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NK är en institution i det svenska samhället, ett namn som förknip-
pas med kvalitet, tidlöshet och diskret elegans; “En kommersiell 
och kulturell teater” som grundaren Josef Sachs uttryckte det. I 
stadsdelen Inom Vallgraven ska nu NK ta nästa steg i sin utveck-
ling och det i en värld märkt av pandemi och klimathot. För den 
fysiska handelsplatsen, som också alltmer behöver förhålla sig till 
en ökande digitalisering, är det en utmanande tid. Vi vill att NK-
kvarteret ska bli en än starkare destination; En naturlig mötesplats 
i staden. 

De bärande idéerna i vårt förslag är:
- Ett entréplan som är maximalt uppkopplat mot de omgivande 
stråken.
- Det samlande rummet; En ständigt föränderlig plats och den 
självklara träffpunkten i kvarteret. 
- Den skimrande kronan; En terrasserad trevånings påbyggnad i 
patinerad mässing och glas som blir avtrycket från vår tid.

En central uppgift har varit att tillmötesgå beställarens önskemål 
om en utveckling och utbyggnad av kvarteret utan att ge avkall på 
den historiska läsbarheten, den måttliga skalan i stadsrummet och 
de stora kulturmiljövärden som finns i kvarteret och omgivningen. 
I Riksintressebeskrivningen för området Inom Vallgraven anges 
just den måttliga skalan som känslig för stora förändringar. En ad-
derad volym påverkar oundvikligen skalan och vi har därför under 
hela processen parallellstuderat upplevelsen i det närliggande 

gaturummen och upplevelsen på avstånd. Vår utgångspunkt har 
varit att en tillförd volym ska ha en ytterst begränsad påverkan på 
den upplevda höjdskalan från de omgivande sidogatorna. Detta 
uppnås genom att påbyggnadens tre våningar drar sig tillbaka i 
terrasseringar. De fyra nyare byggnaderna i kvarteret ges ett förhöjt 
fasadliv -en inskjuten våning som relaterar till ursprungsbyggnaden, 
dock fullt avläsbar som ett tillägg från vår tid. Syftet är att förskjuta 
gränsen mellan det upplevt ursprungliga och det upplevt tillagda. 
På avstånd blir den terrasserade påbyggnaden mer synlig vilket 
kan motiveras av att den ger något tillbaka till staden i form av 
attraktiva, allmänna ytor och mötesplatser. Den skimrande kronan 
gör NK-kvarteret till ett riktmärke i staden, inte minst kvälls- och 
nattetid. Påbyggnaden ges ett enhetligt fasaduttryck som därmed 
verkar sammanhållande för kvarteret och blir en tydlig ny årsring.  

Framtidens handelsplats ska ge mervärden utöver konsumtionen. 
Vi ser att oprogrammerade ytor som ett centralt torg, ett extra gen-
eröst kundvarv eller eventytan invid restaurangen ger en flexiblilitet 
i användning över dygn och säsong. Det öppnar för en lunchkon-
sert, en pop up-butik eller Valands examensutställning. Attraktiva 
mötesplatser på alla plan där människor kan komma samman och 
utbyta tankar och erfarenheter gynnar även handeln. Vi vill gestalta 
dem i NK:s anda - med kvalitet, tidlöshet och diskret elegans. De 
tillägg vi gör nu ska bli en del av framtida generationers kulturarv - 
så skapar vi hållbarhet i ordets verkliga bemärkelse.

Situationsplan 1:800

Perspektivpunkt A

NK i staden

NK-KVARTERET I GÖTEBORG
PARALLELLA UPPDRAG

Hus E

Hus EHus CHus AHus F

Hus B Hus D

Östra Hamngatan Drottninggatan

Hus E Hus C Hus D Hus B

Fredsgatan Kyrkogatan

Hus E

Hus EHus CHus AHus F

Hus B Hus D

Elevation mot Östra HamngatanElevation mot Kyrkogatan

Stråk, entréer och platser
Entréplanet genomkorsas av flöden från de 
omgivande stråken (rött). Entrépunkterna 
(gul) utökas med ett antal nya mot tvärgator-
na. De ger förutsättningar för nya platsbildn-
ingar (blå) för uteserveringar samt takrestau-
rangens kvällsentré mot Kyrkogatan.

