förståelsen av kraftverkets ursprungliga funktion.
Särskilt stora värden har kontrollrummet som med sina välbevarade instrumentpaneler från
uppförandetiden är sällsynt i Stockholm, sannolikt även i landet i stort. Som anläggningens
hjärta och centrum för den tekniska driften har rummet stora pedagogiska kvaliteter av närmast
museal karaktär.
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Nyckelkomponent i utbyggnaden av Stockholms västra ytterstadsdelar
Hässelbyverket är värdefull i ett lokalhistoriskt sammanhang som en nyckelkomponent i den
ursprungliga utbyggnaden av Stockholms västra tunnelbaneförorter. Kommunaltekniska
anläggningar av Hässelbyverkets slag är samhällshistoriskt värdefulla eftersom de var
grundläggande komponenter i stadsdelarnas utformning som berättar hur invånarna försörjt i
olika tider. Även utformningen av bebyggelsen i Hässelby strand påverkades på ett direkt sätt
av kraftvärmeverket, vilket bland annat illustreras av utsparade grönområden som
avgränsande buffertzoner mot industrimiljön. Hässelbyverket var även orsaken till att
bostadsområdena i de västra ytterstadsdelarna i huvudsak saknar panncentraler, vilket tidigare
var standard i tunnelbanestäderna. Det lokalhistoriska värdets kraftfullaste exponent är de två
höga skorstenarna som på grund av verkets dolda placering intill bergssidan, är de enda
synliga delarna av anläggningen från norr och öster liksom från anslutande stadsdelar.
Park – och landskapshistoriska värden
Utemiljöerna i Hässelbyverkets närhet och omgivningar uppvisar en bred variation vad gäller
historiskt sammanhang och karaktär. De närmaste omgivningarna (karaktärsområde 1) är en
del av anläggningens ursprungliga gestaltning och har stora landskapsarkitekturhistoriska
värden som ett tydligt uttryck för de demokratiska ideal som präglade Stockholms
parkplanering under efterkrigstiden. Småbåtshamnen, parkstråkets dämpande ridå av popplar
och strandlinjens vegetation illustrerar Stadens ambitionsnivå att tillgängliggöra och dämpa
kraftverkets negativa påverkan i det befintliga skärgårdslandskapet. Greppet att låta av
platsens befintliga förutsättningar, topografi och karaktär vara styrande för gestaltningen är ett
värdefullt uttryck för den så kallade Stockholmsstilen, det modernistiska parkideal som
dominerade Stockholms parkplanering under efterkrigstiden. De yttre omgivningarna kring
verket bidrar med ytterligare tidsdjup. Hässelby strandbad (karaktärsområde 3) de har stora
värden som stadens äldsta gemensamhetsbad för män och kvinnor och är fortfarande ett
välbesökt bad i västerort. Inom strandbadet och det före detta sommarstugeområdet finns även
spår av ett äldre jordbrukslandskap som präglade området fram till 1900-talet. Detta historiska
sammanhang uttrycks framförallt genom förekomsten av gamla ekar, omnämnda i äldre
kartmaterial redan omkring 1800-talets början, vilket gör att träden utöver sina naturvärden
även har stora kulturhistoriska värden. Barrskogen (karaktärsområde 4) ansluter till Hässelby
begravningsplats anlagd i slutet av 1920-talet och är värdefull framförallt som buffertzon mot
det lagskyddade kyrkliga kulturminnet. Områdets värde grundar sig även på att
begravningsplatsens gestaltning på ett medvetet sätt utgick från och integrerade
skogsområdets karaktär och topografi.
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Zon 1 omfattarkajen och desstillhörande bebyggelseenligt illustrationenovan.
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Kajensfunktion är för lossningoch vidare transportav kraftvärmeverketsbränsle.Kajen vilar
på utfyllnadsmassorav sprängstenmedett yttre ramverksammansattav ursprungliga
betongpontoner.
Den inre delenav kajen där pelletslagretochtälthallen är placeradebestårav
en sekundärgjutenbetongkonstruktion.
Omlastningshuset
Den mindrebyggnadeni två våningarär belägenvid den södrakajkantenoch fungerarsom
omlastningshusför bränslet.I byggnadensnedredel växlar bränslettransportbandför vidare
transportvia en underjordiskkulvert till nästaomlastningsplatsi Krosshuset.Bottenvåningen
tegelmurarär ursprungligaoch ovan dessautmärkersig en sekundärpåbyggnad,delvis i
avvikandetegel.Utmed andravåningensöstraoch södrafasadersträckersig en konsolburen
gångbryggai galvaniseratstål som anslutertill marknivångenomen trappa.Ett antal
sekundärapar-och enkeldörrari stål anslutertill byggnadenstvå våningsplan.I denvästra
fasadensbottenvåningsitter tre ursprungligafönsteri trä.
Pelletslagret
Byggnadenär placeradpå kajenssödradel och uppfördsom en stor öppenlagerhallför
pelletsmed rektangulärplanform.Bränsletlossasmed kran från fartyg och förs vidarein i
byggnadengenomett systemav upphöjdatransportband.Byggnadensbärandestommei stål,
markerasi exteriörensom ett fackverk av ståendeoch snedställdapelareoch balkar.Ovanpå
en hög sockel av prefabriceradebetongelementvilarlättväggar med fasadbeklädnad
av
vitmålat skivmaterial.Byggnadentäcksav ett flackt sadeltakovanpåvilket två låga
teknikvåningarsträckersig i husetslängdriktningmed brutnatakfall. Ljusinsläppetsker i
huvudsakfrån fönsterbandpå denvästragavelnmot vattnet.
Kranen
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Kranenvid kajensvästrakant är ursprungligoch användsför lossningav bränslefrån
transportfartygen.Typenär en såkallad spårgående
brokransom kan flyttas i sidledmed hjul
somlöper på järnvägsräls.Stommenär en nitad fackverkskonstruktioni stål med tillhörande
förar-och maskinhytt.I portalensfrämre del finns ävenden äldrelastfickanför kol bevarad.
Idag användsen sekundärlastfickaför pelletsvid sidanom kranen.
Tälthallen
Tillfällig tältkonstruktionpå kajensnorradel som inrymmer en öppenlagerhallför verkets
pelletshantering.Byggnadenshar en stommeav stål och ett ytterhöljeav plastbelagdduk i
grön och vit kulör.
Kajensbetongkonstruktionbestårav landstigningspontoner
användaunderAndra världskriget
av den amerikanskamilitären vid Normandie1944och bogseradetill Sverigeåretefter.
Kranenär ursprungligfrån 1950-taletoch användesför lossningav kol från fartyg och vidare
transportav lagratbränslei kolbassängen
som traversenöverbryggade.Kranenär sannolikten
av de äldstabevaradekranarnai kommersielldrift i Stockholmsregionen.Omlastningshuset
är en del av denursprungligaanläggningenfrån 1959 och byggdespå med en andravåning
för el, ventilation och styrutrustningpå 1990-taleti sambandmedHässelbyverkets
omställningtill pellets.Pelletslagretochtälthallenuppfördesävende i sambandmed
omställningenomkring år 1993.Byggnadernaär placeradepå vad som tidigarevar en öppen
vattenfylld bassängför förvaring av kol innanför den yttre kajramen.

