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Inledning
Uppsalas nya kraftvärmeverk kommer att 
utgöra en betydelsefull del av stadens strategi för 
långsiktigt hållbar tillväxt. Vi vill med vårt förslag 
skapa förutsättningar för en effektiv anläggning 
med tydligt framåtblickande profil, som åter-
speglar detta. Det nya verket ska vara en del av 
industritraditionen i Boländerna, samtidigt som 
det med sin gestaltning respektfullt ska tillvara-
ta möjligheten att skilja ut sig och inta en nuti-
da, modern och självklar plats i stadens siluett. 
Genom att synliggöra en hållbar produktion av 
energi blir verket en viktig del i berättelsen om 
framtidens Uppsala - med stad och miljövänlig 
industri i samexistens. Ett nytt kraftvärmeverk för 
Uppsalas framtid ställer stora krav på tydlighet i 
både grundstruktur och utformning. 
Förslaget ska vara flexibelt och samtidigt robust, 
för att tåla förändringar både under genomföran-
deprocessen och under framtida expansioner 
eller ombyggnader. Det vill vi säkerställa genom 
ett förslag som bygger på en serie starka grund-
principer, vilka bildar ett ramverk för hela 
anläggningen.

Berättelsen om Uppsala
Uppsala är en stad starkt präglad av sin histo-
ria. Här har samspelet mellan kungamakt, kyrka 
och lärdomsinstitutioner varit av avgörande be-
tydelse och även gjort stora avtryck i den byg-
gda miljön. Uppsalas stadssiluett domineras av 
de historiska byggnaderna slottet och domkyr-
kan, vilka kompletteras av de mer sentida tilläg-
gen av vattentorn, konserthus och den befintliga  
anläggningens skorsten. Staden på slätten står nu 
i begrepp att få ett nytt tillägg i form av det nya 
kraftvärmeverket och dess skorsten. Uppsalas 
viktigaste transportled för biltrafik är Europaväg 
4 från framför allt Stockholm och Arlanda. 
Det är här många människor möter staden och 
många pendlande uppsalabor kommer hem efter 
arbetsdagens slut. Härifrån avtecknar sig tydligt 
både slottet, domkyrkans torn och det befintli-
ga kraftvärmeverket. Platsen för det nya kraft-
värmeverket ligger precis i siktlinjen mellan dom-
kyrkan och entrén till Uppsala via E4:an. 

Placering på tomten
Vi har valt att placera det nya kraftvärmeverket 
så långt norrut på tomten som möjligt. Detta dels 
för att komma nära den befintliga anläggningen 
och korta ner avstånden för verksamheten. Dels 
har vi gjort det för att värna om stadssiluetten 
från entrén till Uppsala via E4:an. Genom en sådan 
placering lämnar vi största möjliga utrymme mot 
Domkyrkan. Den höga pannhusbyggnaden plac-
eras med störst avstånd till Domkyrkan och vrids 
för att möta betraktaren med kortsidan. Skors-
tenen ges ett rektangulärt tvärsnitt och placeras 
med sin smala sida mot entrén till Uppsala, för att 
härifrån upplevas slank som en knivsegg. Genom 
att förankra skorstenen i pannhusbyggnaden 
kan konstruktionen minimeras och skorstenen 
göras slankare än vad som annars vore möjligt. 
Vid en framtida bearbetning och optimering av 
konstruktionen kommer skorstenen troligtvis att 
kunna göras ännu smalare.

Minimal markanvänd-
ning 
Genom att utföra anläggningen så kompakt som 
möjligt bevaras potentialen i tomten. Uppsal-
aborna kan erbjudas ett sammanhängande park-
stråk och man kan skapa en ny lunga i Bolän-
derna. Konceptet för parken handlar om att visa 
på hur vatten, växter och spillvärme är en del av 
ett hållbart energisystem, där förnybar energi i 
form av bioenergi är i fokus. Det är en pedago-
gisk park, där växtmaterial är anpassat efter te-
mat och utformad som en skog med gläntor, där 
olika program kan ta plats efter behov. Samtidigt 
ger en minimal markanvändning och kompakt 
anläggning optimala förutsättningar för en fram-
tida utbyggnad. Med föreslagen placering ges 
även möjlighet att bygga ut anläggningen eller 
möjlighet att bygga en ny panna utan att inkräkta 
på Uppsalas stadssiluett eller skymma Domkyr-
kan från E4:an.   

Möte mellan stad, kraft-
värmeverk och park
Genom att bevara de befintliga gång- och cykel-
stråk som löper förbi anläggningen och bädda in 
dem i ett större parkstråk förstärks kopplingen 
mellan stad och industri. Tomten omvandlas till 
en park med exempelvis energiskog som på ett 
lekfullt sätt hjälper till att förklara verksamheten. 
Det bildas en grön oas i Boländerna, kraftvärmev-
erket ger inte bara energi och värme till uppsal-
aborna utan även en möjlig rekreationsyta. 