Riksintresse, stadsbild och historisk läsbarhet
Riksintresse Uttryck: Bebyggelse med låg skala 2-5 vån. (“Kulturmiljövårdens riksintressen inom centrala Gbg”, sid 16):
• Den måttliga skalan: Bebyggelsens sammanhållna karaktär med dess låga skala, naturliga sten- och putsmaterial och 
traditionella formspråk där ingen enskild byggnad gör påtagligt anspråk på rumslig överordning.
• Byggnadernas vertikala indelning med tydliga sockelvåningar och väldefinierade takavslutningar som förstärker fasad-
ernas inbördes samverkan.
• Väl integrerade och solida fasader med hög detaljeringsgrad i sammanfogning av de olika byggnadselementen.

Den föreslagna påbyggnaden drar sig tillbaka från fasadliv så att den endast i begränsad utsträckning påverkar up-
plevelsen av höjdskalan från sidogatorna. Hus A, B, D och E kompletteras med nya, inskjutna våningar som relaterar till 
byggnaderna under, men i respekt för den historiska läsbarheten dras de tillbaka något från fasadliv samt ges en enklare 
detaljering. Hus C är särskilt utpekat i riksintresset och bevaras i sin helhet. Även hus F är utpekat för sin roll i nöjeslivets 
utveckling och bevaras med undantag för koppartaket som ges en något brantare vinkel för att skapa ett sammanhäng-
ande krön mot Fredsgatan (se planch 3 om “Zimdals hus”). Förslaget bevarar byggnadsordningen med ett högre fasadliv 
mot huvudgatan och lägre mot sidogatorna. Den äldre tomtindelningen är även framgent enkel att avläsa. Kvarterets 
interiör är kraftigt ombyggd med undantag för källarvalven i Hus C och vi bedömmer att det är utsiktslöst att återskapa 
en historisk koppling mellan interör och exteriör.

Struktur, övergripande skala och variation
i förhållande till stadssilhuett och omgivande stad
Den valda gestaltningen bevarar kvarterets historiska läsbarhet
i gatunivån samtidigt som de tillförda volymerna enkelt avläses som 
ett sentida tillägg. Från avstånd påverkas höjdskalan och NK-kvarteret 
blir tillsammans med Kv. Härbärget i framtiden tydligt kopplat tillbaka till 
2020-talet. Terrasseringarna och finskaligheten i påbyggnaden ansluter 
till den variation i form och uttryck som finns i de anslutande kvarteren. 

Kv. Härbärget

Kv. Arkaden

Kv. Perukmakaren
Kv. Klensmeden

Kv. Vattenkällan
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Patinerad mässing
Mässing är ett signaturmaterial för 
NK, det återfinns i såväl skyltar och 
räckesprofiler som i armaturer och 
trycken. Vi föreslår ett patinerat 
utförande som mattar ner glansen 
något och ger ett sobert uttryck 
som svarar väl mot ambitionen att 
uttrycka diskret elegans. Mässingen 
är det tongivande materialet på de 
terrasserade påbyggnadsvåningar-
na. Det ger påbyggnaden en tydligt 
avläsbar egen karaktär.Mässingen 
skor även alla smygar i entréplanet 
och får därmed en sammanlän-
kande funktion runt kvarteret i 
ögonhöjd. På hus E (samt D, “Zim-
dal”) föreslår vi även mässing som 
beklädnad på alla fönsterprofiler för 
att också knyta ihop gammalt och 
nytt.

Krysshamrad betong
Som ersättning för de nuvarande 
elementen med frilagd ballast föres-
lår vi krysshamrad, infärgad betong. 
Den har en liknande rustik, matt 
yta och kan samspela vackert med 
den befintliga “Labrador”-terrazzon. 
Beroende på hur ljuset faller är den 
ibland ljusare, ibland mörkare än 
terrazzon.

Terrazzo “Labrador”
Den befintliga terrazzon har en 
sidenmatt lyster och en viss värme 
och varierar ganska dramatiskt i 
ljushet beroende på ljusvinkel.

