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1. 
De stora volymer 
grupperas...

2.
...och dras isär

3.
En publik passage möjliggörs: 
spektaklet skapas

4.
Pulpettak formasför att kopplas 
samman med omgivningens 
skala

5.
Hörnen kapas och symboliserar 
elden inuti

6.
Topparna glasas och aktiveras

Fotoplats 1 - Infart till Uppsala från E4 södra

Teknisk layout av 
energianläggning

Gränsen mellan privat och 
allmän användning flyttas:  
en park skapas

Komprimering och 
omorganisering av layouten

Stråk för gång- och cykel 
dras mellan byggnaderna

Fotoplats 3 - Kungsängsleden

Vi vill skapa ett värdigt tillskott till Uppsalasiluetten, en kompakt anläggning som 
tillgängliggör urbana ytor och som kan bli en målpunkt i staden - en byggnad som 
är dynamisk, energisk och karaktäristisk för sin tid, som knyter an och bjuder in. 

Uppsala är en stad starkt präglad av centralmakt, kyrka och lärdomsinstitutioner 
från medeltid till idag. De tre maktsfärer dominerar inte bara stadens historia, 
utan även dess siluett. Det finns många städer i världen med berömda och 
karaktäristiska siluetter, men det är sällan som stadsbild och självbild är så intimt 
sammanflätade som i Uppsala. Den nya anläggningen är ett kraftvärmeverk, 
ett bruksföremål av en typ som tappat status under hela nittonhundratalet. Ofta 
undanskuffat och slentrianmässigt gestaltat. Eftersom det nya kraftvärmeverket 
kommer bli en del av Uppsalasiluetten kräver det en utformning som förhåller sig 
till detta, dels visuellt, men även i sin relation till Uppsalaborna.

Byggnadsvolymerna gestaltas för att ge plats åt Uppsalasiluetten, slottet och 
kyrkan, särskilt med tanke på vyn längs infarten söderifrån där kraftvärmeverket 
syns i förgrunden. Pannhuset, verkets största volym, placeras nära tomtens 
norra gräns och övriga programfunktioner arrangeras så att skalan successivt 
minskar från norr till söder – från det befintliga verksområdets skala i norr ner 
till mänsklig skala vid de angränsande gatorna i söder. Vi har valt att bryta upp 
byggnadsvolymen och placera de större programfunktionerna (panna, turbin, 
och rökgasreningens två steg) i visuellt fristående block. Genom att ge blocken 
en något oregelbunden form, fasa av några hörn, luta ytterväggarna svagt samt 
förankra volymerna i marken genom en djärv linje från himmel till jord skapas 
associationer till klippblock – ett berg eller en stensättning. Vi vill skapa en form 
som är dynamisk, energisk och karaktäristisk för sin tid, som ger variation från 
olika betraktningsvinklar och som talar med sin omgivning. 
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Fotoplats 2 - Danmarksgatan

Situationsplan, skala 1:1000

Cykelstråk
1. Gång-/cykelsbana genom kraftvärmeverket

Parker och grönstråk
1. Oracular spectacularparken

Tomtytan är en tillgång. Vi har bearbetat den tekniska programlayout som ligger 
till grund för projektet för att få en mer kompakt anläggning och därigenom mer 
fri yta på tomten. I stället för att spärra tomtgränsen med stängsel föreslår vi 
gräsbesådda södersluttningar som fullföljer den djärva linjen från pannhusets 
topp ner till marken där Uppsalaborna kan promenera, sola, picknicka eller 
åka pulka. På verksamhetssidan stöttas slänten antingen av stödmurar eller av 
funktioner som helt eller delvis förlagts i marken under sluttningen. Höjdskillnaden 
fungerar som skalskydd för anläggningen. För att öka säkerheten utan att bryta 
släntkrönets rena linje med stängsel används horisontella galler alternativt 
trappor ner till ett stängsel på den vertikala sidan. En modern variant av ha ha-
dike. Med slänten undviker vi också bortforsling av schaktmassor samtidigt som 
vi möjliggör att en lugn parkmiljö kan samexistera med en tung industrimiljö. 
Spänningen mellan dessa har potential att öka intresset för både parken och 
energiproduktionsverksamheten. Det blir både naturligt och kittlande att ta sig upp 
på slänten och kika över krönet på den verksamhet som pågår där. Flislossningen 
blir en hållpunkt under söndagspromenaden. Vi knyter med parken också samman 
det norrifrån kommande grönstråket med det stråk som fortsätter i östlig riktning.     

