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Bakgrund 
Längs Saltsjöbanan i Nacka etablerades från och med 1890-talet flera betydande 

industriföretag. Ett av dessa var AB de Lavals Ångturbin som startade sin verksamhet vid 

Järla sjö 1896. Produktionen som till början baserade sig på Gustaf de Lavals ångturbin blev 

mycket framgångsrik och anläggningen byggdes successivt ut fram till 1950-talet. I början av 

60-talet lades verksamheten ner och lokalerna nyttjades under några decennier som lager, 

verkstäder mm. I slutet av 1990-talet började en omvandling till bostäder, handel och annan 

service. Flera av de yngre industribyggnaderna revs i samband med detta, medan en stor del 

av den äldre bebyggelsen bevarades och anpassades till nya funktioner. Undantaget är 

maskinverkstaden som revs till största del och ersattes med nya byggnader.  

 

Den bevarade industribebyggelsen representerar olika faser i produktionsutvecklingen och 

bidrar på så sätt till förståelsen av områdets framväxt. Kännetecknande är tidstypisk, 

funktionell och väl gestaltad industriarkitektur från sekelskiftet 1900 samt från 1900-talets 

första decennier, med fasader i rött, handslaget tegel med bevarad patina och puts i 

enhetliga kulörer. Miljön är både varierad genom skillnaderna i de enskilda byggnadernas 

storlekar, volymer, formspråk samt detaljer och samtidigt sammanhållen. Den kan 

fortfarande läsas av som en äldre industrimiljö. Från produktionsutrustningen och de 

tekniska installationerna har dock endast mindre delar bevarats. Därför är det framför allt 

den karaktäristiska industriarkitekturen som bygger det kulturhistoriska värdet.  

 

Ett annat industriföretag som etablerade sig i Järla sjö var Järla Läder- och Remfabrik som 

startade sin verksamhet redan 1888. Fabriksområdet togs över av AB Ångturbin 1952. 

Utvecklingen har därefter följt i samma spår som i den egentliga turbinfabriken och har lett 

till samma resultat. 

 

Järla sjö ingår i Nacka kommuns kulturmiljöprogram, som en industrimiljö med bebyggelse 

från olika tidsåldrar. Kulturmiljöprogrammet anger att industribebyggelsens grundläggande 

karaktärsdrag ska bevaras. 
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Gjuteriet  
Gjuteribyggnaden uppfördes för att lösa problemen med tillgång till tackjärnsgods som 

första världskriget resulterade i, samtidigt som efterfrågan på Ångturbins produkter ökade. 

Byggnaden som konstruerades av Looström & Gelin togs i bruk 1917 och ersatte då det 

tidigare gjuteriet i pumpprovningsbyggnaden. Under en tid var gjuteriet det största 

tackjärnsgjuteriet i Stockholmsområdet. Här gjöts pumphus och andra detaljer till turbiner, 

pumpar, växlar och andra produkter som tillverkades vid de Lavals Ångturbin.  

 

Byggnaden behöll sin funktion fram till 1952 då tackjärnstillverkningen flyttades till Torps 

bruk och gjuterihallen byggdes om till en svetsverkstad för att kunna öka tillverkningen av 

svetsade fartygsturbiner. Vid en ombyggnad 1959 gjordes taken om och täcktes med 

lättbetongplank.  

 

I samband med omvandlingen av Järla sjö har två mindre tillbyggnader till den ursprungliga 

gjuteribyggnaden rivits, dels en byggnad för glödgning på västra fasaden, dels en byggnad 

för kontor, omklädningsrum mm som sträckte sig längs med större delen av södra fasaden. 

Rivningen innebar att en tidigare innervägg på byggnadens södra fasad gjordes om till en 

fasad där en ny huvudingång placerades. I övrigt har gjuteriet i allt väsentligt behållit sin 

ursprungliga volym och utformning i tidstypisk industriarkitektur. Ett tillägg som 

fortfarande finns kvar är några mindre tillbyggnader på baksidan av den snedställda längan 

på östra fasaden, tillsammans med längans takform som troligen ändrades till ett flackt 

motfallstak i slutet av 1950-talet. Utvändigt har byggnaden restaurerats med stor hänsyn till 

dess industrikaraktär. De röda tegelfasaderna i kryssförband har lagats och kompletterats 

med återanvänt tegel och nytt handslaget tegel, fönstren och de stora träportarna har 

renoverats.  