Koncept för påbyggnaden
Befintliga påbyggnader rivs. Taken på hus C och F 
bevaras.  

De fyra nyare byggnaderna i kvarteret ges ett förhöjt 
fasadliv -en inskjuten våning som relaterar till ur-
sprungsbyggnaden under. Syftet är att förskjuta 
gränsen mellan det upplevt ursprungliga och det 
upplevt tillagda. Hus E bevarar ordningen med en 
förhöjd del mot Östra Hamngatan.

På den nya, förhöjda basen läggs en påbyggnad i 2-3 
våningar.

Påbyggnadsvåningarna skjuts in från fasadliv för att 
bevara den ursprungliga höjdskalan utmed sidoga-
torna. 

De terrasser som därmed skapas ger ett stort 
mervärde till husets brukare och staden.

Det samlande vertikala rummet knyter ihop flödena 
från de omgivande gatorna med entréplanet och 
vidare upp till takvåningen och den stora publika ter-
rassen mot väster.

Föreslagen transformation av fasaden  
Fasad mot Östra Hamngatan 1:400

Perspektivpunkt B Fasadelevation 1:50

Hus E, Östra Hamngatan 
Hus E är för många synonymt med NK. Den strama, sena 60-talsfasaden är tidstypisk för dåtidens varuhus - 
sluten och inåtvänd. Det antikvariska värdet i ett bevarande får vägas mot nutidens strävan mot öppenhet och 
ett behov av en större flexibilitet i användningen av planen. Vi föreslår ett skifte mellan öppet och slutet och 
bevarar därmed proprotionerna i fasaden, men med en betydligt större kontakt mellan ute och inne. De befintliga 
utfackningarna -betongelement med frilagd ballast måste troligen ändå plockas ner p.g.a. sanering av PCB i 
fogarna. Till den nya krönvåningen samt till de utfackningar som fortfarande är täta föreslås krysshamrad, infär-
gad betong som spelar väl mot den befintliga “Labrador”-terrazzon i bjälklags och pelarbanden. Den nya krönvå-
ningen är något indragen och generellt något enklare gestaltad än ursprungsbyggnaden. Påbyggnadens fasad 
byggs upp av prefabricerade element av glas och vertikala mässingslameller. Lamellerna ger en finskalighet och 
en tydlighet i påbyggnadens volymspel sett från avstånd. Den relativt täta modulen underlättar också placering 
av anslutande innerväggar.

AHRBOM & PARTNER2.



Fasad mot Fredsgatan 1:400

NORDISKA KOMPANIETNORDISKA KOMPANIETNORDISKA KOMPANIETNORDISKA KOMPANIET

Föreslagen transformation av Zimdals hus  

Fasad mot Drottninggatan 1:400Fasad mot Kyrkogatan 1:400

Perspektivpunkt D

Patinerad mässing
Se ”Hus E”, föregående sida

Puts
Zimdals hus bestod ursprungligen av 
putsade fasader kring rektangulära 
fält. 

Tegel
De rektangulära fälten var försänkta 
i putsytan och så fördelade att en 
mindre del var fönster och en större 
del täta och bestående av mexitegel. 
Vi föreslår ett skifte mellan öppna 
och slutna delar där de slutna de-
larna muras i tegel som en blinkning 
till Zimdals ursprungsgestaltning.

Perspektivpunkt E

Utsnitt fasadelevation 1:50

Zimdals hus 
Zimdals hus (D) genomgick en historiserande fasadändring på 1990-talet. Fasaderna är så 
kraftigt förändrade att nästan inga spår syns av ursprungsgestaltningen. Vi vill ge byggnaden 
ett uttryck som relaterar till Zimdals geometri och rytm och samtidigt skapa större ljusöppn-
ingar för att möjliggöra en mer flexibel användning av byggnaden. Mot Fredsgatan, i Zimdals 
hus ligger också NK:s andra huvudentré vilket motiverar en byggnad som utstrålar lite mer 
tyngd och värdighet än vad som är fallet idag. 

