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Sammanfattning  

Norrköpings kommun växer i dagsläget med 1500 personer om året. För att klara av det 
ökade bostadsbehovet har kommunen valt att bland annat lägga stor fokus på omvandla ett 
stort industriområde bara ett stenkast från staden Norrköpings stadskärna.  Området som 
kallas för Industrilandskapet består till stor del av gamla industrilokaler som användes på 
1900-talet. Området präglas även av oanvänd och dåligt utnyttjad mark.  
 
Idag byggs det flitigt i området och för att få in spännande och attraktiva byggnader i 
landskapet har Norrköpings kommun utlyst tre markanvisningstävlingar för flerbostadshus. 
Detta examensarbete syftar till att ta fram ett alternativt tävlingsförslag för den sista av dessa 
tre, kvarteret Garvaren.  
 
Tävlingen avser två huskroppar, ett större vinkelhus samt ett mindre lamellhus. Arbetet 
resulterade i ett färdigt tävlingsförslag, men i rapporten ligger fokusen främst på processen 
fram till den färdiga gestaltningen samt en mer ingående beskrivning av förslaget och dess 
delar.   



     
     
 
 
 

  
 

  



     
     
 
 
 

  
 

Abstract 

The municipality of Norrköping currently grows by 1,500 people a year. In order to cope with 
the increased housing demand, the municipality has chosen to focus, among other things, on 
transforming a large industrial area just a stone's throw from the city center of Norrköping. 
The area called Industrilandskapet consists largely of old factories used in the 20th century. 
The area is also characterized by unused and poorly utilized land. 
 
Today, it is being built extensively in the area and in order to bring in exciting and attractive 
buildings into the landscape Norrköping municipality has announced three land allocation 
competitions for apartment buildings. This degree project is about the last of these three, the 
neighborhood Garvaren. 
 
The competition concerns two house bodies, a larger L-shaped house and a smaller, 
rectangular house. The work resulted in a complete competition proposal, but in the report 
the focus is mainly on the process up to the finished design as well as a more detailed 
description of the proposal and its parts. 
 
 
  



     
     
 
 
 

  
 

  



     
     
 
 
 

  
 

Förord  

Det här examensarbetet är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen inom 
Byggteknik och Design, med inriktning mot arkitektur för byggingenjörer, vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng eller 10 veckors heltidsstudier och 
genomfördes mellan mars – juni 2017.  
 
Vi vill skänka ett stort tack till vår näringslivsperson och akademiska handledare Patrik 
Hammarlund, från Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, för den enorma hjälp som han 
bidragit med under arbetets gång.   
 
Vi vill också tacka vår examinator, Zeev Bohbot, som under det senaste året vidgat våra vyer 
och fått oss att utvecklas som studenter.  
 
Slutligen vill vi även tacka företaget Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB gett oss 
möjlighet att skriva arbetet hos dem och samtliga medarbetare som hjälpt och inspirerat oss.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
Norrköping är en gammal industristad som är växande och har ett behov av nya bostäder.   
Stadskärnan håller i dagsläget på att rustas upp och i samband med detta har man lagt fokus 
på de gamla industriområdena som ligger centralt i staden.  
 
För att få in ett större utbud av intressanta byggnader har Norrköpings kommun utlyst tre 
markanvisningstävlingar i det gamla industriområdet. I området Nordantill har två av dessa 
tävlingar utlysts. Med ledorden “respekt” och “fantasi” utlystes tävlingen för en av 
tävlingarna, den för kvarteret Garvaren. Garvaren är i dagsläget en parkeringsplats men med 
hjälp av tävlingen avser kommunen att uppföra ett större vinkelhus på sex våningar med 
lokal på gatuplanet samt ett mindre fyravåningshus. Mellan dessa byggnader skall det 
anläggas en innergård som ansluter till en intilliggande park som projekteras i dagsläget.  
 
Syftet med tävlingen är att stärka stadslivet i det gamla området Industrilandskapet och 
utöka den befintliga mångfalden av funktioner med bostäder. Den nya bebyggelsen ska 
tillgodose Norrköpings ökade bostadsbehov, samt vara både attraktiv, funktionell och locka 
nya människor till staden. Detta planerar kommunen att göra genom att omvandla gamla 
lokaler till bostäder och ta vara på mark som tidigare varit dåligt utnyttjad eller stått 
oanvänd. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utifrån tävlingsprogram och rådande detaljplaner ta fram 
ett tävlingsbidrag som kan berika området och göra det mer attraktivt.   
 

1.3. Problemformulering   
Hur ska man på ett effektivt, byggtekniskt och utseendemässigt sätt skapa två huskroppar 
som anknyter väl till: 

• Kommunens krav, riktlinjer och ledord men samtidigt tar vara på områdets specifika 
förutsättningar och potential. 

• BBR:s krav angående tillgänglighet och ljudkrav. 
• Hur planlösningar kan anpassas för att hantera den rådande bullernivån.  

 

1.4. Mål 
Tävlingsförslaget ska redovisa följande: kortfattad beskrivning inkluderande koncept, 
kvantifierad information med kvadratmeteruppgifter, material och färgsättning och 
byggnadsteknik. 
 
Det ska även redovisas: 

• Situationsplan i skala 1:400 
• Planlösningar i skala 1:200 
• Fasader inklusive intilliggande befintlig bebyggelse i skala 1:200 
• Sektion(er) i skala 1:200 inklusive gatu- och gårdsrum 
• Valfritt ögonhöjdsperspektiv 
• BIM-modell 
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1.5. Avgränsningar  
Arbetet ska i största mån utgå från tävlingsprogrammet och de krav det ställer. Dock är 
arbetet avgränsat i den mån att kostnader inte presenteras. Arbetet avser även att 
geotekniska förberedelser av platsen skall vara utförda. 
 
Störst fokus kommer ligga på den större av byggnaderna och dess utsida. Den mindre 
byggnaden kommer endast redovisas generellt som en volym och kommer inte redovisas 
invändigt alls. Den större byggnaden kommer redovisas invändigt med fungerande 
planlösningar men tar inte hänsyn till ytskikt eller materialval annat än stommen.  
 

1.6. Metod  
Arbetet inleddes med att sammanställa handlingar och dokument som Norrköpings kommun 
tillhandahållit för att kunna ta fram krav och riktlinjer.   
 
