
Bra bostäder tar sin utgångspunkt i de platsspecifi ka förutsättningarna. 
Att dessutom gestalta dessa med Silo IV som inspirationskälla och att genom 
byggnaden förmedla stadens kollektiva minne av sin tidigare historia är självklart.

WIE NAHE, SO WEIT silo iv, eriksberg
Vårt förslag tar sin utgångspunkt i de specifi ka förutsätt-
ningarna för den kommande utvecklingen av hela området 
mellan Säterigatan och Östra Eriksberg. Här blir silotomten 
ett viktigt nav i rörelsestråken mellan Lundby och kajkanten. 
Mellan Juvelkvarnen och Bratteråsberget, upphöjt över Östra 
Eriksbergsgatan, spänner ett möjligt stadsrum som, om det 
behandlas rätt, kan utgöra en länk mellan Juvelparken och 
hamnpromenaden.

Platsen ger förutsättningar för bostäder som orienterar sig 
mot söder och väster med bra solinfall och vackra utblickar. 
Den idag otillgängliga sydvästvända slänten ger möjligheter att 
befolka Östra Eriksbergsgatans idag ganska händelsefattiga 
sträckning. Vi påstår att det är viktigt för stadsdelen att den nya 

byggnaden tar plats invid gatan och att entrén till byggnaden 
annonseras här.

Vårt förslag pekar på möjligheten att skapa ett landmärke 
som tar sin utgångspunkt i stadsrummens detaljering och 
skala samtidigt som byggnadens exteriörskala relaterar till 
industriarkitekturens. Genom att tydligt defi niera den forna 
Silons form och placering skapar förslaget en referens till 
stadens kollektiva minne samtidigt som byggnaden undviker att 
bli sentimental och tillbakablickande. 

Den nya byggnaden blir syntesen mellan Industriminnets 
ursprungliga gestalt och de nya bostädernas grundläggande krav 
på solljus, orientering och utblickar.



WIE NAHE, SO WEIT silo iv, eriksberg
sammanhanget
Göteborgs och i allra högsta grad Hisingens, möte med älven har genererat 

byggnader vars funktion har varit kopplade till havet genom hamnverksamheten 

och varvsnäringen. Hamnen och industrierna har gett dessa byggnader ett 

eget särdrag med ett närmast autonomt förhållande till den övriga staden - 

funktionen uttrycks tydligt i formspråket där den stora skalan hör hamnen 

till. Mötet mellan staden och de omgivande landskapselementen har 

idag en tillfällig karaktär där gränsen framträder som en fl ytande 

zon, vilket i hamnområdet kan ses som resultatet av en extrem 

pragmatism med fantastiska proportioner då själva landmassan 

i sig är en konstruktion. Norra älvstranden är platsen för ett 

skalskifte som trotsar alla försök till utjämning och där 

mycket av dess framtida potential ligger i de inneboende 

kontrasternas möte vilket å andra sidan gör det möjligt 

för området att innehålla en mängd olikheter. I 

och med utvecklingen av Norra Älvstranden från 

industriområde till stadsdel har denna dramatik 

delvis tonats ned och stadens och stadsrummets 

skalor lyfts fram istället. I programmet för 

arbetet med Silo IV ställs denna fråga åter 

på sin spets: den gamla Silobyggnaden har 

oomtvistliga egenskaper som landmärke 

hur man ersätter ett industriminne
Silons tydliga gestalt tar sin utgångspunkt i en ensartad funktion. Den är byggd 

och konstruerad för att på ett optimalt sätt lasta in, lagra och lasta ut säd. Dess 

skala är sädeskornets eller betongens. Mänsklig närvaro antyds bara genom ett 

antal öppningar i sydfasaden. Man skulle kunna påstå att silon är skallös i sin 

gestaltning, men så är det nog inte. Dess skala är industriarkitekturens.

1900-talets Industriarkitektur är normalt sett hållbar arkitektur. Den låter 

sig omdefi nieras för nya funktioner och klarar genom sina mått och sin skala de 

mest skiftande behov. Dess anpassningsbarhet var grundläggande för industrins 

fortlevnad.

Vår fascination för industriarkitekturen ligger i att dess skala bygger på 

produktionsbehoven och inte på människans skala. Fönstren skall ge ljus långt 

in i djupa byggnader. Genom portarna skall truckar och maskiner passera. Stora 

spännvidder skall klara maskindelar, fartygsplåtar, motorer eller textilmaskiner.   

