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ANLÄGGNINGAR I MARK, FINNBODA VARV
Syfte
I föreliggande arbete värderas den kulturhistoriska halten i de befintliga anläggningar i mark
och vid vatten som finns på Finnboda fd varvsområde. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag
som underlättar avvägningen mellan bevarandets omfattning och beställarens möjlighet till
bevarande. Tyngdpunkten ligger på de anläggningar som tidigt identifierats som möjliga och/
eller önskvärda att bevara. Dessa bedömningar har gjorts genom diskussioner utifrån ombyggnadsförslag i parallell arkitekttävling, antikvarisk förundersökning, kvalitetsprogram för Nackas
norra kust och därpå följande detaljplaneprocess. I samrådshandling till detaljplan för Sicklaön
37:41 m fl har detta konkret resulterat i q-märkningar av kranbana (x) och stapelbädd Q1.

Avgränsning
Det undersökta området utgör en del av det sammanhängande riksintresseområdet längs Nackas norra kust. De markbundna anläggningarna som behandlas i denna undersökning återfinns
på det av HSB ägda område som i stora drag överensstämmer med den utbredning Finnboda
varvs produktionsdel hade.
Samma bokstavsbeteckningar som användes i den antikvariska förundersökningen Finnboda
varvsområde i Nacka används på anläggningarna i denna rapport. Anläggningarna är möjliga
att identifiera på situationsplan utifrån dessa bokstavsbeteckningar. I rapporten behandlas stapelbäddarna (Q1 och Q2), kajer och hamnytor (R), kran och kranbana (S), utskjutande kaj, kran
och kranbana (T), utskjutande kaj, kran och kranbana (U), kranbana (X) och kranbana (Y).
Däremot behandlas inte de anläggningar där beslut redan fattats om rivning - utskjutande kaj,
kran och kranbana (V), körbanor till flytdockor (Z), plåtgård travers och kranbana (Å).

Karaktäristik av det fd varvsområdet
Varvets karaktär har sedan dess start 1874 bestämts av områdets topografi och den verksamhet
som bedrivits där. Genom ett trångt pass i förkastningsbranten var farleden lättillgänglig från
landsidan varför platsen var lämplig att anlägga ett varv på. Det växande varvets behov av nya
ytor har kontinuerligt resulterat i att bergsmassor sprängts bort, att stränderna fyllts ut till kajer
och att nya varvsbyggnader förlagts allt längre från vattnet i dalgången söder om förkastningsbranten.
Bebyggelsestrukturen på varvsområdet är också en följd av varvsindustrins natur; dels den ordning i vilken ett nytt fartyg byggdes, dels formerna för hur fartygen reparerades. Dessa faktiska
behov genererade ett för den tidiga industrialismen typiskt byggnadsskick som utmärks av
enkelhet och ändamålsenlighet. I de fall svaret på nya behov var nya byggnader kunde det leda
till att befintliga byggnader antingen revs, byggdes om eller byggdes till. Detta har resulterat i
byggnader och anläggningar vars utformning i stor utsträckning har dikterats av dess funktion
och konstruktion; ett slags ingenjörskonst.
De till vattenrummet anknutna anläggningarna som hamnbassänger, kajer, kranspår, kranar, stapelbäddar och stora ytor för hantering av material är i dag starkt miljöskapande faktorer. Dessa
anläggningar förnyades eller maskiner anskaffades allt eftersom nya behov uppstod. Maskinparken och anläggningarna hör, i sina fysiska delar, inte till de äldsta lämningarna men som företeelse är de av avgörande betydelse för att området skall bibehålla något av sin varvskaraktär.
I samband med att varvet lades ned försvann mycket av den materiel som tidigare, inte minst
genom sin stora skala, fungerat starkt miljöskapande - fartyg längs kaj och i dockor, flytdockor,
kranar etc. Under varvsdriftens senare år upptog de stora flytdockorna med fartyg under byggnad både stor vattenyta och stor volym: så stor att kustlinjen väsentligt förändrades när dessa
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volymer avlägsnades. Varvsbebyggelsen har tidigare, till stora delar, dolts av dessa anläggningar.
Det som i dag återstår av Finnboda varv utgörs således av det som var varvets markbundna del.
Varvets nedläggning har inneburit en avgörande scenförändring med avseende på kustlinjen,
den fysiska miljön och hur varvet presenterar sig mot vattnet.
I dag präglas det f d varvsområdet främst av den förnyelse det genomgick under 1940- och
1950-talen. Karaktäristiskt är den genomgående grova industriella karaktären och den oregelbundna planen där verkstadshallar, traverser, kranar, kajer etc ordnats efter strandlinjens
sträckning, bergsidornas begränsning och stapelbäddarnas riktningar.

