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Hässelbyverket togs i drift 1959 och var en förutsättning för att Bromma, Vällingby och Hässelby 
kunde byggas ut. Anläggningen är ritad av arkitekten Sture Frölén. Idag drivs verket av Fortum och 
producerar både fjärrvärme och elektricitet till ca 60 000 hushåll. Hässelbyverket är sammankopplat 
med Stockholms nordvästra fjärrvärmenät som försörjer Sigtuna, Arlanda, Upplands Väsby 
Hässelby, Vällingby, Järvafältet och Sollentuna med fjärrvärme.

De höga skorstenarna har blivit ett välkänt inslag för Hässelby Strand. Verket är väl placerat 
nedanför en bergskant ut med ett parkstråk i direkt anslutning till vattnet. Mötet mellan verkets 
strama och stilrena slutna industriarkitektur och landskapet runt omkring, vattnet, parken och 
berget ger platsen en säregen karaktär. Här flätas natur och industri samman.

Fjärrvärme är ett rörsystem som pumpar vatten från ett värmeverk till anslutna fastigheter. 
Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt och leds till en fjärrvärmecentral. Från en värmeväxlare 
leds sedan det heta vattnet till fastighetens element och varmvattenkranar. Det avkylda vattnet 
leds därefter tillbaka till värmeverket. 

- VARM OCH KALL
Att skapa en plats, varm på vintern och kall på sommaren. Ett objekt som det 
ångar om, ett objekt som tar marken i anspråk. 

- RÖRDRAGNING, SYSTEM, MÖNSTER
Något som vittnar om en process och ett system som vi aldrig ser och inte 
tänker på, fjärrvärmesystemet. Objektet är en rörskulptur, lackade stålrör 
med dimensionerna 80, 40 och 17 cm.  

- LANDSKAP KONTRA OBJEKT
Valt att testa rörskulpturen på 3 olika platser i Hässselby Strand. En 
undersökning av hur upplevelsen av skulpturen förändras beroende på vilket 
landskapsrum den möter och hur platsen kan påverkas av skulpturen.
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Hässelbyverket tätt intill bergskanten, brummande 
och pulserande i den lilla parken som släntar ned 
mot strandkanten. Lite hemligt och doldt men ändå 
tillgängligt. Ett underifrånperspektiv som får mig 
att känna mig  liten. Jag tittar och tittar uppåt mot 
den tegelröda slutna fasaden och de höga ståtliga 
skorstenarna och får nackspärr. Och alla rören 
som finns där under ytan som ett blodomlopp vilket 
förgrenar sig vidare genom Hässelby från fastighet 
till fastighet, från organ till organ. 

INSPIRATION 1
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Mitt barndoms kraftvärmeverk, Arosverket i Västerås. 
Verket började byggas 1963 och är ett av Sveriges 
största kraftvärmeverk. Det försörjer Västerås och 
Hallstahammar och drivs av Mälarenergi AB.

Min pappa Allan Eriksson var med och byggde panna 4 på 
1970-talet och blev kvar till sin pension 2010. Han kom med 
åren att bli chef för underhållet på verket. Det pratades 
en hel del om eldning och effektiv energiförbrukning 
hemma hos oss. 

Återvände till kraftvärmeverk innan pappa gick i pension. 
Min fascination över alla rör och ledningar från då jag 
var liten fanns fortfarande kvar.  Blev nu rätt tagen av 
alla mönster, former, färger och material som jag såg i 
byggnaden. Så vackert och kraftfullt, och samtidigt så 
funktionellt och rationellt.

INSPIRATION 2
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Här placeras rörskulpturen utmed ett gångstråk med Hässelbyverket som fond. Skulpturen beter sig och 
förhåller sig till platsen och sin omgivning likt kraftverkets arkitektur. Den ligger tätt in till bergskanten och 
man passerar igenom den, nära. Det känns lite trångt och påträngande, något mystiskt och oförklarligt som 
man inte förstår sig på men ändå är beroende av. På avstånd hörs ljud från verket, brummande och surrande. 

Rörskulpturen är en målning eller en förnimmelse, ett skuggspel vandrar över rören som består av en kavalkad 
av röda, gula och rosa färger. Rören upphör att vara rör. Ett system som det inte går att greppa. 

SITUATIONSPLAN

PLATSEN RÖD - TRÅNG OCH NÄRA
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Hässelby Strands centrum är under ombyggnad. 
Gamla centrumbyggnader rivs och ersätts av 
nya bostäder och verksamheter. Ett nytt torg 
kommer uppföras framför Hässelby Strands 
kyrka. Kyrkan uppfördes 1970 och är ritad av 
arkitekten Oskar Fuchs.

Torget har fått en tydlig rumsbildning med kyrkan 
i fonden och byggnader på sidorna. Rörskulpturen 
placeras här på den öppna torgytan framför 
kyrkan. Skulpturen tar torget i anspråk och 
förhåller sig likt en orgel till kyrkans arkitektur. 
Den tar plats men i samarbetar med kyrkans 
arkitektur. 

Rörskulpturens färgsättning går i kulörer som 
koboltblått, turkosgrönt, rödorange, rödbrunt. 
Det är klara och mättade färger, som finns på 
vissa rör i kraftvärmeverk. Färger som även kan 
uppträda i färgade glas i kyrkofönster. 

Den ångande, lysande och skiftande temperaturer 
av varmt och kallt gör skulpturen levande och 
pågående på torget. En frizon för alla.
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Rörskulpturen placeras här i slutet av ett öppet parkstråk som börjar vid Hässelby Strands 
centrala delar och leder ned till vattnet. Det är enfärgade gröna halvblanka lackade rör med 
bronsfärgade högblankt lackade kranar. Den växer upp ur jorden, ångar, lyser och pulserar 
varmt och kallt. 

Det öppna rummet gör att det går att se skulpturen på långt avstånd. Det går att röra sig runt 
den och följa rörens former. Det öppna läget och omgivningen gör skulpturen till en paviljong 
i en landskapspark. Här kan man stanna till och vara, hänga omkring och lockas in bland 
rören och fångas i labyrinten. Här går det att sitta i skydd av rören och blicka ut över vattnet.

SITUATIONSPLAN ELEVATION

PLATSEN GRÖN - ÖPPEN OCH SOCIAL


	varm och kall A3
	liggandes