 

Invändigt har mer golvutrymme skapats med ett nytt bjälklag i delar av det stora 

gjuterirummet. Tack vare att en del stor del av byggnaden fått hålla den tidigare 

rumsvolymen och att den nya våningsplanen har utformats som en fristående konstruktion, 

kan byggnadens tidigare öppna rumsvolym fortfarande läsas av och upplevas. Byggnadens 

bärande konstruktion med järnpelare och fackverksbalkar samt takkonstruktionen finns 

också kvar, tillsammans med en travers.  

 

Gjuteriet har ett fritt läge i norra utkanten av det tidigare industriområdet, intill 

Saltsjöbanans järnväg. På så sätt fungerar den som ett landmärke för hela Järla sjö-området. 

I Järla sjö har byggnaden en mycket viktig rumsskapande funktion i den torgmiljö som 

skapats vid entrén till området.  

Kulturhistoriskt värde 

De rivningar och andra ändringar som gjorts i samband med omvandlingen av 

industriområdet har framför allt haft en negativ påverkan på byggnadens teknikhistoriska 

värde genom att processutrustningen inte längre finns kvar. Tack vare att byggnadens 

exteriör restaurerats med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena och en stor del av den 
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stora, öppna rumsvolymen, byggnadens stomme, takkonstruktion och travers behållits vid 

den inre ombyggnaden, kan gjuteriet fortfarande läsas av som en karaktäristisk 

industribyggnad från 1900-talets första decennier. De karaktärsskapande egenskaperna eller 

värdebärarna är:  

• Den fria placeringen i norra utkanten av industriområdet och intill Saltsjöbanans 

järnväg vilket gör byggnaden till ett landmärke för hela Järla sjö-området.  

• Byggnadens form och volym, den ursprungliga och karaktäristiska basilikaformen 

med ett högre mittskepp och lägre sidopartier är bevarad 

• Betongsockeln 

• Fasader i tidstypisk industriarkitektur, murade av rött, tegel i kryssförband med viss 

mönstermurning, taklister och markerade fogar. Murpelare med varierande former, 

vissa utformade som tjocka strävpelare som på västra fasaden höjer sig ovanför 

takfoten. Andra utformade som tunna lisener som delar upp fasaden. 

Fönstersättningen.  

• Spåren efter den tidigare industriverksamheten, exteriörens upplevelsemässiga 

patina 

• Höga, flackt segmentbågiga fönster i trä i bottenvåningen och på mittskeppets 

gavlar, målade i mörkrött 

• Mittskeppets sidofönster som bildar en stor lanternin för maximalt ljusinsläpp, 

utformat som småspröjsade fönster i järnkonstruktion, en tidstypisk 

industriutformning 

• Höga träportar med kassettmönster, målade i ljusgrått 

• De ursprungliga takformerna, takvinklar, takmaterial 

• Byggnadens stomme med gjutna järnpelare och fackverksbalkar i järn 

• Inre takkonstruktionen med fackverksbalkar i järn 

• Traversen 

Hela byggnaden bedöms som särskilt värdefull enligt PBL 8:13. 
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Gjuteriet fungerar som ett landmärke i Järla sjö-området. Vy från perrongen vid Saltsjö-Järla station.  

 

 
Gjuteriet fungerar som ett landmärke i Järla sjö-området. Vy från Järlaleden.   
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Gjuteriet sett från entrén till Järla sjö. Basilikaformen, de höga fönstren, portarna och lanterninen ger byggnaden en mycket tydlig 

industrikaraktär.  

 

 
Gjuteriet sett från torget. 
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Gjuteriets södra fasad skapar rumslighet vid torget. 

 

 
Hela byggnaden har höga träfönster, målade i mörkrött. 
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Vinkelbyggnaden mot öster fick en mindre tillbyggnad på baksidan på 1940-talet. Motfallstaket har fått sin form på 1950-

talet.  

 

 

Murverket med rött tegel i kryssförband och markerade fogar är tidstypisk och karaktärsskapande för industribyggnader från 

1900-talets början. Patinan i det gamla teglet är viktig för förståelsen av byggnadens tidigare användning.  
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Invändigt har byggnaden kvar upplevelsen av de stora, öppna 

rumsvolymerna. 

 

 

Detalj av stommen med de bärande gjutjärnspelarna och 

fackverksbalkarna.  

