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GÖTEBORGS NK
NK-kvarteret ligger i Göteborgs mest centrala 

stadsrum. Området präglas av 1600-talets 

stadsplanering, dess koppling till den 

maritima historien och närheten till stadens 

infrastrukturella centrum. Att hantera arvet på 

ett respektfullt offensivt sätt är den viktigaste 

uppgiften i arbetet med att utveckla kvarteret.

Stadsbyggnad och den historiska kontexten - 

riksintresset

Göteborg är och har alltid varit en levande och expan-
derande stad. Kvarteren innanför Vallgraven är mycket 
karaktäristiska för staden. Den historiska kvarter-
strukturen från 1600-talet är här till stor del kvar i sin 
ursprungliga utbredning med de smala gatorna och 
den större rymden i stadsrummen från de numera 
igenlagda hamnkanalerna. 

Som städer oftast växer så har de enskilda husen 
förändrats men kvarteret bestått. Den ekonomiska 
ut-vecklingen i Göteborg har medfört att de enskilda 
bygg-nadernas höjd idag är varierad. Som årsringar 
på ett träd kan man avläsa historien i de olika hushöj-
derna. 

I antikvariska planeringsunderlag omtalas den jämna 
takfotshöjden som typisk för området innanför 
Vallgraven. Men redan vid tiden för Carlbergs stadsny-
daning vid 1800-talets början hade många byggnad-
er fått avvikande höjder från sina grannfastigheter. 
Naturligt i en växande stad. Kopplingen mellan 
kvartersform och jämn takfotshöjd existerar inte längre 
som stadsbyggnadsidé i Göteborgs kärna och har i 
praktiken inte gjort det under en mycket lång tid. På 
många sätt kan den uppbrutna stadssiluetten som 
varit förhärskande under lång tid sägas vara sann och 
väl avspegla det förändringsvänliga Göteborg. Det är 
ett uttryck för staden som är representativt och skapar 
ett livaktigt stadslandskap. 

Inom NK-kvarteret finns kulturvärden från olika epoker 
att värna och relatera till. I samband med en ombygg-
nad är det av vikt att förvalta dessa kulturvärden 

genom att förstärka relevant och kvalitativt stark 
arkitektur och lägga till på så sätt att historiska spår är 
avläsbara för den initierade. 

Uppdrag och metod/verktygslåda

Vi ska skapa mer och högkvalitativa kontorsytor 
med stor flexibilitet, stärka NK som varumärke och 
åstadkomma bättre gatumiljöer genom att stärka 
Göteborgs centrala delars attraktionskraft med 
respekt för den historiska kontexten och riksintresset.

Projektet kan göras möjligt genom att betrakta arkitek-
turen och tilläggen i tre skalor - tre perspektiv. Alla 
med lika relevanta frågor och olika svar.

Ögat/handen - det taktila och nära. Här ryms upplev-
elsen av byggnaden på nära håll. Gränssnittet mellan 
en byggnads program och dess nära omgivning - 
gatan. Materialen i de två första våningarna, partier 
och handtag.

Flanören - stadsrummet så som det upplevs i gatumil-
jön på medellång sikt. Längs och tvärs gator och 
parkrum från gatans nivå.

Landskapet - det långa perspektivet där byggd volym 
och naturlig volym samspelar, ibland på lika vilkor.

En cirkulär byggnadsstrategi

GA har under lång tid genom praktik med många 
projekt i känsliga miljöer kommit att utveckla en 
hållning kring ombyggandets arkitektur som utgår från 
att plats och byggnad nästan alltid vinner på att en 
addition förankras i det befintliga. Genom respekt men 
inte underdånighet. 

Att bygga om och till i samklang med en bygg-
nads dna innebär ett cirkulärt tänkande som gynnar 
ombyggnad framför nybyggnad. En hollistisk idé om 
hållbarhet som såväl sociologisk och estetisk som 
ekologisk.