I anslutning till verkets entré och där gång- och 
cykelstråk passerar skapas en förplats eller tor-
gyta i söderläge och det blir möjligt att komma 
helt nära inpå processbyggnaderna. På torget 
finns plats för större evenemang, möten eller 
marknader. Här föreslås en damm som produc-
erar ånga och “kokar” vintertid. Spillvärme kan, 
de årstider då anläggningen är igång, användas 
för stämningsskapande ändamål, t ex för att dri-
va effektbelysning i parken och skapa händelser 
i vatten som kan övergå till ånga, eller bubbla, 
spruta etc. Här finns även plats för besöksparker-
ing för bilar och buss. 

Processbyggnadernas fasader är redovisade som 
halvtransparenta för att synliggöra verksamheten 
och på ett pedagogiskt vis redovisa den hållbara 
energiproduktionen för Uppsalaborna. Som ett 
steg i att förtydliga detta har vi valt att färgkoda 
de olika processdelarna i lätt avläsbara kulörer. 
På så vis kan processen – från energiskog, till el 
och värme bli synlig även i stadsrummet.
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Energiparken
Det finns en önskan om att lättare kunna färdas 
till området med cykel och att främja framkom-
ligheten för gång- cykeltrafiken i området. Som 
ett led i en framtida utveckling av hela Bolän-
derna föreslås åtgärder för att underlätta detta, 
samt att förstärka kontakten med staden och 
kringliggande grönområden och att utveckla det 
idag svaga inslaget av park i området. Genom 
att komplettera med nya länkar skapas ett nytt 
stråk som kopplar både grönstruktur och gång- 
och cykelflöden centralt genom hela området i 
en sammanhängande struktur. Stråket löper mel-
lan och knyter ihop områdets nya och befintliga 
parker och ansluter till omgivande stadsdelar och 
vidare ut mot Uppsalas skogsnära rekreationsmil-
jöer och intilliggande landsbygd. Centralt i om-
rådet ligger Kraftvärmeverket och energiparken, 
vilket kommer att utgöra ett tillskott i form av en 
ny attraktiv målpunkt i området. Det föreslagna 
cykel- och gångstråket går igenom parken. På 
sikt kan en tydligare programmering av parker-
na i Boländerna vara aktuell, och göra stråket än 
mer intressant. Programförslaget ska ses som en 
idé och inte ett färdigt innehåll.  

Parken är tänkt att fungera som en rogivande 
och avkopplande grön miljö, t ex på lunchrasten, 
både för de som arbetar på kraftvärmeverket 
och för intilliggande arbetsplatser och besökare. 
Alla besökare till kraftvärmeverket bjuds in till en 
pedagogisk promenad i energiparken, skolbar-
nen även en stunds lek och spring. Som helgut-
flykt på cykel med familjen blir kraftvärmever-
ket och energiparken ett trevligt mål. Miljöerna 
tål högt slitage, och är inte känsliga för ovarsam 
användning. Energiskog består helt och hållet av 
snabbväxande arter. Dessa kan tas ner/ slås av 
för att ersättas av andra växtmiljöer, byggnad-
er eller öppna platser för andra ändamål.  Inne i 
skogspartierna kan barn och vuxna röra sig fritt. 
Stigar trampas upp och sly av olika pilarter kan 
brytas av, utan att parken kommer till skada. Här 
kan egna små gläntor skapas, och kojor byg-
gas. I de större gläntorna, kan trevliga sittplat-
ser skapas med plats för vila och picnic eller 
medhavd lunchmatsäck. 

Parkens övergripande form följer byggnadernas 
struktur med axlar i fyra väderstreck. Vi låter rik-
tningen som skapar det visuella sambandet mel-
lan kraftvärmeverket och Domkyrkan styra park-
ens utformning. Ambitionen är att skapa tydliga 
gaturum. Mot Danmarksgatan låter vi parken nå 
fram till och möta gångbanan för att signalera 
Kraftvärmeverket och parken ut mot gatan. Här 
föreslås plantering av större träd. Mot Verkstads-
gatan utgör de befintliga lönnarna del av gatuse-
ktionen. Innanför dessa, möter parkens vegeta-
tion. 

Växtmaterial 

Planteringarna utformas så att bestånden är 
tillgängliga att vistas i. Salixarterna och energi-
gräsen har en nyckelroll för den biologiska mång-
falden i Sverige, tar lätt upp näringsämnen, bl a 
kväve, men också tungmetaller i förorenad mark, 
och kan alltså användas för att rena mark och 
vatten. Växter lämpliga som bioenergi finns som 
både träd, buskar och gräs. För att få en naturlig 
gödsling av planteringarna, föreslås klöver som 
martäckande art. 