Storavärdenharkajen som sådan,särskiltanläggningens
form och utbredning,de
ursprungligayttre betongpontonerna
och derassynligheti kajkanten.Storavärden
har kranen,uttryck genomden ursprungligafackverkskonstruktionen
i stål, maskinoch kranhytt,lastfickasamtdelarav markensjärnvägsräls.
Vissavärdenhar omlastningshusetsgrundläggande
karaktäravseendeursprunglig
planform,typ av fasadmaterialoch fönsteröppningarmot väster.
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Ringavärdenhar pelletslagretochtälthalleni helhetoch detalj.

Ny bebyggelsetar utgångspunkti denbefintliga byggnadshöjden
på kajen för att
bibehållakulturmiljöns synlighetoch kontaktmed vattnet.
Ny bebyggelsesplaceringoch typologi bör studerasmed utgångspunkti kulturmiljöns
synlighetfrån vattnetoch närmasteomgivning.
Kranenskabevarassom en resursoch betraktassom kajenskraftfullastehistoriska
förankringtill kraftvärmeverket.
Kajensyttre stommeav flytpontonerfrån andravärldskrigetska bevarasfortsatt
synligamot vattnetoch verketsnärmasteomgivning.
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SSM_10034605
Kajen utgör kraftvärmeverkets
port mot vattnetoch har en stor
pedagogiskbetydelseförverkets
drift och placeringvid vattnet.
Kajen är uppfördpå pontoner
från andra världskriget.De
karaktärsskapande
betongpontonernaär viktiga för kajens
uttryck och en del av dess
ursprungligautformning.

På kajen står ett omlastningshus
(bild SSM_100334595)där
bränsletväxlar bandför vidare
transporttill kraftverksbyggnaden.Bottenvåningenär
ursprunglig,påbyggdunder
1990-talet.

SSM_10034595
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SSM_10034606
Den ursprungliga kranen är
uppförd i fackverkskonstruktion och utgör
kajens kraftfullaste uttryck
för dess historiska funktion
och koppling till
kraftvärmeverket.

Sedan kajens tillkomst 1959
bibehåller den ursprungliga
kranen sin funktion och
lossar bränsle från tillresta
fartyg. Den ursprungliga
bassängen för kol är dock
ersatt av ett pelletslager
som syns till höger i bild.

SSM_10034557
Ek_3719_s
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IZon 2 står Kraftverksbyggnaden,
kontorsbyggnaden,
verkstadenoch kolkrossbyggnaden.

Inom Zon 2 ligger verketshuvudbyggnaderför energiproduktionoch administration.På
områdetfinns ävenbyggnaderför bränsletransport
och verkstad.I följande text beskrivsde
olika byggnadskropparna
för sig, bådevad gäller nuvarandekaraktärsom kort historik och
värdebeskrivning.Beskrivningenav förhållningssättgäller helazonen.
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Exteriörer
Kraftverksbyggnaden
är placeradmot en framsprängdbergssidamed huvudfasaden
vänd mot
vattneti väster.Stommenovanmark är av stål, grund- och källarmurarav betongoch
yttermurarav tegel.Byggnadentäcksav ett platt papptäckttak på en stommeavstål och
lättbetong.
Byggnadenär sammansattav tre långsträcktavolymer som avtrappasmot vattneti väster.I
denfrämre,lägrevolymen finns ställverket,mellanvolymeninrymmer maskinhallenoch den
högstavolymen omsluterångpannehallen.
Mot ångpannehallens
södragavelanslutertre höga
ackumulatoreri ursprungligtlägeoch framför dessatvå sentidaexpansionskärl,alla utvändigt
kläddamed profileradaluminiumplåt.Kraftverksbyggnadens
fasaderäri huvudsakav
ursprungligtrödbruntmaskinslagettegel.Fasadernakarakteriserasävenav partiertäcktamed
aluminiumplåtsomförekommerexempelvisvid takfot, på kontrollrummetsvästrayttermur
vid maskinhallenoch på ångpannehallen.
Det huvudsakligaljusinsläppetsker genom
ursprungligahorisontellafönsterbandundertakfotenmot maskin-och ångpannehallen,
som
speglarde storarumsvolymernai exteriören.Ångpannehallenharävenfönsterbandmot östra
långfasadenliksom vertikala fönsterbandpå gavlarna.Fönsterbanden
har öppningsbara
vädringsrutorpå regelbundetavståndoch är delvis murademed betongglas.Tillsammansmed
tegletoch aluminiumplåtenskapasett tydligt materialmässigttemai Hässelbyverkets
arkitektoniskaformspråk.Fönsteri muradeeller plåtkläddafasadytorär i huvudsakrelativt
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små med en kvadratisk form, i likhet med verkets övriga tegelbyggnader från 1950- och 60talen.
Interiörer
Kraftverksbyggnadens inre upptas till övervägande del av två stora rumsvolymer, turbin- och
ångpannehallen som mäter över 100 meter i längdriktningen. I byggnaden finns ett antal
trapphus som förbinder hallarna med bland annat kontrollrum, filterplan och ställverk.
Trapphusen bevarar sin ursprungliga karaktär utmärkt av gjutna golv och trappsteg av betong,
rörräcken i stål och oputsade tegelväggar. Under hallarna finns en nedre så kallad
kondensornivå och under denna, en källare för rör- och kabeldragningar.
Kraftverksbyggnadens tekniska hjärta är kontrollrummet från vilket verkets drift övervakas
och styrs. Rummet förbinds med hallarna genom ett trapphus i söder och har visuell kontakt
med maskinparken genom ett ursprungligt fönster i turbinhallens södra gavelmur.
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Invändigt har hallarna en öppen sammankoppling med varandra. Turbinhallens höjd är ca 15
meter i den övre nivån medan ångpannehallen mäter närmare 35 meter och är given av
ångpannornas storlek. Hallarna karakteriseras av sin inre ursprungliga stomme av kraftiga
pelare och balkar i stål och väggar i tegel lika fasaderna. Golven bevarar sin ursprungliga
beläggning av mönsterlagd klinker. De nedre nivåerna har en enklare utformning med golv
och väggar i omålad betong. Takens stomme av lättbetong är synlig med tillhörande
takarmaturer som är sekundära.
Turbinhallens grundläggande funktion markeras av de fyra turbinerna från 1950- respektive
1960-talet som är rummets huvudmotiv. Turbinhallens sydligaste turbiner, G1 och G2, idag
målade i svart respektive lila kulör, är så kallade mottrycksturbiner och den tredje turbinen,
G3, med lila kåpa är en kombinerad mottrycks- och kondensturbin av DURAX-typ. Den
fjärde turbinen G4 med grön kåpa monterades i mitten av 1960-talet. Samtliga turbiner är
levererade av Stal-Laval och ångpannorna av Svenska maskinverken. Till varje turbin hör en
turbinpulpet för manuell styrning samt ett större antal golvfasta rattar och reglage,
alltsammans från uppförandetiden. I maskinhallen finns även en ursprunglig travers för
montering och reparation av turbinerna som löper på balkar i rummets längdriktning. I
rummets södra del står två elpannor i ursprungligt läge klädda med rostfri stålplåt. Mot
ytterväggen fördelar sig tre sekundära teknikbås i plåt tillkomna under 1980-talet.
Turbinhallens södra del, belägen under kontrollrummet, upptas av fjärrvärmevattnets
cirkulationspumpar. Ångpannehallen domineras av de stora ångpannorna men andra
karakteristiska inslag är partier med betongglas för ljusinsläpp mot anslutande trapphus. De
nedre nivåerna, kondensor- och källarvåningen, nås via ett antal trappnedgångar omgärdade
av ursprungliga stålräcken.
Kontrollrummet är beläget i kraftverksbyggnadens södra del och består av ett ovalt rum med
ursprungliga välvda instrumenttavlor i lackerad mintgrön plåt utmed väggarna. Dagsljus förs
ner från en rad av taklanterniner som följer rummets runda ytterkant. I övrigt karakteriseras
rummet av sekundär inredning, golvmaterial och nedsänkta undertak. Ett inre kontrollrum
avgränsas från den ursprungliga volymen genom sekundära glasade väggar i ramverk av
aluminium.
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Kort historik
Kraftverksbyggnadenuppfördes
1959 och var utrustadmedtre ångpannoroch turbiner.
Byggnadentillbyggdesi mitten av1960-taletmot norr förytterligare en turbin och ångpanna.
De storahallarnaochkontrollrummetbevarartill övervägandedel ursprungliggestaltningoch
tekniskutrustningfrån 1950-och 60-talen.Under senaredelenav 1900-taletoch 2000-talet
har förändringargjorts av kontrollrummetsytskikt, framförallt golv och tak. De största
förändringarnasompåverkadeplanlösningoch fast inredningskeddevid tillkomsten av det
inre kontrollrummetpå 1990-talet.
Värdefulla delar
Storavärdenhar kraftverksbyggnadens
ursprungligaform och avtrappadevolymer
med avläsbarsepareringav de olika funktionerna,ångpannehall,turbinhall och
ställverk.Byggnadensflacka takform och aluminiumkläddatakomfattningar.
Fasadensursprungligamaterialpaletti synnerhetbrunrött tegel,aluminiumplåt,
glas/betongglas.
De tre ackumulatorernapå södragavelnmed ytbeklädnadav
aluminium.Fönstrensutformningoch växelspeletmellansammanhängande
fönsterbandmot maskinhallaroch kvadratiska/rektangulära
fönstermot trapphusoch
mindrelokalersom speglarverketsursprungligafunktion och innehåll.
Storavärdenhar kontrollrummetsursprungligaovala form och öppnaplanlösning,
taklanterninermed ljusförandefunktion liksom ursprungligfast inredningi
synnerhetväggarnasinstrumentpaneler
i helhetoch detalj. Storavärdenhar hallarnas
öppnavolymer och synligastommeoch takkonstruktioni stål. Oputsadetegelmurar,
klinkergolv samtdelar av rummenstekniskautrustning,särskiltturbiner,
turbinpulpeteroch traversoch derassamhörighet/kopplingtill ångpannoroch
cirkulationspumpar.
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Vissa värdenhar de exteriöradörr-och montageöppningarnas
placeringoch
fyllningar.
Vissa värdenhar trapphusensplaceringoch grundkaraktärmedtegelväggar,gjutna
betongtrapporoch rörräcken.Ställverkliksom ång-och turbinhallarnasövriga
tekniskautrustning,ytskikt och delar.