 

En travers i vinkelbyggnaden mot öster.   
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Gustaf de Lavals torg 
Gustaf de Lavals torg skapades i samband med att området omvandlades i början av 2000-

talet. Det nya bostadsområdet skapades med äldre svenska småstäder som förebilder där 

små torg och platsbildningar ger variation i stadsbilden. Torget fungerar också som ett 

entrétorg till området och kopplar den med järnvägen. Den bevarade industribebyggelsen 

med gjuteriet i norr och ritningskontoret samt turbinhallen i söder ramar in torget. På så sätt 

får man en direktkontakt med den äldre industrimiljön. Till detta bidrar torgets gestaltning 

som inte konkurrerar med industribyggnaderna, utan är lätt avläsbar som en ny, småskalig 

årsring.  

 

Avvikande från en äldre industrimiljö är markytan som är belagd med smågatsten, 

tillsammans med några planterade träd och skulpturer. Den södra delen är utformad som en 

pergola till vilken en byggnad för närservice, med liten volym och asymmetriska former 

ansluter sig.  

Kulturhistoriskt värde 

Torget med sin pergola och närservicebyggnad är intressant som ett medvetet utformat, 

tydligt sentida tillägg som kopplar samman den äldre industrimiljön med bostadsområdet 

utan att konkurrera med den. De karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Torgytans utformning och markbeläggning 

• Pergolan  

• Småskalig entrébyggnad med asymmetriska former och material som avviker från 

industribebyggelsen och inte konkurrerar med den 

 

Entrén till Järla sjö med gjuteriet till vänster, Gustaf de Lavals torg, turbinhallen och servicebyggnaden rakt fram och 

ritningskontoret till höger.  
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Torget, vy från öster mot turbinhallen, pergolan och servicebyggnaden.  

 

 

Torget, vy från öster.  
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Pergolan, vy mot väster. 

 

 

Torget sett från Winborgs väg.  
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F d lagerbyggnad och järnvägshall 
Den före detta lagerbyggnaden vid norra infarten till området och invid tidigare 

järnvägsspår hör till den första utbyggnadsetappen från 1896 när turbinfabriken etablerades 

vid Järla sjö. 1939 tillkom den s k järnväghallen när ett tak byggdes över järnvägsspåren. 

1946 försågs lagerbyggnaden med nya, större taklanterniner.  

 

Vid omvandlingen av industribyggnaderna i början av 2000-talet byggdes lagerhallen och 

järnvägshallen om till restaurang, gym och konferenslokal. Invändigt fick byggnaden nya 

ytskikt. Senare har den anpassats till skolverksamhet.  

 

På grund av att gatu-och torgnivån norr om järnvägshallen har höjts och genom att 

byggnaden är sammanbyggd med andra byggnader mot öster och söder, kan endast 

järnvägshallens västra fasad, där entrén till Lavalhallen nu ligger, ses från utsidan. I övrigt är 

byggnaden synlig endast genom sina taklanterniner.  

Kulturhistoriskt värde 

Lagerbyggnaden och järnvägshallen har genom ombyggnader förlorat en stor del av sin 

ursprungliga utformning. Den ursprungliga byggnadsvolymen finns dock fortfarande kvar. 

De bevarade taklanterninerna är viktiga förförståelsen av byggnadens tidigare funktion. De 

karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Byggnadshöjden och byggnadsvolymen 

• Takets form med lanterninerna 

 

Entrén genom järnvägshallens västra gavel. 
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Taklanterninerna är viktiga för förståelsen av byggnadens tidigare funktion. Lagerhallen med sina stora lanterniner till vänster 

och järnvägshallen till höger. Vy från turbinhallen.  
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Del av f d maskinverkstad 
Den före detta maskinverkstaden ingår i den ursprungliga industrianläggningen som togs i 

bruk 1896. Byggnaden som uppfördes i en våning försågs redan vid uppförandet med ett 

sågtandstak för att maximera inflödet av dagsljus till fabrikslokalerna. Konstruktionen var 

mycket modern för sin tid. I övrigt utformades byggnaden på samma sätt som den övriga 

industribebyggelsen, med fasader i rött tegel, i tidstypisk industriarkitektur. 

 

I samband med att produktionen ökade byggdes maskinverkstaden successivt ut. Av större 

tillbyggnader kan nämnas en utbyggnad 1926 då verkstadsdelen förlängdes mot söder med 

samma konstruktion som tidigare. 1943 gjordes en påbyggnad i väster med en våning för en 

kombinerad kontors- och verkstadslänga. Den sista större utbyggnaden gjordes åren 1946-

48 i anläggningens sydvästra hörn för en byggnad för de Lavals yrkesskola med 

undervisningssalar samt för en hall för pumpmontage.  