Industrins behov förändrades radikalt och den tåliga arkitekturen manifesterade 

inte längre tillverkningsindustrins agenda. 

Det tidiga 1900-talets industriområden lämnades därhän och frigjorde 

efterhand nya möjligheter för städernas expansion inom tidigare isolerade 

enklaver nära stadskärnorna. Industriarkitekturens robusthet klarar av att ge 

rum för nya funktioner och nya sammanhang. Detta eftersom dess industriella 

skala är fascinerande. Det rymmer människans skala inom sig. Samtidigt är det 

hantverksmässiga byggandet attraktivt och omöjligt att uppnå idag.

Läsningen av industriarkitekturens grammatik är grundläggande för 

förståelsen för skillnaden mellan industriarkitektur och bostadsarkitektur. 

Den basala skillnaden ligger i skalans anpassning till funktionen. 

Skall vi gestalta ett industriminne måste industriarkitekturens 

exteriörskala vara utgångspunkt och inte den mänskliga bostadens 

inre rum. Silobyggnaden har oomtvistliga egenskaper som 

landmärke som inte uppenbart omsätts till bostäder på 

grund av skalproblematiken mellan dessa diametralt 

motsatta funktioner.

Silon som industriminne gestaltas av det nya 

bostadshusets utbredning i minst 3 dimensioner. Land-

märkeskaraktären defi nieras av en 40 meter hög del i norr. 

Placeringen av den högre delen av byggnaden har fl era syften 

och skäl. Primärt ger placeringen minsta möjliga skuggpåverkan på 

omgivningen samtidigt som hänsyn tas till utblickarna från Juvelkvarnens och 

Magasinets bostäder.

Silons utbredning i plan defi nieras av bostadshusets lägre delar som samtidigt 

relaterar till Östra Eriksbergsgatans gaturum, Hotell 11, Eriksbergshallen och 

bostadsbebyggelsen intill.

som inte uppenbart omsätts till bostäder på grund av skalproblematiken 

mellan dessa diametralt motsatta funktioner. Frågan som programmet ställer 

handlar därför om vad ett industri-/ hamnminne är eller skulle kunna vara 

samt hur detta kan omsättas till en byggnad som uppfyller stadens krav på 

stadsmässiga kvaliteter även i närmiljön.

Vårt förslag tar sin utgångspunkt i de specifi ka förutsättningarna för 

den kommande utvecklingen av hela området mellan Säterigatan och Östra 

Eriksberg. Här blir silotomten ett viktigt nav i rörelsestråken mellan Lundby 

och kajkanten. Mellan Juvelkvarnen och Bratteråsberget, upphöjt över Östra 

Eriksbergsgatan, spänner ett möjligt stadsrum som, om det behandlas rätt, 

kan utgöra en länk mellan Juvelparken och hamnpromenaden.

platsen
Platsen ger förutsättningar för bostäder som orienterar sig mot söder och 

väster med bra solinfall och vackra utblickar. Den otillgängliga sydvästvända 

slänten ger möjligheter att befolka Östra Eriksbergsgatans idag ganska 

händelsefattiga sträckning. Vi påstår att det är viktigt för stadsdelen att den nya 

byggnaden tar plats invid gatan och att entrén till byggnaden annonseras här. 

Cykelramperna från Östra Eriksbergsgatan inlemmas i byggnadsgestalten.

Den nya platsens funktioner på platsen gestaltas för olika grader av 

tillhörighet. Trappan mot gatan tillhör det offentliga med plats för en ”take a 

way” i solen på lunchen eller i väntan på bussen.  Gårdsrummets halvprivata 

karaktär tydliggörs genom grönska och vatten och gårdens grundläggande 

funktioner för vistelse och vila. Tydliga stråk leder över ytan. Den övre nivån 

ansluter till lekplatsen och juvelparken. Markens terrassering och ytor 

ansluter till gestaltningen av platsen mellan silo IV och Kvarnen. 

