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Garvaren

Norrköpings Kommun bjöd i december 2016 in till en 
markanvisningstävling för uppförande av fl erbostads-
hus inom kvarteret Garvaren i Industrilandskapet i Norr-
köping. Med tävlingsformens hjälp ska det allra bästa 
projektet för tomten tas fram, avseende arkitektonisk 
kvalitet. Tomten är den tredje i Industrilandskapet som 
anvisas för bostäder, genom tävling.

Syftet med markanvisningstävlingen är att förstärka 
stadslivet i Industrilandskapet och bredda en redan be-
fi ntlig mångfald av funktioner – med boende. Den nya 
bebyggelsen på tomten ska berika stadsmiljön, både 
funktionsmässigt och visuellt.

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar

Arkitektur
Bebyggelsen ska gestaltas med en väl avläsbar förstå-
else av Mäster Påvels gränds småskaliga karaktär. De 
befintliga byggnadernas material, fasadschema, färg-
sättning och volymuppbyggnad är utgångspunkt, dock 
förespråkas ett framåtsyftande formspråk med avstamp 
i kommunens ledord ”respekt och fantasi.” Den nya be-
byggelsen ska tillföra en egen karaktär och komplettera 
den totala stadsbilden i området.

Stadsbild och miljö
Tävlingstomten ligger i en stadsmiljö med skiftande ka-
raktär och målsättningen är att återupprätta den kul-
turhistoriskt känsliga miljön. Stadslandskapet i direkt 
anslutning till tomten präglas av äldre och småskaliga 
gårdsmiljöer. Samtidigt visar sig Industrilandskapets 
täta, högre skala längs Garvaregatan.

Befi ntlig arkitektur
Den skiftande karaktären i stadsmiljön återspeglas i ar-
kitekturen. Det småskaliga innehåller typiska byggnader 
med fasader i puts eller träpanel (oftast verkstads/för-
rådsbyggnader) med tegellagda sadeltak. Varje bygg-
nad har en eget ,men återhållsamt uttryck.

Industrilandskapets byggnader är stora, kraftfulla, i 
huvudsak utförda i gul puts, rött eller gult tegel. Betong 
användes tidigt i stomme, men också som fasadmate-
rial. Byggnaderna har till största delen öppna fl exibla 
våningsplan med fyra till fem meters takhöjd och stora 
fönster, med vertikalt proportionerade fasader, mer eller 
mindre utsmyckade med dekorativa inslag. 

Byggnadernas avslut - utformning och artikulering 
är en viktig del av helhetsintrycket. De repetitiva fasa-
derna kompletteras ofta med ”tinnar och torn” – och 
ger ett mångfacetterat taklandskap. 
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Deltagande team
De fem byggherrar med arkitektkontor som inbjudits 
att lämna förslag i tävlingen var:

• Botrygg AB och Arkitektur + Development
• Bygg-Fast och Arkitekterna Krook & Tjäder
• Conlega och Marge Arkitekter
• Mannerssons Fastighets AB och 

Tham & Videgård Arkitekter
• Slättö Förvaltning AB och C.F. Møller Sverige

Inlämnade förslag
Vid tävlingstidens slut den 22:a mars 2017 hade föl-
jande fem förslag lämnats och samtliga godkändes för 
bedömning av juryn:

• Castrum
• Dagen som börjar
• Kamel
• Samklang
• Trio

Publicering
Förslagen har i sin helhet publicerats på norrkoping.se  
och Sveriges arkitekters webb, arkitekt.se
 
Jury
En jury bestående representanter från stadsbyggnads-
kontoret och annan sakkunnig expertis har utvärderat 
tävlingsbidragen. Juryn har bestått av:

Martin Heidesjö, planeringsarkitekt FPR/MSA 
juryns ordförande, stadsbyggnadskontoret

Karin Milles Beier, arkitekt MSA
stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret 

Björn Lunnerdal
exploateringsansvarig, stadsbyggnadskontoret

Tomas Nyström, arkitekt SAR/MSA 
planarkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Nilsson Collste, arkitekt SAR/MSA
Collste arkitektur och funktion

Juryns sekreterare har varit Sandra van Rooij Edfelt, 
arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär 
har varit Jonas Sivervik, stadsbyggnadskontoret. 

Juryn har även under bedömningsarbetet tagit del av 
rapporter från bygglovhandläggare, bygglovarkitekt, 
landskapsarkitekt samt stadsantikvarie.