 

Efter det att industriproduktionen uppförde i Järla sjö i början av 1960-talet nyttjades 

lokalerna för en mängd olika verksamheter. Vid omvandlingen i början av 2000-talet revs 

utbyggnader och tillbyggnader söder om maskinverkstaden och de nya ytterfasaderna 

restaurerades och kompletterades. Vid något tillfälle byttes fönstren i sågtandstaket ut. 

Invändigt ändrades planlösningarna.  

 

Under 2015-2017 byggdes större delen av industrianläggningen om till framförallt 

bostadslägenheter. Projektet innebar rivningar, påbyggnader, ombyggnader och 

nybyggnader. Störst påverkan hade projektet för maskinverkstaden. Tre fjärdedelar av 

byggnaden, med det karaktäristiska sågtandstaket, revs och i dess ställe byggdes 

flerbostadshus och radhus. Den kvarvarande delen fick behålla sågtandstaket, men fick en 

ny söderfasad och byggdes invändigt om till en skola. Längan i väster byggdes om till 

lägenheter och fick en påbyggd tredje våning, medan yrkesskolan byggdes på med två nya 

våningar. De ursprungliga tegelfasaderna mot väster och de äldre fönstren behölls till stor 

del, medan påbyggnaderna utformades med avvikande material. Fasaderna mot den nya 

innergården fick en helt ny utformning.  

Kulturhistoriskt värde 

Rivningen av större delen av maskinverkstaden har tillsammans med påbyggnaderna 

påtagligt förändrat byggnadens karaktär. Genom att en del av sågtandstaket, tegelfasaderna 

och de äldre fönstren mot väster finns kvar förmedlas en känsla av att man möter en äldre, 

omgestaltad byggnad. Däremot är det mycket svårt att läsa av eller förstå dess tidigare 

funktion. De karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Västra fasaden i rött tegel från olika utbyggnadsepoker, i den äldsta delen med inslag 

av mönstermurning 

• Spåren efter den tidigare industriverksamheten, exteriörens upplevelsemässiga 

patina 

• Fönster av industrikaraktär med smäckra bågar i järn, målade i grått 

• Den bevarade delen av sågtandstaket 
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• Invändigt takets konstruktion med synliga takbjälkar 

Byggnadens bottenvåning mot gatan med tegelfasad och industrifönster samt det bevarade sågtandstaket 

bedöms som särskilt värdefulla enligt PBL 8:13. 

 

 

Maskinhallen, fasad mot väster med bevarad tegelfasad och äldre industrifönster samt påbyggnader från olika tider.  

 

 

Maskinhallen, fasad mot väster med påbyggnad för bostäder från 2015-2017. 
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Den kvarvarande delen av maskinhallen mot den nya innergården, med ny fasad.  

 

 

Bevarad del av sågtandstaket, vy från turbinhallen.  
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Den påbyggda, före detta yrkesskolan.  

 

 

Platsen för den rivna maskinverkstaden där flerbostadshus och radhus har uppförts. Rakt fram skymtar gjuteriets gavel och till 

höger sträcker turbinhallen ut sig.  
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Ritningskontoret 
Ritningskontoret hör till den första utbyggnadsetappen från 1896 när turbinfabriken 

etablerades vid Järla sjö. Den placerades vid entrén till området och fick en mer påkostad 

arkitektonisk utformning än de samtida industribyggnaderna. Byggnaden som ursprungligen 

rymde affärskontor, ritningskontor och fabrikens administration utmärktes med sitt 

historiserande formspråk, rikare mönstermurning, trappgavlar och blinderingar. Byggnaden 

hade ursprungligen två våningar med vind under de branta sadeltaken. På 1930-40-talen 

inreddes vinden till en tredje våning genom att takkupor togs upp och mittpartiet mellan 

trappgavlarna höjdes med en våning. Därefter har den genomgått bara mindre förändringar.  

 

Vid omvandlingen av Järla sjö i början av 2000-talet restaurerades byggnaden med hänsyn 

till dess kulturhistoriska värde. Fasaderna reparerades med handslaget tegel och fönstren 

byttes till nya träfönster med samma utformning som de ursprungliga. Taket täcktes med 

rödmålad, falsad plåt likt ursprungligt. De ursprungliga ytterdörrarna och trapphusen 

renoverades. Enda förändringen var att en ny entré med ståldörr och tillhörande skärmtak 

togs upp på västra fasaden.  