LOD
Förslaget tar hand om och fördröjer dagvatten 
lokalt genom att samla upp förorenat vatten från 
verksamhetsområdet för sig i en damm där det 
fördröjs och renas, för att sedan ledas vidare till 
nästa damm / fördröjningsmagasin i områdets 
lågpunkt. Vattnet i övriga parken tas huvudsak-
ligen upp av växterna, men överskottet rinner i 
angivet kanalsystem till dammen i områdets låg-
punkt. Dammarna planeras med lämpliga växter 
för rening av förorenat vatten.
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Arbetsmiljö
Personal som trivs och vill stanna kvar är en stor 
tillgång. Processbyggnadernas genomsiktliga 
fasader skapar invändigt en ljus och luftig ar-
betsmiljö i omedelbart sammanhang med om-
kringliggande industrilandskap och grönska. Med 
en kompakt anläggning finns potential för en effe-
ktiv verksamhet och korta avstånd. För dem som 
arbetar på verket är kommunikationen samlad i 
två tydliga huvudstråk med direkt anslutning till 
den befintliga anläggningen norr om tågspåren. 
Huvudentré och kontor placeras i den rena park-
miljön, vilket ger möjlighet till ett utökat program 
med till exempel lunchrestaurang, sportanlägg-
ning eller bastu. Inga flöden korsar eller står i 
konflikt med varandra, samtidigt som förslaget 
medger full tillgänglighet runt processbyggnad-
erna för att kunna underhålla produktionen. 

Gestaltning genom 
volymhantering
Anläggningens layout är uppbyggd på ett 
genomgående modulnät i vertikal- och horison-
talled för att underlätta både konstruktion och 
underhåll. Med en gestaltning som huvudsakli-
gen utgår från de olika byggnadsvolymerna och 
deras relation till varandra, skapas ett starkt utt-
ryck som inte är beroende av exempelvis höjd på 
pannbyggnad, fönsterplacering eller ett specifikt 
fasadmaterial. Genom att ställa samman proces-
sens fyra huvudbyggnader i en kompakt plan-
form bildas en sammanhållen yttre volym som 
skiljer ut kraftvärmeverket från liknande anlägg-
ningar. 

Vi har valt att försiktigt separera volymerna för 
att skapa entréer och kommunikationsstråk gen-
om dramatiska klyftor, hålvägar mellan volymer-
na. I en av dessa finner också gång- och mediabro 
ett naturligt läge att docka in över spåren. I den 
centrala skärningspunkten där stråken möts bil-
das ett katedralliknande rum, vars höjd förstärks 
av den slanka skorstenen. Här samlas den verti-
kala kommunikationen – anställda och besökare 
ges en möjlighet att komma nära och visuellt ta 
del av processens viktigaste delar. För att beto-
na katedralens centrala position i anläggningen 
föreslås en öppen spis som en integrerad del av 
skorstenen, att samlas kring.

Hålvägen västerut tar upp den exakta riktningen 
mot Domkyrkan. Från det centrala katedralrum-
met mellan byggnaderna avtecknar sig Domkyr-
kans siluett centrerad i glipan mellan byggnader-
na för rökgasrening och rökgaskondensor. 
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Konstruktion
Stommen för pannhuset utformas som en verti-
kalbärande stålstomme stabiliserad med diago-
naler av stål, byggnaden anpassas och byggs upp 
kring pannan. Övriga processbyggnader utförs 
med vertikalbärande stålstommar stabiliserade 
med diagonaler av stål. Bjälklag i processbygg-
nader utförs alternativt som samverkansbjälklag 
med bärande balkar av stål med påsvetsade studs 
för samverkan, på balkarna monteras plattbärlag 
med tjocklek 60 mm, plattbärlag och balkar gjuts 
över med 160 mm platsgjuten betong. Bjälklags- 
typen är beprövad och ger utmärkt flexibilitet 
samt ger mycket goda möjligheter till framti-
da håltagningar, bjälklagstypen ger hög egen-
frekvens och minimerar risk för olägenheter pga. 
egensvängningar och vibrationer. Alternativt kan 
bjälklag utformas med förtillverkade betong- 
element typ TT-bjälklag.

Byggnadskroppar för kontor och sociala verk-
samheter utförs med vertikalt bärande stomme 
av stål och betong, byggnadskropparna har 
längdsbärande fackverk innanför fasader, till 
dessa kopplas bjälklag vilka utförs alternativt 
som samverkansbjälklag med bärande balkar 
av stål med påsvetsade studs för samverkan, på 
balkarna monteras plattbärlag med tjocklek 60 
mm, plattbärlag och balkar gjuts över med 160 
mm platsgjuten betong. Alternativt kan bjälklag 
utformas med förtillverkade betongelement typ 
TT-bjälklag.