Vårt förslag etablerar en grammatik för hur man kan 
bygga om och till NK-kvarteret när det gäller volym-
hantering och arkitektur. Vi förädlar och förändrar 

70-talsarkitekturen och adderar ett formspråk som 
anammar det bästa av det befintliga. Varje urskiljbar 
fasad utvecklas i ögat/handens och flanörens skala 
inom sitt arkitektoniska uttryck. Hörnbyggnaderna 
runt kvarteret ges extra tyngd och närvaro i stadsrum-
met givet sin kontext och sina förutsättningar.
Arkitekturen och materialen inom kvarteret håller 
delvis en hög kvalitet och det är av stor vikt att bygg-
naderna efter ombyggnaden håller en likvärdig eller 
högre nivå för att säkra upp riksintresset.

Ferdinand Lundqvist’s obyggda förslag

Stadsbyggnad

Uppdraget är att addera yta till den befintliga bygg-
nadsmassan. I och med det behöver kvarteret höjas. 
Höjningen  får konsekvenser i gatubilden och i 
landskapsskalan. För att möjliggöra det arbetar vi med 
byggnaden i de tre perspektiven.

Ögat/handen - De befintliga byggnaderna i kvarteret 
har delvis slutna bottenvåningar som inte ger de 
bästa förutsättningarna för en levande gatumiljö. Vårt 
förslag stärker byggnadernas relation till gatan genom 
att vi öppnar upp sockelvåningarna för att framhäva 

NK’s kärnverksamhet och koppla dem till gatan. 
Arbetet med att öppna varuhuset mot gatumiljön har 
redan påbörjats i och med Hufvudstadens påbörjade 
omvandling av varuhuset och i förlängningen tror 
vi starkt på en genomsläplig bottenvåning som 
tillåter rörelser på tvärs i kvarteret med entréer till 
delfunktioner inom varuhuset som serveringar eller 
tematiska avdelningar och tydliga kontorsentréer. 
Samtidigt är den grundläggande rörelsen via 
varuhusets huvudentréer mot Hamngatan och 
Fredsgatan centrala för identiteten. Vi ser inte detta 
som motstående intressen utan kompletterande som 
stärker såväl handeln som gaturummet.

Flanörens - Mot den bredare och representativa 
Östra hamngatan höjs takfoten med en paradvåning 
samt två indragna våningar.  

I de täta sidogatorna adderas, där det är möjlgt en 
våning i fasadliv samt en brant takvolym som över-
bryggar mötet med ovanliggande terrasserade plan. 
Målet i detta täta gaturum är att vidmakthålla tydliga 
takfotshöjder och aktivt minska de övre våningarnas 
närvaro i flanörens siktdjup. Genom att låta hörnbygg-
naderna få högre takfot än därpå följande fasaddel 
förhindras flanören att se de övre volymerna i gatans 
förlängning.

Landskapet - I och med att kvarteret i huvudsak 
ligger omgiven av täta gator och tack vare hanteringen 
av takfot spelar de översta våningarna ett spel i en 
egen division. I denna den största skalan verkar bygg-
naden i en takmiljö i samtal med kringliggande tak-
landskap och naturlandkapet bortom gatans närvaro.

De övre terrasserade våningarna bakom huvudfasa-
den mot Östra hamngatan får en tillbakahållen karak-
tär med fasader i ljus puts eller plåt, fönster i liv med 
fasadens utsida och enkla räcken. Förenklad detaljeri-
ng liksom på till exempel centrumhusets övre våningar 
över Kungsgatan. 

Ett låglutande plåttak med fall mot gård och gata håller 
ned totalhöjden, samlade tekniska installationer kan 
komma att slå igenom takfallet och bör hållas in och 
placeras nära nock. Eventuell allmänt tillgänglig takter-
rass bör hållas centralt eller skäras ner i volymen.