 

Under 2015-2017 byggdes större delen av industrianläggningen om till framförallt 

bostadslägenheter. Projektet innebar rivningar, påbyggnader, ombyggnader och 

nybyggnader. För ritningskontoret innebar förändringarna ingen ytterligare påverkan på de 

kulturhistoriska värdena.  

Kulturhistoriskt värde 

Det före detta ritningskontoret är en av karaktärsbyggnaderna i Järla sjö. Kontoret 

uppfördes 1896 och representerar därmed den första utbyggnadsetappen. Byggnadens 

status i industriområdet markeras av dess historiserande formspråk med trappgavlar, rik 

mönstermurning och blinderingar. På så sätt skiljer byggnaden sig från de äldre 

produktionsbyggnaderna vars utformning i första hand utgår ifrån funktion. Statusen 

markeras också av dess volym och byggnadshöjd där trappgavlarna höjer sig ovanför det 

omgivande taklandskapet. Omvandlingen under 2000-talet har inneburit bara mindre 

ändringar i exteriören. Invändigt har trapphuset höga kulturhistoriska värden med sin 

representativa entréhall, golv, räcken, dörrar och snickerier. 

 

Med sin placering i hörnet av det stora tidigare industrikomplexet fungerar kontorshuset, 

tillsammans med gjuteriet, som en entrébyggnad till området och leder besökarna rätt. De 

karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Byggnadsvolymen och byggnadshöjden där trappgavlarna höjer sig ovanför det 

omgivande taklandskapet 

• Byggnadens funktion i sin omgivning som markerar entré till Järla sjö-området 

• Sockeln med nubbsten i granit 

• Fasadernas utformning i rött tegel i kryssförband med rik mönstermurning, synliga 

fogar och blinderingar, den historiserande formspråket med bland annat 

trappgavlar. Fönstersättningen. 
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• Spåren efter den tidigare verksamheten, exteriörens upplevelsemässiga patina 

• Fönstren i trä med ursprunglig indelning, målade i mörkröd kulör 

• De ursprungliga ytterdörrarna på norra gaveln 

• Takets form, takvinklar och taktäckningen med falsad plåt i en tidstypisk kulör i rött 

• Balkongen med smidesräcken på södra fasaden 

• Trapphuset med en representativ entréhall, golv, räcken, dörrar och snickerier 

Hela byggnaden bedöms som särskilt värdefull enligt PBL 8:13. 

 

 

Ritningskontoret, fasad mot norr. Med trappgavlar, rik mönstermurning och blinderingar skiljer sig byggnaden från de samtida 

industribyggnaderna och är en av karaktärsbyggnaderna i Järla sjö. Med sitt läge fungerar den som ett landmärke i området.   
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Ritningskontoret sett från turbinhallen. Byggnaden höjer sig ovanför f d maskinverkstadens och järnvägshallens taklandskap.  

 

 

Ritningskontorets västra fasad.  
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Entréer med ursprungliga ytterdörrar.  

 

 

Det karaktäristiska fasadteglet i kryssförband med markerade fogar.  
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Turbinhallen 
I början av 1900-talet utvecklade Gustaf de Laval en turbin för större krafter, så kallad 

multipelturbin som snabbt blev en framgång. Tillverkningen av de nya turbinerna ledde till 

ett behov av större och bättre anpassade industrilokaler och 1911 togs en ny, nästan 200 

meter lång monteringshall i bruk. Konstruktörer var Looström & Gelin och Byggnads AB 

Contraktor utförde byggnadsarbetet.  

 

Turbinhallen uppfördes med bärande delar av armerad betong och utfackningsväggar av 

tegel som en av de tidiga byggnaderna av denna typ i landet. I byggnaden förenades 

industriarkitekturens funktionalitet, bland annat fönsterbanden vid takfoten som 

maximerade dagsljusinsläppet, med monumentalitet och representativitet som norra gaveln 

med sin utformning i senjugend visar.  

