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Syftet var att pröva olika gestaltningsgrepp för det höga bostadshuset i kvarteret Capella i den 
framväxande Karlastaden. Byggnaden, som är en av de första att byggas i stadsdelen, kommer 
till en början visa vägen genom sin utformning och vara en av de högsta på platsen, för att i 
senare skede inordna sig i ett sammanhang av både högre och lägre byggnader. 

Syftet

Processen 

Tre arkitektkontor har deltagit och processen har resulterat i att tre välgestaltade förslag har 
utvecklats och utvärderats. Ett flertal viktiga aspekter har lyfts och förutom det arkitektoniska 
uttrycket har genomförbarheten varit en central fråga i bedömningsarbetet. 

Teamens lyhördhet, diskussionsvilja och kommunikationsförmåga samt beredskapen att 
utveckla och ompröva idéer under processens gång har lett till ökad gemensam kunskap om 
projektet. En mängd bra lösningar har arbetats fram som kan fångas upp i det fortsatta 
arbetet. Arkitekterna har delat med sig av idéer och lösningar på ett sätt som visar på 
generositet och stort engagemang.  
 
Uppgiftens tyngdpunkt har varit byggnadens gestaltning med indelningen i sockel och podie, 
högdel/kropp och krön/krona. Eftersom en byggnads yttre påverkas av dess inre och 
tillsammans utgör en helhet har även befintliga planlösningar utvärderats och utvecklats. Det 
har resulterat i förslag som kan ge beställaren en förbättrad produkt. Hur stora ändringar som 
kan göras avseende planlösningarna kommer dock att bero på tidplanen och 
genomförbarheten i förhållande till redan uppförda delar av projektet.  

Andreas Martin-Löf Arkitekter står bakom det gestaltningsförslag som nu valts ut för vidare 
utveckling. 

Andreas Martin-Löf Arkitekter
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Andreas Martin-Löf Arkitekter

Det vinnande bidraget bedöms vara det som sammantaget allra bäst uppfyller kraven om en 
utvecklingsbar helhetslösning i ett gestaltningsförslag med övertygande formkänsla och ett 
fint gehör för kvalitet och estetik i material och uttryck. Fasadens anslag till artikulering och 
resning i podie, högdel och krona utgör en stabil utgångspunkt för vidare bearbetning. 

Gestaltningen som helhet knyter an till historien genom att Otterhall, en karaktärsfull byggnad 
uppförd under 1920-talet och Göteborgs första höghus, lyfts fram som en inspirationskälla. 
Den äldre byggnaden beskrivs som en fin lagspelare i staden vilket är något arkitekterna vill ta 
fasta på i sin gestaltning av byggnaden i Kvarteret Capella. Inspirationen är tydlig i 
färgsättningen där fasaden föreslås bestå av en grå podiedel av betong, en mörkare grön 
högdel av glaserad keramik, räfflad platta i bröstningar med fönsteromfattningar och räcken 
eloxerade i en ton som påminner om oxiderad koppar - en palett av material som är estetiskt 
tilltalande, har goda taktila egenskaper och ger ett gediget och elegant intryck i en återhållet 
polykrom färgskala. Förslaget förmedlar omsorg i gestaltningen av byggnadens alla delar, både 
som helhet och i detaljer.  
  
Att utveckla i fortsatt projekt:

Bottenplanet organiseras genom att funktioner som soprum och barnvagnsrum placeras i 
byggnadens inre delar till förmån för lokalytor i fasadläge som kan bidra till ett levande 
gaturum. Detaljerad organisation av ytor bör studeras vidare.

Bearbetning behöver göras avseende blindfönster och fönsterluckor i podiet där man bör 
sträva efter större öppenhet. 

Krönet kan behöva bearbetas vidare för ökad artikulering i gestaltningen. 

Takytan bedöms kunna bli en bra vistelseyta med plats för små sittgrupper. Indraget som ger 
en distans till takfoten är positivt. Vinterträdgårdar i vissa lägen bedöms kunna utvecklas och 
bidra till ökad boendekvalitet.

Hur teknik/fläktrum hanteras i den översta våningen behöver vidare utredas.  

Viktigt att säkerställa färgsättningen genom att ringa in de nyanser som skapar den elegans 
som eftersträvas och en förebildlig gestaltning för kommande bebyggelse i Karlastaden. 
Pelarplaceringar bör säkerställas för nedföring av laster. 

I förslaget har man utgått från befintliga schaktlägen men lagt till nya lägen under arbetet med 
att utveckla planlösningarna. Om nya planlösningar blir aktuella behöver tillkomna 
schaktlägen utredas i det fortsatta arbetet.  

Förslagen
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Bornstein Lyckefors Arkitekter

Förslagsställarna tar sig delvis an uppgiften som ett ombyggnadsprojekt genom att ta tillvara 
kvaliteter i förstudiens befintliga lösningar och visar därigenom en förståelse för processen och 
det redan nedlagda arbetet som utförts i projektet.  

Arkitekterna redovisar tankar kring stadsdelens föränderlighet, hur byggnaden i Capella 
kommer att vara en av de första att byggas för att senare ingå i ett sammanhang där den blir en 
av de lägre på platsen och att det påverkar hur man valt att utforma den. 

