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Ledande inom effektivisering av 
samhällsbyggandet

Omvandla den största av de fyra gasklockorna på 
Norra Djurgården i Stockholm till ett rymdcenter! 
Platsen är fantastisk och med närhet till KTH, 
Stockholms Universitet och Karolinska Institutet 
kan ett rymdcenter bidra till att ge Stockholm 
status som universitetsstad av världsklass.

Idén kommer från arkitekt och 
tekn dr Ann Lindegren Wes-
terman. Hon bor på Lidingö 
och passerar ofta de gamla 
gasklockorna, som för många 
är en karaktäristisk del av Vär-
tagasverket. Hon fascineras av 
den största klockan och inser 
att den borde passa till något 
som har med rymden att göra.

Ann Lindegren Westerman 
tog därför i höstas kontakt 
med bland andra Sveriges 
ende astronaut Christer 
Fuglesang och presenterade 
sin idé varvid vänföreningen 
Christer Fuglesangs Space 
Center bildades.

Själv gillar han tanken med 
ett rymdcenter.

– Centret blir en viktig 
inspirationskälla för att unga 
ska söka sig till tekniska och 
vetenskapliga utbildningar. 
Forskare kan göra experi-
ment, här kan populärveten-
skapliga föredrag hållas och 
skolor kan komma hit för att 
på en spännande och verklig-
hetsanknuten plats undervisa 
inte bara om rymden utan 
även om vetenskap och tek-
nik i allmänhet, säger Chris-
ter Fuglesang och tillägger:

– Samhället har stor nytta 
av det vi kan lära av rymd-

forskningen, till exempel 
väderprognoser, naviga-
tion, materialfysik, medicin, 
biologi, universum och livets 
uppkomst.

Den stora gasklockan är 55 
meter i diameter och 95 me-
ter hög. Den har ett ratio-
nellt, tekniskt utseende och 
påminner med sin fönster-
lösa, 20-sidiga form om en 
rymdfarkost. Visionen är att 
omvandla gasklockan till ett 
forsknings- och konferens-
centrum med internationella 
forskarkontakter på univer-
sitetsnivå. Men minst lika 
viktigt är att ge allmänheten 
tillträde till centret och att in-
spirera ungdomar att studera 
teknik.

– Vi tänker oss därför en 
fast utställning som visar 
Sveriges rymdhistoria och 

Christer Fuglesangs rymd-
promenad. Besökarna ska 
kunna göra virtuella rymdre-
sor, landa på månen och fär-
das till Mars. Forskare ska 
kunna presentera sina rön 
inte bara inom rymdteknik, 
utan även inom närliggande 
områden som medicinsk 
teknik, exploatering av 
havsbotten och nanoteknik, 
säger Ann Lindegren  
Westerman.

Gasklockans höga höjd 
kan utnyttjas på ett intres-
sant sätt genom att den kan 
rymma även ett ”falltorn” 
för experimentella studier av 
tyngdlöshet.

Inte bara utställningar och 
rymdforskning ska få plats 
i Christer Fuglesang Space 
Center. Tanken är att även 
bygga bostäder för gästfors-
kare och studenter inne i gas-
klockan. Om man dessutom 
utnyttjar den intilliggande 
mindre gasklockan kan ytter-
ligare studentbostäder byg-
gas. 800 bostäder är ingen 

orealistisk siffra.  Utmaning-
en blir att få in dagsljus. Detta 
kan ske genom ett ljusschakt 
mitt i byggnaden eller genom 
att perforera fasaden och den 
vägen släppa in ljus.

– Då får man verkligen 
känslan av att vistas och bo 
i ett rymdskepp, säger Ann 
Lindegren Westerman. 

Nästa steg i projektet är att 
ta kontakt med intresserade 
byggare. Därefter kommer 
idén att presenteras för 
Stockholm Stad. Staden bör 
ha intresse av att genomföra 
projektet med tanke på att fi-
nansborgarrådet Sten Nordin 
(M), vid ett möte på Stock-
holms Byggnadsförening, 
framhöll visionen av att göra 
Stockholm till en universi-
tetsstad av världsklass, vilket 
är fullt möjligt tack vare det 
strategiska läget och närhe-
ten till ett flertal universitet 
och högskolor.

MargareTa  
reDlUND laNINge 
margareta@byggindustrin.com

Gammal gasklocka 
kan få stjärnstatus

Christer Fugle-
sang, Sveriges 
hittills ende ast-
ronaut. 

”Besökarna ska kunna göra virtuella 
rymdresor, landa på månen och färdas 
till Mars.” 
ann lindegren Westerman, tekn dr och arkitekt.

Arkitekten Ann Lindegren Westerman vill göra 
om den pensionerade gasklockan i Stockholm 
till Christer Fuglesangs Space Center.
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regeringen vill ha 
månadsrapporter
b regeringen är enig om 
att byggbranschen ska 
rapportera löner varje 
månad till skatteverket. 
Men när det gäller de 
övriga företagens rap-
portering är regeringen 
oenig.

de berättade dagens 
industri, di, den 12 mars.

näringsminister An-
nie Lööf (C) anser att 
bara byggbranschen ska 
beröras av kravet på 
månatlig rapportering 
till skatteverket. Men 
finansdepartementet går 
enligt di vidare med ett 
förslag som ska gälla alla 
företag, trots hård kritik 
från stora arbetsgivaror-
ganisationer.

Enligt di kommer 
en proposition om två 
veckor. 

grönprojekterat 
kontor
b utbildningsförvaltning-
ens nya kontor i Malmö 
är miljömärkt. Kontoret 
har även varit ett pilot-
projekt där riktlinjer för 
miljömärkning av kontor 
tagits fram. Kontoret har 
projekterats av swecos 
arkitekter i samarbete 
med Miljömärkning sve-
rige, som står bakom sva-
nenmärkningen. Kontorets 
samtliga produkters miljö-
påverkan har kontrollerats 
och nyinköpta kontors-
möbler är svanenmärkta. 
En del av inredningen från 
utbildningsförvaltningens 
tidigare kontor har återan-
vänts. Fastighetsägare är 
Wihlborgs fastigheter och 
Peab har varit entreprenör.

Sweco projekterar 
nya kraftledningar
b sweco anlitas av svens-
ka Kraftnät för projekte-
ring av tre nya kraftled-
ningar som ska förstärka 
överföringen av el från 
Forsmarks kärnkraftverk. 
uppdragen är värda 47 
miljoner kronor. swecos 
ska göra detaljplanering, 
markundersökningar, 
stål- och betongkonstruk-
tioner samt visualisering. 
slutresultatet av projektet 
blir tre 400 kV luftled-
ningar på sammanlagt 19 
mil. Ledningarna möjliggör 
Forsmarks effekthöjning 
och ansluter till stamnätet 
på olika platser i Mellan-
sverige.
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