Fotoplats 4 - Uppsala slott
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1 Boilerhouse
2 Flue gas cleaning building
3 Turbine house
4 Multi building (control room, switchgears,  
 offices, social facilities)
5 Unit switchgear
6 Stack
7 Rain water pond
8 Gatehouse
9 Train unloading
10 Truck unloading
11 Emergency storage area / contractor area
12 Fuel storage
13 Truck scale
14 Fuel treatment
15 Fly ash silo with loading building
16 Flue gas condenser + water cleaning
17 Truck parking area
18 Cross bridge to old plant
19 Car parking area
20 Slack handling building
21 Automatic door sysem
22 Magazine
23 Unloading train track
24 Emergency discharge for loaders
25 Fuel handling service building
26 Bycicle path

27 Indoor connection corridor
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Entréplan, skala 1:400
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1. Pannhus
2. Rökgasreningsbyggnad
3. Turbinbyggnad
4. Multifunktionsbyggnad
5. Ställverk
6. Skorsten
7. Fördröjningsdamm för regnvatten
8. Grindstuga
9. Avlastningsstation av bränsle
10. Lossning av lastbilar
11. Lagringsyta vid nödfall
12. Bränslelager
13. Lastbilsvåg
14. Bränsleberedning
15. Silo för flygaska
16. Rökgaskondensor
17. Lastbilparkering
18. Bro för media
19. Bilparkering
20. Hantering av restprodukter
21. Automatiska dörrar för lastbilar
22. Magasin
23. Upphöjt järnvägsspår
24. Avlastningsyta
25. Servicebyggnad för driftpersonal
26. Gång- och cykelväg
27. Inomhuskorridor

 Bränsleflöde

 Personalflöde

 Fordonsflöde

Sektion A-A, skala 1:400

Sitplan, skala 1:400
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Fasad mot väster, skala 1:400

Sektion B-B, skala 1:400

Fasad mot söder, skala 1:400

Fasad mot norr, skala 1:400

PUBLIK TILLGÅNG TILL TAK 
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Fotoplats 5 - Flygfoto

Gestaltningen i den stora skalan har varit en viktig faktor i arbetet 
med det här projektet, viktigare än i de flesta andra projekt. Den 
sätter dock bara scenen för allt det andra som sammantaget utgör 
bra arkitektur. Det är när scenen fylls med funktioner och liv som 
skådespelet kan börja. Gestaltningen i den mänskliga skalan styrs 
alltså i första hand av mänsklig aktivitet. Den absolut viktigaste 
funktionen här är energiproduktionen och det är verksamhetens 
behov som är styrande. Vi anser dock att det ska finnas utrymme 
för andra typer av aktiviteter här också. Verket tar stor plats i 
staden, både i kraft av byggnadsvolymernas storlek men också för 
att det placeras på en relativt stor tomt ganska centralt i Sveriges 
fjärde största stad. Byggnaden behöver ge något tillbaka till 
staden, annars riskerar den bli en belastning i stället för en tillgång 
i den urbana miljön. Vi har identifierat tre stora tillgångar som 
allmänheten bör få del av: höjd, yta och upplevelse.

Byggnadernas höjd är en tillgång. Det är något speciellt med 
att komma högt upp från marken och blicka ut. Vi vill därför 
bereda plats för verksamheter som inte är direkt kopplade 
till energiproduktionen längst upp i några av de större 
byggnadsvolymerna. Uppe på pannhuset finns en relativt begränsad 
yta som kan betraktas som säker att vistas på men från den ytan 
kommer utsikten att vara fantastisk. Där placeras en utsiktspunkt. 
Uppe på den högre av rökgasreningsbyggnaderna, 40 meter 
ovan mark, finns plats för en större publik funktion – kanske en 
restaurang eller en utställningslokal eller möjligen ett fjärilshus 
eller växthus som kan nyttja den överskottsvärme som alstras inne 
i pannhuset under eldning.    

Upplevelsen av verksamhet som pågår är en tillgång. Inne i verket 
ska solenergi som genom fotosyntes lagrats i biomassa omvandlas 
till elektricitet och värme. Det är något att förundras över. Utöver 
möjligheten att titta på verksamheten från släntkrönet vill vi dra ett 
gång- och cykelstråk över krönet och rakt igenom verket, utomhus 
i klyftan mellan klippblocken. Här vill vi bjuda på en show – ånga 
som pyser, ljud, ljus, rök och vibrationer. En representation av 
kraften som passerar genom anläggningen, påtagligt upplevd och 
känd med alla sinnen innan man passerar ut till andra sidan. Det 
smala rummet med svindlande höga väggar på två sidor bidrar till 
upplevelsen.