Göksholms slott har byggts om- och till sedan 
medeltiden, alla åldrar syns under ett tak

Varuhus tar plats i staden Kvarterets närområde, Centrumhuset Varierade höjder inom Vallgraven
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Byggnaderna 

Förslaget baseras på följande ställningstagan-

den:

• Kvarteret kan byggas på

• Exteriört ska en vertikal indelning av fasaderna 

mot sidogatorna förstärkas

• Ett varuhus av NKs dignitet får ta plats

• Byggnad E’s fasader ska förädlas

• Varuhusets inre ska bli tydligare

Med ett heterogent yttre avspeglar NK-kvarteret sin 
historia. Många tidsepoker samsas i dess yttre och i 
det inre är spåren av gamla fastigheter, ombyggnader 
och olika konstruktiva system dominerande och delvis 
förvirrande. 

Interiört grepp - en ny inre pelarstruktur ger plats för 
ett nytt centralt atrium som organisera flöden och 
synliggör varuhusets olika våningar. Visionen om den 
kommersiella och kulturella teatern. Atriumet ljussätts 
med överljus från de inskurna gårdarna. Hur många 
våningar varuhus framtiden tål får tiden visa men att 
de kommersiella ytorna konkurerar med läge och 
kvalitet är klart. 

Kontorsytorna placeras över varuhuset med separata 
entréer mot Kyrkogatan, Drottninggatan och var-
uhusets bottenvåning. Trappor används i huvudsak 
till utrymning och kontoren nås med hissar. I liggande 
förslag utgår vi från att hisspaketen är lokaliserade i 
fyra lägen för inte slå sönder varuhusets inre. Strävan 

har varit rena övre plan
vilket gett något okonventionella lösningar för att 
utnyttja befintliga trapplägen i de nedre planen. 

Undervåningen är liksom idag kommersiell och kop-
pling för inlastning och bakytor. 

Fläktrummet placeras där byggnaden är som tjock-
ast med direkt kontakt till utegårdar i kontorsplanen. 
Befintligt fläktrum kan nyttjas under byggnationen 
eller om förslaget för omarbetning av varuhuset inte 
genomförs.

Exteriört grepp - Varuhuset tar plats i hela kvarterets 
bredd mot Östra hamngatan med en exklusiv fasad 
av natursten med fönster och bröstningar i betsad ek 
och kopparklädda stålpartier i gatunivån. Detaljer i 
form av skärmtak, räcken, armaturer och NK skyltar av 
mässing.
Byggnad E från 1969 är ett exempel på en var-
uhustypologi och en tid då högt och lågt byggdes i 
Sveriges stadskärnor. Utan tvekan finns det fantastis-
ka exempel på utsökta byggnader med stark mate-
riell och strukturell karaktär och raffinerat utförande 
från rekordåren. Varuhuset som kom att byggas i 
Göteborgs mest prominenta stadsrum är i vårt tycke 
inte ett av dem. Byggnaden rymmer spår av kon-
struktiva och fastighetsgränsrelaterade avväganden 
som utgör intressant information ur historien men det 
färdiga resultatet är i vår mening inte unikt och inte 
av en sådan kvalitet i utförandet att det motiverar ett 
undantagslöst bevarande av fasaden.  

Ett extensivt arbete för att hantera byggnadens höjd 
har lett till ett studie av byggnadsmassans valör på tak 

och fasad. Mörkt över ljust - ljust över ljust - ljust över 
mörkt. Vi har landat i att det senare är ett tydligt svar 
på frågan om total höjd. Samtidigt som en mörk fasad 
ligger närmare den befintliga arkitekturen. I ett vidare 
detaljplanearbete tror vi på ett fortsatt testande för att 
klarlägga om det stämmer.
Förslaget visar en utformning där den nya fasaden 
accentuerar den befintliga byggnadens rytm och den 
nya beklädnaden mimerar det bästa av den befintlliga 
med kraftigare reliefverkan. Mörk kolmårdenmarmor 
finslipas i byggandens högdel. Bottenvåningens pelare 
lågerhuggs och sidogatornas volymer diamantfräses 
för att ta ned ljus i de täta gatumiljöerna. Ett skärmtak 
löper längs fasaden mot Östra hamngatan på klassiskt 
varuhusmanér.