Exteriörer
Kontorsbyggnaden
är sammanfogadmed kraftverksbyggnadens
sydvästragavel men har en
individuell och tydligt urskiljbar utformningavseendebyggnadsvolymoch formspråk.
Byggnadenär uppfördi sju våningarmedförstavåningenupphöjdpå betongpelare,vilket ger
byggnadenett svävandeuttryck. Kontorshusethar ett flackt tak täckt av plåt med ett
uppskjutandehissmaskinrumovanförtrapphuset.Huvudentrénär placeradi en sekundärlåg
byggnadsvolymi rött tegel mellan pelarnaoch byggnadensmarkanslutnabakredel. Fasaderna
har en tidstypisk1950-talsutformningmed slätputsadefasaderoch sammanhängande
horisontellafönsterbandpå långfasaderna.
Mot trapphuseti byggnadensbakredel samtmot
entrégavelni västerär fönstrenutformadesom enskildakvadratiskamurhål.Personalmatsalen
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högst upp på sjunde våningen markeras som ett större sammanhängande fönsterband med
utsikt mot vattnet. Med undantag för matsalen bevarar merparten av fönstren ursprungliga
träbågar indelade med mittpost samt fönsterbleck i kopparplåt från 1950-talet.
Interiörer
Kontorsbyggnadens nuvarande entréhall ligger i huvudsak i en sekundär byggnadsvolym från
1970-talet och präglas mestadels av sentida ytskikt och delar. Från entréhallen leder två
trapphus utrustade med hiss vidare till de övre våningsplanen. Det södra trapphuset är endast
förbundet med kontorsvåningarna medan det norra har anslutning till kraftverksbyggnaden
och kontrollrummet på plan fem. Trapphusen tillhör byggnadens mest välbevarade rum med
ursprunglig svart respektive grå cementmosaik i golv och steg med tillhörande stålräcken och
handledare. Det södra bevarar dessutom ursprunglig färgsättning med flingfärg och
fondväggar i olika kulörer för respektive våningsplan. Båda trapphusen bevarar ursprungliga
glasade dörrpartier i ek mot kontorsdelarna. Planlösningen är ursprunglig och består av
kontor- och mötesrum fördelade utmed mittkorridorer. Lokalernas karaktär på samtliga
våningsplan präglas av ombyggnader och renoveringar med sentida ytskikt och byggnadsdelar
i golv, väggar och fast inredning så som linoleummattor, golvklinker, undertak, socklar och
dörrsnickerier från senare delen av 1900-talet samt 2000-talet. De flesta rum bevarar
ursprungliga fönstersnickerier med tillhörande vred. I trapphus och personalrestaurang
förekommer även ursprungliga fönsterbänkar i slipad svart natursten.
Kort historik
Kontorsbyggnaden uppfördes 1959 och innehöll entré, kontorslokaler och personalmatsal för
verkets anställda och besökare. Invändigt är trapphusen välbevarade men i övrigt har större
förändringar skett avseende ytskikt och fast inredning i samband med renoveringar i slutet av
1900-talet.
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Värdefulla delar
Stora värden har kontorsbyggnadens utvändiga volym, gestaltning som skiljer sig
från verkets övriga industribebyggelse och markerar den ursprungliga administrativa
funktionen. Uttryckt framförallt genom slätputsade fasader och den ljusa
avfärgningen indelad i horisontella fält. Marknivåns omålade betongpelare.
Horisontella fönsterband och fönstrens ursprungliga form och indelning. Den flacka
takformen med uppskjutande hisstorn och materialvalet plåt.
Stora värden har trapphusens ursprungliga gestaltning, fasta inredning och material
som exempelvis cementmosaik, stålräcken, glasade dörr- och väggpartier i ädelträ
samt det nordöstra trapphusets bevarade färgsättning.
Vissa värden har övrig ursprunglig planlösning, fast inredning och ytskikt.
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Exteriörer
Verkstadenhar en rektangulärplanform i tre våningarovan mark med platt tak.
Bottenvåningenär ursprungligfrån 1960-taletmed fasaderi rödbrunttegeloch
sammanhängande
fönsterband.Påbyggnaden
i två våningaruppfördpå 1990-talethar fasader
av putsadebetongelementmed genomgående
vertikala utanpåliggandepelarepå
långfasaderna.
Fönstreni påbyggnadenär medvetetutformademed sammadimensioneroch
indelningsom denursprungligaverkstadsbyggnaden.
Huvudentréoch trapphus,uppfört i
sambandmedpåbyggnaden,ligger i en framskjutenvolym på den norrafasaden.
Trapphustornetskjuter upp ovanförtaklinjen och har en fasadbeklädnad
av emaljeradblå plåt.
Sammatyp av plåt förekommersom dekorativtelementi fasadfältpå påbyggnadens
gavlar
och takfot. Påbyggnaden
är förbundenmedkraftverksbyggnaden
via en gångbrygga,troligen
uppfördpå 1980-taletoch utvändigtklädd i grön emaljeradplåt. Sekundärasolskärmari
metall är monteradeframför fönstrenpå västragavelnoch södrafasaden.
Interiörer
Interiört är det framföralltbottenvåningensverkstadsrumsom bevararsin gestaltningfrån
1960-talet.Hallen karakteriserasi stor utsträckningav sin synligabärandestommei stål och
tak av betongav sammatyp som kraftverksbyggnadens
turbinhall. Andra framträdandeinslag
är ljusföringenfrån de högt placeradefönsterbandenliksom taktraversen.Våning 1 och 2
trappori påbyggnadenpräglasav ytskikt och byggnadsdelarfrån 1990-taletför
kontorsändamål.
Inredningenbeståri huvudsakav linoleummattor,putsadeoch vitmålade
väggar,undertakav akustikplattor.Snickerierär slätaoch vitmålade,delvis glasadekulörta
laminatdörrar.
Kort historik
Verkstadenuppfördes
i sambandmed verketsutbyggnadomkring 1963och har sedandess
fungeratsom verkstad,lagermedmera.Under 1990-taletbyggdesverkstadenpå medtvå
våningarför bland annatlaboratorium.
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Värdefulla delar
Vissa värdenhar verkstadsbyggnadensexteriörer,
såvälbottenvåningenfrån 1960talet som påbyggnadenfrån 1990-talet.Bottenvåningenstegelfasader,påbyggnadens
betongelementoch pelare,partieri emaljeradplåt, trapphustornliksom fönstrens
indelningoch formpå alla våningsplan.
Vissa värdenhar verkstadsrummets
volym och fastainredningfrån 1960-talet.
Ringavärdenhar interiörernai påbyggnaden,våning1 och 2 trappor.
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Byggnadenhar en kvadratiskplanform,yttermurarav rött tegelav sammatyp som
kraftverksbyggnaden
samtett platt tak. De endaljusinsläppetfinnsi dennordvästragaveln
meden vertikal respektivehorisontellrad av kvadratiskafönstermot deninvändigatrappan
och den överstavåningen.Påsammafasadligger entréportensom i likhet med fönstren
bevararsin ursprungligaform och placeringfrån uppförandetiden.Transportörernaär
ursprungligameden sekundärslät plåtbeklädnad,delvis lika ursprungligplåt.
Kort historik
Krosshusetuppfördes
1959 för omlastningav bränsleoch fungeradefram till omställningen
till pelletspå 1990-taletsom sorterings-ochkrossanläggningför kolet innan vidaretransport
till ångpannornas
bränslefickor.Kolet som levereradeskundeinnehållaalltför grovabitar
eller bimaterialsom inte var kol som behövdesorterasbort innan förbränning.
Värdefulla delar
Vissa värdenhar krosshusetochkoltransportörernas
utformningoch anslutningtill
kaj och kraftverksbyggnad.Krosshusetsursprungligategelfasaderoch
muröppningarnas
placeringoch form samttransportörernas
plåtbeklädnad.
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Ringavärdenhar övriga delarutvändigtoch invändigt.