NK-kvarterets fasad mot Fredsgatan är kvarterets andra huvudfasad. Vi vill därför ge den en 
stillsam monumentalitet genom en sammanhållen takfotslinje. Vi adderar en lätt indragen 
fjärde våning som relaterar till ursprungsvåningarna i material och geometri, men med ett 
något enklare uttryck.

Sidogatorna 
Fredsgatan är ett livligt shoppingstråk och huvudåder i området Fredstan. Här ligger kaféer 
och butiker tätt. På tvärgatorna Kyrkogatan och Drottninggatan utmed NK-kvarteret är situ-
ationen den omvända - få entréer och lite liv på gatorna. Vi ser att de båda gatorna är betydligt 
livligare både öster och väster om kvarteret och att bristen på liv just här beror på att både 
NK-kvarteret och intilliggande Kv Arkaden är inåtvända shoppingkvarter med få entréer mot 
tvärgatorna. För att skapa mer liv och aktivitet över dygnet behöver butikerna i NK-kvarteret i 
högre utsträckning öppna sig mot tvärgatorna. Vi föreslår att de butiker som kan blir genom-
gångsbutiker. Vidare föreslår vi en gatuentré till restaurang Swedish taste mot Drottninggatan 
där en mindre uteservering kan anordnas och en vin- eller delibar kan läggas mot gatan. Mot 
Kyrkogatan placerar vi takrestaurangens och terasslandskapets kvällsentré för att skapa en 
målpunkt kvällstid vilket ger en ökad trygghet i gaturummet. Fasaderna mot tvärgatorna bev-
aras i allt väsentligt. Bottenvåningarna som till nyligen bestod av arkader har mindre kulturhis-
toriskt värde och där föreslår vi att alla smygar kläs med mässing som ett kvarterssamman-
hållande tema med NK-identitet.  

AHRBOM & PARTNER3.
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Kv. Klensmeden

Kv. Arkaden

“NK Beauty”

Butik

Kafé

Kafé

Öppet till
Pl. 1

Kundvarv
Popup/Event

Swedish Taste 
Vinbar

Gatuentré till
Swedish Taste

Kv. Perukm
akaren

Kvällsentré till
NK Takrestaurang

Restaurang

ButikBar/Uppläggning

Galleriyta

Öppet till 
Pl. 1

Butik

Butiksentré 
mot gatan

Nytt bjälklag

Ny koppling

Trappa Pl. 1-2 
flyttad

Ny trappa

Ny trappa Pl. 2-3

Utökning av öppning mot 
Plan 1

Ny trappa

Flyttade 
rulltrappor

Flyttade 
rulltrappor

Ny hiss

Ny hiss

Nytt schakt

Flyttade 
rulltrappor

Befintlig 
trappa rivs

Ny hiss

“Flagship store” “Flagship store”

“Flagship store”

Butiksentré 
mot gatan

NK-Torget 
- det samlande rummet

Interiört perpektiv - Det samlande rummet

Längdsektion mot norr 1:400

Kvarterets insida - det samlande rummet

Tvärsektion mot öster 1:400

Plan 2 Entréplan 1:400

Alternativ möblering av Torget Konserter Återbruksmarknad Konstutställningar

Mitt på axeln mellan entréerna mot Östra Hamngatan och Fredsgatan ligger NK-Torget, det stora samlande rummet som med sitt överbelysta 
atrium kopplar samman entréplanet med takvåningarna och terrasslandskapet. Kvarterets nya vertikala kommunikation utgör en effektful fond 
vid angöringen från Östra Hamngatan och för en besökare blir från denna plats kvarterets inre logik omedelbart förklarad. På Torget ska inget 
besök vara det andra likt; Här i hjärtat av kvarteret träffas man för en musikupplevelse, en boksignering, en återbruksmarknad, en auktion, en 
street art-mässa, en paneldebatt, en... 
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“Teppanyaki”

Bar
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Disk
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till Entréplan
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till Entréplan

“Konstbar/NK Galleri ”

Bar/Bistro

Långbord

Utebar

Soldäck

Restaurang

+26,96

+26,96

Skulpturpark

Vidgat kundvarv via mindre ingrepp i stommen ger större
flexibilitet och attraktivare djup på butiksytorna

Påbyggnaden utformas som en skimrande  
krona i patinerad mässing och glas. Fasaden 
byggs upp av prefabricerade element av glas 
och vertikala lameller. Lamellerna ger en finska-
lighet och en tydlighet i påbyggnadens volym-
spel sett från avstånd. Den relativt täta modu-
len underlättar också placering av anslutande 
innerväggar. 