Kulturhistoriskt värde
Kvaliteter
Det är samspelet mellan kajområdet med dess anläggningar och bebyggelsen som konstituerar
varvsområdets kulturhistoriska värde. Varvsområdets komplexa karaktär uppvisar en variationsrikedom med avseende på byggnader och anläggningar. Bebyggelsen är en spegling av ständigt nya produktionsbetingade behov.
Som historiskt dokument ligger områdets värde i dess industri- och teknikhistoriska lämningar.
Varvsområdet representerar även mer undflyende upplevelsevärden; dels som symbol för en
näring som spelade en viktig roll med avseende på samhällsekonomi och arbetsmarknad i
Sverige under 1900-talets första hälft, dels dess otvetydigt miljöskapande värde vid inloppet till
Stockholm.
Värdering
Området står nu inför en förvandling från tung mekanisk industri till ett område för fritid, verksamheter men framförallt för boende. Graden av bevarande är en övning i det möjligas konst, en
balansakt mellan det kulturhistoriskt önskvärda och det ekonomiskt försvarbara.
Verktyget för denna värdering är en enkel klassificering i två nivåer där värde 1 kan utläsas som
”bevarande av högsta vikt för bibehållen varvskaraktär” och värde 2 kan utläsas som ”bevarande
angelägen för bibehållen varvskaraktär”. Dessutom har nivån ”bevarande inte angeläget” tilllämpats i ett fall. Båda värdenivåerna innebär att objektet har ett kulturhistoriskt värde. Värde
2 skall således inte uppfattas som att rivning eller avlägsnande är acceptabel utan noggrannt
övervägande.
I samband med inbjuden arkitekttävling 1997 lades områdets huvudsakliga planidé fast. Detta
innebar oundvikligen att vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar redan då
helt eller delvis tänktes bort. Utskjutande kaj och kranbana (V), del av kranbana (Y), körbanor till
flytdockor (Z) och plåtgård, travers och kranbana (Å) får ge plats främst för bostadshus. V, Y och
Å representerar värde 2 medan Z saknar värdering.

Restaurering - etik och metoder
Graden av bevarande har nyanser i den meningen att vissa av anläggningarna tål att delar tas
bort eller att de på annat sätt modifieras utan att det kulturhistoriska värdet påtagligt minskar.
Skälen till detta kan sammanhänga med trivsel, förvaltning, säkerhet eller dylikt. Ett resonemang förs kring vilka åtgärder som är tänkbara för varje enskild anläggning. Detta kan tjäna som
utgångspunkt vid den slutliga utformningen.
Tidens tand och spår som visar att anläggningen levt med sin tid utgör en viktig del av det
kulturhistoriska värdet. Både kranbanor och kranar har en patina som till stor del kan bibehållas. Givetvis måste tekniskt underhåll utföras i en sådan omfattning att betong, stål mm säkras.
Men eftersom denna utrustning inte skall återfå sin ursprungliga funktion behöver samma höga
tekniska krav inte ställas när konstruktionen i framtiden bara skall bära sig själv. Mot denna bakgrund är det av vikt att eventuell teknisk besiktning och därpå följande kostnadsberäkning för

4

underhåll sker utifrån detta synsätt. Bevarandeåtgärder för kranar som eventuellt skall sparas är
en fråga som måste diskuteras vidare i syfte att nå en balans mellan nyskick och en acceptabel
grad av patina.
Kontrasten och samspelet mellan de slitna varvsanläggningarnas patina och den sofistikerade
moderna arkitekturen och landskapsarkitekturen kommer att ge området ovärderliga mervärden.