Byggnadernas
ursprungligafunktion för kraftvärmeproduktionskavaravägledande
för en ny användninganpassadefter nuvarandekaraktär.
Kraftverksbyggnaden
och kontorsbyggnaden
äranläggningenshuvudkomponenter,
visuellt och funktionellt tätt sammanknutna.
De bedömsha storakulturhistoriska
värdenoch skabevarassom en sammanhållenenhetför att bibehållakulturmiljöns
värden.
Vid förändringarbörsärskild varsamhetvisasför kraftverksbyggnadens
huvudfasad
mot vattnetsamtkontorsbyggnadens
exteriörer.
Generelltär tillbyggnadmer förenlig medkraftverks-och kontorsbyggnadens
utpekadevärdenän påbyggnad.
Generelltfinns ett relativt stort utrymmeatt ta upp nya muröppningari
kraftverksbyggnaden.
Befintliga montageöppningar
eller igenmuradeöppningarbör
utnyttjasi första hand.
Ackumulatorernabör betraktassom pedagogiskaskulptureroch ett entrémotivför
kulturmiljön.
Verkstadensbefintliga höjd bör inte överskridasi zonenssödradel.
Utred möjlighetenatt invändigtbevaraett avsnitt av kraftverksbyggnadens
hallar i sin
fulla höjd, karaktärsamttekniskautrustning,integreradmed en ny användning.
Utred möjlighetenatt återanvända/placera
ut delar av verketstekniskautrustningi nya
sammanhang
eller miljöer i det framtidaområdet.
I kontorsbyggnaden
finns ett relativt stort utrymmeför förändringarav planlösning
och delarmed undantagför trapphusensom bör bevaraursprungligfunktion och
karaktär.
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Kraftverksbyggnadens exteriörer

SSM_10034598

SSM_10034602

SSM_10034562
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SSM_10034599

Kraftverksbyggnadens
välbevaradeoch ursprungliga
form medavtrappadevolymermot vattnet,
materialpaletti tegeloch plåt samtfönsterbandoch
öppningarmedglasbetongär viktiga och
värdebärandeuttryck för byggnadensgestaltningoch
funktion.

De tre ackumulatorernapå södra gavelnmed
ytbeklädnadav aluminiumutgör ett av verkets
tydligasteuttryck för verksamheten
och ingår i verkets
fondmotivfrån söder.

SSM_10034584
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Kraftverksbyggnadens interiörer
.