Alla plan orienteras kring det centrala atriet som 
ger kontakt mellan planen och rikligt med dag-
sljus till kvarterets inre. Planlayouten medger 
en stor flexibilitet i användningen av samtliga 
plan. De kan delas mellan olika verksamheter 
både i längdled och i tvärled. Det nya tvärställda 
rulltrappspaketet förbinder alla våningar med 
varandra och det skulle t.ex. enkelt gå att för-
lägga varuhuset i den främre delen mot Östra 
Hamngatan i kvarterets fulla höjd om så skulle 
önskas. Likaså kan varje plan rymma allt från 
en till fyra kontorshyresgäster. Utmed alla fasa-

Förutsättningarna för uppdraget är många, uppgiften komplex, 
förväntningarna på en ny helhet skyhöga. Att varuhuset ska vara 
i drift under byggtid är ytterligare en komplicerande parameter.  
För att hantera uppgiften har vi generellt anammat greppet med 
att jobba ´´med´´ kvarteret och bygga vidare på befintlig stomme, 
utnyttja befintlig kanalisation så långt det är möjligt, använda 
befintligt läge på ljusgård samt undvika onödiga förändringar på 
våningsplanen. På så vis minimerar vi också graden av ombyggnad 
och minskar projektets totala klimatavtryck. De åtgärder vi trots allt 
föreslår på våningsplanen bedömer vi ha en strategisk betydelse 

der finns terrasser vilket ger ett stort mervärde till 
verksamheterna, vilka de än är.

Takvåningen föreslås hysa verksamheter till-
gängliga för allmänheten. När kvarteret får ta 
nytt luftrum i anspråk ska också staden få något 
tillbaka. Vi visar här en varierad restaurangmiljö 
med inslag av konst: “NK Galleri”, en konstbar 
med utställningsmöjlighet samt en utvändig 
skulpturpark på den västvända, generösa terras-
sen. Andra tänkbara verksamheter, enskilda eller 
kombinerade kan vara spa, gym, bibliotek, utebio 
och lunchteater.

Den stora terrassen på takvåningen orienterar sig 
mot söder och väster, ett enastående läge både 
för solstol och AW i solnedgången. Göteborgs 
vindar kan emellertid vara friska och olika lästöd-
jande åtgärder behöver i ett kommande skede 
studeras närmre. De täta glasräcken vi föreslår 
skapar av erfarenhet en vindskyddad närzon.

Interiört perspektiv - takvåningen

för varuhusets användning, tex utökat kundvarv och bättre anpas-
sade butiksdjup, vitalisering av gatunivån mot Drottninggatan mm.

Social hållbarhet och trivsel 
Det nya NK-kvarteret ska vara up
plevelserikt, välkomnande och lämna kunden, personalen och 
övriga besökare med en känsla av att vilja komma tillbaka. Det är 
mervärdet som motiverar alla stora åtgärder som vitaliseringen av 
kvarteret innebär. Varuhuset ska bli mer av en kommersiell teater 
för alla där man kan se och synas i en inramning som har en viss 
dramatik i sin höga ljusgård. Variation i upplevelsen förstärks 
med ett ökat utbud på varor, service, aktiviteter och upplevelser, 
fler butikslägen och en ny destination på taket. Innehållet varierat, 
helheten dynamisk. Kontoren/lokalerna på de övre planen har alla 

Plan 5 Varuhus 1:400 Plan 9 Takvåning 1:400

Påbyggnaden 

Exteriört perspektiv - den publika terassen

Plan 5 alt. layout med kontor

Plan 5 alt. layout med varuhus/kontor

generös takhöjd, stora fönster med fantastisk utblick och utvän-
diga terrasser för paus, kontemplation och informella möten. Med 
sitt centrala läge kommer lokalerna bli mycket attraktiva för solida 
hyresgäster.