Finnboda varv på 1970-talet då bla oljeborrplattformar konstruerades.
I förgrunden stapelbädd Q1 med kranbana X till höger. Källa: Finnboda
varvs arkiv i Föreningen Stockholms företagsminnens arkiv
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Finnboda, situationsplan, 1997.
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Q1 Stapelbädd
Bakgrund
Den större stapelbädden, Q1, har samma läge som den första slipen på Finnboda hade.
Förändringar
Stapelbädd Q1 har kontinuerligt förändrats, växt och till slut fått den utformning den har i dag.
Stapelbädden kantas av kranbanorna X och Y. De senaste förändringarna genomfördes vid
1970-talets början.
Karaktäristik
Bädd Q1 består av ett från Svetshallarna F och K ut och ned i vattnet sluttande plan. Det sluttande planet i mark är gjutet av betong. I dess mitt som står för fartygskölen löper strängar av betong som mycket låga murar. På ömse sidor finns upplagsytor med stålrester i betongen: detta
är sannolikt rester efter infästningen eller foten för bäddens stolpar. Mot kranbana (X) finns en
skärning med ståltrappor. Mellan betongsträngarna i mitten har fyllnadsmassor tippats och en
plattform har fyllts ut i bäddens norra del. Bäddens ursprungliga betongyta har asfalerats över
på flera ställen. I dess botten leder skenor av trä och metall ned i vattnet som en fortsättning
på betongsträngarna. Stapelbädden kantas av kranbanor. Tillsammans utgör dessa en mycket
starkt karaktärsskapande faktor på varvsområdet.
Kulturhistoriska kvaliteter
Stapelbädden representerar ett högt kulturhistoriskt värde. Viktiga kvaliteter är det avgränsade
vattenrummet och de från svetshallarna sluttande planet. Stapelbädden tydliggörs av de omgivande anläggningarna som kajer, kranspår och omgivande byggnader.
Värdering, prioritetsordning
Q1, Stapelbädd 1, värde 1 (förklaring se sid 3). I samrådshandling till detaljplan för Sicklaön 37:41
m fl har stapelbädd Q1q-märkts.
Resonemang kring åtgärder
Fyllnadsmassor och skräp avlägsnas från stapelbädd Q1medan betongsträngarna bibehålls.

Stapelbädd Q1. Fotomontage.
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Kranbana X och Y.

Skenor i trä och metall leder ner i vattnet som en fortsättning
på betongsträngarna i stapelbäddens mitt (Q1).
Stålrester i betong efter infästning eller foten för
stapelbäddens stolpar (Q1).

Stapelbäddens (Q2) fortsättning ut i vattnet under
kranbana U.

Strängar av betong i stapelbäddens mitt (Q1).
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Eventuellt avlägsnas sentida asfaltskikt för att få fram ursprungligt betongytskikt. Längs stapelbäddens västra långsida och delvis i stapelbädden skall ett flerbostadhus byggas. Detta
innebär en påverkan på stapelbädden men större delen av den kommer att finnas kvar som
en stor sluttande gård framför huset. De låga betongsträngarna kan fungera som låga murar
mellan vilka tex gräs och/eller stapelbäddens betongbotten kan finnas. Betongsträngarna kan
tas av där gångvägar anläggs. Den slätare ytan åt öster kan till viss del anläggas med gräs. Här
är det viktigt att man med landskapsarkitektoniska medel söker bibehålla något av stapelbäddens grova och industriella karaktär samtidigt som förgårdsmarken kan ges den intimitet som
bostadsbebyggelse kräver. I vattenbrynet mellan bädden och hamnbassängen byggs en väg.
Vägsträckningen inverkar något negativt på stapelbäddens kulturhistoriska värde . Dock saknas
alternativa lägen. Att bygga vägbana på på en stålstomme med pelare istället för på en vägbank
skulle betyda att konstruktionen blev smäckrare och att bäddens lutning bättre skulle uppfattas.
Kanske kan vägbanan placeras så att mötet mellan vatten och stapelbädd träder fram.