SSM_10034584
Ek_4117_s

SSM_10034576
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SSM_10034578

SSM_10034579

SSM_10034577

Hallarnas öppna volymer och takhöjd, synlig stomme och takkonstruktion i stål är värdebärande uttryck för byggnadens inre
gestaltning. Den ursprungliga utrustningen, framförallt turbiner och dess pulpeter har teknikhistoriska värden och kan på ett
unikt sätt berätta om både verksamheten och den Svenska tillverkningen av maskiner vid 1900-talets mitt.
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SSM_10034570
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SSM_10034587

SSM_10034568

SSM_10034567

Kontrollrummet med sina gröna ursprungliga instrumentpaneler utgör än idag verksamhetens hjärta.
Tillsammans med rummets ovala form och ljusinsläpp via taklanterniner ger de förståelse för platsens historiska
användning och är uttryck för rummets stora kulturhistoriskt värden.

35

Kontorsbyggnadens exteriörer

SSM_10034567
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SSM_10034580

SSM_10034597

Kontorsbyggnadens gestaltning utmärker sig från
övrig bebyggelse och utgör ett fondmotiv för verket
från söder. Byggnadskroppen som delvis är uppbyggd
på pelare ger ett lättsamt intryck och tillsammans
med de slätputsade fasaderna, den ljusa
färgsättningen och fönsterband av indelade fönster
förmedlas 1950-talets stilideal.

SSM_10034786

36

Kontorsbyggnadens interiörer

SSM_10034565

SSM_10034564

SSM_10034566
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SSM_10034569

Kontorsbyggnadens administrativa funktion och
representativa karaktär tar sig uttryck i bevarade
dörr- och väggpartier av ädelträ och fönsterbänkar
av sten. Byggnadens två trapphus vittnar om
uppdelningen mellan kraftverkspersonal och
tjänstemän. Ett av de två trapphusen bevarar
ursprungliga material och färgsättning med
fondväggar i olika kulörer vilket tillsammans med
övrig fast inredning från 1950-talet är värdebärande
uttryck för tidens stilideal och formspråk.

Ek_4179_s

SSM_10034563
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Verkstadens exteriörer och interiörer

SSM_10034596

SSM_10034572

SSM_10034573
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SSM_10034583

SSM_10034571

Verkstadens bottenvåning uppfördes 1963 och har
sedan dess fungerat som verkstad, lager med mera.
Under 1990-talet byggdes verkstaden på med två
våningar för bland annat laboratorium. Byggnadens
gestaltning med material som samverkar med övrig
bebyggelse bidrar till vissa kulturhistoriska värden,
likaså de invändiga uttrycken för 1960-talet.
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Krosshuset och koltransportörer
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SSM_10034581

I krosshuset från 1959 sorterades och
krossades kolet innan det transporterades vidare till ångpannornas
bränslefickor. Byggnadens värden är
främst kopplade till dess funktion samt
gestaltning med material som
samverkar med övriga byggnader.

SSM_10034585
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Zon 3 utgör Hässelbyverkets
övre nivå, benämndfilterplan, belägenpå bergssluttningen
bakomkraftverksbyggnaden
10-20 meteröver Mälarensnivå. Påplatsenstår tre byggnader
KraftfördelningV7 och ReservkraftV5 och en Silo för flygaskaochtvå industriskorstenar.I
övrigt upptasZon 3 av processutrustningför rökgasrening.
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Skorstenar
De högaindustriskorstenarna
som bådaär i drift markerarHässelbyverkets
två
byggnadsetapper.
Den ursprungligaskorstenenär muradi brunröttradialtegelpå en gjuten
betongsockel.Tegelskorstenen
har ett inre rökrör av cortenplåtisoleratmed mineralull och är
utvändigtförseddmed stegjärnmedryggskydd.Betongskorstenen
är uppfördi mitten av
1960-taletoch har en stommeav glidformsgjutenvitmåladbetong.Bådaskorstenarnaär 125
meterhögaoch är högstupp förseddamed arbetsplattformaroch kanträcken.Båda
skorstenarnaär i drift. Sydostom dessafinns en lägre tegelskorstenför bergrummens
reservkraftverk.
Kraftfördelning V7 och Reservkraft V5
Kraftfördelningsbyggnaden
rymmerställverk och är uppfördomkring 1959.Byggnadenär i
en våning och har ursprungligafasaderi tegel.Byggnadenhar bevaradedörr-och
fönsteröppningar.Påden västrafasadenfinns ursprungligafönster-och dörrsnickerier.
Byggnadentäcksav ett flackt tak med takomfattningav korrugeradplåt av ursprungligtyp.
Reservkraftbyggnaden
är uppfördpå 1980-taletför ett dieseldrivetreservkraftverk.
Byggnadenär en våning hög med fasaderi tegel och täcksett platt papptäckttak.
Silo för flygaska
Betongsilouppfördpå 1980-taletför uppsamlingoch omhändertagande
av flygaskafrån
verketskolbränning.Mot sydostvettertre fönsterradermed markeradebröstningari form av
en svagtindragenbetongrelief.Här finns ävenen utanpåliggandespiraltrappaigalvaniserat
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stål mot den övre arbetsplattformen.
Två lastportari söderoch norr anslutertill silonsnedre
del.
Processutrustning
Zonenupptastill störstadel av olika typer av utrustningkoppladetill rökgasreningen.
Till de
mer dominerandestrukturernahör fläktfilteranläggningensöverbyggnaderi korrugerad
aluminiumplåt.Överbyggnaderna
är sekundäramenöverensstämmer
i stort medde
ursprungligai form och karaktär.Södostom skorstenarnafinns en gruppav ursprungliga
cisternerför korttidslagringav olja med sekundäraluminiumbeklädnadlika ursprunglig.
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Bergrummen
Totalt är anläggningenutrustadmed fyra bergrumsomnåsgenomportari den framsprängda
bergssidan.Två storabergrumfrån 1959 har en volym på 10 000 respektive20 000 m2.
Ytterligaretvå bergrumpå 30 000 respektive40 000 m2 är uppfördaomkring 1969.
Bergrummeninnehållerursprungligaoljereservoarerutsprängdamedett djup på omkring 40
meterunderMälarensnivå. Bergrummetsväggaroch tak är delvis täckt av sprutputsi betong,
delvis medinslagav frilagt berg.Ett av bergrummenbevararresterfrån sin funktion som
driftverkstadoch skyddsrum.Kraftiga gastätadonationsportari stål finns bevarademot
verkstadslokalen.
I ett av bergrummenfinns en sekundärtanlagdtennisbanaför verkets
personal.
Skorstenarnaäruppfördaomkring 1959 respektive1966.Under1964 genomfördes
förstärkningarav tegelskorstenen
med bandjärnsamtlagningarfogsprickori den övre delen.
Ursprungligenhadetegelskorstenen
en höjd på 80 meter.I sambandmed uppförandetav den
125 meterhögabetongskorstenen
1967 höjdesden tegelskorstenen
med45 metertill samma
höjd. Skorstenenför reservkraftverkärsannoliktuppfördomkring år 1970.
Kraftfördelningsbyggnaden
från 1959 samtreservkraftbyggnaden
och silon från 1980-talet
har till sin exteriörinte förändratsnämnvärt.Processutrustningenbevarar
delvis form och
placeringmen är moderniseradi omgångarsedanuppförandet.Två av bergrummenär
ursprungligafrån verketsuppförandetidoch två tillkom i sambandmed utbyggnadenför
pannafyra på1960-talet.Derashuvudsakligafunktion var för långtidslagringav olja för att
säkraverketsdrift. En viktig sekundärfunktion som bergrummenfyllde vid sidanav
oljelagringvar som skyddsrummed möjlighet att driva verketi krigs- eller kristid. I samband
medverketsutbyggnad1965 installeradesen reservkraftanläggningen
till skyddsrummet
vilket bland annatinnebarinsättningav betongskärmaroch detonationsportar.
Skyddsrummet
hadeen kapacitetatt härbärgera105 personerunder2-3 veckor.