I ett tidigt skede av gestaltningsprocessen anordnades ett studiebesök till det aktuella 
området i Norrköping för att få en bättre insikt av tomtens förutsättningar och närliggande 
bebyggelse. Där undersöktes och fotograferades platsen och närområdet.   
 
Informationssammanställningen som har genomförts låg till grund för att ta fram skisser av 
fasader och planlösningar som mynnade ut i en färdig 3D-modell. Den färdiga modellen 
användes därefter till att ta fram de handlingar som efterfrågats. 
 

1.7. Material och verktyg  
• Litteratur  

För att uppnå ett bra resultat har det tilldelade materialet, såsom tävlingsprogram, 
bullerutredningar och gestaltningsprogram, noggrant sammanställts och analyserats. 
 
Vid arbete med planlösningar har även dokument från Swedish Standards Institute 
(SIS) samt Arkitektens handbok använts för att skapa goda planer med hänsyn till 
byggtekniska aspekter och tillgänglighet.   
 

• Modellering och skissning 
Under arbetets gång har tre olika programvaror använts till modellering. 
SketchUp har använts för att snabbt skissa upp olika former och fasader till 
byggnaden.  
Revit har använts i tidiga skeden för att ta fram planlösningar. ArchiCAD är det 
slutgiltiga programmet som använts för att bygga upp den färdiga 3D-modellen utifrån 
skisserna från SketchUp samt planlösningarna från Revit. För rendering och justering 
av bilder till tävlingsförslaget har programmen Artlantis, Adobe Photoshop och Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign använts.   
 

• Bilder och ritningar 
Som komplement till litteraturen som använts har det tillkommit ritningar av 
planområdet samt bilder av området och närliggande byggnader. Även egentagna 
bilder från studiebesöket användes som underlag för att kunna fatta välgrundade 
beslut om vilken byggnadsstil som skulle vara mest passande för kvarteret Garvaren. 
Bilderna har även använts vid renderingar av modellen. 
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2. TEORETISKA REFERENSRAMAR  

Examenarbetet är skrivet av två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan. Båda 
studenterna går programmet Byggteknik och Design med inriktning mot arkitektur för 
byggnadsingenjörer. Arbetet är till stor del grundat på de kunskaper som fåtts under 
studietiden.  
 
De viktigaste kurserna för arbetet har varit: 
  

- Konstruktion och Design, 7,5 hp 
Här fick vi lära oss om planering och tillgänglighetsanpassning av bostadsprojekt.  
 

- Arkitektur, Byggnadstekniken, 7,5 hp  
Fördjupningskurs där vi fick gå in djupare på hur projekteringar kan gå till och dess 
olika skeden. Fick lära oss att tolka lokalprogram och ställa upp handlingar, så som 
akustiska- och brandskyddshandlingar 

 
- Arkitektur, Skissprocessen, 7,5 hp 

Fördjupningskurs som kombinerades med kursen Ljus och Design vilket gav ett brett 
spektrum i hur man ska tänka när det kommer till ljus och hur den påverkar 
designen. Kursen lade stor fokus på gestaltning och byggtekniska lösningar.   
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3. NULÄGESBESKRIVNING 

I många kommuner i Sverige råder det i dagsläget bostadsbrist, Norrköping är inget 
undantag (Hyresgästföreningen, 2017). Enligt kommunala mätningar som gjordes den 3:e 
maj 2017 bor det strax över 140 000 människor i kommunen, som växer med cirka 1500 
personer per år. Just nu byggs det omkring 1200 lägenheter runt om i kommunen och 
bostadsbyggandet beräknas fortsätta i samma takt de närmaste åren. (Norrköpings kommun, 
2017) 
 
År 2012 genomfördes en medborgardialog i två etapper med syftet att ta reda på vad 
invånarna tycker och tänker om Industrilandskapet i dagsläget och tankar kring dess framtid. 
I den första etappen bjöd kommunen in till ett event där ungefär 450 invånare lämnade sina 
åsikter, idéer och förslag på hur vissa platser i området kunde utvecklas.  
 
Den andra etappen bestod av en enkätundersökning som involverade cirka 150 personer. Där 
förde man en dialog med både företag och verksamheter i området samt med invånare för att 
få en bättre uppfattning av hur området upplevs i dagsläget och hur man trodde att det skulle 
utvecklas i framtiden.  
 
Dialogens resultat visade att Norrköpings invånare är positiva till Industrilandskapet, både i 
nuläget och i framtiden. Den allmänna uppfattningen var att det var ett vackert område, men 
att det önskades att det fanns mer att göra i stadsdelen, då det i dagsläget varken fanns ett 
tillräckligt utbud av parkeringsplatser, handel eller grönområden. (Norrköpings 
stadsbyggnadskontor, 2013) 
 

3.1. Området  

 
Figur 1. Flygfoto över området 
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Kvarteret Garvaren ligger i södra spetsen av området Nordantill i Industrilandskapet, bara 
ett stenkast från stadskärnan. I dagsläget består närområdet av Linköpings universitet, 
Norrköping Science Park, museum, konserthus, gamla fabrikslokaler, kontorsbyggnader 
samt outnyttjad mark.  
 
Trots att området ligger centralt så står många av byggnaderna i Industrilandskapet tomma 
sedan 1970-talet, då de större industrierna behövde lägga ner sina verksamheter i området. 
Dock så ville man redan på 1990-talet börja utnyttja de gamla byggnaderna på nytt. Då var 
visionen att få området att växa genom att etablera nya verksamheter i de gamla lokalerna. 
(Södergren, 1997) 
 
Återigen vill kommunen satsa på Industrilandskapet och göra det till ett populärare område 
fyllt med liv och rörelse. Detta planeras genom att satsa på att förnya stadsdelen med 
bostadshus, lokaler med handel och restauranger, grönområden och parkeringshus. 
 