Q2 Stapelbädd
Bakgrund
Den mindre stapelbädden, Q2, finns också kvar intill Maskinverkstadens (A) gavel.
Förändringar
Stapelbädd Q2 byggdes vid 1920-talets början och finns ännu kvar men är dold dels under fyllnadsmassor för asfalterad körbana, dels under utskjutande kaj (U). Dessutom byggdes svetshall
(M) på den övre delen av bäddens sluttande plan. Synligt är emellertid ännu den del av bädden
som skjuter ned i vattenbrynet.
Karaktäristik
Bädd Q2 är en starkt miljöskapande faktor genom det ned i vattnet sluttande planet som tydliggörs av O f d kranbana. Vid vattenbrynet finns rester av skenor etc.
Kulturhistoriska kvaliteter
Stapelbädden representerar ett högt kulturhistoriskt värde. Viktiga kvaliteter är det avgränsade
vattenrummet och de från svetshallarna sluttande planet. Stapelbädden tydliggörs av de omgivande anläggningarna som kajer, kranspår och omgivande byggnader.
Värdering, prioriteringsordning
Q2, Stapelbädd 2, värde 1 (förklaring se sid 3).
Stapelbädden är dold och igenfylld men har trots detta ett högt kulturhistoriskt värde.
Resonemang kring åtgärder
Se Q1.
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R Kajer och hamnytor
Bakgrund
Kontinuerligt har även hamnytor och kajer byggts ut allt eftersom behovet och tonnaget på de
beställda fartygen har ökat. I dag är merparten kajer av betong.
Förändringar
Flera av kajerna byggdes på 1940-talet men betydande tillägg i form av utfyllnader och i vattnet
utskjutande pir- eller bryggliknande kajer med kranbanor har gjorts ända fram t o m 1970-talet.
Situationsplanerna från 1941, 1959 och flygfotografiet från1985 beskriver situationer och förändringar.
Karaktäristik
I dag karaktäriseras hamnområdet av en i öst-västlig riktning kontinuerligt löpande kaj från vilken tre kajer eller pirer för kranbanor skjuter ut. Den östligaste av dessa (V), eller en föregångare
till denna, fanns redan på 1930-talet. Vid denna tid låg en flytdocka vid kajen/piren. De övriga
två byggdes vid 1970-talets början och försågs med kranar och kranbanor (T) och (U). Vid dessa
låg antingen flytdockor eller fartyg.
Merparten av kajerna är av betong men i något fall är kajen stålklädd och försedd med trädäck.
Kajens västliga sträckning försågs på 1940- eller -50-talet med s k dykdalar, ett slags bryggor.
På 1970-talet fylldes hela Hästholmssundet ut i anslutning till den nya Svetshall 1.
Kulturhistoriska kvaliteter
Det kulturhistoriska värdet ligger i varvs- och hamnområdets alla samverkande element där kajer och stora ytor är viktiga faktorer pg av att de stora ytorna har en historisk bakgrund i området
i att de användes som materialupplag och för hantering vid fartygsbyggnad.
Värdering, prioritetsordning
R, Kajer och hamnytor, Värde 1
Resonemang kring åtgärder

Plåtskodd kaj.

Kaj med trädäck vid maskinverkstad.
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Kaj- och hamnytor har som företeelse ett värde motsvarande nivå 1. Givetvis varierar skicket
mellan olika delar och både underhåll och renovering är aktuellt. Vid förnyelse av kajerna bör
emellertid utgångspunkten tas i den befintliga utformningen. Hamnytorna fungerade under
varvstiden som upplagsytor varför det är viktigt för uttrycket att möbleringen är återhållsam i
uttryck och mängd.
Befintliga stålöglor och förtöjningplintar är viktiga detaljer som bevaras eftersom dessa bidrar
till att hålla kvar något av varvskaraktären.
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S Kran och kranbana
Bakgrund
Kranbanan löper längs kajen och längs maskinverkstaden. På spåret står en lyftkran byggd av
den holländska firman Demag 1951. Kranen är av typen ”Vollportal - Wippdrehkran”.
Karaktäristik
Som företeelse är kranen och kranbanan viktig för kajområdet längs maskinverkstaden.
Kulturhistoriska kvaliteter
Kran och kranbana (S) i kajområdet är tillsammans med de båda övriga kranarna i närheten ett
starkt verksamhetsanknutet industrihistoriskt inslag av stort kulturhistoriskt värde.
Värde, prioritetsordning
S, Kran och kranbana utgör värde 1.
Resonemang kring åtgärder
Krankajen är ett inslag i hamnområdet som enligt hittilsvarande planer skall omhändertagas
genom underhåll och återanvändning.
Kranen är ett stycke varvsutrustning
som givetvis kräver avsevärda insatser
vad gäller både underhåll och säkring
om den skall stå kvar på sin plats. Vid en
eventuell renovering är det ur kulturhistorisk synvinkel inte önskvärt med
renovering där nyskick eftersträvas
(se Restaurering- etik och metoder).
Bevarandeåtgärder för kranar som ev
skall sparas är en fråga som måste diskuteras vidare i syfte att nå en balans
mellan nyskick och en acceptabel grad av
patina.