Verkets ytskikt är plåt i tre varianter, glas, betong i sockeln 
samt gröna takytor – väl beprövade material med minimala 
förvaltningskostnader. Utvändigt kläs verket med 4x4 meter stora 
fasadelement som snedställs och överlappas för att samspela 
med dynamiken i byggnadens form och skapa en variation, ett spel 
av ljus och skugga, i de stora fasadytorna. De stora väl synliga 
elementen bidrar till att lösa upp byggnadens skala sett från 
håll. Kassetterna på de största fasadytorna fylls med perforerad 
plåt i ljusgrå kulör med mönster som hämtar inspiration från 
verksamheten – eld, träd eller tekniska detaljer från byggnadernas 
innanmäte. Perforeringen ger byggnaden en levande yta som 
förändras och får nya dimensioner sett från olika avstånd och i takt 
med dagsljusets skiftningar. Bakom de perforerade plåtkassetterna 
kan fasaden anpassas fritt efter behov – ventilationsgaller 
och ljusinsläpp kan placeras i lägen som är optimerade för 
verksamheten utan att fasadens uttryck förvanskas. Efter mörkrets 

inbrott kommer byggnaden avge en mystisk glöd på de ställen där 
ljusinsläpp placerats. De övriga utvändiga ytorna är variationer 
på samma tema, men med olika material i kassetterna. Glöden 
återkommer som motiv i de avfasade hörnen vars kassetter kläs 
med guldskimrande plåtar. I volymernas toppar glasas kassetterna 
för att ge ljus och utsikt åt de funktioner som inryms där. På 
kvällar och nätter lyser topparna som fyrbåkar över staden. 
Takkassetterna fylls med sedum och gräs som knyter an till parken 
och underlättar dagvattenhantering.

De inåtriktade fasaderna kläs med blankare och slätare rostfria 
stålplåtar med lodräta falsar för att förstärka utrymmets 
vertikalitet och för att ge en känsla av färska klyvytor. Samma 
material och samma formspråk återfinns i de stora byggnaderna på 
tomtens östra del - bränsleberedningen och avlastningsstationen 
för tåg. Här återfinns de blanka klyvytorna på ytterfasaderna som 
stöd åt tanken att de brutits loss från det stora verket. Övriga 
byggnader är domesticerade varianter på samma tema- plåtfasader 
med gröna tak, men mindre artikulerade både i sin materialitet och 
i sin form.   

Verkets uppdelning i fristående volymer stödjer den tekniska 
funktionen. De stora programfunktionerna kräver fristående 
stommar oavsett om de sitter ihop eller inte. Att dra isär dem en 
aning är en logisk följd av detta och underlättar vid konstruktion 
och byggnation av verket. Kommunikationen mellan delarna 
förläggs i en gemensam sockel, 6 meter hög, med plats för såväl 
rör och kanaler som för människor och stora fordon. Anläggningens 

disposition på tomten har effektiviserats i förhållande till den 
tekniska layout som låg till grund för gestaltningsarbetet. En viktig 
förändring är att all lastbilstrafik passerar in och ut i samma punkt 
i tomtens sydöstra hörn. Det bidrar till att frigöra resten av tomten 
för park och det ger bättre möjligheter att kontrollera flödet av 
trafik och bränsle. Väster om verket reserveras yta för utbyggnad 
av en andra linje. Vi har valt att använda ytan till park och parkering 
i väntan på en eventuell utbyggnad – funktioner som enkelt kan 
avvaras eller flyttas om behov uppstår, men som aktiverar ytan 
fram tills det att den tas i anspråk. Placeringen av turbinbyggnaden 
söder om pannhuset är projektets enda ställningstagande 
där funktion fått stå tillbaks an aning för den arkitektoniska 
utformningen. Byggnadsvolymernas höjd i förhållande till 
siluetten, gatan och den befintliga anläggningen har prioriterats.  
Placeringen förskjuts en aning söderut och ger marginellt längre 
fjärrvärmeledningar fram till den befintliga anläggningen norrut. 

Tillgång till parken och de publika funktionerna i topparna, en 
kompakt anläggning med korta inbördes avstånd, ljusinsläpp i 
rätt lägen, ökad säkerhet till följd av uppdelningen i olika volymer 
- detta ger Vattenfall goda möjligheter att göra Uppsalas nya 
kraftvärmeverk till en attraktiv arbetsplats. Lägg därtill stoltheten 
att arbeta i Sveriges modernaste och vackraste kraftvärmeverk.

Våra mål var att skapa ett värdigt tillskott till Uppsalasiluetten, en 
kompakt anläggning som tillgängliggör urbana ytor och som kan 
bli en målpunkt i staden - att skapa en byggnad som är dynamisk, 
energisk och karaktäristisk för sin tid, som knyter an och bjuder in. 
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