Bedömningskriterier
Juryn har under tre möten granskat och bedömt försla-
gen utifrån de kriterier som utan inbördes ordning eller 
viktning legat till grund för tävlingen samt utifrån de 
krav och önskemål som ställdes i programmet.

Gestaltning
Hur väl byggnaden i sin helhet samspelar med omgiv-
ningen. Hur väl byggnadens gestaltning rymmer en väl 
avläsbar förståelse av den befi ntliga arkitekturens små-
skaliga karaktär.  

Funktion 
Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på 
innehåll, samband och funktioner. Graden av ändamåls-
enlighet, yteffektivitet, logistik och tillgänglighet. Hur 
väl förslagen disponerar botten/suterrängplanet mot 
gatan. 

Utvecklingsbarhet
Generalitet. Är den arkitektoniska idén robust? Tål för-
slaget att utvecklas inom konceptets grundläggande 
gestaltningsidé och inom ramen för områdets gällande 
detaljplan?
 
Genomförbarhet och förvaltning
Att byggnaden är möjlig att projektera och bygga inom 
den tidplan, budget och de tekniska och miljömässiga 
krav som anges i tävlingsprogrammet.

Juryns sammanfattning av tävlingen
Juryn konstaterar att de fem förslagen har angripit för-
utsättningarna i tävlingsuppgiften på olika sätt och i va-
rierande grad svarat mot de intentioner och den målbild 
som fi nns. 

Att se och beskriva de kvaliteter som är viktigt att 
värna om i en fortsatt utveckling av det vinnande försla-
get är för juryn en väsentlig del. 

Alla detaljer i de inlämnade bidragen är inte genom-
arbetade och det kommer att ske en utveckling och 
förändring av projektet i den följande utvecklings- och 
projekteringsfasen i dialog mellan kommunen och vin-
nande tävlingsteam. 

Samtidigt ska juryn också bedöma förslagets utveck-
lingsbarhet och potential samt beskriva de brister som 
behöver åtgärdas i den fortsatta processen.

Juryn har bedömt om förslagen har stadsbyggnads-
mässiga kvaliteter och hur väl dessa passar in i det om-
givande industrilandskapet och i den övriga staden. De 
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fem förslagen visar på olika sätt hur de förhåller sig till 
staden som helhet och och kulturhistoriskt värdefulla 
Industrilandskapet. 

Gårdsmiljön skulle vara omsorgsfullt gestaltad med 
fokus på att skapa en rekreativ miljö för de boende. 

Hur tomtens unika förutsättningar för ett kvalitativt 
boende tas tillvara skulle redovisas. Hur bostaden ge-
staltar sig invändigt var inte en primär uppgift ur stads-
miljösynpunkt men trots det viktigt för en helhetsbe-
dömning. Framförallt i kontakten mellan inne och ute, 
med fönster (fönstersättning och storlek) och balkong-
er/burspråk som ger avtryck i stadsmiljön.

Att bruttoarean (BTA) varierar något mellan försla-
gen innebär att de sinsemellan saknar en exakt jämför-
bar yteffektivitet. Då detaljeringen inte håller en sådan 
kvalitet har inte regelrätta kalkyler kunnat upprättas 
men en kostnadsbedömning visar att samtliga förslag 
ligger inom ett i sammanhanget normalt spann.

Juryns beslut
Efter avslutad bedömning är juryns slutsats att Kamel är 
det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk 
kvalitet och funktionella krav. Juryn rekommenderar 
förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Förslaget Kamel presenterar en väl genomtänkt analys 
av staden. Med en noga bearbetad, platsanknuten ar-
kitektur tar förslaget förtjänstfullt fasta på Norrköpings 
huvudsakliga karaktärsdrag i mötet mellan Industriland-
skapet och 1800-talets rutnätsstad. Förslaget lyckas, 
utan att vara det minsta historiserande, nyanserat sam-
spela med taklandskapet och stadssiluetten i en vidare 
bemärkelse. Fasadernas lekfulla fönstersättning ger en 
välbehövlig kontrast mot de omgivande fabriksbyggna-
dernas mer rationella ordning och karaktär.