Material och system 
Ett strategiskt val som vi menar gör stor skillnad och är givet om 
man ska bygga hållbart är att använda trä som material till stom-
men för påbyggnaden. Det är ett klimatsmart alternativ med positiv 
CO2-påverkan för atmosfären, närproducerat och förnybart. Det 
är ett lättare material än konventionell stomme med stål/betong 
vilket innebär mindre belastning på den befintliga stommen och 
grundläggningen och minskar behovet av kompletterande stom- 
och grundförstärkning. Tillkommande fasader kommer att kunna 

uppfylla de högt ställda krav på dagsljus och energianvändning 
som Hufvudstadens miljöprogram föreskriver och även leva upp 
till ambitioner om ett attraktivt tillskott i närmiljön. Hela förslaget 
baseras på förutsättningen att robusta energieffektiva tekniska 
system installeras som möjliggör service och anpassning av loka-
ler under pågående drift. Möjligheter att utnyttja de termodynamis-
ka effekterna i den centrala ljusgården till naturlig ventilation och 
minska kylbehovet bör utredas vidare i kommande skede. Solceller 
placeras på tak och eventuellt på vissa fasader på övre nivåerna. 
Omfattning och placering studeras vidare i kommande skede.

Styrning 
För alla byggda delar, stomme, stomkomplettering, fasader, tak och 
fast inredning gör vi LCA-analyser som stöd för val av föreskrivna 

produkter, byggmaterial, systemval mm och utgör också ett verk-
tyg för sammanställningar av projektets totala resursanvändning 
och klimatavtryck som ett underlag för verifiering, dokumentation 
och certifiering. Möjligheter för återbruk och cirkulärt byggande 
ska utredas i tillämpliga delar för hela projektet. För att säkerställa 
sunda och giftfria material och produkter görs avstämningar mot 
Byggvarubedömningen innan upphandling.

Sammanfattning
• Vårt förslag garanterar att byggnaden utvecklas och blir flexibel 
och hållbar över lång tid.
• Vårt förslag kombinerar vackra inbjudande exteriörer och attrak-
tiva inomhusmiljöer med klimatsmarta lösningar. 

Plan 8 Kontor 1:400

• Klimatpåverkan från såväl drift som byggskede kommer att kunna 
hållas på lägsta möjliga nivå. Valet av trästomme för påbyggnaden 
är koldioxidneutralt i sig och sparar samtidigt så mycket som 
möjligt av befintlig stomme. Vi utnyttjar och utvecklar befintlig ljus-
gård och vi sparar befintlig kanalisation i stor utsträckning. 
• Energiförbrukningen kan minskas med ca 30% med vårt förslag. 
• Vi har beaktat klimatförändringar och försäkrat oss om smarta 
lösningar som ger skydd för såväl sol- och värmeinstrålning som 
fukt och ökade regnmängder.
• Miljöcertifiering säkerställer på ett effektivt sätt att ett hållbart 
resultat uppnås i alla led och verifierar dessutom miljöprestanda 
över tid. Genom att arbeta med förslagsvis BREEAM, så tidigt som 
möjligt i den kommande projekteringsprocessen, kan säkerställas 
att Hufvudstadens miljö- och hållbarhetsmål uppfylls.

Hållbarhet 
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Plan 7, nytt fläktrum 
I samband med påbyggnaden ökas rumshöjden i befintligt fläktrum så att 
även tillkommande ytor kan försörjas från det ursprungliga fläktrumsläget. 
Den ökade rumshöjden ger förutsättningar för ett betydligt effektivare fläk-
trum. Det kan till och med göras mindre än det nuvarande så att ytor i fasad 
kan frigöras för annan verksamhet.

Fasadelementsskarv

Glaspaket, uppbyggnad med solskyddsbeläggning.
Mm beroende på väderriktning.

Beläggning av bockad kompositskiva (typ Alucobond). Yta med 
patinerad mässing.

Mellanprofil i modullinje

Isolerad tät fyllningsdel.
Utsida av slät kompositskiva med yta av patinerad mässing. 

Gesimränna, mässing

Takuppbyggnad enligt Foamglass med fallkil, dub-
bla tätskikt. Takyta av sedum och solcellspaneler.

