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Fojab, Stockholm, utarbetar ett nytt detaljplaneförslag intill fd ångkraftverket i Västerås för
Kokpunkten Fastigheter AB. Detaljplaneförslaget omfattar del av det skyddsområde som ingår i
byggnadsminnet fd Västerås ångkraftverk. Bjerking upprättar en kulturhistorisk analys av
detaljplaneförslaget. I detta sammanhang efterfrågas en bedömning av den s.k. gula
byggnaden intill Ångkraftsvägen.

Vy från väster, den låga gula byggnaden med svart sadeltak syns tydligt mellan fd
ångkraftverkets alla tegelbyggnader. Källa: Bing.com/maps
Den gula byggnaden är en relativt låg, rektangulär, envånings förrådsbyggnad med sadeltak,
placerad i nord-sydlig riktning intill vägens östra sida. Den skiljer sig både till material och färg
från övriga byggnader ingående i det fd ångkraftverket. Byggnaden anges på en situationsplan
1947, men med ett annorlunda format i den södra delen. På en annan plan från tiden före 1950
står det kallförråd. På en situationsplan 1960 noterad med nr 42, då byggnaden erhållit den mer
rektangulära form den har idag, anges den som VB-verkstad. Den upplevs dock som betydligt
smalare än formen idag visar. Huruvida verkstaden/förrådet senare har byggts om, eller ersatts
av en helt ny byggnad är oklart. De tekniska detaljerna är för mig okända.
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I den byggnadsminnesutredning som genomfördes av Leonard Brunke 1997 dokumenteras ett
stort antal byggnader som anses ha stort bevarandevärde. 21 st av dem är inom en tänkt
skyddsgräns. VB-verkstaden/förrådsbyggnaden är inte en av dem. I byggnadsminnesförklaringen två år senare är skyddsområdet detsamma, men numreringen något förändrad, här
finns 22 st byggnader och förrådsbyggnaden är inte markerad som skyddsvärd.

Vy från Steam hotell från sydöst. Den gula byggnaden syns t.v. i bilden. Foto: Bjerking.
I den detaljplan som fastställdes 2008 ingår bl. a. fastigheterna Västerås 1:231, 1:250 och
1:251. Samtliga ingår i byggnadsminnets skyddade byggnader och omgivande markområde. Ett
stort antal byggnader belades med skyddsbestämmelser i form av lilla q motsvarande
byggnadsminnets skyddsföreskrifter. Den gula förrådsbyggnaden, ingående i fastigheten
Västerås 1:250, saknar skyddsbestämmelser. I planbeskrivningen anges att detaljplanen, för att
säkra flexibilitet och handlingsfrihet inför framtida utveckling av verksamheterna inom projekt
”Kokpunkten”, medger att området mellan kontors- och verkstadsbyggnaderna får bebyggas. En
särskild prövning av tillkommande byggnadsutformning ska dock göras.
Mot bakgrund av tidigare bedömningar ser jag ingen anledning att tillmäta ifrågavarande
byggnad sådana kulturvärden att den skulle bevaras. Men däremot dokumenteras innan rivning.
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