 

Industriverksamheten vid Turbinfabriken avvecklades under 1960-talet och under några 

decennier användes byggnaden som lager. Omvandlingen av Järla sjö i början av 2000-talet 

innebar för turbinhallen att flera yngre industribyggnader som var sammanbyggda med den 

revs. Fasaderna restaurerades och kompletterades. Tidigare igensatta fönsteröppningar togs 

upp och de äldre fönstren byttes till nytillverkade fönster med de ursprungliga som förlaga, 

bortsett från fönstren på norra gaveln som renoverades. Ljusinsläppet utökades genom att 

nya fönster togs upp i mellanvåningen. En passage för biltrafik öppnades genom byggnaden 

i dess södra del. Ett utvändigt, glasat trapphus tillkom på byggnadens västra långsida. 

 

Invändigt sattes två nya bjälklag in för att öka golvytan. Vid gavlarna bevarades dock en del 

av den ursprungliga rumshöjden. Ny rumsindelning, installationer för ventilation mm 

tillkom.  

 

Åren 2015-2017 byggdes turbinhallen om till bostadslägenheter och garage, samtidigt som 

större delen av den sammanbyggda maskinverkstaden revs. Rivningen av maskinverkstaden 

innebar att turbinhallen fick en ny fasad mot väster där några av lägenheterna fick 

balkonger. Fönstren i fönsterbandet vid takfoten byttes ut till aluminiumklädda fönster med 

en annan indelning och annan kulör än de ursprungliga. Invändigt fick byggnaden nya 

planlösningar i bostadsvåningarna medan de öppna rummen vid gavlarna behölls.  

Kulturhistoriskt värde 

Turbinhallen var vid uppförandet 1911 områdets mest representativa industribyggnad. Den 

nära 200 m långa monteringshallen uppfördes med för tiden mycket modern konstruktion 

med bärande delar av armerad betong. Konstruktionen är fortfarande tydligt avläsbar på de 

långa sidofasaderna genom att de bärande betongpelarna är putsade och avfärgade, medan 

utfackningarna har kvar sina tegelmurar. Detta ger de långa fasaderna sin karaktäristiska 

rytmik. Gavlarna är individuellt utformade, gaveln mot norr är representativt gestaltad i 

jugendstil, medan den södra gaveln ärligt redovisar byggnadens konstruktion. Bortsett från 

fönstren på norra gaveln är samtliga fönster bytta. Fönsterbanden vid takfoten finns kvar, 

men materialet och fönstrens ursprungliga indelning har ändrats.  
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Med den senaste ombyggnaden till bostadslägenheter har turbinhallen fått nya tillägg som 

hör till den nya användningen som tex balkonger. Utvändigt har byggnaden i högre grad fått 

behålla sin ursprungliga arkitektoniska utformning som var nyskapande för 

industribyggnader vid denna tid, medan spåren från produktionen har i stort sett suddats ut. 

Mycket viktigt för förståelsen av byggnaden är de öppna rumsvolymerna vid gavlarna där 

traverskranen finns kvar vid den norra gaveln och även byggnadens konstruktion 

fortfarande är avläsbar. De karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Byggnadsvolymen med sitt monumentala uttryck 

• Den enhetliga takformen med närmast osynligt, flackt sadeltak och markerad takfot.  

• Fasadutformningen som visar byggnadens konstruktion. Stomme med betongpelare 

och takbjälklag som är putsat och avfärgat i ljust gulbeige kulör, tegelmurarna med 

kryssförband och markerade fogar. 

• Den representativt utformade gaveln mot norr med putsfält och text, gaveln mot 

söder som visar byggnadens konstruktion 

• Spåren efter den tidigare industriverksamheten, exteriörens upplevelsemässiga 

patina 

• Den ursprungliga fönstersättningen. Segmentbågiga, smårutiga fönster i trä, målade i 

mörkgrönt i bottenvåningen. Fönsterband med smårutiga fönster vid takfoten.  

• Originalfönster i trä på norra gaveln.  

• De öppna rumsvolymerna vid norra och södra gaveln. Den synliga konstruktionen 

med stomme och takbjälkar. Traversen i det norra gavelrummet.  

Hela byggnaden bedöms som särskilt värdefull enligt PBL 8:13. 

 

 
Turbinhallens norra och östra fasader.  
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Turbinhallen sedd från entrétorget.  

 

 

Betongpelare och tegelmur ger fasaden sin rytmik. Garageöppningen och det glasade trapphuset är sentida tillägg.  

 



  25 (35) 

 

De putsade betongpelarna och tegelmuren visar byggnadens konstruktion.  

 

 

Turbinhallen sedd från sydväst, på platsen för den rivna kraftcentralen.  
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Västra fasaden som byggdes om 2015-2017. 