3.2. Platsanalys  

 

Figur 2. Illustrativ bild av planområdet från tävlingsprogrammet 

Den aktuella tomten är i dagsläget en parkeringsplats som används av boende och besökare. 
Behovet av denna parkering kommer försvinna då ett parkeringshus planeras i närheten. 
Detta lämnar marken öppen för annan användning, vilket i detta fall innebär att det ska 
byggas bostäder. Tomten är omgiven av tre gator, Bredgatan, Garvaregatan och Mäster 
Påvels gränd.  
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Figur 3. Fabriksbyggnadens fasad mot Garvaregatan 

 
Mitt emot tomten, på Garvaregatan ligger en gammal fabrik (se figur 3) som delvis planeras 
att konverteras om till bostäder. Merparten av fabriksbyggnaden är byggd i rött tegel med 
stora fönsterpartier. Mellan fönsterpartierna är fasaden indragen och putsad i en beige 
nyans. Gatuplanet har valvformade fönster- och dörrpartier. Resterande våningsplan varierar 
våningsvis mellan kvadratiska, rektangulära och bågformade fönster med spröjs. Byggnaden 
har ett grått tak i falsad plåt med stora, jämnt placerade takfönster. Gaveln har en hög 
frontespis med bågformade fönster som centrerar och avslutar fasaden.  
 
På andra sidan tomten men längs Bredgatan ligger ett nyare flerbostadshus med roséfärgat 
tegel och har ett tak i röd plåt (se figur 4). Balkongerna är indragna och även dem klädda i 
röd plåt. Alla fönster är lika stora och sitter jämnt utplacerade. Fasaden är enkel och 
symmetrisk men byggnaden har en tillbyggnad på två våningar i hörnet Garvaregatan-
Bredgatan. 
  

Figur 4. Flerbostadshus mot Bredgatan 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1. Detaljplan och programbeskrivning 
Då programbeskrivningen är ett komplement till detaljplanen och de överlappar varandra 
med information sammanställs dessa ihop i kommande avsnitt.  

Fortsättningsvis i rapporten kommer det större vinkelhuset benämnas ”byggnad A” och det 
mindre huset för ”byggnad B”.  
 

4.1.1. Byggnad A 
Detaljplanen förutsätter en byggnad på fem våningar där det utöver dessa våningar 
tillkommer suterrängplan och vind. I hörnet Garvaregatan och Bredgatan ska det anläggas en 
lokal i suterrängplanet som ska ha en bjälklagshöjd på minst 3,6 meter vid entré.   
 
Marknivån i korsningen mellan Garvaregatan och Bredgatan ligger på plushöjden +13,7 
meter. Högsta byggnadshöjden, vilket är maximala höjden till takfoten, är till plushöjden +29 
meter vilket innebär att takfoten får högst vara 15,3 meter över gatuplan. Takets lutning ska 
vara mellan 30–60 grader och mot gård får full takhöjd utföras. Översta våningen ska 
utformas med frontespis, takfönster, takkupor och/eller förhöjt fasadliv.  
 
En tidigare elcentral ska flyttas från tomten ovan mark ner till en bestämd plats i södra 
spetsen av suterrängplanet.  
 
Alla lägenheter behöver en tyst eller dämpad sida då byggnaden utsätts för mer än 55 dBA vid 
fasad mot gata. Mot denna sida måste hälften av bostadens vistelseytor ligga. Ett avsteg tillåts 
för lägenheterna som ligger i hörnet mot korsningen, där kravet är att endast ett sovrum 
måste ligga mot den tysta sidan.  
 

4.1.2. Byggnad B  
Byggnad A och B har liknande förutsättningar, men skiljer sig i vissa aspekter:  

• Byggnad B får vara på max fyra våningar där vindsvåning ej får inredas utöver angivet 
våningsantal. 

• Har inget krav på taklutning eller maximal byggnadshöjd.  
 

4.1.3. Innergård 
För att tillgodose behovet av parkeringsplatser för de boende tillåter detaljplanen att ett 
garage anläggs under innergården och på så sätt tar vara på terrängens höjdskillnader. Detta 
eftersom parkering ovan mark inte är tillåten inom fastighetens gränser. 
 
På gården ska det planteras minst ett träd som måste ha höjd på över åtta meter. För att det 
ska vara möjligt krävs en jordmassa på minst åtta kubikmeter. Utöver ett träd så ska det vara 
möjligt att plantera buskar, perenner och liknande typer av växter. Dessa kräver ett minsta 
jorddjup på en halvmeter.  
 
Utöver träd och planteringar så får det uppföras mindre byggnadsdelar, entrépartier och 
cykelparkeringar. 
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4.2. Gestaltningsprogram 
Till detaljplanen och programbeskrivningen så tillkommer det ett gestaltningsprogram där 
kommunen går igenom deras förväntningar och önskemål för de kommande byggnadsverken 
rent gestaltningsmässigt.  
 
Några av de viktigaste delarna som tagits hänsyn till vid projektering har varit:  

• Gestaltningen av kvarteret ska förmedla övergången från det storskaliga 
industribebyggelsen längs Garvaregatan till den småskaliga mot Mäster Påvels 
gränd.    

• Fasadens karaktär ska varieras. Detta kan göras genom trappning av våningsplan 
eller på annat sätt.  

• Trapphus ska vara genomgående.  
• Entréer får gärna vara indragna i fasaden för att skapa en tydlig signal i gaturum.  
• Den takfoten som benämns och godkänns är ett traditionellt sadeltak med 

frontespiser och takkupor. 
• Tegel och puts ska vara det huvudsakliga fasadmaterialet men byggnad B får utföras 

i annat material.  
• Gårdsmiljön ska kännas småskalig och ska kännas grön med mycket växtlighet.  

 

4.3. Bullerutredningar  
Vid två tillfällen i projekteringen av Nordantill har bullerutredningar utförts av Soundcon AB 
på kommunens begäran. Utredningarna skedde år 2007 och 2012.  
 
I dessa rapporter så görs en utredning av hur bullernivåerna skulle se ut efter utbyggnad 
samt hur det skulle se ut vid ett tilltänkt infrastrukturprojekt kallat Ostlänken då trafiken 
skulle öka med nästan dubbla antalet bilar per dag. Fortsättningsvis har fokusen legat på 
endast utbyggnaden och inte på Ostlänken.   
 
Mellan utredningen 2007 och 2012 skedde en förändring av hastighetsbegränsningar på 
Garvaregatan/Bredgatan, från 50 km/h till 30 km/h. Resultaten varierar utifrån detta men i 
övrigt är det ytterst små skillnader mellan utredningarna.  
 
Resultatet är baserat på en hastighetsbegränsning på 30 km/h samt att antalet bilar på 
gatorna kring kvarteret är cirka 4800 bilar, varav 5 % av trafiken är tung trafik.  