Ett stort tack till alla tävlande
Norrköping, april 2017 

Ett stort tack t
Norrköp

Kamel - Juryns val

Förslagsställare:
Botrygg AB i samarbete med
Arkitektur + Development

Ett förslag som presenterar ett storslaget arkitektoniskt 
grepp. Förslaget bygger på kontraster – de mellan små-
skalighet och storskalighet, horisontalitet och vertikali-
tet, mörka och ljusa kulörer, med mera. Såväl form- som 
färgmässigt tar förslaget avstamp i det omgivande sam-
manhanget. 

Förslaget lyckas, med en starkt platsanknuten ge-
staltning, besvara den för tävlingen mest centrala frå-
gan om vad huset berättar om platsen – dels genom de 
noga utarbetade byggnadsvolymerna, dels genom de 
framträdande gavelmotiven. Taklandskapets omsorgs-
fullt uppbrutna volymer lyckas på ett utmärkt sätt bryta 
ned byggnadens relativt omfattande skala. Det från 
Skvallertorget och Saltängsbron synliga och vackert ut-
formade gavelmotivet, med referenser till intilliggande 
äldre fabriksbyggnad vid Garvaregatan och också Berg-
slagsgården vid Skvallertorget, visar att byggnaden rela-
terar till staden även i ett större sammanhang. 
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Förslaget tar omsorgsfullt tillvara och behandlar dags-
ljuset både mot gården och gatan, med vridningar av 
fasader mot parken, takfall och fönstersättning för 
goda ljusförhållanden i varje enskild lägenhet. Beslutet 
att lägga en ljus fasad på gaveln mot Garvaregatan är 
ett spännande grepp då den ljusa kulören därmed anty-
der en entré till ett spännande inre parkrum. Förslaget 
rymmer även kvaliteter som till exempel genomgående 
trapphus och bra utformade planlösningar med fi na 
rumssamband. 

Att förslaget förhåller sig till Industrilandskapet och 
taklandskapets volymer snarare än till fasadmaterialen 
är ett berikande förhållningssätt, då det på platsen fi nns 
mer än tillräckligt med tegel. Takmaterialet håller sig till 
omgivande bandfalsad zinkplåt, vilket är mycket posi-
tivt. 

Även om förslaget i stort är det som enligt juryn bäst 
uppfyller tävlingens bedömningskriterier behöver täv-
lingsförslaget vidareutvecklas.  Gårdens allt för privata 
karaktär mot parken bör i ett fortsatt skede studeras 
och bearbetas. Bland annat bör man förbättra samspe-
let mellan gården och trappan intill torget. 

Entréerna känns inte tillräckligt inbjudande och bör 
därför omformas. Takkuporna mot gården upplevs på 

vissa ställen överdimensionerade. Burspråken mot Bred-
gatan och Garvaregatan är välgörande och viktiga för 
gaturummets ljusspel, men bör eventuellt artikuleras yt-
terligare för att tillföra projektet fl er kvaliteter. Utform-
ning av fönstertyper, fönstersättning och balkonger kan 
utvecklas. 

Juryn är tveksam till färgsättningens skarpa kontras-
ter. Material och färgsättning bör studeras vidare och 
mer ingående i sammanhang med Industrilandskapets 
kulörer. 

Gatufasadernas svarta kulör medför risk för skugg-
verkan medan de vitputsade södervända fasaderna blir 
väldigt bländande. Då det svartvita rimmar illa med plat-
sens övriga karaktär bör kulörerna anpassas bättre till 
omgivande bebyggelse. Klinkermaterialet bör vidareut-
vecklas och skillnaden i svärta mellan de olika plattorna 
bör göras mer märkbar. 

Förslagets bandfalsade och matta zinkplåt på taken 
är mycket betydelsefull för bebyggelsens karaktär och 
ska bibehållas. 
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Castrum

Förslagsställare:
Bygg-Fast i samarbete med 
Arkitekterna Krook & Tjäder 

Ett förslag med ett eget och sammanhållet uttryck. Vo-
lymen längs Bredgatan är förslagets signaturbyggnad 
där de snedställda lägenheternas nischer, burspråk och 
balkonger bidrar till ett uppbrutet gaturum och väl val-
da utblickar mot vattnet. 

Den friliggande längan stadsradhus utmed Mäster 
Påvels gränd ansluter till lamellhusets idé om en upp-
bruten fasad, men utmärks medvetet från den större 
volymen gällande antal våningar samt val av material 
och kulör. De fi nt utformade radhusen med egna en-
tréer ger gatan en särskild intimitet och ramar på ett 
fi nt sätt in gårdsmiljön. Det konsekventa anslaget får 
sig dock en törn av volymen mot Garvaregatan med en 
loftgångslösning mot gatan. 

