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STADSBILDSANALYS

Silo IV utgör ett viktigt landmärke i Eriksberg. Byggnaden är belägen i korsningen mellan två stråk, 
dels Östra Eriksbergsgatan, dels gränden/passagen längs Bratteråsbergets fot. Dessa båda stråk 
är av olika dignitet men byggs upp av tydliga fronter, som berget och bebyggelsen skapar. I den nya 
planen förhöjs byggnadens position ytterligare genom den nya platsbild ningen, där Silo IV utgör ett av 
torgets hörn. Med sin höjd, form och egenskap som land märke blir bygg naden ”torgets katedral”. 
Landmärket Silo IV har betydelse som karaktärsfull orienterings punkt både från älven och från 
landsidan. I det trängre perspektivet är vyn från väster längs Östra Eriksbergsgatan den mest 
magnifika, när byggnaden nästan hamnar i fonden av gatan genom gatans krökning. Men även vyerna 
från Maskingatan, Sjöportsgatan och Sjöporten är intressanta, där bygg naden finns med något 
sidoordnad i fonden mot norr. I närskalan får Silo IV, med de välvda cisternerna i den trånga gränden 
mot bergfotens rundade klippor och grönskan, en mycket suggestiv och nästan mytisk verkan.

INDUSTRIMINNE SKULPTUR

Silo IV är ett industriminne av ovanligt hög arkitektonisk klass. KF:s arkitektkontor med bl a 
Olof Thunström var också ledande och förebilder i skapandet av den moderna funktionalis tiska 
industriarkitekturen. Silo IV har genom sin relativa litenhet som silo, men med bibehål landet av den 
höga höjden, en resning och volymgruppering som gör den till en skulptur, vars dramatiska placering 
förstärker dess skulpturala monolitiska verkan. Den skulpturala verkan har accentuerats i och med att 
silon vitputsades 1996. Då blev kontrasten större mot omgivningens mörka kulörer.

IDÉ

Förslagets idé är att återskapa skulpturen Silo IV, men ge den nytt innehåll och en bearbet ning
som tydligt signalerar att det är en nybyggnad. Landmärket bibehåller siluett och volym gruppering.
Industriminnet silo är tydligt. Den givna formen ska ge oväntade, annorlunda, attraktiva bostäder av 
olika storlek. Den nya bostadsrättsföreningen ska erbjuda stark identi fikation (landmärket) urbanitet 
och gemenskap.

BESKRIVNING FÖRSLAG

Situationsplanen utgår från de nya nivåer som planeras på torg, gränd och Valskvarnsgatan. Den 
gamla inlastningsplatsen blir ny entréplats på en i princip ursprunglig nivå, så att den ansluter 
mot gränd och kontorets terrass mot söder. Kontoret blir på så vis en del av entré platsen och 
denna avgränsas med en låg sittmur mot den gröna slänten mot Valskvarnsga tan. Sidoordnat 
på entréplatsen skapas två gröna rumsligheter för dels cykeluppställning, dels uteplats/närlek. 
Entréplatsen förbinds med torget med trappor och ramper, som ansluter till de planerade höjderna 
och ramperna.
Det nya husets uppbyggnad ger full flexibilitet i anslutning höjdmässigt mot torg och gränd. Det nya 
huset har en yttre volym som är identisk med Silo IV. Fasadmaterial i de välvda par tierna är klara 
glasplank framför en vit vägg, och i de raka partierna vit betong eller terrazzo. I glasplanksväggen 
finns små slitsar för fönster och större öppningar för balkonger. Balkong erna är delvis täckta av 
de klara genomsiktliga glasplanken. Bakom glasplanksväggen finns också högt sittande smala 
horisontella slitsar, med fönster som ger allmänljus i de bakomlig gande rummen. I betongfasaden 
görs enkla slitsar och hål för att ge ljus och utsikt åt bostä derna.
Den karaktärsfulla Juvelskylten skulle med fördel kunna återupprättas. Kan bostadsrättsför eningen
heta Juvelen?
Den nya byggnaden får en kraftfull markerad entré i två etage, med t ex en gemensam lokal (tvätt) 
i det delvis indragna övre etaget. Entrén förses med ett stort skärmtak. Entrén blir en markering av 
den gamla lastplatsen. 
Husets grundplan har fem lägenheter med möjlighet att variera fördelningen genom en hop slagning
som ger färre men större lägenheter. Denna variation är möjlig utan att ändra i fa sad eller 
uppbyggnad. Överst finns två stora lägenheter med terrasser. Huset kröns av en gemensam 
takterrass som är skyddad av höga fasadmurar. De höga murarna ger skydd och förhindrar att 
siluetten privatiseras när terrassen används. Utsikt fås via fönster i lägen Silo IV har och från 
uppbygga solgradänger. 
Husets yttre form avspeglas i bostädernas utformning. Bostadens gemensamma funktioner samlas 

i ett öppet stort rum, som kan förlängas ut på balkongen. Sovrum  och arbetsrum är slutna med 
runda vägar. Huvudsovrummet har kontakt med balkongen. Sovrummen har små utkiksfönster 
och allmänljus genom högtsittande horisontella glasslitsar. Balkongerna är del vis skyddade av de 
genomsiktliga glasplanken och kan i övrigt vara indi viduellt inglasnings bara med profillösa skjutbara 
glasskivor. Lägenhetsförråd, teknikutrymmen m m ryms i bygg nadens mörka suterrängdel, innanför 
entréhallen.
Totalt ger förslaget ca 60 lägenheter. Antalet lägenheter sjunker naturligtvis något om ande len stora 
lägenheter ökar.
Höga ljudnivåer frånÖstra Eriksbergsgatan bemästras med de föreslagna delvis inglasade 
balkongerna. Bra förutsättningar för en energieffektiv byggnad, med utnyttjande av bl.a. 
glasplanksväggens dubbla skikt, om önskemål finns.
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Stadsbildsanalysen bygger på Kevin Lynch analysbegrepp och är en utgångspunkt för dialogen: 
Hur uppfattar vi Staden? Vad är viktigt att behålla, förstärka, ändra, lägga till o.s.v.?
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