
DAGEN SOM BÖRJAR

Några sista stjärnor lysa matt. 
Jag ser dem ur mitt fönster. Himlen är blek, 
man anar knappast dagen som börjar i fjärran. 
Det vilar en tystnad utbredd över sjön, 
det ligger en viskning på lur mellan träden, 
min gamla trädgård lyssnar halvförstrött 
till nattens andetag, som susa över vägen. 

I dikten Tidig Gryning av Edith Södergran beskrivs en stämning 
som är rofylld, men fylld av förväntan. Det är där vi är nu, 
någonting är på väg att hända i Norrköpings kulturhistoriska 
stadsmiljö. Vi vill vara med och bidra till den förändringen.

För att en byggnad ska vara hållbar över tid krävs en förståelse för 
omgivningen och staden i ett större perspektiv. Hur har området 
utvecklats genom historien? Hur rör man sig? Vad finns för viktiga 
målpunkter och stråk? Vad finns det för rekreationsmöjligheter för 
de boende? Hur kan detta komma att påverka programutbudet 
och gestaltningen inom fastigheten?

För att bygga hållbart krävs också att projektet levererar både 
socialt och ekologiskt, såväl som ekonomiskt. Att bebyggelsen 
i kv. Garvaren i slutänden blir lyckad, att vi har åstadkommit en 
bra stads- och levnadsmiljö, är ett samarbete mellan byggherre, 
arkitekt och kommun. Vi som förslagsställare lägger därför stor 
vikt vid att det vi föreslår är genomförbart, både tekniskt och 
ekonomiskt.

STADEN
I närheten av kv. Garvaren finns stadsparker och flera mindre 
“pocket-parks”, vilket är en stor potential för att skapa en bra 
rekreativ miljö för de boende i området. Dessa parker skulle 
tillsammans kunna utgöra ett nätverk av rekreativa stråk och 
platser i staden. Trappgränden i kv. Garvarens södra gräns, en 
av områdets äldsta gatsträckningar, har goda möjligheter att bli 
ett välanvänt rörelsetråk. Vi föreslår dessutom att man på sikt 
kompletterar det rekreativa nätverket med en tillgänglig park i 
Bredgatans förlängning ner till Motala ström. 

I omgivningen finns idag tre stora målpunkter: Centralstationen, 
Universitetscampus och Knäppingsborg. Det är även dessa 
som tillsammans med befintliga broar över strömmen definierar 
befintliga rörelsestråk. I området ser vi Västgötebacken, 
Sandgatan och det nord-sydliga stråket längs Drottninggatan som 
viktiga i gestaltningen av kv. Garvaren.  Vi föreslår handelslokaler 
i bottenplan mot Garvaregatan som tillsammans med den 
planerade utvecklingen av Kv. Kroken kan lyfta Garvaregatan 
och knyta samman Sandgatan och Västgötebacken. 

Sitplan, Gårdsplan Plan 2
Entréer från Mäster Påvels gränd samt gård, skala1:400

Fasad mot Bredgatan, skala 1: 200
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Vy från Bredgatan

Entréplan Plan 1, 
Entréer från Bredgatan och Garvaregatan, skala1:400

Ett grönt rekreationsstråk Målpunkter och stråk i staden
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KVARTERET
Kv. Garvaren ligger i korsningen mellan Garvaregatan, Bredgatan 
och Mäster Påvels gränd, mellan tre gator med tre olika skalor 
och karaktärer. Vi föreslår en bebyggelse som utgår ifrån dessa 
tre gators karaktärer och de strukturer som finns i området och 
som dessutom tillför något nytt, både inom fastigheten och i sin 
direkta närhet.  Området kring kv. Garvaren har en typologisk 
uppbyggnad av högre fasader mot gatan och en mindre 
skala mot gård. En blandning mellan hus i den för-industriella 
mindre skalan och de industriella och post-industriella större 
byggnaderna.
Vi föreslår en byggnadsstruktur som anpassar sig till 
omgivningen men som är samtida och sammanhållet stark i sin 
egen gestaltning. De höga och långa tegelbyggnaderna skapar 
en rygg mot Bredgatan och Garvaregatan, en rygg som sedan 
öppnar upp sig och möter den lägre skalan på Mäster Påvels 
gränd. Fastighetens gård blir en del i ett större system där nya 
och gamla innergårdar sammanlänkas till områdets parkstråk, 
platser, gator och gångvägar. Detta bildar ett system av offentliga 
och halvoffentliga publika rum, delar i ett större nätverk av 
rekreativa utemiljöer.

MÖTA OMGIVNINGEN 
Garvaregatans karaktär kännetecknas av en bebyggelse med 
en sammanhållen takfotshöjd och dess läge i staden ger den 
en potential att i framtiden bli en gata med handelslokaler. Vi 
föreslår en jämn takfotshöjd och att det i bottenplan mot gata 
finns trapphusentréer, lokaler och infart till garaget. Detta för 
att skapa förutsättningar för en stadsgata med en blandning av 
handel och bostäder.
Bredgatan har mer uttrycksfulla byggnader med frontespiser, 
förhöjda fasadliv och tornmotiv. I lokalerna mot gata inneryms 
idag program såsom tvättstuga och trapphus vilket ger gatan en 
bostadskaraktär. Vi möter den pampiga omgivande bebyggelsen 
med en hög gavel samt en asymmetrisk takfot med förhöjt 
fasadliv. I bottenplan mot gata finns bostadsfunktioner såsom 
cykelförråd, miljörum och trapphusentréer.
Mot Mäster Påvels gränd är byggnaderna mer brokiga i uttrycket 
och det är en blandning mellan småskalig verksamhet och 
bostäder, med halvöppna gårdar och entréer både från gård 
och mot gata.  I vårt gårdshus får lägenheterna i markplan 
egna entréer från gatan och mot parken ligger en cafélokal i 
bottenplan. Verksamheten utnyttjar parkens soliga och lugna läge 
och hjälper till att programmera parken. Den transformatorstation 
som i underlaget finns placerad på torget väljer vi att placera 
inom fastigheten, i garageplan mot Garvaregatan. 