Förslaget har utvecklats fint under processen och har landat i en gestaltning som utstrålar 
rationalitet. Teamet har varit lyhörda och genom att addera balkonger, som i sig ger ökad 
boendekvalitet i enlighet med Tositos önskemål, har gestaltningen även fått ett välgörande 
inslag av förstärkt vertikalitet, som balanserar den tidigare dominerande horisontaliteten. 

Förslagsställarna resonerar kring gedigna och kontrasterande material såsom terazzo, 
keramiska plattor och plåt, där möjligheten finns att kombinera och byta ut delar för att ge 
rimlig byggkostnad. Tre förslag till sammanhållen monokrom färgsättning presenteras, en 
ljusare gråvit samt två färgstarka och mörka nyanser, den ena röd som ska leda tanken till en 
rostig yta den andra en blå med stor svärta. De två sistnämnda kulörerna kopplar till den 
tidigare varvsmiljön på ett intressant och tilltalande sätt.  
 
Den resning i fasadens kröndel som refererar till den klassiska stenstadens byggnader 
kommer här till uttryck genom ett piano nobile med stora glasytor i det översta dubbelhöga 
och indragna våningsplanet. Det ger en känsla av lyx i de översta bostäderna. De generellt sett 
stora glasytorna väcker dock frågor kring rengöring och energieffektivitet. 

I byggnadens sockel föreslås ett indrag med ett dubbelvåningsmotiv tänkt att skapa ett 
generösare gaturum. Plats för grönska i entresolplanets nivå är ett positivt inslag. Indraget är 
en fin gest, men farhågor finns kring de ytor som bildas avseende underhåll och förvaltning och 
kring upplevelsen under dygnets mörka timmar. 

Indrag i fasaden bedöms möjliga att göra, men så som förslaget är utformat föreligger 
osäkerhet kring konstruktionen med avseende på hur lasterna i fasad ska tas om hand. 

Den adderade utanpåliggande pelarstrukturen som föreslås bedöms medföra svårigheter 
avseende exempelvis köldbryggor. 

Helheten visar en rationell och stilfull gestaltning av byggnaden. Det resilitenta och flexibla 
greppet gör att den på samma gång upplevs något anonym och sammantaget ger förslaget ett 
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Kaminsky Arkitektur

Teamet visar stor inlevelseförmåga i sitt förslag där resonemang förs om såväl det omgivande 
stadslandskapet som om hur människor kan tänkas leva sina liv i bostäderna, befolka 
platserna som omger byggnaden och berika stadslivet. Upplevelsen av byggnaden redovisas 
i flera skalor; i stadens skala på tusen meters håll, på hundra meters håll i stadsdelens skala 
och på en meters håll som ska motsvara handens skala. Det visar en förståelse för 
sammanhang på olika nivåer där byggnaden ingår som en del i stadens struktur. 
 
Gestaltningen präglas av en tydlig i uppdelningen av byggnadens delar. Det tunga podiet av 
tegel möter en lättare och reflekterande plåtklädd högdel och avslutas med en perforerad 
krona. De beskrivs som förslagets byggstenar.

Förslaget tar inledningsvis avstamp i idén om en sorts flätning/förskjutning/stapling av de 
material och byggstenar som föreslås. Under processens gång har högdelens vågformade 
plåtband omvandlats och redovisar slutligen ett förslag där varje bostad ramas in och ger 
helheten ett staplat intryck. Placerade med förskjutningar i ytterliv skapar ramarna 
vindskyddade balkonger och i vissa lägen franska balkonger. Blomlådor skapas för grönska i 
fasaden. Vissa ramar har en interiör funktion som illustreras i inlevelsefulla teckningar. 
Ramverket ger fasaden en grafisk reliefverkan med ett övervägande horisontellt och lite 
kompakt uttryck som kan leda tankarna till modulbygge. Bedömningsgruppen ser en styrka i 
teamets förmåga att vara lyhörda och göra genomgripande förändringar av sitt förslag under 
resans gång. 
    
Förslaget är starkt i inlevelsen om hur byggnaden kan bidra till gatulivet genom en
väderskyddad vestibul, caféplatser i morgonsol och butikslokaler längs gatan. Interiören i 
bottenplanets entrérum speglar utsidans tyngd men med stora ljusinsläpp. Rummet är 
generöst och omsorgsfullt utformat vilket bidrar till bostädernas attraktivitet. 

Bedömningsgruppen anser att högdelens utformning, där ramverkets plåtbeklädnad baseras 
på en idé om prefabricering, är alltför skissartad och skulle behöva mer tid för att landa rätt. 
Farhågor finns kring oönskade skuggeffekter som kan påverka dagsljusinsläppet i bostäderna. 
Likaså kräver plåtarbetet stor precision i utförandet för att ge det önskade uttrycket.

En medvetenhet om vikten av att använda befintliga resurser förmedlas och förslaget bygger 
på återbruk i hela eller delar av byggnaden. Det är en ambitiös och vågad tanke och väcker
 frågor om hållbarhet och cirkularitet som är viktiga och relevanta. Utifrån projektets snäva 
tidplan bedöms detta kunna ha återverkan på genomförbarheten. Återbrukade material 
innebär en större grad av utforskande och även ett mått av tajming som här blir en 
osäkerhetsfaktor och kräver mer tid än projektet har till förfogande. 
   
Den perforerade plåten i kronan har förutsättningar för att skapa en fin upplevelse för dem 
som blickar ut från taket. Bedömningsgruppen hade dock önskat en starkare utformning av 
kronan.
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