Beräkningarna visar att fasaderna mot Bredgatan och Garvaregatan får dygnsekvivalenta 
ljudnivåerna på mellan 55 och 65 dBA. Byggnad A är den mest utsatta och kommer utsättas 
för en dygnsekvivalent ljudnivå på mellan 60–65 dBA.  
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Figur 5. Illustrativ figur från bullerutredning, 2012 

Den höga bullernivån mot Garvaregatan och Bredgatan överskrider då det rekommenderade 
riktvärdet på 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad vid störning från trafik (Boverket, 2016).  
 
Då den ekvivalenta trafikbullernivån överskrider riktvärdet så ska enligt Boverkets byggregler 
(2016) minst hälften av lägenheternas vistelseytor vara orienterade mot en så kallad tyst sida 
där ljudnivån ej får överstiga 45 dBA. Om det inte är möjligt att utföra så godtas det att det 
finns en ljuddämpad sida där ljudnivån inte överstiger 50 dBA enligt Boverkets allmänna råd 
2008:1 (2008).  
 
I det här fallet så visar bullerutredningen på att den ekvivalenta ljudnivån mot innergården 
understiger 45 dBA och kan därmed klassas som en tyst sida.  
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5. SKISSPROCESSEN 

5.1. Planlösningar 
Utgångspunkten för planlösningarna var att sovrummen främst skulle placeras mot 
innergården. Anledningen till detta var att innergården kunde ses som en tyst sida vilket togs 
upp i bullerutredningen. Detta blev en stor utmaning då det skapade smala, men djupa och 
genomgående lägenheter som försvårade möbleringen.  
 
Trapphusen var det första som projekterades och tidigt märktes det att den rimligaste 
fördelningen skulle ge tre trapphus där det var ett i vardera änden samt ett i den centrala 
delen. Fyra trapphus gav nämligen för små lägenheter och ineffektiva trapphus medan två 
skapade kommunikationsytor som ville undvikas då så mycket yta som möjligt ville fås till 
bostäder.  
 
Efter trapphusfördelningen var klar började var 
sitt segment formas runt trapphusen. I syfte att 
effektivisera och underlätta planarbetet så 
gjordes valet att de yttre segmenten skulle vara 
spegelvända. För att detta skulle vara möjligt 
skapades två likformade rektanglar som inte tog 
hänsyn till de sneda hörnen. Tanken var att 
efter speglingen skulle de överblivna ytorna 
fördelas till lägenheterna som anslöt till dem. 
Det centrala segmentet fick sedan fylla ut 
utrymmet som uppstod mellan de andra 
segmenten men här togs även hänsyn till att en 
lägenhet som placerades i hörnet mot gata 
behövde fasad mot innergård. I nuläget så 
planerades det endast i form av att 
mittsegmentet skulle bli L-format och på så sätt 
få in ett sovrum mot gårdsfasaden på den 
kortare fasaden.   
 
Vid det här stadiet hade inte trapphusen fått 
en fast form utan flera typer av trapphus 
testades för att försöka förbättra 
lägenhetsfördelningen. Med hänsyn till den 
tysta sidan blev resultatet att de yttre 
trapphusen blev trespännare. För att 
möjliggöra så mycket yta som möjligt mot 
gårdsfasaden så skapades det två L-formade 
genomgående lägenheter samt en mindre 
lägenhet mellan dessa som låg endast mot 
innergård. Denna lägenhetsplacering ledde till att trapphuset placerades mot fasaden mot 
gatan och gjordes då ljust för att ta tillvara på det naturliga ljuset samt att det skulle skapa ett 
intressant segment i fasaden. I samband med detta fick trappan ett vilplan för att skapa en 
luftigare känsla.  
 
I de första förslagen med ljusa trapphus placerades hiss intill trappan mot fasad men för att 
minimera hissens påverkan på fasad och tak så placerades hissen först mittemot trappan. 
Detta alternativ skapade problem med den mindre lägenheten då hissen skapade en C-
formad lägenhet. Lösningen blev istället att förskjuta hissens position så att den hamnade 

Figur 6. Segmentbildningen 

Figur 7. Lägenhetsindelning 
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mellan den mindre lägenheten samt ändlägenheten. På så sätt skapades bättre 
lägenhetsformer samtidigt som det minskade trapphusstorleken.  
 
När lägenhetsplaceringen samt trapphusutformningen var fastställd så lades fokus på 
lägenheterna i sig. Ändlägenheten utformades till två rum och kök, den mindre lägenheten 
blev ett rum och kök, och lägenheten mot det centralt placerade segmentet blev även den två 
rum och kök.  
 
När planlösningen var godtagbar speglades segmentet till den andra änden, därefter 
fördelades ytan som bortsetts tidigare i processen till ändlägenheterna. Då tillkom det ett 
sovrum till den västra ändlägenheten då ytan på den borträknade sektionen var större.  
 
När de yttre sektionerna var avklarade så började arbetet med det centrala segmentet. Första 
skisserna fick ett ljust trapphus, men detta valdes bort då fasaden skulle skära sig med den då 
tilltänkta takformen. Istället gjordes trapphuset till ett mörkt trapphus som placerades i 
hörnets midja i ett försök att minska på denna. Efter trapphuset var placerat blev det tydligt 
att bästa valet var att ansluta två större lägenheter till trapphuset då tre skapade ohållbara 
planlösningar. När arbetet började med hörnlägenheten gjordes valet att ge lägenheten en 
indragen balkong i det inre hörnet. På så sätt fick sovrummet som placerades där större 
fasadyta mot innergård. Detta möjliggjorde att även hörnlägenheten fick sin balkong mot 
gården.  
 
Resterande plan baserades på det färdigställda normalplanet med vissa skillnader. Dessa 
kommer dock redovisas mer ingående i ”Resultat”. 
  

5.2. Tak 
Skissprocessen för taket har bestått av tre olika grundidéer:  

• Traditionellt sadeltak  
• Upphöjning av taket mot korsningen  
• Skulle dela av fasaden  

 
De första skisserna utgick från ett 
traditionellt sadeltak där 
anslutningen skapade en 
frontespis mot Bredgatan. Taket 
sträckte sig över två våningar mot 
både gata och innergård.  (se fig. 8) 
 
Denna takform gjorde att två 
våningar påverkades av snedtakets 
form. Takformen ändrades 
därefter mot innergård, där det tillåts att fasaden får ha fullhöjd. Detta innebar att takfoten 
mot innegård började en våning högre upp än mot gata.  
 