Storavärdenhar skorstenarnassynlighetoch funktion som landmärkeni områdetpå
grundav sin högahöjd (tegelskorstenen
mäter+145 meteröver Mälarensnivå).
Uttryck för värdetär derasgrundläggandeform, höjd och karaktäri tegelrespektive
betongsom uttryckerverketstvå utbyggnadsetapper.
Storavärdenhar bergrummensportingångar,
synlighetoch omfattningav betong.
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Vissa värdenhar bergrummensinre,framförallt det ursprungligaverkstadsrummet
och delarkoppladetill funktionensom skyddsrum.
Vissa värdenhar reservkraftskorstenendelar
av filterplans processutrustningsåsom
fläktfiltrens överbyggnader,denursprungligakraftfördelningsbyggnadenoch
silon
för flygaska,derasgrundläggandeform, fasadmaterialoch ursprungliga
muröppningar.
Ringavärdehar övriga delar och strukturerpå filterplan.
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De två industriskorstenarna
börvara utgångspunktför framtidagestaltningoch
bebyggelsei denövre nivån och betraktassom identitetsbärande
landmärkenför den
befintliga och framtidaplatsen.
Bergrummensportomfattningarskabevarassom markörerför anläggningenunder
mark. Ny användningav bergrummensinre bör utredasoch spårav verkstad-och
skyddsrumsfunktionen
bevarassålångt det är möjligt.
Ett friare förhållningssättkan tillämpasför övriga befintliga byggnaderoch
processutrustning,
vilka inte bedömssom avgörandeför denhistoriskaavläsbarheten
och kulturmiljöns karaktär.
Eventuelltny bebyggelseinom zonenskaanpassas
efter platsensbefintliga topografi
och naturmarksom äveni framtidenbör prägladen övre nivån. Gleshetoch
genomsiktlighetär exempelpå vägledandeegenskaperoch karaktärsdrag.
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Filterplan

SSM_10034588

SSM_10034589
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SSM_10034586

Filterplankarakteriserasi huvudsakav
kraftfördelningsbyggnaden
och
Reservkraftsbyggnaden(bild
SSM_10034586)
i
tegel,silos samtden dominerande
fläktfilteranläggningensöverbyggnaderi
korrugeradaluminiumplåt(bild SSM_10034590
och SSM_10034589)
Platsenpräglas ävenav
naturmarkvilket utgör ett betydandeoch
värdebärandeinslag för desskaraktär. Övriga
värdebärandeuttryck är främstkoppladetill
bebyggelsenformoch fasadmaterial.

SSM_10034590
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SSM_10034591
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SSM_10034575

Skorstenarna har mycket stor betydelse som
landmärke i Hässelby och ett välkänt inslag i
stadsbilden. Skorstenarnas gestaltning i tegel och
betong har stora värden och uttrycker verkets
utbyggnadsetapper samt den utvecklade
byggnadsteknik som skett under årens gång.

Den lägre reservkraftskorstenen från omkring 1970
har vissa kulturhistoriska värden kopplade till dess
materialmässiga uttryck.

SSM_10034592
Ek_4244_s
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Bergrummen
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SSM_10034582

SSM_10034558

SSM_10034785
Bergrummens portomfattningar i bergsbrottet är karaktärsskapande i miljön och vittnar om den
dolda anläggningen under mark. Bergrummen karakteriseras av väggar och tak av frilagt berg samt
betong.
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SSM_10034560

SSM_10034561

SSM_10034559

I ett av bergrummen finns bevarade delar av en ursprunglig driftverkstad (bild Ek 3734) och i ytterligare ett
bergrum finns en sekundärt anlagd tennisbana för verkets personal (bild Ek 3758). Spår av äldre verksamheter
har vissa kulturhistoriska värden är intressanta uttryck för tidigare verksamhet.
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Zonenför utemiljö avgränsasenligtillustrationenovan. Mörkgrönaytor markerarogestaltadnaturmark.
Ljusgrönaytor markerargestaltadparkmiljöeller intensivtsköttaytor medöppenkaraktär. Grå ytor markerar
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berg i dagenmedsärskildkulturhistoriskbetydelse..

