
Kultur och mat tar plats
i skyddad industrilokal



I februari 2018 öppnade verksamheten Slakt- 
kyrkan i en före detta industribyggnad på  
Rökerigatan i Slakthusområdet i södra Stock-

holm. Stockholms stad har renoverat och utvecklat 
lokalerna, där hyresgästen erbjuder kulturaktivi-
teter i form av filmvisningar, klubbkvällar, utställ-
ningar, konserter, företagsevent och, från och med 
hösten 2018, även restaurangverksamhet. 
 En av initiativtagarna är fastighetskontoret, 
som inom ramen för EU-projektet GrowSmarter har 
rustat upp de kulturskyddade lokalerna till en hållbar- 
hetsstandard som motsvarar nybyggda hus och 
samtidigt anpassat en industribyggnad som länge 
stått tom till kommersiell verksamhet. 
 Under 2014 tog miljöförvaltningen i Stockholms 

stad kontakt med fastighetskontoret och Stockholms- 
hem för att starta ett gemensamt pilotprojekt inom 
ramen för GrowSmarter, ett EU-projekt där Stockholm 
och ytterligare sju städer i Europa samarbetar med 
miljöteknikföretag för att testa och utveckla smarta 
lösningar för hållbar urban tillväxt. 
 Först och främst med målet att öka energi- 
effektiviseringen, minska klimatpåverkan och 
samtidigt skapa fler arbetstillfällen med hjälp av 
smarta tekniklösningar inom energi, infrastruktur 
och transporter. Men också för att göra städerna 
mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. 
 Till pilotprojektet valde Stockholms stad och  
fastighetskontoret ut en industribyggnad utan  
verksamhet i södra Stockholm. Byggnaden, som 

Kulturskyddat slakthus blir lokal 
för kultur och restaurang
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historiskt fungerat som rensstuga ligger i det så 
kallade Slakthusområdet, ett område som inom 
loppet av några år ska omvandlas från industri- 
område till levande stadsdel med lägenheter,  
kontor, skola, förskolor och parker.
 – De aktuella lokalerna byggs om för ändrad 
användning, från industribyggnad till kommersiell 
lokal, helt i enlighet med den kommande detalj- 
planen, säger Royne Julin, projektledare på fastig-
hetskontoret. 

Smarta tekniska lösningar
Målet med det aktuella projektet var att hitta smarta, 
kostnadseffektiva och skalbara tekniska lösningar 
för hur den gamla rensstugan, och på sikt även  
andra före detta industribyggnader, ska kunna 
rustas upp och utvecklas till en standard för håll-
barhet som motsvarar kraven på dagens nybygg-
nationer. 
 Det handlar inte minst om tekniska lösningar 
som energieffektiva fönster, solskydd och solceller 

med batterilagring, tilläggsisolering av vind, botten- 
platta och yttertak, säkerställning av tätheten på 
klimatskalet, ny undercentral, energieffektiv belys- 
ning och pumpar samt bergvärmepump och lokal-
värmenät, berättar Royne Julin, projektledare på 
fastighetskontoret.
 – Men vi har inte varit på jakt efter den allra  
senaste spjutspetstekniken, säger han. Det har  
snarare handlat om att använda etablerade tekniska 
lösningar som ligger långt framme, åtminstone i ett 
europeiskt perspektiv, och som är möjliga att testa 
och genomföra i en sån här typ av kulturklassad 
före detta industribyggnad. 

Stora kulturhistoriska värden
Därmed inte sagt att projektet har saknat utma-
ningar. Till exempel har underhållet av lokalerna 
varit rejält eftersatt, eftersom huset har stått tomt  
så pass länge. Dessutom har det funnits en omfat-
tande så kallad miljöskuld i form av både asbest 
och andra föroreningar. 



Utmaningen har varit att klimatanpassa byggnaden 
utifrån dagens krav, utan att samtidigt förvanska dess 
kulturhistoriska värden.

”  Vi har inte varit på jakt efter den allra senaste spjutspetstekniken, 
säger han. Det har snarare handlat om att använda etablerade 
tekniska lösningar som ligger långt framme, åtminstone i ett 
europeiskt perspektiv, och som är möjliga att testa och genomföra  
i en sån här typ av kulturklassad före detta industribyggnad. 

 Royne Julin, projektledare fastighetskontoret.



 Men den kanske svåraste utmaningen av dem 
alla har varit att klimatanpassa byggnaden utifrån 
dagens krav, utan att samtidigt förvanska dess 
kulturhistoriska värden, som enligt Stadsmuseet är 
”synnerligen stora och motsvarar fordringarna för 
byggnadsminnen i kulturminneslagen”. 
 Eller, som plan- och bygglagen (PBL) uttrycker 
det, så ska ändringar ”utföras varsamt och med 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt med 
tillvaratagande av byggnadens kulturhistoriska 
värden”.
 – Vi har velat återställa så mycket av originalet 
som möjligt, säger Royne Julin. Men Stadsmuseet 
har också velat bevara fastighetens årsringar i 
form av löpande om- och tillbyggnader, vilket inne-
bär att vi har varit tvungna att gå väldigt varsamt 
fram. 