Täcklock 7 beklädnadsprofil av 
patinerad mässing

Sockel med uppdraget tätskikt 
enligt AMA.

Terassuppbyggnad enlgt Foamglass 
med fallkil, dubbla tätskikt. Terrassy-
ta av klimatförbättrad betong. 

Akustikplattor

Glasräcke

El-stråk

Armatur för allmän-
belysning

Ribbdäck
limträ/korslimmat trä

Pelare, limträ

Tilluftskanal

Installationsgolv

Sprinkler

Primärbalk
limträ

Räckesbildande 
takkrön

För att lättare orientera de olika åtgärderna och etapperna har vi 
delat in byggåtgärderna i kvarteret i en ombyggnadsdel, plan 1 till 
och med bjälklag över plan 6 och en påbyggnadsdel från plan 7 och 
uppåt som ersätter befintliga tak och takvåningar som rivs.

Stomme ombyggnad
Kvarteret består av 6 sammanbyggda hus som allteftersom var-
uhuset har växt under årtiondena också har medfört allt större 
öppenhet mellan husdelarna. Förutom trapphus och hissar finns 
det få stomstabiliserande väggar i kvarteret. Fasaderna i gatunivå 
består av stora skyltfönster med liten andel vägg emellan. Kvarteret 
kommer bli väsentligt tyngre efter påbyggnad och kommer utsättas 
för större sidokrafter av de ökade vindlaster som den ökade höjden 
medför. Det blir nödvändigt att säkerställa stommens stabilitet 
inför byggnation av påbyggnaden, till exempel våningshöga stom-
kryss och tillkommande schaktväggar. En noggrann analys får 
avgöra var stabilisering bäst förläggs.

I ombyggnadsdelen behålls huvudsakligen befintlig stomme. Hålt-
agning i hjärtväggar längs stomlinje E (mellan hus A och F samt 
mellan hus B och D) utgör ett ingrepp som syftar till att förbättra 
varuhusets kundstråk på plan 4-6. Konsekvenserna på stommen 
behöver studeras närmare i detalj men vi förutsätter att det kom-
mer att krävas förstärkningar för att kompensera för håltagningens 
inverkan på stabiliteten.

På gatuplan i husdel C mot Drottninggatan rivs befintligt bjälklag 
på nivå +4,6 i en zon ca 5,5 meter från fasad och ersätts med ett 
nytt bjälklag på nivå +2,84, i nivå med befintligt golv vid nuvarande 
utrymningsdörr mot Drottninggatan. Befintlig dörr ersätts med ett 
mer representativt entréparti som blir ny entré till den nya lokalen 
längs gatan med koppling till restauranglokalen i källaren och till 
varuhuset. 

Stomme påbyggnad
Pelare och balkar av limträ, bjälklag utgörs av prefabricerade KL-
träelement alternativt samverkansbjälklag av limträbalkar och 

KL-trä (ribbdäck). Stomväggar av KL-trä. Våningshöjd 3,8 meter. 
Metod av väderskyddat montage av stomme, fasader och tak ska 
analyseras noga innan produktion mht säkerhet, skydd av neder-
börd, logistik mm. Färdigt golvmaterial läggs på installationsgolv/
dubbgolv typ Granab.

Hus E (NK-huset) 
Befintliga fyllningar med betongelement och fönster på plan 4 och 
5 samt uppglasad fasad och balkonger på plan 6 rivs och ersätts 
med nya täta och glasade fyllningar. Befintlig takfotslinje höjs mot 
både huvudgatan och sidogatorna med en våning i samma mate-
rial som underliggande fasad (krysshamrad betong).

Hus D (Zimdalhuset) 
Befintliga fönster rivs, fönsteröppningar utvidgas och förses med 
nya större fönster samt kompletterande fyllningar med fasadtegel. 
Övrig fasad putsas om. Fasadliv höjs en våning till samma nivå 
som Odeon-huset.

Hus A och B (pastischhus mot sidogatorna) 
Fasadliv höjs en våning, samma fasadmaterial som befintligt, 
ersätter befintliga tak och takkupor. 