Fasaden på hus B mot Kyrkogatan och A mot 
Drottninggatan har ett ambitiöst klasicerande uttryck 
vars fasadhöjd höjs med en våning. Befintlig takfot 
bevaras som risalit och tillkommande fasaddel utförs 
lik den nedan men enklare och med ny takfot och 
ett brant takfall. Nya partier i bottenvåningen utförs i 
koppar. Nya fönster enklare och i linje med befintliga. 
Sockeln omfärgas.

Hus D mot Kyrkogatan föreslås delas genom att 
den långa fasaden delas med ett förhöjt hörnmotiv 
med plåtklätt takfall. Hörnet bidrar till att kvarterets 
högre höjder inte syns i gatan. Fönstren förstoras och 
fasaden omfärgas.

Mot Fredsgatan delas också den långa hus D-fasaden 
upp genom det högre hörnmotivet. Våningen ovan 
entrén till NK får grunda “burspråk” och större 
öppningar för att förstärka kopplingen mellan varhus 

Gatumiljöer

Gatorna runt kvarteret har olika karaktär och 
intensitet. Deras särprägel har olika beståndsdelar 
– stadsliv, historik, betydelse i staden, kommersiell 
dragningskraft osv. Vissa drag och kvalitéer kan få 
ny kraft och nya stadsbyggnadskvalitéer utvecklas.

Östra Hamngatan är den mest prominenta av 
gatorna. Ett storslaget stadsrum med byggnader 
av offentlig karaktär och forna privatpalats. 
NK tar sin plats och har idag en högre höjd än 
angränsande bygnader men arkitekturen matchar 
inte anslaget och dess  fasad svarar illa upp mot 
varuhusets historia. 
Förslaget bygger på slutsatsen att Göteborgs 
NK har en given plats i staden och hos medbor-

garna. Sveriges finaste varuhus och  historien 
med Ferdinand Lundquists ambitioner på platsen 
menar vi gör det möjligt för en byggnad att ta mer 
plats i stadsrummet. Ambitionen fanns redan i 
det avvisade nybyggnadsförslaget från 1918 (en 
förlorad skatt) och i det att byggnationen från 1971 
upptar kvarterets hela bredd.
Intressant nog kan den ursprungliga fastighet-
sindelningen läsas i de ojämna mått som dagens 
byggnad har mot Östra hamngatan.
Entrén till NK är på samma gång en port till ett 
potentiellt stråk till Fredsgatan och en entré. 

Kyrkogatan är en tät gata med lång historia. 
På tvärs korsar den och binder samman Östra 
och Västra hamngatorna och domkyrkan vid 
Domkyrkoplan. På så sätt går den från tät där 

gaturummet definieras av tydliga takfotslister 
till större gaturum och platser med högre 
byggnadshöjd. I korsningarna med huvudgatorna 
reser sig byggnaderna för att möta de prominenta 
stadsrummen.
Mellan Östra hamngatan och Fredsgatan har ett 
intimt och populärt häng etablerats tack vare Bar 
Centro. Här kan NK öppnas mer mot gatan med 
såväl butiksyta som entréer till kontor och en 
spektakulär takbar. 

Fredsgatan är en välanvänd och tät gågatumiljö 
med många kommersiella lokaler, delvis i 
premiumsegmentet. Gatan har en stor potential 
men präglas också av slutna fasader och butiker 
som inte svarar mot potentialen och med högst 
varierad arkitektonisk kvalitet.

