
SILO x IV
”KAN EN NY BYGGNAD FÖRMEDLA EN BERÄTTELSE OM PLATSEN?”
Norra Älvstranden är ett stycke legendarisk industrimark i Sverige. Den stora 
Juvelkvarnen har länge haft en självklar plats i detta landskap vid sidan av de 
stora varven. Här tillverkades moderna och konkurrenskraftiga produkter i stor 
skala. Gränser tänjdes, nya material prövades och de mest avancerade kon-
struktionerna skapade innovationer.

en stad med aktning önskar sig.

Lika framsynt som industrin på Norra Älvstranden var då tror vi att en nybygg-
nad måste vara idag, för att den ska lyckas förmedla platsens historia. Genom 
att tänka nytt och utnyttja möjligheterna i dagens teknik, kan vi återkoppla till 
den anda som en gång lade grunden till Norra Älvstrandens framgångar. 

”HUR ERSÄTTER MAN ETT INDUSTRIMINNE?”
Runtom i landet återkommer vissa välkända byggnadstyper regelbundet. 
Infrastrukturens byggnader i form av stationshus, kyrkornas välkända silhuet-
ter, industrins olika nedslag i landskapet osv. Spannmålssilon är ett av dessa 
karaktäristiska inslag som gör att vi känner igen oss. 

Den aktuella silon rivs men minnet av den ska bestå. Ändamålet förändras 

staden är tydlig. Intrycket är massivt och den har en skala som är svår att 

-
rörens rundningar tecknar sig tydligt. Dessa karaktäristiska kännetecken kan 
utgöra inspiration för en ersättare värdig platsen.

”GE EN KONSTNÄRLIG TOLKNING AV FRÅGAN”
Vi vill inte göra en ny spannmålssilo, men vi inspireras gärna av såväl det in-

-

det kan också innehålla tekniska utmaningar. En byggnad som ser framåt, 
inte bakåt.

Vi har valt att arbeta med cirkulära former men i en skala som ger vackra och 
-

sontperspektiv. En rund form tecknar också ljus och skugga på ett levande 
sätt.

Kvarteret kan idag pekas ut av alla Göteborgare på grund av den karaktäris-
tiska juvelkronan som kröner dess topp. Vi vill att göteborgarna ska kunna 
hitta tillbaka till platsen och känna igen sig. Det som tidigare var ett varumärke 
har därför stöpts om och bildar i förslaget kraftfulla fundament som lyfter varje 
huskropp över marken. 

”ETT NYTT LANDMÄRKE ..”
Den byggnad som ersätter silon ska även den kunna uppfattas som en kraft-
full gestalt i stadsbilden.
Silon är genom sin höjd, form och färg ett välkänt inslag i Göteborgs siluett. 
Den nya byggnaden når upp till samma höjd vilken fungerar väl med de andra 
högre byggnaderna i närområdet, Juvelkvarnen och Seniorbostadshuset vid 
torrdockan, som alla tre reser sig över omgivningen.

”.. BÖR INTE SE UT SOM ETT BOSTADSHUS”

med genomsiktliga räcken. Vi tror att nyckeln till en lyckad lösning på denna 
plats snarare går mot ordning, upprepning och skärpa i volymbehandlingen. 

-
gen samtidigt som den på närmare håll ska visa ett rikt ljus- och skuggspel. 

Byggnaden består av fyra cylindrar, var och en innehållande 1-2 lägenheter 
per plan, sammanhållna av bryggor på varje våningsplan, vilka utgör trapp-

krökta fasaden så att volymerna behålls intakta. Vi har valt en strikt indelning 
av fasaden, en randning som på håll blir ett mönster snarare än staplade en-

”ANPASSNING TILL PLATSEN”
Cylindrarna formar tillsammans en romboid som passar väl in på tomten och 
tar hänsyn till den siktlinje som skär genom den planerade bostadsbebyggel-
sen i norr.

De spänstiga, kronliknande betongfundamenten som bär de fyra huskroppar-
na tillåter genomsikt i ögonhöjd och skapar transparens i markplanet. Bygg-
nadens entré nås från samtliga fyra väderstreck. Huvudentrén med handikap-
parkering är från norr via en spång över den sluttande marken.

Utformningen av markplanen följer cylinderformen med rundlar stämplade i 
den sluttande marken. De två nordliga rundlarna täcks med evigt grönt konst-

upp i de fasetterade konstruktionerna. 
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LÄGENHETSFÖRDELNING

1 ROK | 

TOT: 
BTA TOT: ²

1 ROK | ca 43 m²
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3 ROK | ca 90 m²

4 ROK | ca 93 m²
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”BRA OCH ATTRAKTIVA LÄGENHETER MED DEN GAMLA SILON
SOM INSPIRATIONSKÄLLA”

Byggnaden är en 5-spännare och lägenheterna grupperas kring en
-

nar för utblickar mot samtliga fyra väderstreck. De rundade lägenhets-
väggarna gör att ett vackert släpljus letar sig in i det oregelbundna
trapphuset.

Cylindrarna är alla lika stora för att understryka den industriella, ra-
tionella känslan, men lägenheternas storlek varieras genom att ytan

cylindrarna och i en annan ryms två mindre lägenheter per plan.

Samtliga lägenheter är i grundutförandet öppna volymer med få lås-
ningar. Entré, wc/badrum och kök har alltid en given placering. Resten 

ger stora möjligheter för de boende att utifrån livsstil eller skede i livet
anpassa bostaden efter önskemål. Bärningen utgörs av fritt placerade

tak, så att volymen inom cylinderns ytterväggar upplevs som ett sam-
manhängande rum.

Utsikten, även från de nedre våningarna är fantastisk. Detta är en unik
kvalitet som styrt planen. Genom att alltid lägga kommunikationsstråk
innanför ytterväggen och skära upp fönsterband runt om skapas en
kontinuerlig vy mot utsikten. Där avstånden mellan lägenheterna är 
små frostas glaset så att störande insyn motverkas.

bakom täta bröstningar som har samma utseende som resten av fasa-
den.

Som komplement till bostäderna har takvåningen utvecklats till en 

öppnar sig mot stora terrasser, som avslutas med en nersänkt pool i
allra bästa utsiktsläget.
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