Solceller integrerades i glasen
Byggnadens kulturhistoriska värde har tvingat fram 
ett antal oförutsedda men intressanta lösningar.  
I stället för att byta ut de gamla englasfönstren 
som har ungefär samma utformning som de från 
förra sekelskiftet (vilket plan- och bygglagen inte 
heller skulle medge), valde fastighetskontoret att 
sätta in extra isolerande fönster i de djupa nischerna. 
För att skydda fastighetens kulturvärden valdes 
en lösning där solceller integrerades i glasen i de 
befintliga taklanterninerna, i stället för att solpane-
ler installerades på taket. Dessa celler kopplades i 
sin tur till ett batteri. Med hjälp av en så kallad  
Ferroamp är det möjligt att styra och omvandla 
strömmen från solcellerna till byggnadens elnät samt 
reglera och styra hela byggnadens elanvändning.
 En annan utmaning i projektet var själva isole-
ringen. Fastighetskontoret gav upp de ursprungliga 
planerna på att isolera väggarna invändigt, bland 
annat på grund av risken för fukt- och frostskador. 
Fastighetskontoret fick också skrinlägga de ursprung- 
liga planerna på att lägga isolering direkt under 
golvet, eftersom det inte skulle vara möjligt att 
avlägsna de enorma granitplattorna utan att 
samtidigt skada dem. I stället isolerades marken 
utvändigt. Det finns även isolering under det nya 
klinkergolvet i den stora matsalen, i en del av bjälk- 
laget i loungen och uppe på vinden. 

Kraven på ventilation ökade
En viktig del av GrowSmarter handlar om energi- 
effektivisering. Från början var det tänkt att spill-
värme skulle hämtas från Tele2 Arena. Tanken var 
att uppföra ett lokalt värmeåtervinningsnät i sam-
arbete med tre kommunala fastighetsägare. Detta 
kunde emellertid inte genomföras på grund av 
tidsbrist, och eftersom en restaurang skulle etable-
ras i lokalerna valdes i stället en lösning där över-
skottsvärmen från restaurangens kök kan hämtas 
av ett återvinningsbatteri och sedan återanvändas 

Solceller integrerades i glasen i de befintliga taklanterninerna. 



till byggnadens varmvattenproduktion. 
 Etableringen av en restaurang i byggnaden 
innebar också att kraven på ventilationen i ett slag 
ökade rejält. Lösningen blev en så kallad system- 
stratifierad ventilation, som lite förenklat innebär 
att luft skickas från taket till golvet i hög hastighet. 
Exakt hur mycket luft som skickas runt beror på hur 
många människor som befinner sig i lokalerna vid 
tillfället. 
 I ett bebyggelsehistoriskt perspektiv är en 
restaurang närmast en idealisk hyresgäst i ett hus 
med synnerligen stora kulturhistoriska värden, menar 

Stadsmuseet, eftersom den typen av verksamhet 
ger allmänheten möjlighet att vistas i lokalerna. 
 Men rent byggnadstekniskt är det inte lika 
fördelaktigt, eftersom restauranger ställer väldigt 
specifika krav på sådant som el, belysning och 
separat ventilation, konstaterar Royne Julin.
 – Det är också svårt att få ut den fulla potenti-
alen av gjorda investeringar i en så liten byggnad 
som den gamla rensstugan. En av våra viktigaste 
slutsatser är att ett sådant här projekt helst ska 
vara mer omfattande, gärna med fler hus och med 
mer blandade verksamheter. 

Från industriområde till levande stad
Slakthusområdet ska utvecklas till en blandad storstads-
mässig stadsdel. Den unika historian ska bevaras genom att 
gamla byggnader står sida vid sida med ny arkitektur.  
4 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser, handel, service  
och nya parker och torg ska tillsammans bilda det nya Slakt- 
husområdet. I området planeras även ny idrottshall, grund- 
skola, gymnasieskola, förskolor och en ny tunnelbanesta-
tion. Allt beräknas klart kring 2030. Slakthusområdet ingår 
i stadens utvecklingsprojekt Söderstaden, där även Södra 
Skanstull, Gullmarsplan-Nynäsvägen och Globenområdet  
ingår. Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs 
och nöjesknutpunkt och vara en attraktiv promenadstad.