Utemiljöernai Hässelbyverketsdirekta
närhetoch omgivningarpräglasav tre huvudsakliga
karaktärsdrag:ordnadeplanteringari ett parkstråkframför verket,öppenoch medvetet
gestaltadnaturmarksamttätareoch i högregradopåverkadnaturmark.För att underlätta
orienteringenoch läsningenhar utemiljöernadelatsin i olika karaktärsområden,
markerade
medsiffor på illustrationenovan.
1. Småbåtshamnen,södra förgårdsmarkenoch det centrala parkstråket
Platsenpräglasi hög gradav denursprungligastrateginatt integreraindustrianläggningen
i
det befintliga skärgårdslandskapet
och upprätthållatillgänglighetenför allmänheten.
Förgårdsmarken
i södermöjliggör den bästaöverblickenöverkraftvärmeverketsolika delar.
Karaktärenär välbevaradfrån 1950-taletoch dominerasav öppnagräsytor,bergi dagenoch
grupperav utsparadetallar och enstakaplanteradeprydnadsträd.Småbåtshamnen
anladesi
sambandmedverketsuppförandeoch ramasin av trädrader,i huvudsakpil och al. Viktiga
komponenteri småbåtshamnens
rekreativafunktion och gestaltningär de ursprungliga
cirkelformadeutsiktsplatsernamed sittbänkar.Här skapasavgränsaderum av låga
granitmurarsom öppnarsig mot vattnet.Markenär lagd med gatstenoch murarnainramasav
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låga buskar. Utemiljöns huvudmotiv är det centrala parkstråket beläget mellan kajen och
kraftverksbyggnaden som ansluter till stadsdelens sammanhängande strandpromenad. Det
bärande karaktärsdraget är allén bestående av ett 20-tal italienska pelarpopplar. Stråkets sidor
är planterat med buskar som möjligen är ursprungliga från uppförandetiden. Vid alléns södra
entré står en skulpturgrupp från 1960-talet av konstnären Marie Stenquist.
2. Före detta sommarstugeområdet
Direkt väster om kraftverksbebyggelsen finns ett grönområde som upptas av före detta
sommarstugetomter. Stugorna är rivna sedan 1960-talet och tomterna går inte att urskilja från
den omgivna naturmarken. Det förekommer däremot mer eller mindre tydliga spår från
sommarstugebebyggelsen i form av naturstensgrunder, gjutna trappor och enstaka fruktträd på
flera ställen. Vegetationen består av blandskog dominerad av tall med inslag av lövträd så
som björk. Vid strandlinjen utmed promenadstråket växer i huvudsak pil och al. Områdets
mest värdefulla karaktärsdrag är de högvuxna ekarna som förekommer i norra delen av
området som är en rest av ett äldre hävdat kulturlandskap. Ekar på den här platsen omnämns
specifikt på 1812 års karta över Hässelby (se sid 8).
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3. Hässelby strandbad
Väster om sommarstugeområdet, i anslutning till bebyggelsen i Hässelby villastad ligger
Hässelby strandbad med anor från 1910-talet. Området för strandbadet består av flack öppen
terräng närmast strandlinjen och vidare mot villabebyggelsen i öster. Platsen domineras av
gräsplanterade ytor med enstaka friväxande träd. Mot Bruksvägen samt på den öppna
gräsytan växer bland annat planterad Tysklönn och enstaka fruktträd. Till de mer
karakteristiska inslagen hör trädgrupper av björk och al i norr respektive väster som här bildar
små dungar. I sydost möter badet en bergsknalle med tätare naturmarksvegetation. Bergpartiet
är sammankopplat med badet genom en subtilt infogad promenadstig som sträcker sig över
klippbranten med trappor och utsiktsplatser på små stenlagda terrasser. Vid bergets fot står ett
par gamla högvuxna ekar.
4. Barrskogen
Området avgränsas i söder av Bruksvägen, i öst av begravningsplatsen och Griftegårdsgränd, i
norr av Sandviksvägen och möter i väst villabebyggelsen i kvarteret Gökörten. Platsen består
av utsparad naturmark dominerad av barrskog och kuperad hällmark. Barrskogen har en mjuk
övergång i begravningsplatsen där delar av naturskogen sparats som en bärande del i platsens
gestaltning. I den södra delen av området finns spår från före detta sommarstugebebyggelse i
form av husgrunder och jordkällare. Skogspartiet har inga medvetet anlagda promenadstigar
men används i rekreationssyfte av boende i området. För en detaljerad beskrivning av
begravningsplatsens historia och nuvarande utformning hänvisas till Stockholms stads
kyrkogårdsförvaltnings vård- och underhållsplan för Hässelby begravningsplats framtagen av
Stadsmuseet (dnr 4.4/2717/2017, Stadsmuseet rapporterar nr 140, 2018).
5. Den gröna kransen
Bakom kraftverksbyggnaden på berget består vegetationen i högre grad av obearbetad
naturmark av bland annat tall, björk, rönn och synligt berg. Platsens karaktär är i hög grad
given av funktionen som verkets buffertzon mot omgivande bebyggelse. I korsningen
Fyrspannsgatan – Bruksvägen finns ett låglänt öppet område med gräsplanteringar.
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Storadelarav utemiljöernainom undersökningsområdet
ingår historiskt i markområdensom
hördetill Hässelbyslott. Platsenför kraftverketvar i huvudsakbetesmark.Områdetlängre
västerutvar ängsmarksom brukadesav torpetSandviksom låg i anslutningtill dagens
strandbad.De ovanligt högaambitionernaför Hässelbyverkets
miljöer var i stor utsträckning
ett svar på den omfattandekritiken mot anläggningens
placeringi ett frekventerat
naturområde.Trädinventeringargjordainför kraftverketsuppförandevisar att tall och al
dominerademedinslagav ek och björk. Det var en medvetenstrategifrån Stadenssidaatt så
naturligt som möjligt integreraanläggningeni platsensbefintliga naturmarkoch topografi.

Storavärdenhar utemiljöernasfunktion och tillgänglighetför rekreation.Befintliga
gångstråksom upprätthållerriktning och möjlighet att upplevakulturmiljön.
Södraförgårdsmarkensursprungliga
karaktäri södermedklippta gräsytor,berg i
dagenoch gruppernaavsparadetallar som avtecknarsig mot industribebyggelsen.
Småbåtshamnensursprungliga
form, växtmaterialoch utsiktsplatsernas
utformning.
Det centralaparkstråketsfunktionsom del av en sammanhängande
strandpromenad
liksom poppelallénochskulpturgruppen.
Storavärdenhar ävenHässelbystrandbaddessfunktion,öppnagräsytor,de
högvuxnaträdensärskiltal, björk och de gamlaekarna,strandlinjenstypiska
skärgårdsvegetationliksom
bergspartietmed tillhörandevegetation,gångstigoch
utsiktsplatser.
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Det före dettasommarstugeområdetsvegetation
i strandlinjenliksom de högvuxna
gamlaekarnai den norradelenav området.
Partietav Barrskogennärmastbegravningsplatsen
medutsparadbarrskogoch
kuperadhällmark.
Vissa värdenhar övrig naturmarki karaktärsområde
2, 4 och 5. Vissavärdenhar
ävenspårenavsommarstugebebyggelse
såsom husgrunder,trappor,fruktträd.
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Utgå från och bygg vidare på utemiljöernasbefintliga funktion och karaktärvid
förändringoch utveckling.
Skärgårdslandskapets
naturgivnatopografioch växtmaterialsom styrdeden
ursprungligautformningenbör ävenfortsättningsvisvaraett bärandetemavid
kompletteringoch nygestaltning.
Utemiljöernasom ingår i kraftvärmeverketsutformning(Småbåtshamnen,
södra
förgårdsmarkenoch det centralaparkstråket)och derasvärdefullakaraktärsdrag
bevaras.Utrymmefinns för varsammakompletteringarsom utgårfrån befintlig
karaktär.
Hässelbystrandbadoch det före dettasommarstugeområdets
värdefullakaraktärsdrag
bevaras.Badetsursprungligafunktion och tillgänglighet bibehålls.
Eventuelltny bebyggelseikaraktärsområden2,4 och 5 infogasmed befintlig
naturmarkskaraktär
och topografisom utgångspunkt.
Ett friare förhållningssättkan tillämpasi den gröna kransenunderförutsättningatt
mötetmed befintlig bebyggelse,skala,naturmarkoch topografiblir bärande
utgångspunkter.
I barrskogenlämnasen buffertzonmellan ev. ny bebyggelseoch begravningsplatsen,
i vilken den befintliga barrskogensmjuka övergångmot begravningsplatsens
västra
delbibehålls.
Värdebärandesiktlinjer användssom underlagför placeringoch utformning av ny
bebyggelse.
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Område1: Småbåtshamnen,södra förgårdsmarken och det centrala parkstråket

