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Förslaget SPIRA NOVA utgår från en vidaretolkning av arkitekten 

Thunströms silobyggnad. Strävan är att ett lokalt ”platsens minne” 

skall etableras i arkitektonisk bemärkelse, där den bevarade kvar-

nanläggningen tillsammans med den nya ”silon” skapar en helhet i 

samspel med varvsindustrins mera påtagliga avtryck (dockan,

kranen m.fl.). En i dag skapad arkitektur som, utan direkta pekpin-
nar, berättar om viktiga delar av älvstrandens sammansatta indus-

triella historia. 

Kvarnen med tillhörande silobyggnader har sedan länge utgjort

ett s.k. landmärke i stadens hamn. Byggnaden Silo IV har i detta 

sammanhang inte varit ensam utan ingått som en del. Samtidigt 

har just en silobyggnad, genom sin materiella homogenitet och

monokroma form, alltid fångat betraktarens intresse och estetiska

ådra. En artefakt med katedralens dimension och kraft, men utan

dess ideologiska / filosofiska  bagage. Ett ”höghus” (skyskrapa), 

men utan mecenatens namn. Kanske som ett neutralt objekt för

ögat (om man inte arbetade där)?

Samtidigt utgör varje silo en egen byggnadstyp med strikta funk-

tionella kriterier i botten. Stängda cylindriska rör till önskad höjd

och servande torn med överbyggnad för påfyllning (avtappningen

i Silo 4 har ingen egen gestalt vilket kan förekomma). De renodlade

funktionella kraven stimulerade sannolikt upphovsmännen på KF

vid den tiden och tankarna förs till andra spelplaner där arkitekter

som Le Corbusier lät sig inspireras av industrins byggnader för 

andra ändamål, t.ex. bostäder. Thunström valde 1950 att gestalta 

Silo IV kompromisslöst utifrån dess funktionella förutsättningar.

o Vi väljer att följa den strama och industriella karaktären.

I stadslandskapet har silobyggnader alltid ”synts” (Skara, Hallsberg, 

Göteborg, Falkenberg, o.s.v.) och därigenom skapat visuella refer-

enspunkter. Idag är situationen förändrad. Silo IV drunknar numera

i mängden av senare tillkomna, avsedda eller icke-avsedda, land-

märken. 

o Vi menar att detta faktum motiverar att nybyggnaden bör

göras något högre än dagens så att dess positiva påverkan i stad-

slandskapet bibehålles.

Hur ser då en silo ut? Framkallar man i minnet gestalten så

framträder nog starkast de vertikala cylindrarna, d.v.s. man förbiser

lätt ”överbyggnaden”, och att den sistnämnda egentligen är högre.

Sen minns man sannolikt den skulpturala verkan; slutenheten, den 

rena geometrin, den vertikala verkan! Silobyggnader som Silo IV

förmedlar dessutom såväl lätthet som ljushet. Hur kan detta

omtolkas i vår samtid i en byggnad med helt annat innehåll?

o Vi väljer att fritt tolka förebilden genom att  behållarna 

(cylindrarna) ges visuellt företräde samt att byggnaden bekläds 

med ett enhetligt genomsiktligt ljust material.

En silobyggnad byggde vidare på en rationell attityd gentemot en 

föreskriven funktion. Kan en byggnad för bostadsändamål betrak-

tas utifrån ett liknande perspektiv? Kan begreppet ”Fabriks-

boende” (Ware  House-living, Loft-apartments, m.fl.) ge detta 

projekt sin egen specifika, och unika, karaktär?

o Vi gestaltar en basbostad med ett stort öppet rum 

(vardagsrum / kök), ett slags ”loft”, inrymt i de nya tornen kring 

vilka sen de övriga mer sekundära utrymmena grupperar sig.
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Den nya byggnaden i stadslandskapet

På avstånd uppträder byggnaden monokrom och samlad i sin gestalt. Först på närmre håll anas dess nya innehåll,

även om balkonger och fönsteröppningar också här underordnats volymens enhetliga homogena verkan. Krop-

pen står fortfarande ljus och vertikal i stadens siluett, dag som natt. Den målade betongen har ersatts med en

äldre, men idag återupplivad, glasprodukt från industrins värld vilken omsveper så gott som hela fasaden och

skapar ett mjukt gröntonat ljusspel dagtid. Vid skymningen börjar den bakomliggande fosforescerande måln-

ingsbehandlingen av vindskivan att transmittera ett svagt grönaktigt ljus ut genom glasväggen. Landmärket

dröjer därvid kvar även om natten utan att traditionell fasadbelysning applicerats.