Om rensstugan och Slakthusområdet
Stockholms kommun lät uppföra byggnaderna i Slakthus-
området under åren 1908–1912 med Gustaf Wickman som 
ansvarig arkitekt. Den på sin tid toppmoderna anlägg- 
ningen planerades med olika avdelningar, helt i enlighet 
med den tidens krav på hygien och produktionsteknik.  
Den utrustades också med den allra senaste tekniken. Till 
exempel fanns det ett kylanläggningssystem med maskineri 
för ammoniak som drevs av en avancerad ångpanne- 
anläggning. Dessutom var anläggningen, med konstruktio-
ner utförda i armerad betong och fasader i ljus kalksand-
stenstegel med strukna fogar, både arkitektoniskt och 
byggnadstekniskt nyskapande. Foto: Stockholmskällan



Målet är att ta reda på om den verkliga  
energianvändningen motsvarar de ur-
sprungliga teoretiska beräkningarna,  

vilket i praktiken går till så att L&T FM AB:s sär- 
skilda Energy Saving Center löpande övervakar  
och fjärravläser mätare i byggnaden för att kunna  
sammanställa data om sådant som fjärrvärme- 
förbrukning, elförbrukning, vattenförbrukning, 
inomhustemperatur etc. 
 Det gäller inte enbart hur mycket energi som för-
brukats utan även att lära sig när detta sker, vilket 
är minst lika viktigt för att förstå en fastighet. Detta 
sker kontinuerligt under två års tid och rapporteras 
tillbaka till både ägaren fastighetskontoret och 
hyresgästen, berättar Peter Andersson, Business 
Development Manager på L&T FM AB.
 – Det räcker inte med att byggnaden är smart 
om inte ägaren eller hyresgästen tar sitt ansvar. Du 
kan försöka spara hur mycket energi du vill, men 
om du glömmer att stänga fönstren eller släcka  
belysningen så hjälper det inte. Vi trycker också 
på att energibesparing inte är en engångsinsats. 
Det här är något som måste ske kontinuerligt och 
bevakas regelbundet. 
 I det stora hela har arbetet flutit på väldigt 
bra, konstaterar Peter Andersson, som har funnits 
till hands under hela byggprocessen för att sätta 
energifrågan i fokus och säkerställa att inget faller 
mellan stolarna.

 – Visst har det varit en utmaning att sätta in ny 
teknik i en byggnad där man inte får göra som man 
vill, säger han. Det hade varit betydligt enklare att 
uppnå stora energibesparingar i exempelvis ett 
nybygge. Men det gör bara det här projektet ännu 
mer utmanande och intressant. 

I början av 2018 invigs den före detta rensstugan i Slakthusområdet. I samma stund på-
börjar energisamordnaren L&T FM AB sitt arbete med att följa upp och optimera bygg-
nadens energianvändning. En form av kvalitetskontroll som också kommer att resultera i 
en slutrapport om GrowSmarter-projektet år 2020. 

Återvinning av Spillvärme
Överskottsvärmen från restaurangens kök kommer 
att hämtas av ett återvinningsbatteri och återan-
vändas till byggnadens varmvattenproduktion.

Slutrapporten blir klar år 2020

Energibesparing är ingen engångsinsats, säger Peter  
Andersson, Business Development Manager på L&T FM AB.



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Projektet GrowSmarter, finansierat inom ramen för EU-programmet Horisont 2020,
är ett av Europeiska kommisionens åtaganden för att utveckla urbana områden i
städerna, där målet är att främja forskning och genomföra innovativa lösningar för
utvecklingen av hållbara och miljösmarta städer.

Stockholm är en av de åtta europeiska städer som sam-
arbetar inom ramen för GrowSmarter, ett EU-projekt med 
målet att öka energieffektiviseringen, minska klimat- 
påverkan och skapa fler arbetstillfällen med hjälp av smarta 
tekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter. 
Dessutom ska städerna bli mer lättframkomliga och attrak-
tiva för invånarna. 
 I samarbete med olika miljöteknikföretag ska de tre 
demonstrationsstäderna Stockholm, Barcelona och Köln 
testa och utveckla tolv smarta lösningar för urban tillväxt. 
Städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava ska följa 
och ta del av erfarenheterna från de aktuella projekten. 
Totalt ska GrowSmarter minska energiförbrukningen och 
utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda 
områdena. Därutöver ska 1 500 nya jobb skapas i samarbete 

med miljöteknikföretagen.
 Renoveringen av den före detta rensstugan i Slakthus- 
området är ett av flera aktuella GrowSmarter-projekt i 
Stockholm. I samband med renoveringen av sex hyreshus 
från 1960-talet i Årsta testade Stockholmshem smarta lös-
ningar för att minska energianvändningen med 60 procent. 
I samma stadsdel implementerade BRF Årstakrönet flera 
olika tekniker och tjänster inom ramen för GrowSmarter för 
att visa att även moderna byggnader kan minska energi-
förbrukningen med hjälp av exempelvis vattensparventiler, 
solceller och ny adaptiv styrteknik på värmen. Därutöver 
sker enstaka åtgärder i Bromma och Farsta. 
 GrowSmarter pågår under fem år och finansieras med  
25 miljoner euro inom ramen för Horisont 2020, som är 
EU:s ramprogram för forskning och innovation. 
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Om GrowSmarter