Fasader påbyggnad
Förutom plan 7 i hus E får påbyggnaden i resten av kvarteret 
en sammanhållen fasadutformning bestående av våningshöga 
markerade vertikala profiler i patinerad mässing med glasade och 
täta fyllningar i en fördelning som uppfyller krav på dagsljus och 
energianvändning. Fördelningen anpassas efter de olika funktion-
erna på planerna och bidrar på så sätt till en varierad öppen/sluten-
het i fasaden och till skiftningar i helhetsintrycket av påbyggnaden. 
Fasadtypen lämpar sig väl som moduliserad elementfasad för 
effektivt montage.

Terrasser utanför påbyggnadsfasader utförs som tillgängliga 
vistelseytor, räcken av glas. Yttertak ovan plan 9 är låglutande och 
förses med solceller. Dagvatten leds till befintliga stuprörslägen 

och eventuellt förekommande invändiga dagvattenstammar.

Rulltrappor
Befintliga rulltrappor demonteras etappvis och återmonteras i nya 
lägen med ny inklädnad. 

Hissar
Befintliga lasthissar, kundhissar i ljusgården och hiss vid person-
alentré behålls. I samband med att entrén Drottninggatan 45 i hus 
F byggs om för att förbättra tillgängligheten och höja standarden 
rivs befintlig personhiss. Befintligt schakt för hiss blir nytt venti-
lationsschakt och det befintliga ventilationsschaktet blir nytt läge 
för personhiss till kontorslokaler på de övre planen. Trapphuset vid 
entré Kyrkogatan 54, hus D, kompletteras med ny personhiss till 
lokaler mellan plan 2-9, främst avsedd för access till kontor på de 
övre planen. Befintlig personhiss vid entré Kyrkogatan 48 förlängs 
till plan 9 och kompletteras med ytterligare en hiss för att motsvara 
det förväntade ökade personflödet. Hissarna kommer betjäna kon-
tor på de övre planen samt publik lokal på plan 9. Varutransporter 
till restaurangkök plan 9 sker via dedikerad hiss som också kan 
samnyttjas av kontoren och besökare plan 9. 

Teknikutrymmen och installationer
Fläktrum förläggs i befintliga utrymmen enligt etappbeskrivningen. 
Kanalisation i ombyggda lokaler behålls i så stor utsträckning som 
möjligt. Befintliga schakt förlängs upp till påbyggnadsdel där hori-
sontell kanalisation fördelas efter planerad HG-indelning i zon ovan 
undertak. Befintliga lägen för el-centraler behålls, el-schakt förlängs 
till påbyggnadsdel med planvis korskoppling. Separata el-nischer / 
centraler placeras i varje planerad separat HG-lokal.

Invändig beklädnad
I ombyggnadsdelen ersätts befintliga ytmaterial i de publika de-
larna, inklädnad av bjälklagskanter, pelare i ljusgård, hissfronter, 
räcken, golvmaterial, undertak, belysningsarmaturer mm och utförs 
lika i påbyggnadsdelen. 

1. 
Varuhuset boxas in.
Byggplatsetablering
APD (Dispositionsplan för 
arbetsplatsen). Fallskydd och 
täckta gångar för fotgängare
Varumottag byggtransporter
Kran/kranar m.m.

2.
Befintliga vindsvåningar rivs.
Bjälklag över fläktrum behålls 
temporärt.
Befintligt fläktrum i drift.

3.
Förberedande åtgärder för 
påbyggnad.
Stomstablilisering, förstärkn-
ingar, schakt m.m.
Lokala avgränsningar på vån-
ingsplaner.

4.
Ny påbyggnad

5. 
Rivning bjälklag över fläktrum. 
Installation nya fläktaggregat. 
Punktinsatser på de nedre 
planen, lokala avgränsningar. 
Rivning/flytt av rulltrappor.
TIllkommande hissar.
Justering av kundvarv m.m.

6.
Hyresgästanpassning.
Inflyttt nya lokaler.

Konstruktion och byggbarhet
Perspektivpunkt C

Etappindelning

Tekniskt snitt påbyggnad, sektion mot Fredsgatan 1:50

Tekniskt snitt fasad, Plan 1:10
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