Lyftkran från 1951.
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T Utskjutande kaj, kran och kranbana
Bakgrund
Den längre av de två mot norr utskjutande kajerna i väster byggdes vid 1970-talets början för att
hysa en av de två kranar som flyttades från det nedlagda Ekensbergs varv. På spåret står ännu
kranen av typen Hammerhead som konstruerades redan 1933 av krantillverkaren Hensen i Rotterdam, Holland.
Karaktäristik
Kranen är liksom en byggkran konstruerad av ett vertikalt fackverk av stål och en horisontell
kranarm med motvikt. Kranbanan är lagd på en från kajen utskjutande krankaj. Kranar (T, U)
fungerar även som landmärken för Finnboda och syns tex från Gamla stan.
Kulturhistoriska kvaliteter
Kran och krankaj i kajområdet är tillsammans med de båda övriga kranarna i närheten ett starkt
verksamhetsanknutet industrihistoriskt inslag av stort kulturhistoriskt värde.
Värde, prioritetsordning
T, Utskjutande kaj, kran och kranbana, utgör tillsammans värde 1.
Resonemang kring åtgärder
Krankajen är ett inslag i hamnområdet som enligt hittilsvarande planer
skall omhändertagas genom underhåll och återanvändning.
Hammerheadkranen är ett stycke
varvsutrustning som givetvis kräver
avsevärda insatser vad gäller både
underhåll och säkring om den skall
stå kvar på sin plats. Vid en eventuell
renovering är det ur kulturhistorisk
synvinkel inte önskvärt med renovering där nyskick eftersträvas
(se Restaurering- etik och metoder).

Lyftkran från 1933.
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U Utskjutande kaj, kran och kranbana
Bakgrund
Den kortare av de två mot norr utskjutande kajerna i väster byggdes vid 1970-talets början för
en av de två kranar som flyttades från det nedlagda Ekensbergs varv. På spåret står ännu kranen
av typen Hammerhead som byggdes redan 1933 av krantillverkaren Hensen i Rotterdam, Holland.
Karaktäristik
Kranen är liksom en byggkran konstruerad av ett vertikalt fackverk av stål och en horisontell
kranarm med motvikt. Kranbanan är lagd på en från kajen utskjutande krankaj.
Kulturhistoriska kvaliteter
Kran och krankaj i kajområdet är tillsammans med de båda övriga kranarna i närheten ett starkt
verksamhetsanknutet industrihistoriskt inslag av stort kulturhistoriskt värde.
Värde, prioritetsordning
U, utskjutande kaj, kran och kranbana utgör tillsammans värde 1.
Resonemang kring åtgärder
Krankajen är ett inslag i hamnområdet
som enligt hittilsvarande planer skall omhändertagas genom underhåll och återanvändning.
Hammerheadkranen är ett stycke varvsutrustning som givetvis kräver avsevärda
insatser vad gäller både underhåll och
säkring om den skall stå kvar på sin plats.
Vid en eventuell renovering är det ur kulturhistorisk synvinkel inte önskvärt med
renovering där nyskick eftersträvas
(se Restaurering- etik och metoder).

Lyftkran från 1933.

