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Stadsdel Börjetull Fastighet LUTHAGEN 3:1

Kvarter Cementgjuteriet Adress Hällbygatan 27

Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10

Särskilt värde-
full, PBL 3:12

Synnerligen märklig
KML 3.kap

Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala-Enköpings

1 Kontor 1960-tal Järnvägs AB

2- 4 Betongfabrik 1970-tal, tillbyggd omkr 1980 Nuvarande företag AB Uppsala Cementgjuteri

5 "Snickarboden" troligen 1912 Bransch Lervaruindustri, betong

6,  7 F d lokstallet, 1912, ombyggt  1930-tal Nuv. användning Betongtillverkning, lager för

8,  9 Cementfabriken 1943, utbyggd 1952 cementvaror, verkstäder m  m

10, 11 Betongstation 1957, utbyggd omkr 1960

12, 13 Förråd 1950-60-tal

Situationsplan Skala 1:3000

Lokstallet från norr. Till höger hus 6, som har ursprungligt tak samt sex originalfönster och en dörr (skymd). De är
typiska för 1900-talets första decennium, liksom den spritputsade fasaden. Hus 7 har likadan puts, men form, takvinkel
och fönster är resultatet av en ombyggnad i funkisstil för att rymma större fordon. I grusplanen anas vändskivans plats.

Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt

Synliga värden: Arkitektur 6, 7

Byggnadsteknik och material

Ursprunglighet

Miljövärde - stadsbild

Dolda värden: Företagshistoria

Branschhistoria

Arbetslivshistoria

Traditions- och symbolvärde 5, 6, 7

Arkitektur Halva lokstallet har ursprungsprägel, dvs jugend. Andra halvan byggdes om på

1930-talet till funkis. Betongstationernas exteriörer är  funktionalistiska: lådform-

ade huskroppar med flacka tak, fönsterband, avsaknad av dekor, väggar (delvis) av

lätta skivmaterial. Den nya stationen har även drag av strukturalism: byggnader med

olika funktion har olika färg. Kontoret är en 60-tals enplansvilla med gavelingång.

Byggnadsteknik

och material

Snickarboden är ett trähus med traditionellt utseende, locklistfasad och några

gamla fönster. Taket är dock täckt med betongpannor som säkerligen tillverkats här.

Lokstallet har fasadputs, tegeltak och enstaka fönster med tidig 1900-talskaraktär,

trots ändrad användning och om- och tillbyggnader. Den gamla cementfabriken

har en traditionell putsfasad med tätt placerade murpelare. Den gamla betongsta-

tionens fasad är nedtill i slätputs, upptill i fibercementskivor (Eternit). De låglutande

taken är till största delen täckta med papp.

Vy mot väster från nya betongstationen. Närmast taket på hus 4. Till höger hus 11, bakom detta Snickarboden 5. Det
ursprungliga stickspåret gick mellan dessa hus till lokstallet (skymt av hus 10, den gamla betongstationens torn).
Enköpingsjärnvägens banvall skymtar bland buskarna bakom hus 5. I tornet ses tre byggnadsetapper. Den lilla grå
delen till höger är från 1957. 1958-59 breddades det åt vänster, och i början av 60-talet fick det nuvarande höjd.
Ursprungligen gick långa transportband från marknivån upp till tornets övre del. Till vänster om 10 ses cementfabriken 8.
Längre bort till vänster står förråd 13 helt  i korrugerad plåt.
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Miljövärde Anläggningen ligger nära ett bostadsområde, men skärmas av från detta av en rad

stora lövträd. Den nya betongstationens torn är ett markant blickfång, medan den

åldrande gamla betongstationen är något blygsammare.

Anläggningen har en tydlig karaktär av processindustri, som omges av ett rikhaltigt

varulager. Den utgör en betydelsefull övergång mellan en bostadsstadsdel ("Yttre

Luthagen/Stabby") och en stadsdel med arbetsplatser inom kategorierna industri,

verkstad och handel (Librobäck).

Företagshistoria Verksamheten startade 1 9 1 9  i industriområdet vid Svartbäcksgatan/Fabriksgatan.

Tillverkningen av cementrör, cementtegel m m utvidgades 1 9 3 4  med en fabrik vid

Kungsängstull. 1 9 4 2  köptes den nuvarande tomten med Enköpingsbanans lokstall.

Det hade blivit överflödigt sedan SJ köpt in järnvägen på 30-talet. Hela verksamheten

flyttades hit, och man hade 1 9 4 9  32 anställda. Järnvägens stickspår användes flitigt.

Företaget utvidgade verksamheten med ett antal grustäkter norr om staden. 1 9 5 7

byggde man en station för framställning av färdig betong. Under en expansiv period

på 50-60-talen byggdes den ut, och man hade som mest 120 anställda. Rörproduk-

tionen överflyttades till det delägda Alfa Rör AB, numera Meag VA-system AB, men

bedrevs fortfarande på fastigheten. 1968-69  köpte man det nedlagda Vaksala-Eke

Tegelbruk, och startade där licenstillverkning av Leca-produkter. På 1 9 7 0 -talet

byggdes en större betongstation. I dag är produktionen koncentrerad till fabriks-

betong från den nya stationen, med 5 anställda. Meags produkter lagras på området.

Ända sedan bolaget bildades 1936 har samma familj funnits med som delägare,

senare som huvudägare och i företagets ledning. Under flera decennier vid mitten av

1900-talet leddes företaget av kvinnor, vilket var ovanligt i denna bransch.

Den nya betongstationen från söder. Från vänster byggnad nr 4, 3 (tornet) och 2.
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Branschhistoria Om man bortser från att kvinnor länge stod i ledningen för företaget, så är det ganska

typiskt för branschen. Det har dels påverkats av konjunkturerna i byggsektorn, dels

följt med i den industriella utvecklingen. Först en mycket blandad och till stor del

manuell tillverkning för en lokal marknad, sedan ett standardiserat sortiment komplet-

terat med halvfabrikat som "färskvara", slutligen helt inriktad på halvfabrikatet dvs

färdig betong.

Traditions- och

symbolvärde

De äldsta byggnaderna är, tillsammans med Norra stationen, de enda som återstår  i

Uppsala som byggts för Enköpingsjärnvägens behov. Banan var i bruk1912-79.

Av de tre lokstall som funnits i Uppsala återstår endast detta samt SJ:s yngsta stall i

Boländerna.

Betongstationernas torn kan sägas symbolisera den moderna byggteknikens

viktigaste råvara - betongen.
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