Skorstenen är placerad i utrymmet mellan de fyra 
stora processbyggnaderna, skorstenen kommer 
att kopplas till pannhuset vilket gör att denna 
endast kommer att sticka upp ca 40 meter över 
pannhusets tak, på så sätt kan denna utföras 
slank.

Mediabron mellan befintlig och ny anläggning 
utförs som en traditionell fackverkskonstruktion 
med fyrkantiga rör av stål. Bjälklag utförs i stål 
med samverkansplåt och tunn pågjutning av 
platsgjuten betong för att minimera stegljud.

Byggnaders takkonstruktioner utförs med 
bärande balkar av stål samt skivverkande sam-
verkansplåt med platsgjuten betong för att 
uppfylla brandkrav. Ovanpå betongen byggs ta-
ket upp med isolering av stenull och enskikts-
membran typ Resitrix med tjocklek 3,0 mm, 
materialet har dokumenterat lång hållbarhet  
40 – 50 år, samt mycket bra hållbarhet och  
flexibilitet.

På de fyra stora processbyggnaderna kommer 
sedumtak att anläggas, detta för fördröjande av 
dagvatten.
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Fasadmaterial
För huvuddelen av de fyra processbyggnadernas 
fasader föreslås ett lättviktssystem med mem-
bran av pneumatiskt trycksatta kuddar av ETFE 
(etylen-tetrafluor-etylen). ETFE är ett miljövän-
ligt, kostnadseffektivt och beständigt material, 
utvecklat och beprövat sedan 30 år och använt i 
prestigefulla byggnadsprojekt över hela världen.

System och material medger stort utrymme att 
gestalta genomsiktliga fasader med arkitektonisk 
precision och god arbetsmiljö. Skydd mot UV-in-
strålning utgör en integrerad del i fasadsystemet, 
liksom styrteknik för invändigt klimat. Under vin-
terhalvåret, då anläggningen huvudsakligen är i 
drift, är behovet av UV-skydd litet varför, högre 
grad av transparens och exponering av den inre 
verksamheten då erhålls naturligt.

ETFE har låg egenvikt (350 gram/kvm) vilket 

innebär att materialåtgång för stomme och 
bärverk avsevärt kan reduceras relativt en mots-
varande glasfasad. Materialet är självrengörande 
och kräver mycket litet underhåll. Dess yta är ab-
solut slät, vilket gör att smuts och damm inte kan 
vidhäfta, utan spolas av i samband med regn

ETFE brinner inte. Utsatt för eld och mycket höga 
temperaturer drar materialet ihop sig och vapor-
iserar, utan att avge droppande eller nedfallande 
rester. Självantänt bränsle (wood chips) som 
skulle kunna vinddriva in i fasaden utgör därmed 
ingen risk för denna (eller anläggningen) som 
helhet, utan endast för den ETFE-kudde som 
träffas och som då får bytas ut. ETFE har klassifi-
cering: B1 – s1,d0 enligt EN 13501-1.

ETFE är akustiskt transparent. Som strategi att 
möta kommande akustiska programkrav förslås 

att bulleralstrande komponenter i anläggningen 
ska omslutas lokalt där det blir aktuellt. Exempel-
vis kan detta omfatta fläktar och hela eller delar 
av turbinen.

ETFE är starkare än stål och motstår snö- och 
vindlaster. Ett flertal referensprojekt finns utför-
da där klimatet är betydligt mer påfrestande än 
i Uppsala. Bland annat i Astana, Kazakstan, med 
temperaturer på minus 35 till plus 35 grader och 
extrema vindförhållanden. I Norge finns ett tiotal 
projekt och i Alperna ytterligare flera. För tak re-
kommenderas 2-5 % lutning. 

Konsulterad expertis liksom ledande leverantörer 
menar att fasadsystem med ETFE är väl lämpat 
att möta såväl arkitektoniska som funktionella 
krav på fasader för det nya kraftvärmeverket i 
Uppsala. 

För lägre byggnadsdelar som skjuter ut mellan 
de fyra processbyggnaderna föreslås huvudsak-
ligen glasade fasader med utvändig beklädnad, 
på distans, av perforerad plåt. Detta ger bygg-
naderna en sammanhållen exteriör med industri-
ell karaktär och invändigt en ljus arbetsmiljö med 
kontrollerat klimat och stark känsla av närvaro 
med omgivningarna utanför.

För utsatta byggnadsdelar intill opererande ar-
betsfordon föreslås fasader av betong. 

För silos, transportörer och övriga byggnader 
som ingår i anläggningen föreslås att dessa ska 
utföras i ändamålsenliga material, i harmoni med 
ovan beskrivna. Detta gäller även för anläggnin-
gens interiöra delar och förutsätts ingå att ut-
veckla i en fördjupad programfas.


