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Förslaget är inspirerat av läget i staden, med 
kontaktytor mot flera olika byggnadskaraktärer 
och stadshistoriska årsringar. Vi har sökt 
en utvecklingsbar stomme med avstamp i 
industriarkitekturens lugna ordning, som kan 
kombineras med en omsorgsfull bearbetning 
och detaljering av fasadernas uttryck. Det ger 
möjlighet att skapa variation både i stadsrummet, 
där byggnadsvolymerna markerar sig med 
olika uttryck inom ett tema, och i upplevelsen 
på nära håll där fasadens materialkänsla och 
mönsterverkan blir viktig.

ETT TEMA - ETT KVARTER - TRE HUS
Vi vill utveckla kvarteret Garvaren i samverkan 
med LEAD och Campus till en självklar plats för 
Norrköpings sociala entreprenörer och framtida 
företagare - ett modernt boende anpassat för att 
underlätta möten och utbyte av idéer.

Entréplanet är kvarterets funktionella och sociala 
hjärta. Här finns ett co-work space med café som 
även erbjuder post och pakethantering och andra 
tjänster som kan underlätta i vardagen. I öppet 
samband finns en worklounge med gemensamma 
arbetsplatser och avskilda mötesrum. Man 
kan också lätt ta med jobbet vidare ut på den 
gröna gården som ligger vindskyddad i bästa 
söderläge och ansluter till parkmiljön i det större 
kvarterssammanhanget. Här finns ett gemensamt 
utekök och man kan även få tillgång till en 
odlingslott. Vi vill också satsa på samtida konst 
och tänker etablera samarbeten för att skapa ett 
mångsidigt utställningsprogram över tid.

STADSBILD
En viktig förutsättning för det nya kvarterets möte 
med omgivande stadsrum och arkitektoniska 
utformning är indelningen i tre avläsbara hus. Det 
etablerar en anpassad skala som tillsammans med 
variation i materialbehandling förstärker uttrycket 
mellan de individuella byggnaderna: 
1) ett hörnhus med en flätad, nästan textil, varmröd 
tegelfasad
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2) ett tornhus med rundade detaljer och 
fönsteromfattningar i ljust gult tegel
3) ett gårdshus med träfasad av lockpanel och 
karaktärsskapande fönsterluckor.

I stadsbilden tar de nya bostadshusen fasta på 
industriarkitekturens rytmiska fasader med 
indelning i vertikala proportioner och karaktäristiska 
gavelmotiv. Det bidrar till ett varierat och ändå 
samordnat taklandskap. Husens exteriörer 
förtydligas ytterligare genom olika element i 
förhållande till gata och gårdsrum: fint spröjsade 
stålglasfönster, rundade balkonger, franska 
balkonger, upphöjda terrasser. I det strategiska läget 
Garvaregatan-Bredgatan markerar sig entrén till co-
work lokalen som en ny destination  med ett stort 
träparti i det svängda hörnet. Här kan alla boende 
också passera vidare in till respektive trapphus, 
vilket bidrar till ett levande och befolkat markplan i 
mötet med staden.

BOSTÄDERNA
Med utgångspunkt i en gedigen och hållbar 
arkitektur, fokuserar även lägenhetslösningarna 
på klassiska och hållbara bostadskvalitéer: rikligt 
dagsljus, vackra rumssamband, god takhöjd, 
utblickar och fina uteplatser kring den gröna 
innergården. Lägenheterna är byggda med 
tonvikt på hållbara och solida material som trä, 
stålglaspartier, sten och betong. 

ANTAL LGH 58st
11 st   1rok  25-39 m2
22 st  2rok  46-62 m2
22 st  3rok  56 -79 m2
3 st  4rok  82 m2

BOA TOTAL   3316 m2 
LOA    325 m2

BTA LJUS   4972 m2
BTA MÖRK   1096 m2

Varierande lägenhetsstorlekar möter olika 
målgrupper, allt från ensamhushåll till barnfamiljer 
och äldre. Lägenhetstypernas olika kvalitéer bidrar 
också till detta, från skyddade innergårdslägen, 
taklägenheter med stora solterrasser till en mer 
stadsmässig och urban miljö.

GÅRDEN
Gården är tänkt som en semiprivat utvidgning 
av kvartersparken. Den planeras småskalig och 
nästan djungellikt tät med olika sorters grönska. 
Planteringar och klätterväxter används för att 
avgränsa uteplatser för marklägenheter samt stödja 
rumsbildning och funktioner på gården.

TEKNIK, PARKERING, MILJÖ
Från stomme och ytskikt till valda tekniska system är 
inriktningen ett resurseffektivt byggande. Hållbara 
och beprövade lösningar. Teknikrum är placerade 
i källarplan för att maximalt utnyttja ljus BTA för 
bostäder och verksamhet. Kvarteret är knutet till en 
bilpool men vi tror att många boende väljer att cykla 
och satsar därför på en bra cykelparkeringslösning, 
självklart med verktyg och plats för enklare 
reparationer.
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