Entrén till NK är pampig och genom att öppna 
fasaden mer i andra våningen kan gata och 
varuhus integreras. 

Drottninggatan lever ett liv delvis på undantag 
men har stor potential. Även här är ett tätt gaturum 
definierat av byggnader med markerad takfot. 
Framför allt på gatans södra sida, den norra är mer 
oklart avslutad. 
Med mer öppenhet till interiören kan gatans 
sträckning göras livaktigare. Kontorsentréer i 
gatan, kontakt till NKs verksamhet i entréplan och 
öppnade fönster i första våningsplan i hörnen mot 
Hamngatan och Fredsgatan hjälper till. 

och gata. Den kraftiga balken ovan entrén bekläs med 
kolmårdsmarmor likt det befintliga horisontella band 
som pryder kvarterets bredd.

Hus F med sin fantastiska ornamenterade fasad höjs 
och en ny takfotshöjd etableras i hörnet. 

Plan 6 och 7 i kvarterets ända mot Fredsgatan är över-
höga för att möjliggöra jämna bjälklag på plan 8 och 
uppåt. Konsekvensen är delvis extra höga fönster i 
fasad vilket ger extra ljus till kontorsplanen. En bear-
betning med delade bjälklag och lägre bjälklagshöjder 
är en uppgift för det fortsatta detaljplanearbetet.

Takfoten på hus C bevaras för att framhäva tornmo-
tivet och förses med ett nytt och brantare plåtklätt tak 
i två våningar med kupor i det nedre takfallet. Ovan 
det trappar våningarna tillbaka.

Mot sidogatorna putsas de indragna fasaderna ovan 
takfallen.

Bottenvåningarna ges genomgående en högre 
detalj-eringsgrad och mer omsorg än idag. Runt om 
huset kan mer generösa öppningar mot gatan ge 
kontakt med kommersiella ytor i såväl bottenvåningen 
som till första våningen. En palett av material som 
signalerar NK används i partier, detaljer och fasador-
namentik i kvarterets bottenvåning. Ekebergsmarmor, 
mässing och koppar fungerar väl ihop med puts och 
natursten.

Verktygslåda och 
DP-bearbetning

ÖGAT / HANDEN

MATERIALITET, KULÖR OCH TEKTONIKPROGRAM VOLYMHANTERING

Bottenvåning och plan 1

Gatumiljön upp till takfot

Tak-landskap / volymer ovan taket som 

huvusakligen syns på långt håll

• Öppenhet mellan lokal och gata

• Placering av entrèer

• Programmets betydelse för hur 

hus och fasad får ta plats i staden

• Offentlig takterrass

• Offentlig takterrass

FLANÖREN

LANDSKAPET

• Sockel

• Bevarade och nya detaljer - fasadornamentik

• Entréer

• Partier 

• Befintlig fasad

• Ny fasad över befintlig

• Ny fasad som ersätter befintlig

• Fönster

• Tak, takfot och-kupor

• Räcken

• Fasad

• Fönster

• Tak, takfot och

• Räcken

• Skärmtak

• Öppningar

• Indragna entréer

• Takftoshöjd  

• Takvinklar

• Takfot och-kupor

• Fönsterrytm och proportioner

• Valör fasad och synligt tak

• Volymer 

• Djup på indrag

• Nockhöjd

• Takvinklar

• Takfot

• Valör fasad och tak
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+26.76

+31.36

Östra Hamngatan
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+30.46

Fredsgatan

+19.36
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+23.96

Kyrkogatan FredsgatanHus F

+31.36
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+23.96

+30.46

Drottninggatan
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+31.36

Drottninggatan

FASADLIV GATA, FLANÖRENS PERSPEKTIV
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Brunnsparken

