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Staden – väven 
Ur ett stadsbyggnadsperspektiv har kvarteret Garvaren en unik 
potential i Norrköping att gestalta mötet mellan 1800-talets rut-
nätsstad och den medeltida stadsstrukturen. Platsens möjligheter 
inspirerar till att arbeta med rumsligheter i alla dess skalor och 
fläta samman omgivningen till en väv som skapar utgångspunkt 
för det nya kvarterets arkitektur. Vattnet och grönskan, stenstaden 
och medeltidsstaden möts i kvarteret Garvaren.

Arkitekturen – ”tinnar och torn”
Den arkitektoniska gestaltningen av kvarteret Garvaren strävar 
i alla dess skalor efter att förankra bebyggelsen i både sin när-
maste omgivning, med dess skiftande karaktär, och i de stadens 
kvaliteter som ligger bara ett stenkast från kvarteret, främst Mot-
ala ström och det kommande parkområdet i sydväst. Arkitekturen 
avspeglar och refererar kontexten samtidigt som den skapar en 
sammanhållen och karaktärsstark helhet.

Formgivningen av kvarteret tar sin utgångspunkt i tanken om en 
subtraktiv, prismatisk arkitektur där vi initialt betraktar bebyggels-
en som en sammanhållen volym. Ur denna formar vi gradvis det 
slutliga arkitektoniska uttrycket. Den närmaste liknelsen är kan-
ske skulptörens lerklump eller marmorblock ur vilken steg för steg 
den färdiga skulpturen träder fram. Vidare strävar vi efter att i den 
arkitektoniska gestaltningen förena tradition och modernitet enligt 
den skandinaviska funktionella traditionens principer. Vi väljer att 
skapa ramarna för det moderna boendet med gedigna, taktila ma-
terial som bearbetas till ett hantverksmässigt uttryck.

Byggnadsvolymen längs Bredgatan kan betraktas som kvarterets 
paradnummer, en signaturbyggnad ur vars planform av snedställ-
da lägenheter ett volymspel av nischer, burspråk och balkonger 
växer fram. På så vis vävs den lilla, personliga platsen samman 
med den mångfacetterade helhetsvolymen liksom kvarteret vävs 
samman med sin närmaste omgivning – alla steg på den rumsliga 
skalan blir intimt sammanlänkande. Byggnaden längs Bredgatan 
möter himlen med tydligt artikulerade, tornliknande burspråk i två 

plan, vars vertikala motiv integreras med det klassiska sadelta-
ket tolkat i en ny form. Burspråkens gest mot nordost, en naturlig 
konsekvens av det bakomliggande rummets form och orientering, 
pekar mot och påminner om Motala ströms rinnande vatten strax 
nedanför husknuten.

Längs Garvaregatan skapar entrésituationen via loftgångar in-
dragna i byggnadsvolymen liv och kontakt med gatan nedan-
för. Byggnadsvolymens uttryck och skala är i relation till voly-
men längs Bredgatan medvetet något nertonade. Också denna 
huskropp kröns dock av burspråk som skjuter upp genom taket, 
om än i en något mindre dramatisk form.

Vi ser sammanläkningen av de båda huskropparna i korsningen 
Bredgatan/Garvaregatan som den punkt i vilken de båda volymer-
na tydliggör och förstärker varandra. Platsen i det öppna hörn 
som bildas utgör en inverterad pendang till de befintliga domin-
erande byggnadshörnen i korsningen. Den lilla platsbildningen, 
med dess stiliserade inredning – ett träd och en bänk – famnas 
av butikslokalens skyltfönster. Vi tänker oss en plats för en kort 
paus i staden.

Som en pärla på gården, omsluten av tegelvolymernas skal och i 
anslutning till den småskaliga bebyggelsen, ligger de fyra stads-
radhusen i lika många våningar. Boendeformen, skalan samt fas-
adernas gestaltning och material i ljus puts harmonierar med det 
intilliggande kvarteret Kvarnstenens småskaliga, historiska be-
byggelse. Stadsradhusen ansluter dock till sina befintliga grannar 
med en modern resning och klarhet i sitt formspråk, som förenar 
boendet i radhuset med det nutida stadslivet – ett townhouse. Vi 
föreställer oss att livet under de varmare månaderna är enkelt 
längs Mäster Påvels gränd, där de boende ställer ut en stol i solen 
och kanske bjuder någon förbipasserande att slå sig ner över ett 
glas vin.