I samma skede ökades takets 
lutning mot gatan från cirka 50 till 
60 grader. Taknockens position 
försköts och hamnade närmare 
gatan för att bibehålla höjden 
vilket ledde till att en stor del av 
vindsvåningens ytor mot gården 
inte gick att utnyttja. Anledningen 
till detta är att Boverkets 

Figur 9. Skillnad i takfotshöjd 

Figur 8. Tak, första grundidén 
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byggregler föreskriver att rum för vistelse som används frekvent måste ha en våningshöjd 
under snedtak på minst 1,9 meter och på dessa ytor var rumshöjden lägre (Boverket, 2016).  
Därför höjdes takfoten upp ytterligare, samt att vindsvåningens fasad drogs in för att ta vara 
på den yta som annars skulle försvinna och göra om det till balkonger istället.  
 
Den nya takformen övergick senare till det som skulle bli nästa grundidé genom att placera 
en förhöjning av fasadlivet intill hörnet Garvaregatan/Bredgatan.  Denna idé utgick från 
platsanalysen där det kunde konstateras att de båda närliggande byggnaderna hade 
förhöjningar vid hörnet. Tanken var att matcha dessa höjningar och skapa ett jämnare 
gaturum i korsningen.    
 

 
Figur 10. Närliggande fasader samt grundidé med förhöjt fasadliv 

Upphöjningen skapade känslan av en central huskropp där fasaden fortsatte upp till ett 
låglutande tak som var ansluten till två flyglar med den tidigare takformen. På taket över 
flyglarna placerades det ut takkupor och frontespiser.  
 
Den slutgiltiga formen utgick från detta men också från den sista grundtanken, vilket var att 
taket skulle fungera som en avdelning av fasaden.   
 

5.3. Fasader 
Redan från ett tidigt skede i fasadgestaltningen gick det att se stora likheter med den 
slutgiltiga fasaden.  
 

 
Figur 11. Första fasadskissen 

 
Tidiga skisser visade på indragna, symmetriska sektioner där alla fönster satt jämnt 
utplacerade. Fönsterna fick en svart, utstickande ram som skulle få dom att stå ut och märkas 
mer. Från indraget tegel övergick idéen senare till att rama in indraget på samma sätt som 

Figur 12. Asymmetriskt 
placerade sektioner 

Figur 13. Fasadförslag med slutgiltig takform 
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fönsterna genom att använda en utstickande metallkant för att accentuera fasadens 
nivåskillnader. Denna idé släpptes dock i det slutgiltiga förslaget då det upplevdes som rörigt.  
 
På grund av att arbetet med planerna fortskred snabbare än fasaderna blev planerna styrande 
för den övriga gestaltningen. Detta ledde till att fönstersättningen i fasaderna blev beroende 
av planlösningarna. En genomgående symmetrisk fönstersättning över hela fasaden blev då i 
stort sett omöjlig. Därför övergick idéerna om en symmetrisk fasad till att arbeta med en 
ordnad asymmetri.  Med ordnad asymmetri så menas det här att sektionernas längder och 
fönsternas placeringar började variera vilket gav ett asymmetriskt utseende. För att förstärka 
den asymmetriska känslan så började det användas två bredder på fönsterna.  
 
Trots att fönsterplaceringen är relativt asymmetrisk så har vissa fönster fasta positioner.  
Exempelvis har alla lägenheternas entréer minst ett fönster inom synhåll när man kommer in 
för att skapa en mer välkomnande känsla.  
 
Fasaderna mot innergård gestaltades ihop med själva innergården för att försöka anpassa 
dessa mot varandra för att ge dem en ett kompletterande intryck.  
 

5.4. Innergård 
Tanken med innergården var att den skulle kännas som en naturlig umgängesplats och 
samtidigt få in runda former och grönska för att mjuka upp byggnadens industriella känsla. 
Det var viktigt att göra den lättillgänglig för alla, därför planerades en ramp i anslutning till 
Mäster Påvels gränd då det är på den platsen som höjdskillnaden mot innergård kommer 
vara som lägst.  
 
För att skapa en inbjudande yta att vistas på var det viktigt att få in både grillplats och öppna 
ytor för lek på en centralt placerad gräsmatta. Visionen var att parken skulle bli som en 
naturlig förlängning av innergården, genom grillplatsen och läktarna som placerades ut med 
utsikt över parken. För att skapa en enhetlighet mellan fasad och innergård har materialvalen 
för denna sett liknande ut.  
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6. RESULTAT 

I resultatet kommer tävlingsförslaget samt ritningarna behandlas och förklaras.   

6.1. Bofakta 
 
Nyckeltal  
Jämförelse för att lättare få en bild av hur pass effektivt utformade byggnaden är. 
Relationstalet är baserat en jämförelse mellan den totala bo-ytan mot den totala bruttoarean 
per våningsplan.   
 

Plan BTA (m2) BOA (m2) LOA (m2) Relationstal BOA/BTA 

Plan 0 778,3 0 74,2 0 

Plan 1 686,1 427,7  0,62 

Plan 2 686,1 532,2  0,78 

Plan 3 686,1 532,2  0,78 

Plan 4 686,1 532,2  0,78 

Plan 5 686,1 528,7  0,77 

Plan 6 545,3 386,4  0,71 

Total 4 754,1 2 939,4  0,62 

 

Lägenheter 
Lägenhetsfördelning per plan. Inkluderade är även den omöblerade vindsvåningen där 
antaganden har gjorts baserade på rumsstorlekarna.  
 

Plan 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Totalt 

0      

1  4 2  6 

2 2 3 2 1 8 

3 2 3 2 1 8 

4 2 3 2 1 8 

5 2 3 2 1 8 

6 (möjliga) 1 3 2  6 

Totalt 9 19 12 4 44 LGH 
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6.2. Trapphus  
Byggnaden förses av tre trapphus. Två ljusa trapphus i ändarna och ett 
mörkt trapphus centralt. Trapphusen i sig är effektivt utformade för att 
minimera korridorer och förbättra relationstalen. 
 