Brunnsparken

Kungsportsplatsen

Kungsportsplatsen

Centrumhuset
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+31.36

A

B

C
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Hus E
Hus D

Hus B

Hus A
Hus C
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BEFINTLIGA 

VOLYM OCH VALÖR

OMGIVANDE TAKLANDSKAP

Tillbakadragna plåtklädda toppvolymer, 
närvarande i flanörens och landskapets perspektiv 
men ljusa för att skilja ut sig från underliggande 
fasad och träda tillbaka i viktighet

Balustrad markerar slutet på gatufasaden

Landskap

Flanören

Handen/ Ögat

Gränsen mellan nytt och gammalt
kan läsas i den bevarade pelarformens avslut

Pelare och öppningar ordnas enligt bef. logik, 
pelarens form hämtas från dagens

Bottenvåningens pelare är ljusare
och taktila med en lågerhuggen yta 

FÖRSLAG

IDAG

Mörk botten
Mörk topp

Volymens valör påverkar upplevelsen av byggnadens storlek i stadsrummet, förslaget utgår från en mörk 
botten och en ljus topp för en tydlig gatufasad och en toppvolym som träder tillbaka

Taklandskapets volymer är dolda 
för flanören, dom blir med sin 
enklare form sina ljusare valörer en 
del av landskapsperspektivet.

Mörk botten
Ljus topp

Ljus botten
Mörk topp

Ljus botten
Ljus topp

BEFINTLIGA KVALITÉER

Skärmtaket tar hand om 
gaturummet

Utsmyckningar ger en 
mänsklig skala

Tornmotiv i gatans avslut Pelarens relief

Djup och relief i fasad

Indragen entré

Fasadindelning - tornmotiv

Putskulör och stuckatur Fönsterordning Fasadindelning - 
Horisontella band

StendetaljerMässingsdetaljer

FÖRSLAG

Tillbakadragna toppvolymer, putsade eller 
plåtklädda närvarande i landskapets perspektiv

Brant tak som visar sig i snedvyer i gatan men som på 
närmre håll döljs ovan takfot, kupor den nedre delen av 
tvåvåningshöga takfall hjälper till att fånga ögat

Takfotshöjden höjs generellt en våning med en 
fasaddel i samma uttryck som befintligt

Befintlig takfot blir risalit

Befintlig fasad tas om hand och färgas om vid behov

Bottenvåningen öppnas upp runt kvarteret och 
ges i partier, detaljer och skyltning en materialitet 
som knyter an till NK’s varumärkeIDAG

Landskap

Flanören

Handen/ Ögat

Falsat plåttak av prepatinerad koppar

Våningar trappar in och blir en del av 
landskapsskalan, dolda för flanören

Läsbar takfot

Indragna fönster i takfallet / i 
vissa fall kupor

Partier av koppar

Sockel i granit

Skärmtak över entré

Lagad och omfärgad puts

Puts i kulör lik gatufasad men med 
ljusare valör

Tidigare takfot synlig

Förenklad omfattning, samma 
ordning som nedan

Målad träkarm

Räcke av målad metall
Handledare av trä
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Balustrad med mässingssmide markerar 
krön innan fasaden kliver bakåt

Kolmårdsmarmor
Sandslipad mörk mot Östra Hamngatan
Diamantslipad ljus mot sidogatorna

Partier i prepatinerad koppar

Pelare i gatunivå i lågerhuggen 
kolmårdsmarmor

Utsmyckning infälld i stenen

Skärmtak med inslag av mässing

Mässingsräcke som ornament på 

varuhusets andra plan

Karmar och bröstning av ek

Dragstag i mässing

Baserad på befintlig pelarform

Tillbakadragen toppvolym klädd i ljus plåt
Räcke i samma metall
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A

B

B

B1

+15.54 +15.54 +13.84

A

B

B

B1

+23.06

+23.06

A

B

B

B1

+11.99 +10.64

A

B

B

B1

-1.38 +0.05

A A

B

B B1

kontorsentré

kontorsentré kontorsentré

kontorsentré

+2.34

+4.59

+3.24

+3.24

2021-06-10 SKALA 1:400 I A3NK KVARTERET
TAKPLAN

Plan 1

Plan 5

Plan 9

Plan 2

Plan 6

(Plan 3 entresol * )