 

 

Den öppna rumsvolymen vid norra gaveln som visar byggnadens konstruktion och rymmer den bevarade traversen. 
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Pumpprovningen 
Byggnaden som kallas pumpprovningen hör till den första utbyggnadsetappen från 1896 när 

turbinfabriken etablerades vid Järla sjö. Byggnaden uppfördes i tidstypisk industriarkitektur 

med röda tegelfasader samt stora fönster och lanterniner för att maximera ljusinsläppet. 

Förutom provningsrum rymde byggnaden även bland annat kraftcentral som levererade el 

till industriområdet, snickarverkstad och gjuteri. Av säkerhetsskäl placerades byggnaden i 

utkanten av industriområdet. Under åren då industriverksamheten pågick anpassades 

byggnaden till nya verksamheter, den byggdes om och fick tillbyggnader. Exempelvis 

byggdes gjuteriet om till ett ångpannerum när ett nytt och större gjuteri uppfördes 1917 i 

norra delen av industriområdet. 

 

Ändringar som idag är karaktärsskapande är bland annat de annorlunda utformade fönstren 

på norra långsidan. 1929 sattes överdelen på dessa fönster igen och försågs med 

ventilationsöppningar där avgaserna från råoljemotorer som nu började testas i denna del av 

lokalen leddes ut. På ett av fönstren mot söder finns i sin tur en så kallad rusningstrumma 

från början av 1950-talet där man provade bland annat turbiner i överhastighet. Byggnadens 

nuvarande takutformning och taktäckning med korrugerad plåt tillkom efter nedläggningen 

av industriverksamheten på 1960-talet. Då har även lanterninerna satts igen.  

 

Omvandlingen av Järla sjö från industriområde till bostäder och andra verksamheter i 

början av 2000-talet innebar för pumpprovningen att ångpannerummet och gjuteriet i 

byggnadens östra del revs. Byggnaden förkortades på så sätt med ca en fjärdedel och en 

passage skapades mellan pumpprovningen och turbinhallen. En tidigare innervägg gjordes 

om till en ny fasad mot öster. I övrigt har de röda tegelfasaderna i kryssförband lagats och 

kompletterats med återanvänt tegel och nytt handslaget tegel med stor varsamhet. Fönstren 

har renoverats. Invändigt gjordes en ombyggnad som lämnade få synliga spår kvar av 

tillverkningen. 

Kulturhistoriskt värde 

De rivningar och andra ändringar som gjorts i samband med omvandlingen av 

industriområdet har framför allt haft en negativ påverkan på byggnadens teknikhistoriska 

värde och förståelsen av dess betydelse för tillverkningsprocessen inom 

industrianläggningen. När det gäller byggnadens exteriör har den trots förändringarna 

behållit sin tidstypiska karaktär för en industribyggnad från sekelskiftet 1900. De 

arkitektoniska värdena finns därför fortfarande kvar och byggnadens utformning och de 

bevarade tekniska detaljerna kan fortfarande berätta om industritillverkningen. De 

karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Byggnadens form och volym som är typisk för en verkstadsbyggnad från sekelskiftet 

1900, en låg och långsträckt länga 

• De två bevarade flyglarna berättar att byggnaden har haft olika funktioner som 

funktionsmässigt har hört samman 

• Tung, murad sockel av sten och nubbsten 
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• Fasader i tidstypisk industriarkitektur, murade av rött tegel i kryssförband med 

mönstermurning, taklister och markerade fogar. Murpelare, utformade som tunna 

lisener som skjuter ut något från murverket och delar upp fasaden. 

Fönstersättningen.  

• Segmentbågiga fönster med typisk industrikaraktär med smäcker järnkonstruktion, 

målade i grått 

• Spåren efter den tidigare industriverksamheten, exteriörens upplevelsemässiga 

patina 

• De delvis igensatta fönstren mot norr 

• Rusningstrumma i det västligaste fönstret på södra långsidan, för provning av 

turbiner i överhastighet. 

• De flacka sadeltaken 

Hela byggnaden bedöms som särskilt värdefull enligt PBL 8:13. 

 

 
Fasad mot norr. Fasadutformning med mönstermurning och de stora järnfönstren är karaktäristiska för en verkstadsbyggnad 

från sekelskiftet 1900.  
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Västergaveln och del av fasaden mot norr. De delvis igensatta fönstren tillkom vid en ombyggnad på 1920-talet.  