Hissarna i trapphusen är utformade efter SS ISO 4190–1:2015 (SIS, 
Swedish Standards Institute , 2015) och har korgstorleken 1100 x 2100 
mm.  
 
De ljusa trapphusen har vilplanstrappor där vilplanet är anslutet till 
fasaden och har ett högt fönster på varje plan. Dessa trapphus skiljer sig 
från varandra i den månen att det västra ändrapphuset behövde en 
genomgående hiss då entrén till det trapphuset från Bredgatan ligger på 
ett halvplan över suterrängplanet.  
 
Det mörka trapphuset har en U-trappa för att ta upp minimal yta.   
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Suterrängplan 
Suterrängplanet rymmer en lokal på  
75 m2 i hörnet Garvargatan- 
Bredgatan. Planet innehåller en 
genomgående kommunikationsyta som 
gör det möjligt att ta sig emellan de tre 
olika trapphusen. Alla gemensamma 
utrymmen såsom förråd, tvättstuga 
och soprum är tillgängliga från alla 
trapphus via korridoren. Soprummet 
är även tillgängligt från gatan för att 
underlätta sophämtning.  
 
Eftersom det är långa 
transportsträckor mellan byggnadens 
trapphus har tvättstugan placerats 
centralt på våningsplanet med syftet att jämna ut 
avståndet och minimera sträckorna för de boende. 
För att göra tvättstugans miljö trevligare har den 
placerats mot fasad för att få in naturligt ljus. 
 
En nätstation som sedan tidigare legat på fastigheten är flyttat till det södra hörnet i 
byggnadens suterrängplan. Bredvid denna går körbanan till garaget. Det ovanliggande 
lägenhetsplanet är tilläggsisolerat i underkant för att minimera trafikbuller till lägenheterna.  
 

Figur 14. Ljust 
trapphus, västra 
änden 

Figur 15. Mörkt 
trapphus 

Figur 16. Översiktsbild av suterrängplan 
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6.4. Normalplan 
Normalplanen sträcker sig över tre plan, 
plan två till och med fyra. Planet består 
av tre segment. Två stycken tre-spännare 
i ändarna med ljusa trapphus samt en 
två-spännare i hörnet med ett mörkt 
trapphus.  
 
Alla lägenheter har tillgång till egen 
balkong. I ändlägenheterna utnyttjas de 
skarpa hörnen till indragna balkonger. 
En balkong har dragits in i hörnan för att 
ge trean i hörnet större fasadyta mot 
innergården och även för att minska 
husets midja. På grund av placeringen av 
sovrum mot gård i alla lägenheter är 
därför balkongdörren endast tillgänglig från 
sovrummen i de flesta lägenheter.  
 
Då treorna och fyran är anpassade för mer än två personer finns det möjlighet i dessa 
lägenheter att installera tvättmaskin och torktumlare. Dessutom tillkommer det en extra WC 
till fyran.  
 
Alla lägenheter är tillgängliga och är möblerade enligt SS 91 42 21:2006 och SS 91 42 
22:2006 (SIS, Swedish Standards Institute, 2006) med Arkitektens handbok, 2016 som 
hjälpmedel.   
 

6.5. Gårdsplan 
Gårdsplanet är baserat på normalplanet. 
Det som skiljer dessa åt är att:  

• Båda ettorna i ändsegmenten 
faller bort för att ge plats åt 
entréer och förrådsutrymmen.  

• En del av fyran i det mittersta 
segmentet försvinner av samma 
anledning. Det resterande 
utrymmet resulterar i en tvåa 
istället och en disponibel yta som 
kan användas som kontor till 
fastighetsskötaren eller till 
gemensamhetslokal.  

• Lägenheter som på normalplanen 
har en balkong mot innergård får istället en 
uteplats.  
 

I övrigt är planerna identiskt utformade.  
  

Figur 17. Översiktsbild av normalplan 

 

Figur 18. Översiktsbild av gårdsplan 
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6.6. Plan 5 
På grund av den unika takformen tar taket inte upp lika mycket yta av lägenheterna på detta 
plan som ett traditionellt sadeltak med samma lutning hade gjort. Detta innebär att 
planlösningarna blir mycket lika de undre normalplanen med små skillnader. Dessa 
skillnader är att vissa av fönster mot fasad ersätts av takfönster där snedtaket skär av väggen.  
Vissa av köken förändras till en viss grad då överskåp kan behövas tas bort av samma 
anledning.   
 

6.7. Vindsvåning  
Väggen mot innergården är indragen cirka 
två meter. Möblering av denna våning är 
möjlig och indragningen skapar en yta för 
en kungsbalkong som stäcker sig längs 
med hela fasaden mot innergård. 
 
Ovan denna våning mot insidan ansluts 
det lågt lutande taket som sedan ansluter 
mot det branta taket som är synligt från 
gatan.  
 

6.8. Brand 
Alla lägenheter, schakt och trapphus är egna brandceller. Väggar mellan brandceller utförs i 
EI 60 (integritet, isolering, 60 min).  

6.9. Teknisk beskrivning  
Bjälklag 
Bjälklagen består av plattbärlag med en övergjutning av 
betong. Fördelen med denna typ av bjälklag är att 
installationer och ledningar kan dras kortare sträckor 
inuti bjälklaget.  Detta minskar antalet schakt som 
behövs till lägenheten för att nå alla rum.  
 
Gårdsbjälklagen görs av 40/120 HD/F bjälklag. Ovanpå 
det används fallbetong.  
 
Väggar  
Ytterväggarna består av en stomme av prefabricerade 
betongelement. Valet av prefabricerad stomme istället för 
en i platsjuten betong beror på att prefabricerade element 
är snabbare att montera. Utanpå betongelementen 
platsmuras svenskt tegel.  
 
Tak 
Taket är ett varmt tak med takstolar av limträbalkar. Som 
ytskikt används falsad plåt.  
 
Balkonger 

Figur 19. Översiktsbild av vindsvåning 

 

 

 

Figur 20. Gårdsbjälklagsdetalj 
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Balkongerna utförs som konsolande balkonger. Detta betyder att balkongerna kommer bäras 
upp av ingjuten armering som förankras i bjälklaget.  