14

X Kranbana
Bakgrund
Vid varvets modernisering 1959 inköptes två 78 m höga lyftkranar med en lyftkraft på 40 ton
vardera. Dessa avlägsnades från platsen vid 1990-talets början men den långa kranbana av stålfackverk som byggdes för kranarna finns ännu kvar.
Förändringar
- I sen tid har ett stycke av banans fackverkskonstruktion avlägsnats så det har uppstått ett brott
på banan.
Karaktäristik
Kranbanan löper parallellt med stapelbädden, på dess östra sida. Närmare land bärs banans räls
av två parallellställda betongväggar men där den löper vidare ut över kajen och vattnet utgörs
den av en fackverkskonstruktion av stål som ligger på betongpelare. Under banan är det möjligt
att köra fordon mellan betongväggarna och vidare ned på kajen.
Kulturhistoriska kvaliteter
Kranbanan är starkt rumsbildande genom sin konstruktion, storlek och längd dessutom understryker den stapelbäddens läge och funktion. Kranbanan i anslutning till stapelbädden där
fartyg byggdes är tillsammans med denna ett starkt verksamhetsanknutet industrihistoriskt
inslag av stort kulturhistoriskt värde. Banan utgör dessutom en tydlig länk mellan svetshall via
stapelbädd till hamnbassäng och farled.
Kranbanans värden ligger i dess längd och överkantens nära nog obrutna sekvens; i horisontalitet som samspelar med att markplan faller undan och att betongmuren blir högre ju närmare
vattnet man kommer.
Värde, prioritetsordning
X, Kranbana, Värde 1
I samrådshandling till detaljplan för Sicklaön 37:41 m fl ärkranbana(X) q-märkt.

Resonemang kring åtgärder
Kranbanans storlek och kraftfulla konstruktion med armerad betong och stålfackverk konstituerar till stor del dess kulturhistoriska värde. Detta utgör på samma gång ett hot mot dess
existens pga höga underhållskostnader. Bevarandeåtgärder för de delar av kranbanan som som
skall sparas är en fråga som måste diskuteras vidare i syfte att nå en balans mellan nyskick och
en acceptabel grad av patina.
Vissa delar av kranbanan är emellertid problematiska med avseende på personsäkerhet i ett bostadsområde. Detta gäller främst passagen med betongväggar på ömse sidor, där dessa är som
högst. Mot denna bakgrund skisserar vi ett principförslag (landskapsarkitekter ocharkitekter
konsulteras) där den fysiska utformningen är nästa fråga.
Vårt förslag till åtgärder är att fackverkskonstruktionen med betongpelare bibehålls intakt, men
att den träpanel som fyllts i ett fack med träpanel avlägsnas liksom det tak av trä som återfinns
nära gränsen mellan fackverk och betongmur.
Ingrepp i fackverket bör om möjligt undvikas när vägbanan dras under kranbanan. Att ta bort
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något av den träbelagda kajen bör undvikas. Risken är att de vattennära ytorna blir mer ogästvänliga.
Under förutsättning att den östra muren (mot berget) bevaras så gott som intakt, kan ett friare
förhållningssätt vara möjligt när det gäller den västra muren. Kranbanans horisontalitet eller
överliggare bör vara obruten men flera öppningar kan tas i muren. Behovet är sannolikt som
störst i norr där muren är som högst. Öppningarna bör vara oregelbundet placerade och bör
ha mått som sinsemellan är olika. Bevarade muravsnitt skall ha ett så stort mått så de upplevs
som mur och inte som pelare. Syftet med dessa anvisningar är att ändringarna skall vara möjliga
för betraktaren att läsa som nytillskott och inte som ursprungliga samtidigt som den håltagna
muren även i fortsättningen skall upplevas som en mur.
Den östra muren är möjlig att korta i norra änden om detta skulle krävas för att förbättra kontakten mellan stapelbädd och hamnyta.

Till vänster: Kranbana av stålfackverk på betongpelare.
Till höger: Kranbanans
sträckning ut i vattnet.

Kranbana Y och X kring hamnbassäng.
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Y Kranbana
Bakgrund
Vid 1970-talets början inköptes en bockkran: dels anpassades denna efter den befintliga kranbana (X) där dess ena benpar placerades, dels nyttjades ytterligare en kranbana med ett spår där
kranens andra benpar placerades. Det är denna bana med enkelräls som här avses.
Kranbana (Y) tillkomstår är osäkert.
Karaktäristik
Kranbanan är gjuten av armerad betong med kraftiga betongpelare som skjuter ned i stapelbäddens vatten.
Kulturhistoriska kvaliteter
Kranbanan representerar ett sent skede i Finnbodas industriella utveckling.
Värde, prioritetsordning
Y, kranbana, Värde 2
Resonemang kring åtgärder
Platsen för kranbanans del på land rivs. Det är önskvärt att den del som sticker ut i vattnet bibehålls som en inramning till hamnbassängen.

Kranbana Y.
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