Plan 7

Plan 4

Plan 8

Ytuppställning

* Huset blir bättre utan entresol

Teknik och etapper
Kvarteret har byggts om under så många epoker att 
mycket litet original är bevarat. Strukturen är delvis 
så kaotisk och ”förstunden”-motiverad att vad 
som finns där idag till stor del påverkar de interna 
rörelsemönstren och varuhusets organisation 
på ett inte helt gynnsamt vis. Samtidigt tycks de 
pelarlägen som finns idag och grundförstärkningar 
som delvis redan utförts vara tillfyllest för ny last 
motsvarande den föreslagna. Emellertid kan en ny 
invändig ”korgstruktur” kring ett renodlat invändigt 
atrium utgöra basen för den invändiga bärningen av 
tillkommande ytor högre upp och på samma gång 
bidra till en rationell och vacker omstrukturering av 
varuhusets invändiga karaktär. 
Den föreslagna påbyggnaden måste inte i vår 
mening innebära att den föreslagna invändiga 
omstruktureringen utförs i sin helhet.
Vi ser en avsevärd vinning i att förlägga nya fläktu-
trymmen
 som servar såväl nya som befintliga plan centralt 
i husets mörka delar med kontakt till utvändiga 
gårdar för att undvika stora vertikala schakt genom 
planerna.
En ombyggnation måste utföras i etapper för att 
varuhuset ska kunna hållas i drift. Delar avgränsas 
i perioder för att ge plats för de avsevärda ingrepp 
som framför allt nya/kompletterande trapphus och 
hisslägen medför. Sannolikt måste alla ytor över 
varuhuset tomställas. 

Etapper vid full utbyggnad med nytt atrium 
- Genom att dela byggnaden i zoner i plan och 
sektion ges möjlighet till ett femspel som kan 
möjliggöra att varuhuset håller öppet i stora delar 
under byggtiden. Etapperna kan planeras så att 
befintligt fläktrum i zon 6 är i bruk under tiden som 
nya bjälklag byggs och nytt fläktrum succesivt kan 
överta funktionen.

D B

C

E

A

23

4 5 6

7

1

TOTAL

Total tillkommande BTA  =  6 655 + 460 utan nytt atrium

PLAN

BTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

115

580

515

4 450

4310

350

4345

4310

4080

2800

-

-

24 645

BEF.

4 450

4445

350

4180

4180

4395

3885

3075

2340

31 300

FÖRSLAG TERRASS

-

220

-

230

195

-

140

-

-

RIVNING

LOA

TOTAL

Total LOA förslag  =  25 151

PLAN

1

2 

3

4

5

6

7

8

9

3733 

3429 

274 

3710 

3710 

2753 

3193 

2519 

1800

25121

FÖRSLAG

Gårdarna är små 
och blockerar med 
kommunikation i luftrummet 

Ett tydligt atrium synliggör 
kommersytorna och dirigerar 
blicken in i och igenom 
byggnaden

Det gör att rörelsen i varuhuset 
saknar flyt och flärd

Nya kontorsentréer 
aktiverar sidogatorna

Med vertikal kommunikation 
uppåt vid sidan av atriet 
skapas en naturlig loop runt i 
varuhuset

PLAN 1 1:400

Nedre plan, Våningen består av varuhus, 

personalutrymmen teknik och inlastning.

PLAN 6 1:400

Teknik och kontor

Våningen består av teknik/fräktrum i den 

mörka kärnan samt kontor mot gata.

PLAN 8 1:400

Typplan kontor, Våningen består av kontor med 

terrasser ut mot gata. Exempel på indelning med 8 HG. t. 