På långt avstånd, liksom på nära håll, dominerar de vertikala nya rektangulära vardagsrumstornen vilka sträcker 

sig obrutet från mark till himmel. Emellan dem är uteplatserna inflikade i ett delvis oregelbundet mönster (

insprängda etagebostäder åstadkommer ”uteblivna” balkonger) och de indragna bakomliggande fasader fångar

upp skuggornas spel likt de ursprungliga cylindrarnas inre möte med varandra. I övrigt en helt slät fasad där 

ytterligare fönsteröppningar koncentrerats till byggnadsvolymernas innerhörn. Dessa fönster har också givits en

från standardproduktionen avvikande form. Att samtliga har en och samma form samt ett gemensamt mått (ett

enda ”littra”) har varit viktigt för helhetsverkan, både som gestalt betraktat men även idémässigt 

På platsen står byggnaden förskjuten i förhållande till nuvarande men i samma geometri / väderstreck som silon 

och kvarnbyggnaden. 

Den nya byggnadens material

Det vindutsatta läget sammantaget med önskan om ett genomgående yttre 

material vilket skapade karaktären av homogenitet, men inte massivitet, och 

som tillika var naturligt ljust i sin egen verkan gjorde att glas valdes. Ett plan-

glas skulle emellertid vara alltför speglande i sin verkan och ett s.k. frostat 

glas alltför ”dött” och utan den eftersträvade djupverkan på nära håll som 

önskades. Valet föll på det självstabiliserande u-formade glasplanket (t.ex.

Pilkington Profilit ) vilket tidigare använts flitigt för industribyggnader och

som nu återupptäckts av världens arkitekter. Just att glastypen är trend idag

(dvs. tidstypisk) tillsammans med dess industriella bakgrund har vi bedömt 

som en poäng i sammanhanget då Silo 4 ju också är ett barn av sin tid! Glas-

planket kan fås med varierande grad av transparents vilket kommer att utny-

ttjas i en detaljprojektering. En positiv egenskap hos glastypen utgör det

faktum att dess ”flänsar” bildar en gröntonad halvskugga på den bakomlig-

gande ljusmålade vindskivan vilken förändras med solens gång på ett spän-

nande sätt.

Konstruktivt är byggnaden i övrigt traditionell med bjälklag och lägen-

hetsskiljande väggar i betong samt lättväggar / stålpelare i fasad.

Den nya byggnadens bostäder

Samtliga utgår från idén om ett slags ”loft-appartments” vilket här uttolkats som ett stort vardagsrum / kök vilket 

följer tornets yttre geometri. I etagebostäderna har dessa ”lofts”, genom sin dubbla höjd, störst likhet med sina

förebilder från Manhattan / New York och Marseille (Le Corbusier). Runt det centrala uppehållsrummet, och

”utanför” tornet, återfinns de mindre och mer privata, såsom sovrum, bad, m.m.

Varje våningsplan om ca. 670 m2 innehåller normalt 8 bostäder kring ett gemensamt kommunikationsutrymme 

om ca. 75 m2 (ca. 12%),inkl. hissar. Via utrymningstrappan i fasad erhåller den ”upphöjda gatan” dagsljus. På byg-

gnadens takvåning återfinns förutom den övre våningen på 8 etagebostäder (i tornen) även en gemensam 

terrass för de boende för solbad, gemensamma festligheter eller nyårsskålande. Utöver takterrassen har de 

boende också direkt tillgång till Bratteråsberget  via en gångbro.

Sett ur ett bostadsperspektiv är byggnaden påtagligt rationell även i sitt inre såsom t.ex. effektiva planlösningar

och enhetliga lösningar kring kökens utformning, m.m. Detta reflekterar en medveten strävan att ge just denna 

byggnad en egen och specifik karaktär även i det inre – en vidareföring av industrins pragmatiska sida och silons

poetiska yttre gestalt.
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