SSM_10034603

SSM_10034607

SSM_10034574
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Hässelbyverkets
utemiljöerär resultatetav en medveten
strategiatt integreraanläggningeni platsensbefintliga
naturmark.Utemiljöer präglas av tre huvudsakliga
karaktärsdrag.Bland demfinns den öppnaoch medvetet
gestaltadenaturmarkenmedklippta gräsytor,berg i dagen
och sparadetallar (bild SSM_10034603)
samtdet centrala
parkstråketmedallé (bild SSM_10034607
och
SSM_10034611
). Miljöernaskapar värdenkoppladetill både
platsenshistoriskavegetationsamtför rekreationoch utgör
en del av ett längre parkstråk.
Under 1960-taletplaceradesen skulpturgruppav Marie
Stenquist.Desskaraktär medmjukaformer formgavssomen

SSM_10034611

kontrasttill anläggningensrationella form och stramhet.
(bild SSM_10034574)
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SSM_10034612

SSM_10034604

Bilderna SSM_10034604
och SSM_10034609 visar
Småbåtshamnen som
anlades i samband med
Hässelbyverkets
uppförande. Den
rekreativa platsen
karakteriseras av kantande
rader av pil och al, typiska
trädslag för Mälarens
skärgårdslandskap samt

SSM_10034594

SSM_10034593

cirkelformade sittplatser
med murar. Bild
SSM_10034612 visar det
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centrala parkstråket och
dess förlängning genom
strandpromenaden, sett

SSM_10034609

från piren i norr.

SSM_10034611
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Område 2: före detta sommarstugeområdet

SSM_10034594

SSM_10034593

Norr om kraftverket ligger
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område som fram till 1950talet var bebyggt med
sommarstugetomter.
Vegetationen består av
blandskog dominerad av
tall med inslag av lövträd
så som björk. Områdets
mest värdefulla karaktärsdrag är de högvuxna ekarna
som förekommer i norra
delen av området som är en
rest av ett äldre hävdat
kulturlandskap. Vy mot
Vassbrinken söderut.

SSM_10034615

SSM_10034615
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SSM_10034619
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SSM_10034614

SSM_10034632

Bild SSM_10034619 visar området med fd sommarstugetomter
i fastigheten Hästhovsörten. Bild SSM_10034632 och
SSM_10034614 visar ett par av de kulturhistoriskt värdefulla
ekarna som växer i området
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Område 3: Hässelby strandbad

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-03, Dnr 2017-09452

SSM_10034624

SSM_10034625

SSM_10034629

Hässelby strandbad är ett av Stockholms historiskt sett viktigaste strandbad under 1900-talet. Värdefulla egenskaper är den
välbevarade funktionen som offentligt bad liksom karaktärens växelspel mellan öppna gräsytor, planterade träd och
strandlinjens vegetation samt inslaget av äldre ekar, bevarade rester av ett agrart kulturlandskap som präglade platsen fram
till 1900-talet..
55
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SSM_10034623

SSM_10034624

SSM_10034620

Bild SSM_10034623 visar björkdungen i badplatsens norra del. Bild SSM_10034624 är ett exempel på en av de
äldre ekar som växer invid bergpartiets fot. Badplatsens låglänta gräsbevuxna ytor ansluter till en bergknalle som
domineras av tallskog och hällmark som erbjuder vacker utsikt över Mälaren (bild SSM_10034620)
Hässelby strandbad är ett av Stockholms historiskt sett viktigaste strandbad under 1900-talet. Värdefulla egenskaper
är den välbevarade funktionen som offentligt bad liksom karaktärens
växelspel mellan öppna gräsytor, planterade
56
träd och strandlinjens vegetation samt inslaget av äldre ekar, bevarade rester av ett agrart kulturlandskap som
präglade platsen fram till 1900-talet..
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SSM_10034621

SSM_10034631
Bild SSM_10034621 visar ett avsnitt av den anlagda promenadstigen på berget. Stigen är omsorgsfullt utformad med
hårdgjorda terrasser och trappor i gatsten, delvis med mösterlagda partier med inslag av kalkstensskivor.
På bild SSM_10034631 syns Hässelby Strands sjöscoutkårs klubbhus och förrådsbyggnad som ligger i anslutning till
badet.

Område 4: Barrskogen
Hässelby strandbad är ett av Stockholms historiskt sett viktigaste strandbad under 1900-talet. Värdefulla egenskaper
är den välbevarade funktionen som offentligt bad liksom karaktärens växelspel mellan öppna gräsytor, planterade
träd och strandlinjens vegetation samt inslaget av äldre
57 ekar, bevarade rester av ett agrart kulturlandskap som
präglade platsen fram till 1900-talet..
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SSM_10034617

SSM_10034616
Bild SSM_10034617 och SSM_10034616 visar rester av brunn respektive husgrund på en före detta
sommarstugetomt i det utsparade naturmarksområdet, här benämnt som Barrskogen.

58

SSM_10025196
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En viktig del av Hässelby begravningsplats stora kulturhistoriska värden är den modernistiska
kyrkogårdsarkitekturen med rätvinkliga vägsystem och häckar i kombination med drag av skogskyrkogård med
utsparad naturskog av tall och björk. Barrskogens mjuka övergång i begravningsplatsen är ett viktigt
karaktärsdrag som ska bevaras.
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Område 5: Den gröna kransen

SSM_10034594

SSM_10034593
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SSM_10034596

Skärgårdskaraktären med växtmaterial är ett av platsens starka karaktärsdrag och bidrar till utemiljöernas
stora värden (bild SSM_1003464 och SSM_10034612). Ytterligare ett tydligt inslag är naturmarken mot nordöst
som i hög grad är ett resultat av funktionen som verkets buffertzon mot omgivande bebyggelse. Bilderna
SSM_10034594, SSM_10034596 och är exempel från denna yta.
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SSM_10034633

SSM_10034636

SSM_10034634

Den gröna krans som omger Hässelbyverket präglas av sin huvudsaklita funktion som buffertzon mot omgivande bebyggese.
De kulturhistoriska värdena i denna del är lägre jämfört med övriga utemiljöer inom undersökningsområdet. Det beror i
huvudsak på att Hässelbyverket är placerat nedanför bergssidan med ett svagare förhållande mellan bebyggelsemiljö och
skogsparti. Viktiga utgångspunkter vid eventuell nyexploatering bör vara områdets befintliga bebyggelsens skala och
stadsplanedrag med avskiljande grönstråk mellan bebyggelseenheterna (se bild SSM_10034636).
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Bilaga 1
Illustrationen nedanmarkerartidsperiodernär byggnaderoch andra delarinom Vassen3
uppförts.
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Bilaga 2
Illustrationen nedan visar en översiktlig sammanvägd bedömning av kulturhistoriska värden
inom undersökningsområdet. För beskrivning och gradering på detaljnivå se kapitlet
karakterisering och förhållningssätt.
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Bilaga 1
Illustrationen nedan visar siktlinjer och vyer av hur Hässelbyverket upplevs från olika platser
på nära respektive längre avstånd.
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