Sammantaget upplevs bebyggelsen relativt ordinär, 
utan märkbara kopplingar till Industrilandskapets ka-
raktärsfulla byggnader. Förslaget saknar helt enkelt en 
tydlig analys av platsens och byggnadens relation till 
den övriga staden.  

Gatufasaderna upplevs som röriga, mycket på grund 
av de onödigt många burspråken. Det norrvända, illa 
placerade torget, verkar enbart vara ett resultat av bo-
städernas planlösningar. 

Förslaget rymmer många små lokaler i sockelvåning-
en – en vällovlig ambition, men som dessvärre påverkar 
förslaget negativt avseende gårdsmiljöns kvalitet. En 
gemensamhetslokal är placerad i ett märkligt och från 
gården bortvänt läge. 

Förslagets i text formulerade ambition om boendets 
sociala hållbarhet med skiftande boendeformer och 
mångfacetterade utbud av boendeformer stämmer illa 
då 80 procent i förslaget utgörs av mindre lägenheter.  
Lägenheterna känns alltför introverta och med troligt-
vis ganska dåliga dagsljusförhållanden. Lägenheterna 
är små, tvåorna saknar möjlighet att dela av kök från 
vardagsrum och är då i själva verket också ettor.  Att 
enbart tre lägenheter har direktkontakt med gården är 
inte heller en bra lösning. 
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Dagen som börjar

Förslagsställare:
Conlega i samarbete med
Marge arkitekter

Ett förslag som presenterar en tydlig analys av befi ntlig 
stadsstruktur där byggnaden som helhet är en modern 
tappning av Industrilandskapets fabriksbyggnader. Voly-
men med dess asymmetriska gavelmotiv är på ett subtilt 
sätt anpassad till områdets typologiska uppbyggnad av 
högre fasader mot gatan och lägre mot gård. 

Byggnaden är vackert gestaltad och dess förhållan-
de till gatornas varierande karaktär är fi nstämt presen-
terat. Fasadernas vertikala fönstersättning är förslagets 
signum och anspelar tydligt till omgivande fabriksarki-
tektur. Fönster sätts likadant i sockelvåningen och även 
till nock på gavlar. Konsekvensen är förslagets styrka. 

Bebyggelsen uttrycker ett harmoniskt lugn men 
samtidigt balanserar den på gränsen till att upplevas 
som något monoton. Detta på grund av volymernas 
uniformitet, fasadernas strikta fönstersättning och det 
monokroma användandet av material.

Gårdssidan har i och med de långsträckta och loft-

gångslika balkongerna tappat stora delar av bebyggel-
sens i övrigt industrilika karaktär. 

Gårdsmiljön är rationellt utformad med ett fi nt vård-
träd, dock har den en alltför offentlig framtoning. Funk-
tionellt är sockelvåningen överlag väl bearbetad. Det är 
också ett av förslagets kvaliteter att det fi nns en gemen-
samhetslokal mot parken. 

Boendet bakom den konsekventa fönstersättningen 
får ett förnämligt ljusinfl öde. Lägenhetslösningarna är 
fl exibla och skulle i framtiden utan större ändringar 
kunna omvandlas till kontorsmoduler. Det innebär dock 
att lägenheternas fl exibla och rationellt uppbyggda ka-
raktär har utformats på bekostnad av planernas möbler-
barhet och yteffektivitet.
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Samklang

Förslagsställare:
Slättö Förvaltning AB i samarbete med
C.F. Møller Sverige

Ett förslag som är sammansatt av fl era individuellt ar-
tikulerade volymer som tillsammans bildar ett dyna-
miskt taklandskap. Förslaget fl örtar med omgivningens 
brandgavlar. Förslagets trappning och variation i skala 
anpassar sig till befi ntlig arkitektur. 

Byggnaden associerar till Industrilandskapet och an-
vänder dess fönstermotiv på ett varierat och uppdate-
rat sätt. Bebyggelsevolymen upplevs som brokig utan 
att vara rörig, mycket tack vare dess monokroma an-
vändning av material. Förslaget presenterar en vacker 
användning av tegel och juryn uppskattar även att fa-
sadmaterialet fortsätter upp på taket. Men bränt hand-
slaget tegel på både fasad och tak riskerar samtidigt att 
bli kostsamt. 