Platsens funktion som länk mellan Lundby och Eriksberg ställer specifi ka 

krav på byggnaden. Platsen måste kunna passeras i fl era riktningar och 

byggnaden måste tillåta det. Byggnaden blir en del av stråket och platsen, 

som man rör sig intill, genom, under, framför och bakom. Byggnaden visar på 

riktningarna.
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WIE NAHE, SO WEIT silo iv, eriksberg

byggnaden
Läsningen av Silo IV ger att den vita kulören har en minst lika viktig funktion 

för landmärkeskvalitéerna som höjden och volymen. Silo 4 utmärker sig 

i sitt sammanhang genom sin vithet mot de mörkare omgivningarna. Det 

är därför själklart att den nya byggnaden i grunden är vit. Det vita blir 

utrymmet för ett fl erlagrat, överlagrat motiv där material, transparens 

och glansvärden bildar en palett av möjliga skiftningar mot omgivningen, 

ljuset och himmelsfärgerna. Materialen utgörs av stål, glas, aluminium 

och skivor av högtryckslaminat. 

Byggnadens kärna är klädd med dessa vita skivor i ett ortogonalt mönster. 

Kärnan bryts upp av indragna balkonger och exponerar insidan med sina 

atrier som utgörs av opalt och klart glas. Det klara glaset återkommer i 

högdelens gavlar samt lågdelens två västgavlar. Det klara glasets roll är 

spegelns medan det opala glasets roll är färgskiftningarnas. I byggnadens 

mönstrade yttre fasad återkommer det opala glaset tillsammans med 

ett vitlackerat stålraster som dels utgör balkongfronter dels utgör 

solavskärmning. Dessutom blir stålrastret den komponent som förmår 

fånga byggnadens inre ljus under skymning och natt vilket kommer att ge 

den karaktären av dovt skimrande lykta. Som accent till det vita förslår 

vi att byggnadens exponerade undersidor dvs balkongundersidor samt 

”skroven” blir röda vilket ytterligare kommer att förstärka byggnadens 

mångskiftande natur då det röda kommer att vara framträdande i gatu- 

och gårdsperspektivet medan det vita blir byggnadens signum i stadens 

skala.

Sektion och gårdsfasad. Skala 1:200

Fasad mot Juvelkvarnen. Skala 1:200

Gatufasad. Skala 1:200

Interiörperspektiv som redovisar sambandet mellan kök–atrium–vardagsrum.

Kommunikation genom huset.



WIE NAHE, SO WEIT silo iv, eriksberg

bostäderna
Bostadens privata och servande delar orienterar sig mot norr 

respektive öster. Dessa åtskiljs från de sociala rummen av en 

förvarings- och kommunikationszon. De sociala rummen vänder 

sig mot söder respektive väster och tillvaratar utblickarna 

mot omgivningen; Hamnen, Älvsborgsbron, hamninloppet, 

Bratteråsbergets grönska. De olika sociala delarna kopplas 

samman av tvåvåningshöga atrium. Vindskyddade uterum som 

fungerar även högt upp i huset.

Om vi skalar bort de romantiska aspekterna kring ”loft-living 

– NYC”, med varuhiss i vardagsrummet och graffi ti i entrén, 

handlar det om rumshöjd, ljusbehandling och materialitet. 

Vi uppfattar temat Ware House Living som en god utgångspunkt 

för de nya bostäderna. 

I vårt förslag innebär det att vi låter exteriörskalans storskaliga 

fasadöppningar, 2,4 x2,4 meter, leda in ljuset i bostaden. I 

enplanslägenheterna är rumshöjden i de sociala delarna 3 meter. 

Öppningarna är överhöga. De nära materialen är rustika och 

grova till dimensionen.

Förslaget omfattar 53 lägenheter 1-4 rok med sammanlagd 
BOA om ca 4400 m2.

PRIVAT

KOMMUNIKATION/FÖRVARING

UMGÄNGE UMGÄNGE

landmärket
Silobyggnaden har oomtvistliga egenskaper som land-

märke.

Genom sin placering på platsen, på en platå ovanför 

Östra Eriksbergsgatans gaturum, tillför den inte lika 

mycket i stadsdelsskalan eller i gaturummet. 

Frågan som programmet ställer handlar därför om 

vad ett industriminne är eller skulle kunna vara samt 

hur detta kan omsättas till en byggnad som fungerar 

som landmärke i staden samtidigt som byggnaden 

uppfyller stadens krav på stadsmässiga kvaliteter även 

i närmiljön.

Den byggnad som skall ersätta silon borde klara att 

fungera som landmärke samtidigt som den hanterar 

gaturummets skala och tillgänglighet.