6.10. Gestaltning 
I det här segmentet kommer den slutgiltiga gestaltningen presenteras.  

6.10.1. Materialval 
Tegel är det huvudsakliga fasadmaterialet och för att ge 
fasaden ett intressantare utseende så har tre olika nyanser 
använts. Två mörkare tegeltyper, en röd med rött bruk samt 
en roséfärgad med grått bruk, har använts mot gata för att 
dela upp byggnaden längs med långsidan. En ljusare, 
sandfärgad tegelsort med vitt bruk har använts på 
innergården. 
 
Anledning till att tegel valts som ytskikt är för att bibehålla 
den känsla av industri och storstad som de närliggande 
fasaderna ger. För att ytterligare förstärka den industriella 
känslan så används cortenstål på utvändiga detaljer. 
 
Som takbeläggning kommer grå, falsad plåt att användas.  

6.10.2. Fasader 

 
Figur 23. Översiktsillustration av fasad 

Fasaden mot gatan är indelad i rektangulära sektioner i olika storlekar som är indragna en 
halv tegelstens löpyta för att skapa ett djup i fasaden.  
 
För att dela upp den långa fasaden mot Bredgatan har 
två typer av tegel använts. Rött tegel har använts längs 
med Garvaregatan fram till den bortre entrén längs 
Bredgatan. Där byter det av mot ett roséfärgat tegel 
som tillsammans med taket ger uttrycket av en ny 
huskropp.  Denna metod gör att byggnaden inte känns 
lika lång och massiv, utan får en nättare och mer 
elegant form. 
 

Figur 22. Illustrativ bild av 
tegelnyanser och cortenstål 

Figur 21. Takfotsdetalj 
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Mellan våningarna är teglet murat med polskt förband där man varvar varannan löpare och 
varannan koppsten i varje skift. I nederkant av dessa partier löper en rad med koppstenar. 
Resterande väggar muras med löpförband med en halvstens förskjutning. De murade 
fasaderna kommer bli platsmurade utanpå den bärande konstruktionen.  
 
Inom de rektangulära sektionerna placeras fönsterna 
asymmetriskt och med olika antal i varje sektion. Detta 
tillsammans med variationen av fönsterstorlekar och 
fasadens asymmetriska indelning ger ett lekfullt och 
spännande uttryck.  
 
Mot innergård muras det med det sandfärgade teglet för att den ska upplevas som luftigare 
och ljusare. Längs med fasadens botten löper en sockel i grå natursten. Här inne är dörr- och 
fönsterplacering mer symmetrisk.  
 

6.10.3. Tak  

 

Figur 25. Perspektivbild av tak 

Det slutgiltiga taket baseras på ett sadeltak där man höjt upp takfoten i hörnet mot 
korsningen och på så vis skapat ett sluttande tak med en diagonal upphöjning längs 
Garvaregatan med högsta höjd vid hörnet.  
Längs Bredgatan har taket skapat en visuell uppdelning av fasaden genom att ha två olika 
frontespiser. En rätvinklig triangulär frontespis vars högsta punkt börjar i hörnet mot 
Garvaregatan som avslutas efter cirka två tredjedelar av fasaden och övergår till en triangulär 
frontespis som tar upp resterande byggnadslängden. 
 
Mot innergården börjar takfoten på sjätte våningen istället för på femte, vilket den gör mot 
gatan. Detta för att ge den femte våningen snedtak endast mot gata.  Takfoten är upphöjd 
ytterligare för att minska andelen obrukbara ytor invändigt på vindsvåningen. 
 

6.10.4. Balkonger 
Samtliga balkonger är belägna mot innergården och byggnadens ytterkanter. Fyra lägenheter 
får även franska balkonger mot gården då deras huvudsakliga balkonger ligger mot 
Bredgatan. Balkongerna belägna mot Bredgatan har en glasvägg mot vägen nedanför med 
avsikt att minska bullernivån. 
 
Balkongerna varierar i storlek och form. Majoriteten av balkongerna är dock fristående och 
rektangulära. Storleken varierar beroende på lägenhetsstorleken. De större lägenheterna får 
därför större balkonger än de mindre.  
 

Figur 24. Illustrativ bild av fasad 
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Utöver de rektangulära balkongerna så finns det tre typer av indragna balkonger med olika 
former där formen baserats på vinklarna där de är inspända. Dessa balkonger tillhör 
hörnlägenheterna samt ändlägenheterna.   
 
På vindsvåningen har fasaden mot gården dragits in för att skapa kungsbalkonger till 
samtliga lägenheter. 
 

6.10.5. Entré  
Entréerna är tänkta att vara genomgående med en vånings förskjutning i höjdled. 
Huvudentréerna anläggs på gatuplan mot Garvaregatan och Bredgatan. En trappa upp 
anläggs det mindre entréer mot innergården.  
 
Entrén mot Garvaregatan dras in diagonalt med ett maximalt djup på en meter. Denna del av 
fasaden kläs i cortenstål. För att matcha fasaden är dörren gjord i cortenstål, glas och vitt stål. 
Intill entrédörren finns dörren till soprummet. Denna är helt i cortenstål för att smälta in i 
fasaden. Lägsta entrén mot Bredgatan är indragen enligt samma princip som den mot 
Garvaregatan. Den andra entrén har en helt annan utformning för att förstärka känslan av en 
separat huskropp. Denna entré är även den indragen, men med ett jämnt djup. 
 
Entré till lokal görs med en glasdörr infäst i en ram med stora glaspartier. Detta parti är 
avfasat för att ta hänsyn till kraven i detaljplanen.  
  

6.10.6. Innergård 
På gårdsbjälklaget läggs det en jordmassa med en halvmeters djup för att kunna plantera 
buskage och andra typer av växtligheter. Markdjupet ger dessutom goda förutsättningar för 
planteringar. Mitt på gården höjs marken upp ytterligare en halvmeter med jord för att 
möjliggöra plantering av ett träd.   
 
Innergården består till stor del av gräs och grönska. Detta för att mjuka upp den annars 
industriella känslan som både huset och området utstrålar. I kontrast till byggnadernas 
hårda, kantiga utseende så är gångvägarna mjuka och rundade. Genom att fortsätta använda 
tegel som material på gångarna och cortenstål som accent skapas en röd tråd mellan fasad 
och innergård. Cortenstålet används främst som kanter och avskiljare mellan gång, gräsytor 
och rabatter.  
 