Juryn upplever att förslagets något förenklade voly-
mer med ganska slutna burspråk ger associationer till 
något annat än ett bostadshus och upplevs alltför slutet 
mot gatan. Den avhuggna gaveln som reser sig högst i 

hörnet Garvaregatan/Bredgatan är väldigt synlig, men 
alltför anonym. 

De högre fasadpartierna ryms inte inom gällande 
detaljplan och juryn undrar om förslaget tål att ändras 
med bibehållet arkitektoniskt uttryck intakt. 

Den föreslagna föreningslokalen vid gården och 
mot parken tillför projektet en stor kvalitet. En annan 
av gårdsrummets kvaliteter är de solbelysta terrasserna. 
Man har på ett fi nt sätt öppnat upp kvarteret mot den 
kommande parken och därmed skapat ett intressant 
halvpublikt rum. 

Planlösningarna rymmer vissa kvaliteter med ge-
nomgående lägenheter och trapphus.
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Trio

Förslagsställare:
Mannerssons Fastighets AB i samarbete med
Tham & Videgård Arkitekter

Ett förslag som hämtar inspiration från den omgivande 
stadens olika byggnadskaraktärer och historiska års-
ringar. Byggnaden anpassas till omgivningens delvis 
småskaliga arkitektur och med varierande fönstersätt-
ning, gavelmotiv, taklandskap och användande av ma-
terial delas byggnaden upp i tre tydliga volymer, var 
och en med en egen tydlig karaktär. Med omsorgsfullt 
bearbetade och detaljerade fasader, framförallt de mot 
gatan, skapas en stark materialitet och mönsterverkan. 

Bottenvåningen är relativt öppet och löst organise-
rad i en enda stor yta där de boende bland annat er-
bjuds en generös gemensamhetslokal. Lokalernas för-
modade innehåll antas skapa en levande sockelvåning. 
Dock medför suterrängplanets mycket begränsade 
dagsljusinsläpp källarkänsla. 

Fönstersättningen ger tydliga associationer till omgi-
vande industribebyggelse. Fasadernas livförskjutningar 
öppnar upp för möjligheten till en prefabricerad bygg-
nadskonstruktion. 

Trapphusens läge i fasad medför kvaliteter som ljus och 
orienterbarhet. Lägenheterna är överlag bra utformade 
och har goda rumssamband och fi n dagsljusföring. 

Anknytningen till platsen lämnar en hel del kvar att 
önska. De fönsterlösa gavelmotiven känns överdrivna 
och skulle med fördel kunna fyllas med, ett program-
mässigt sett, mer angeläget innehåll. Gavlarna skymmer 
mer än de tillför. Man har velat göra industriarkitektur 
men på grund av bebyggelsens något ängsliga karaktär 
haltar förslagets kvaliteter. 

Juryn ställer sig lite frågande inför valet av tegeltyp 
och anar dessutom att dess sättning är relativ kostsam. 
Anledningen till varför tegelfasadens fönster är kvadra-
tiska, medan de övriga fasadernas fönster är vertikala 
är oklar och också svår att placera in i kontexten då 
vertikaliteten i Industrilandskapets byggnader är påtag-
lig. Takvinklarnas strikt konsekventa utförande lämnar 
begränsat utrymme för framtida förändringar. 



Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för fram-
tiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels 
genom att utveckla befi ntliga miljöer. Dels genom att skapa nya 
stadsdelar som möter framtidens krav på livskvalitet och hållbarhet. 
Vi ansvarar också för kommunens lokaler, mark- och exploaterings-
frågor samt geografi ksk information för samhällsplaneringen. Med 
respektoch fantasi skapar vi det nya Norrköping tillsammans med 
våra invånare.

STADSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping

Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90

www.norrkoping.se

Inre hamnen, Castellum i samarbete med Enter arkitektur, 2017

Väv, Ed Bygg Sverige AB och Spridd + ETAT Arkitekter, färdigställs 2017.

Kvarteret Bommen, Klövern i samarbete med Hyresbostäder i 
Norrköping AB, byggstart 2017, Utopia arkitekter.

Elveamfi , förslag till bostäder och växthus, pågående detaljplan. Gamlebro AB och Helen & Hard arkitekter A/S.