 

 

Pumpprovningen, byggnadens västergavel och del av södra fasaden med den tunga stensockeln och rusningstrumman i fönstret.  
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Södra fasaden med de två flygelbyggnaderna  

 

 

De två flygelbyggnaderna sedda från sydost.  
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Murverket med rött tegel i kryssförband och markerade fogar är tidstypisk och karaktärsskapande för industribyggnader från 

sekelskiftet 1900-talet. Patinan i det gamla teglet är viktig för förståelsen av byggnadens tidigare användning.  
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F d industribyggnad vid Winborgs fabrik 
Ett annat industriföretag som etablerade sig i Järla sjö var J Widerqvists Läder- och 

Remfabrik som senare bytte namn till Järla Läder- och Remfabrik. Fabriksområdet anlades 

år 1888 intill Järlasjön, väster om turbinfabriken. 1925 togs byggnaderna över av AB Th 

Winborg & Co som startade en tillverkning av ättika, såser, senap mm. De Lavals 

turbinfabrik förvärvade industriområdet 1952. Huvudbyggnaden vid sjön byggdes om till 

verkstadslokaler, medan en mindre industribyggnad närmast turbinfabriken blev kontor. 

Vid ombyggnaden byttes bland annat samtliga fönster till tidstypiska 50-talsfönster och 

byggnaden fick takkupor.  

I senare tid har kontorsbyggnaden fått en mindre tillbyggnad mot norr och tegelfasaderna 

har putsats i en ljus kulör. Idag används byggnaden som förskola och lågstadieskola.  

Kulturhistoriskt värde 

Genom ombyggnaden på 1950-talet och de senare ändringarna har byggnaden förlorat en 

stor del av sin äldre industrikaraktär. Det är främst formen och volymen och några bevarade 

byggnadsdetaljer som visar dess tidigare funktion. Den har också ett kulturhistoriskt värde 

som en av de äldsta industribyggnaderna i Järla sjö. Karaktären kan med fördel förstärkas i 

samband med framtida förändringar. De karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna 

är:  

• Byggnadens form och volym, förutom tillbyggnaden 

• Takets form förutom takkuporna, takvinkeln, takmaterialet, äldre skorstenar 

• Den regelbundna fönstersättningen 

• De ursprungliga fönstren på gavelröstepartierna 

• Bevarade fasaddetaljer såsom takfotslisten och de markerade gavelröstena, 

ventilationsgallren vid takfoten och den igensatta fönsteröppningen på östra gaveln 

som visar de ursprungliga fönsterformerna.  
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Byggnaden sedd från sydväst. 

 

 
Byggnaden sedd från sydost. Den igensatta fönsteröppningen visar de ursprungliga fönsterformerna.  
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Kontorshus till Winborgs fabrik 
Denna lilla byggnad hör till den ursprungliga industrianläggningen som uppfördes för 

läderfabriken år 1888 och fungerade ursprungligen som kontor. Den har en säregen karaktär 

med sin högsmala form, höga sockelvåning av murad, tuktad natursten med markerade 

fogar, enkelt utformad tegelfasad, murad i kryssförband och ursprungliga fönster. 1955 fick 

den en tillbyggnad mot den tidigare fabriksbyggnaden som då byggdes om till kontor. 

Idag används byggnaden som förskola och lågstadieskola, tillsammans med den större 

fabriksbyggnaden i söder.  

Kulturhistoriskt värde 

Den lilla kontorsbyggnaden utgör en betydelsefull del i industrimiljön vid Järla sjö. 

Byggnaden är den äldsta bevarade i området och har behållit sin ursprungliga karaktär väl. 

De karaktärsskapande egenskaperna eller värdebärarna är:  

• Byggnadens högsmala form 

• Takets form, takvinkel och takmaterialet, äldre skorstenar 

• Den höga sockeln av tuktad natursten med markerade fogar 

• Tegelfasaden, murad i kryssförband 

• Bevarade fasaddetaljer såsom takfotslisten och de markerade gavelröstena, 

ventilationsgallren 

• De ursprungliga fönstren i trä, målade i mörkrött 

• Tillbyggnadens höga sockel av tuktad natursten med markerade fogar 

 

Hela byggnaden bedöms som särskilt värdefull enligt PBL 8:13. 

 

 

Kontorsbyggnaden sedd från norr 
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Kontorsbyggnaden sedd från söder 

 

 

 

 

 

 

 


