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Genom att dela den nya byggnaden i två delar, en större 
och en mindre, så syftar vi till att bemästra den visuella 
närverkan och samtidigt upprätthålla den önskade 
fjärrverkan.

Den mindre byggnaden ges en måttlig skala som knyter 
an till det närliggande bergets skala, möter rumsligt 
det låga kontorshuset i öster samt underordnar sig 
kvarnbyggnadernas skala och massivitet. Genom en 
vridning visar byggnaden på fortsatt riktning för den 
smala axel som fi nns i byggnadsmönstret norrut.

Den högre byggnaden ges en skala och höjd som 
påminner om Silo 4 och ett uttryck som på håll ger 
en ny och förhoppningsvis karaktäristisk och stark 
siluettverkan.

Tillsammans svarar de två kropparna för en 
komposition som visuellt släpper igenom bergets profi l 
vid ett betraktande västerut.

På samma sätt blir kvarnbyggnaderna exponerade 
mellan den höga och låga byggnaden. Den låga 
byggnadens takfall och vridning öppnar upp för att 
kunna se kvarnbyggnaderna på ett tydligt sätt. 

Kraften i Silo 4s gestalt och minnet av densamma 
jämte en mer allmänt hållen kommentar om en svunnen 
verkstadsindustri på Eriksbergsområdet är vår första 
utgångspunkt.

De övergripande förutsättningarna för platsen som det 
närliggande berget, kvarnens tegelbyggnader, älven, 
de stora numera ombyggda verkstadshallarna blir vår 
andra utgångspunkt. 

Visuell närverkan och fjärrverkan samt en önskan 
om en föränderlig upplevelse genom att röra sig och 
förhålla sig mot och till den nya byggnaden blir vår 
tredje utgångspunkt.

Det är påtagligt hur dagens silobyggnad uppfattas på 
långt håll. Man ser den tydligt över älvrummet och 
denna mäktighet består när man nalkas den från väster 
och i Eriksbergsallén.

Lite paradoxalt kan det tyckas att samma byggnad 
uppfattas som mer modererad sedd från norr. Här 
har topografi n ’sänkt’ silobyggnaden och den 
sammansmälter mer med berget och de övriga 
kvarnbyggnaderna.

Silo 4s väldighet är mest påtaglig i mötet med den lägre 
kontorsbyggnaden som står öster om silon.

Epoken Kvarnen Juvel är tillända sedan några år 
tillbaka. Äldre byggnadskroppar byggs om till moderna 
bostäder och  yngre industribyggnader har rivits för att 
möjliggöra ett bevarande av Kvarnens ursprungsdelar.

Silo 4 är ett sentida tillägg som genom sin starka form 
och väldighet har blivit en del av siluetten och profi len 
på Eriksbergsområdet. 

Försök att fi nna ny och ekonomiskt försvarbar 
användning av silon har inte lyckats utan vi konstaterar 
genom inbjudan till parallellskissen att rivandet är ett 
alltmer aktuellt alternativ för Silo 4.

Principiellt så kan vi konstatera att funktionen kvarn 
och silo ej är aktuellt för området. Vad som gäller 
är att göra nya bostäder och samtidigt göra en ny 
märkesbyggnad i Silo 4s ställe. Motiven för denna 
gestaltning kan tas ur många källor. Vi utgår från tre 
huvudprinciper, men självklart samverkar dessa med en 
rad andra viktiga förutsättingar.

Situationsplan
skala 1:400 (A1)
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SCENOGRAFI

Östfasad
skala 1:200 (A1)

Vi ser även en möjlighet till en scenografi sk dimension 
i föreliggande bostadsplan. Genom hela detta område 
går en ’axel’ avsedd för gångtrafi k. När man rör sig i 
axelns riktning mot älven skiftar markens plushöjder så 
att ögonhöjden varierar 2-3 meter. 

Detta fenomen medför en viss dramatik i betraktandet 
av den nya byggnadsensemblen, dvs låga huset, höga 
huset och en tredje byggnad som delvis fi nns med i 
föreliggande planfi gur.

Genom att ögonhöjden förändras så ’höjs/ sänks’ 
marken framför i perspektivet. Genom att även dra ut 
de övre våningarna i Byggnad 3 så landar blicken först 
här. (Bild 1 och 2)

Först i närmiljö öppnar platsen upp sig och de 
befi ntliga kvarnbyggnaderna synliggörs jämte fasaden 
på Byggnad 3. Man anar älvrummet och anar den 
vridna lägre byggnaden och vägens fortsättning. Man 
ser här även den befi ntliga trädvolymen i fonden. (3)

Först efter att ha passerat under Byggnad 3 blir både 
det låga och det höga huset synliggjort. Nu ser man det 
tydliga mellanrummet mellan byggnadskropparna och 
hur vägen går vidare. (4)

Så här långt anar man berget igenom mellanrummet . 
Man kan snart se älven genom uppvridningen av väg,
huskroppar och siktlinje. Väl nere på Eriksbergsallén 
vänder vi oss om igen och ser den nya kompositionen 
och igenom densamma framträder kvarnbyggnadernas 
massiva tegelfasader. 
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Söderfasad
skala 1:200 (A1)

vy från sydost vy från sydväst
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Byggnaderna innehåller moderna öppna lägenheter med en stark 
önskan om stora glasytor och stora (inglasade) uteplatser. Genom en 
horisontal struktur av gesimsband tecknas en återhållen relief i fasaden. 
I denna struktur placeras balkongöppningar, större och mindre fönster 
från golv till tak. Mellan glasytor och balkongöppningarna har det höga 
huset fasader av metallbelagda skivor och det låga huset har skivor av 
råa naturstensskivor. Det höga husets undersida och insida kläs med 
Cortenplåt som en association till fartygsbyggandets röda plåtar. Pelare 
av rostfritt stål placeras ’fritt’ och dynamiskt mellan husen. Det lägre 
husets tak utförs som en skogsbacke, dit bostadsrättsmedlemmarna kan 
ta sig för gemensam eller privat vistelse. 

FASADER
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Normalplan 1-5
skala 1:200 (A1)
BTA ca 310 m² + 380 m² = 690 m²

Alternativa lägenhetsfördelningar / Normalplan

1 rum + kök
ca 50 m²

2 rum + kök
ca 70 m²

De inglasade balkongerna ger 
ytterligare ca 5 m² på ytorna 
skrivna i plan.

3 rum + kök
ca 85 m²

4 rum + kök
ca 100 m²

5 rum + kök
ca 130 m²

Normalplan 6-10
skala 1:200 (A1)
BTA ca 310 m²

Normalplan 11-14
skala 1:200 (A1)
BTA ca 690 m²

Principsektion
skala 1:200 (A1)
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Planlösningarna kan varieras inom konceptet, vilket 
redovisas schematiskt i de mindre planerna och
 sektionerna här intill.

Parkering förutsätts inlösas i angränsande 
P-anläggning

Angöring sker från norr eller genom en gång från 
hissar ut till Eriksbergsallén

Totalt redovisar vi ca 7700 m2 BTA i det höga och 
låga huset. Detta ger ca 6300 m2 BOA och 80 – 100 
lägenheter

FAKTA