Landskapet – den moderna medeltidsgården
Landskapet har en struktur som påminner om den geometriska 
formen av en medeltidsgård med uppdelade planteringar och so-
ciala mötesplatser. Bord, bänkar och solstolar ryms på de allmän-
na uteplatserna och det finns plats för en sandlåda till de minsta. 
Gårdens kultiverade småskalighet samspelar med byggnadernas 
överflöd av balkonger som i sin tur ger varje boende möjligheten 
att med odling i balkonglådor berika gårdens grönska även ver-
tikalt.

Varje plantering på gården har en enkel komposition med en 
blandning av växter som är gröna året om, buskar och mindre 
träd med fina höstfärger samt blommor som hälsar våren välkom-
men. De växter som inte är städsegröna har form och struktur 
som finns kvar under vintern så att landskapet är givande året 
runt. Markbeläggningen varieras för att bilda en visuell fortsät-
tning på strukturen. Gårdsrummet samspelar med det intilliggan-
de parkrummet och ger en känsla av rymd.

Gårdskärnan inrammad av häckar nås på tre olika sätt: från trap-
phusen, en tillgänglig ramp vid gränden och en integrerad trap-
pa mot parken. Bredvid trappan finns två sittrappor och lutande 
planteringar. Markbeläggningen i det området fortsätter ut i den 
offentliga miljön för att skapa en tydlig koppling till parken och för 
att binda ihop den privata miljön med den offentliga. Entrén från 
gränden inkluderar en ramp som omges av lutande planteringar 
som välkomnar boenden och besökande. Det finns även en bänk 
vid gränden där man kan vänta på upplockning. Cykelparkering 
för besökande finns upp för rampen.

Hållbarhet
Hållbarhet bygger på enkelhet och delaktighet. Vårt hållbar-
hetstänk för kvarteret Garvaren kan sammanfattas med orden 
närhet, igenkännbarhet och identitet som leder till stolthet över 
och omsorg om den gemensamma boendemiljön. En rik och kval-
itativ arkitektur som ram för en hög livskvalitet.

Vi ser valet av beprövade, gedigna och beständiga material – 
tegel, puts, zinkplåtstak – som den enskilt största bidragande 
faktorn till boendets ekologiska hållbarhet. Arkitekturen ska ut-
stråla ett hus byggt av människor för människor, med ett hant-
verksmässigt utförande i näst intill Arts and Crafts-anda.

Livet i kvarteret Garvaren sker utanför bostaden i kvarterets 
närmiljö – på dess lummiga innergård, i gränderna runtom eller 
i de lokaler längs bottenvåningarna som kombinerar kommer-
siella lokaler med sociala mötesplatser och funktionsutrym-
men, såsom gemensamhetslokaler och kafé i anslutning till 
cykelverkstad och cykelförråd. Behovet av bilparkering tillgo-
doses i garaget under mark men cyklandet uppmuntras gen-
om att visas upp och integreras med aktiviteter kring vilka de 
boende och stadens människor möts.

Våra tankar om boendets sociala hållbarhet tar sin utgång-
spunkt i att leva sitt liv i staden. Kvarterets uppbyggnad med 
dess skiftande boendeformer och starka identitet kan ses som 
den röda tråden i berättelsen om att leva en stor del av sitt liv 
där man hittat sin plats på jorden. Som ung eller ensamstående 
i de mindre lägenheterna, via de medelstora och större lägen-
heterna för familjer av varierande storlek till stadsradhusens 
stora enfamiljsbostäder – möjligheterna finns tack vare dess 
mångfacetterade utbud av boendeformer att i kvarteret Gar-
varen skapa ett hem i alla storlekar och för livets alla skeden.
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Fakta
Lägenhetsstorlekar Kvm Antal
1 -1,5 rok 22-45 21
2 rok 42-55 23
3 rok 71-82 3
4 rok 87 3
Townhouse 141 4
Totalt antal lgh 54

Cykelparkering 107
Bilparkering 35

BOA/ljus BTA normalplan 0,75

BOA per plan (ca) Kvm
plan 1 400
plan 2 450
plan 3 450
plan 4 450
plan 5 320
plan 6 210
townhouse 560
BOA total 2840

LOA, kommersiell 130
Total ljus BTA inkl. hela BV 4650

MOTTO: CASTRUM