BYGGNADERNA
De nya byggnaderna plockar upp karaktären från de omgivande 
pampiga fabriksbyggnaderna i tegel på ett subtilt men avläsbart 
sätt. De större glaspartierna till lokaler i bottenplan och de 
franska balkongerna till lägenheterna ger ståtliga vertikalt 
proportionerade fasader. Vi utgår från ett livscykelperspektiv i 
alla våra val, allt ifrån val av stomme och klimatskal, till invändiga 
materialval. De byggprodukter som kommer att användas ska vara 
fria från ämnen med negativ miljöpåverkan och produktionen av 
dem ska ske med minimala koldioxidutsläpp. Vi föreslår fasader 
av återvunnet och nytt tegel, i en blandning av olika rödbruna 
och ljusa toner. Teglet löper i en gradient med ett mörkare tegel 
närmast gatan som markerar sockeln, till att gradvis bli ljusare 
upp mot takfoten. Gradienten tar upp klassiska byggnadsmotiv 
som en mörkare rusticerad sockel och lättare gestaltade övre 
våningar utan att bli historiserande. Taket och dess vinklar 
artikuleras av att gradienten vänder och markerar nocken mot 
himlen. Till tegelfasaden tillkommer vertikal fasadgrönska och 
detaljerade smidesräcken.
Lägenheterna får generösa ljusinsläpp med en tät rytm av 
franska balkonger mot gatan och balkonger mot gård. I kärnan 
placeras kök och WC/bad. Det möjliggör för framtida förändringar 
av rumsindelningar inom lägenheterna, vilket ger flexibilitet 
vid framtida ändrade familjeförhållanden samt en breddad 
eftermarknad, något som är eftersträvansvärt i ett långsiktigt 
hållbart byggande. Vi tillhandahåller även system som möjliggör 
individuell avläsning av energi och varmvatten samt möjligheten 
att hantera sitt egna avfall på ett så klimatsmart sätt som möjligt. 
Vi ställer högre energikrav än gällande lagkrav och byggnaderna 
kommer ett förses med ett omfattande skötselprogram för att 
säkerställa ett miljövänligt omhändertagande under hela dess 
livslängd.
Gemensamma ytor, som gården och kvarterscaféet i lokalen 
mot parken, där grannar kan träffas är viktiga för den sociala 
hållbarheten. De skapar möten och stimulerar trygghet och 
gemenskap. Cykelförrådet i bottenplan kommer också ha en 
miniverkstad med gemensam ”verktygs-park”. Cykelförrådet är 
placerat så att det ska vara enkelt att använda cykel med direkt 
entré från gata och det kommer att finnas platser med eluttag 
både i cykelförråd och i garage. Antal boende i kv. Garvaren blir 
antagligen för få för att en bilpool ska vara bärig, men vi skulle 
vilja vara en del i att etablera en bilpool för hela området i det 
närliggande garaget.
Som ett steg i att säkerställa våra högt ställda krav kommer vi att 
miljöcertifiera byggnaderna med Svanenmärkning.

Tegelgradient

Typplan, plan 3, 4 & 5, skala 1:200

Fasad mot Garvaregatan, skala 1:200

Sektion genom gårds- och gaturum, skala 1:200

Taktegel och fasadtegel i 
kulörer från mörkt till ljust

1. En rygg mot gatan
2. Verksamhet skapar liv
3. Bostadsgården och torget

Vårdträdet blir en aktiv del i 
dagvattenhanteringen inom 
fastigheten

Innergård och gårdshus blir 
en del av ett större sam-
manhang

Tre omgivande gator med  
tre olika karaktärer

Dagvattenhantering

Vy från parken kv. Mjölnaren in mot gården

GÅRDEN
Social hållbarhet främjas av gemensamt engagemang. I vårt 
förslag ges bostadsgården ett sammanhållet golv av marktegel, 
ett vårdträd, planteringslådor på hjul och vertikal grönska på 
fasader. Bostadsgården blir en rekreativ grön miljö för de boende, 
men även en central del för gemensamma aktiviteter. Vårdträdet 
och den vertikala grönskan bildar stommen för den gröna 
gården. Planteringslådorna och de boendes egna planteringar 
på balkonger och terrasser bidrar med kompletterande grönska. 
De hjulförsedda lådorna, samt de flyttbara möblerna ger en 
flexibilitet i användandet och möjliggör olika gemensamma 
aktiviteter såsom stadsodling, lek, gårdsfester och middagar. 
För att vårdträdet ska kunna växa så bra som möjligt och skapa 
en bra lokal dagvattenhantering leds vattnet över gården till 
trädet. Där fördröjs vattnet, tas hand om av växtligheten och 
leds slutligen ner till ett vattenmagasin i garagenivå innan det 
vid behov släpps ut på det kommunala nätet.
Lägenheterna i markplan får upphöjda uteplatser med en låg 
tegelmur mot gården. Klätterväxter växer upp längs staketen 
och fasaderna och de generösa balkongerna i sydväst möjliggör 
för de boende att med buskar, perenner och säsongsväxter i 
krukor skapa en grön och härlig gård. Helt enkelt en levande 
och inbjudande bostadsgård i innerstaden.

FAKTA
Bostäder      51 lgh
BOA   3597 kvm
LOA     147 kvm
BTA inkl garage 5906 kvm