PLAN 2 1:400

Entré,  Våningen består av handel, bef. 

trapphus och nya entréer till kontor

Öppet upp, nedre plan får direktkontakt med entréerna Nytt fläktrum, teknik samlas centralt runt gårdarna för att maximera kontorsytorna

Entréytor placeras ljust mot atrium

Terrasser

Atrium föreslås skäras upp 

för ett tydlig centralt rum

Atrium,öppet ner, glastak ovan

Vertikal kommunikation 

runt atrium

Bef. trapphus behålls, 

bibehållen nödutrymning 

under byggtid

Bef. rulltrappor

Bef rulltrappor

Bef rulltrappor

Entré Östra Hamngatan

Föreslås att breddas

Handel

Handel

Bakytor som idag

Glastak släpper in ljus 

i det nya atriet nedan

Möjligt läge 

takterrass

Kontor, extra våningshöjd som 

ett resultat av bef. bjälklag

Uteluft och avluft via gårdarna 

för att undvika vertikala schakt 

genom planerna

Inlastning via 

grannfastighet

PLAN 5 1:400

Översta varuhusplan, Våningen består av handel 

med huvudstråk kring det centrala atriet

TAKPLAN 1:400

Gemensam nockhöjd och pressad takfot gör 

att kvarterets totalhöjd hålls nere.
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+0.05

-1.384

+4.59

+8.44

+11.99

+15.54

+19.36

+5.28

+3.24

+7.27

+10.64

+13.84

+17.98
+18.13

+24.15 +23.06

+26.76

+23.06

+26.76

+14.92

+30.46
+31.36

+30.46
+31.36

+30.46

“centerpiece” - atrium med ruin

bottenvåningen får direkt kontakt med entréerna 

Vy centralt atrium

Fredsgatan

Östra hamngatan

+3.27

+8.44

+11.99

+15.54

+19.36

+0.05

+4.59

+2.34

+15,74

+19.36

+23.06

+26.76

+30.46+30.46
+31.36

+19.36

+4.59

+3.27

+8.44

+11.99

+15.54

+0.05

+19.36

+23.06

+26.76

+15,74

+30.46+30.46

FLÄKT

FLÄKT

Drottninggatan

Drottninggatan

Kyrkogatan

Kyrkogatan

Kyrkogatan   Fasad 1:400

IDAG

Central blockad och rörig organisation

FÖRSLAG

Atrium med direkt koppling till gatan och 

en överblickbar rörelse

Ventilation

Uteluft och avluft via gårdarna för att 

undvika vertikala schakt genom planerna glastak ovan atrium

Historiska valv synliggörs

Fläktrum idagNya fläktrum centralt placerat i 

husets mörka delar. Uteluft och 

avluft genom gårdarna

Glastak släpper ner ljus i det nya 

centrala artiet

Tvärsektion B  1:400

Tvärsektion B1  1:400

Längdsektion A    1:400

Östra Hamngatan   Fasad 1:400
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Fredsgatan   Fasad 1:400

Kyrkogatan

Östra Hamngatan

Drottninggatan   Fasad 1:400

Myllrande gatuliv

Kopplingen mellan varuhus och gaturum 

förstärks runt hela kvarteret

Bar Centro Restaurang BarKaffe

Kontorsentré KontorsentréTrapphusRestaurang / VaruhusTrapphus VaruhusVaruhus

Huvudentré varuhus

Vy Östra Hamngatan, NK Huvudentré

Lågerhuggen sten mot 

sidogatorna för ett ljusare gaturum

Ny sten på pelare med samma 

form som de befintliga Dragstag i mässing

Varuhuset öppnar 

upp mot gatan

Skärmtak längs hela 

Östra Hamngatan

Partier i prepatinerad 

koppar

Sandslipad 

kolmårdsmarmor

Lågerhuggen

kolmårdsmarmor

Skärmtak och tydlig numrering 

på kontorsentréer Upplyst gatumiljö Större öppningar