För att tillgänglighetsanpassa entréer mot innergård har marken höjts upp med en lutning på 
1:12 mot samtliga entréer då dessa ligger cirka 20 cm ovan anlagd mark. Intill den nordvästra 
entrén samt entrén till byggnad B så har det skapats ytor för besökare att parkera sina cyklar. 
 
Vägarna in till innergården består av en ramp samt en trappa med sittytor. Rampen anläggs 
mot Mäster Påvels gränd från gatunivå till innergård, vilket gör innergården lättåtkomlig för 
funktionshindrade. Trappan ligger på södra sidan av fastigheten och öppnar upp mot parken. 
För att ta vara på vyn mot parken placeras det ut läktare längs med trappans sidor. 
 
De fyra inre lägenheterna på gårdsplan har fått upphöjda uteplatser i anslutning till sina 
lägenheter. Uteplatserna går endast att nå inifrån lägenheten och omsluts av häckar.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

“Fantasi” och “respekt”; dessa två ledord har följt med genom hela projektet som inspiration. 
Orden kan tolkas på många sätt, men tolkningen som gjorts har varit att områdets anor ska 
behandlas med respekt men att man inte ska vara rädd att tänka utanför ramarna. Denna 
tolkning har legat som grund för många av valen i projektet, exempelvis materialval och 
skala. Med skala menas husets upplevda volym gentemot närliggande bebyggelse som har 
följts på ett fantasifullt sätt genom bland annat takformen. 
    
  
Projektet har från början styrts av de krav som kommit bland annat från detaljplanen. Den 
förutsättning som påverkat projektet mest har varit den rådande bullernivån då det påverkat 
nästintill alla beslut som skett. Detta gjorde att planlösningarna tog en ledande roll i 
prioriteringsordningen tidigt i projektet. Kravet på en tyst sida i en djup byggnad med en 
begränsad areal mot innergård ledde till många förslag av planlösningar som i slutändan föll 
bort. Vanligaste anledningen till detta var att lägenheterna antingen blev för smala så att inte 
alla rum fick plats eller att de istället blev för stora. Problemet med att rummen blev för stora 
var att det skapade ytor som antingen inte gick att utnyttja eller som blev dåligt utnyttjade. 
Denna process tog långt mycket längre tid än förväntat och ledde till mindre tid till 
resterande delar. 
  
När en tillfredsställande planlösning hade tagit form blev denna sedan styrande för projektet. 
Detta medförde problem då det inte hade tagits hänsyn till fönsterplacering i tidigt skede. 
Samtidigt som fönsterplaceringen blev komplicerad så uppkom det problem med 
gestaltningen av taket och fasaden då trapphusen redan hade en fast placering i byggnaden 
och inte kunde flyttas. Detta i kombination med detaljplanens krav om taklutning och 
bygghöjd ledde till att den ursprungliga utvändiga gestaltningsplanen behövde ändras. 
  
Fasad och tak försökte gestaltas samtidigt men istället hade fasadformen en stor påverkan på 
takformen då fasaden färdigställdes först. När detta skedde så fastnade gestaltningen av 
takform helt. Många takformer testades, men ingen passade på ett tillfredsställande sätt. Till 
sist, med ledordet “fantasi” i huvudet, kringgicks kravet om högsta bygghöjd delvis med en 
takform som har en takfot på angiven höjd vid två punkter och allt däremellan tolkas som 
frontespis.  
  
Detaljplanen tillsammans med programbeskrivningen och gestaltningsprogrammet föreskrev 
fler krav än förväntat. Då de olika dokumenten beskrev samma förutsättningar men på olika 
sätt ledde det till misstolkningar som gjorde att arbetet i vissa fall behövde formas om. Den 
stora mängden tillgänglig information tillsammans med dess spridning gjorde det svårt att få 
en överblick av projektet. 
  
Innergården, tillsammans med den projekterade parken, skapar en kontrast mot det hårda 
industrilandskapet då den mjuka och följsamma känslan på innergården går helt mot den 
hårda och massiva känslan av fasaden. 
  
I slutändan landade projektet i ett gestaltningsförslag som på många sätt väl speglar de 
tankar och idéer som fanns i början av processen. Styrkan i projektet är normalplanen som är 
effektivt utformade och som tar god hänsyn till de krav och förutsättningar som ställts. 
Framförallt skapar den en bra lösning gällande den rådande bullernivån.  Lokalen på 
suterrängplan är flexibel och kan anpassas till den typ av verksamhet som skulle berika 
området på bästa möjliga sätt. 
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Byggnaden som skapades skulle på ett positivt sätt gynna området genom att skapa attraktiva 
bostäder och ge människor en anledning att besöka platsen. Den passar väl in med de 
omgivande byggnaderna och förmedlar gränsen mellan det storskaliga och det småskaliga. 
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Bildreferenser 
Bilder som inte redovisats nedan är egentagna bilder av författarna.  
  
Figur 1.  (sid. 4) – Modifierad bild från tävlingsprogrammet.  
 
Figur 2.  (sid. 5)  – Tagen från tävlingsprogrammet.   
 
Figur 5. (sid. 9) – Tagen från bullerutredning utförd av Soundcon AB, 2012.  
 
Figur 10.  (sid. 12) – Närliggande fasader tagna från tävlingsunderlag.  
 
Figur 22. (sid. 18) – Tegel: Wienerberger AG, 2017. Produkter. [Online]  

Available at: http://wienerberger.se/produkter 
[Använd 23 05 2017]. 
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Available at: http://www.norrkoping.se/bo-
miljo/bygga/marktilldelning/garvaren/index.xml 
[Använd 25 04 2017]. 
 
I underlaget finns:  

- Plankarta för kvarteret Garvaren  
- Planbeskrivning för kvarteret Garvaren 
- Ortofoto med baskarta över kv Garvaren 
- Fastighetskarta  
- Planförberedande trafikbullerutredning  
- Bullerutredning för kvarteret Mjölnaren 
- Gatubilder  
- 3D-modell av Garvaren med närområde gjord i SketchUp 
- DWG-fil med detaljplan och grundkarta  
- DWG-fil med höjder för projekterad gata  
- Förslag på ny riktlinje parkering 
- Information om intilliggande projekt  
- Baskarta kvarteret Garvaren 
- Illustration över parken  
- Fasader av omkringliggande befintliga byggnader  
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