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Porslinsfabriken
- Gustavsbergs hjärta -



Vi tror på och bejakar arvet som 
lever kvar. Det som folk mer än 

något annat förknippar 
Gustavsberg med.



Situationsplan 1:500 (A1)
Förslaget slår vakt om områdets arkitektoniskt 
myllrande karaktär samtidigt som platser, stråk 
och entréer förtydligas. Området kompletteras 
med nya byggnader för bostäder och utökade 
verksamheter samtidigt som de hjälper till att 
läka stadsrummet efter tidigare rivning och att 
organisera och tydliggöra området. Tillsammans 
med ny markbeläggning på öppna platser och 
tydligare stråk hjälper det till att sätta en starkare 
sammanhållande identitet och karaktär för områ-
det som helhet. 
Tillkommande yta för bostadshus: ljus BTA 10 
900 kvm, BOA 8 100 kvm, LOA 400 kvm, fördelat 
på ca 105 lägenheter och tre hus.
Tillkommande yta för Porslinsmuseet: ljus BTA 
380 kvm, LOA 350 kvm.
Inom området ryms 390 P-plaster, varav 150 i ga-
rage i två plan.
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PORSLINSFABRIKEN
Porslinsfabriken är Gustavsberg hjärta. 
Byggnaden och det omgivande området 
är en bärande del i ortens karaktär och 
identitet. Det starka historiska arvet från 
bruket ger fantastiska möjligheter att be-
vara och förstärka ortens Gustavsbergs 
attraktionskraft.

Vårt förslag slår vakt om och utvecklar 
hela områdets känsla och karaktäristiska 
arkitektoniska tillgångar. Det skapar inte 
något från grunden nytt. Det komplet-
terar, uppdaterar och förstärker med en 
stark koppling till historien. Samtidigt ger 
det bästa tänkbara förutsättningar för nya 
verksamheter med nya krav.

Resultatet är ett förslag där form och 
innehåll samspelar i en helhet helt inrik-
tad på att skapa bilder, känslor och upple-
velser som kan bidra till att uppfylla kom-
munens högt ställda önskemål om både 
kvalitet och besökssiffror.
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Situationsplan 1:500 (A1)
Förslaget slår vakt om områdets arkitektoniskt 
myllrande karaktär samtidigt som platser, stråk 
och entréer förtydligas. Området kompletteras 
med nya byggnader för bostäder och utökade 
verksamheter samtidigt som de hjälper till att 
läka stadsrummet efter tidigare rivning och att 
organisera och tydliggöra området. Tillsammans 
med ny markbeläggning på öppna platser och 
tydligare stråk hjälper det till att sätta en starkare 
sammanhållande identitet och karaktär för områ-
det som helhet. 
Tillkommande yta för bostadshus: ljus BTA 10 
900 kvm, BOA 8 100 kvm, LOA 400 kvm, fördelat 
på ca 105 lägenheter och tre hus.
Tillkommande yta för Porslinsmuseet: ljus BTA 
380 kvm, LOA 350 kvm.
Inom området ryms 390 P-plaster, varav 150 i 
garage i två plan.
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Övergripande analys och idé
Arvet från Porslinsfabriken är en av 
Gustavsbergsbygdens största tillgångar.  
Vi har låtit tävlingsunderlagets formule-
ring ”Gustavsbergs hamn utgör kärnan i 
detta område där Porslinsfabriken utgör 
en viktig del” utgöra den grundläggande 
utgångspunkten för arbetet med vårt för-
slag.

Vi vill skapa en helhetskänsla och identi-
tet för området - allt ska kännas som Pors-
linsfabriken. Det gör vi genom att utnyttja 
de styrkor som finns i arvet. Vi bevarar, 
lyfter fram och förstärker det unika. Vi 
satsar på starka kort, inte minst i form av 
Gustavsbergs omisskännliga designarv.

Bland de saker vi tagit fasta på finns den 
myllrande miljön med sina unika bygg-
nader, den lika myllrande blandningen 
av kreativa och kulturella verksamheter 
som blandas ”huller om buller”. Arkitek-
toniskt är områdets starka industri- och 
brukskaraktär en enorm tillgång med 
stor charmfaktor. Porslinsfabriken som 
byggnad är och förblir än i dag orten Gus-
tavsbergs hjärta. Vi vill med vårt förslag 
befästa och vidareutveckla den bilden och 
rollen.

Alla föreslagna renoveringar, anpassning-
ar, tillskott och lösningar syftar till att 
bevara och förstärka byggnadens och om-
rådets arv utan att göra avkall på moderna 
krav på funktionalitet, tillgänglighet, håll-
barhet, attraktivitet samtidigt som det 
ger kostnadsmässiga förutsättningar för 
ett genomförande. Vår föresats har varit 
att i möjligaste mån bibehålla värdefulla 
delar och inslag i byggnadernas och om-
rådets arkitektoniska uttryck och inom de 
ramarna skapa bästa tänkbara praktiska 
förutsättningar för nya verksamheter och 
de behov dessa medför.

En central aspekt i vårt arbete har varit 
att skapa en lösning som, inte bara ge-
nom sin arkitektoniska uppenbarelse, 
talar direkt till sin omgivning utan också 
kan bli en tillgång och ett kraftfullt verk-
tyg i Gustavsbergs pågående kommuni-
kationsarbete för att bygga en profil och 
locka besökare. Vårt sätt att hantera om-
rådets markbeläggning och fabrikssalens 
pånyttfödelse är två centrala grepp som 
skapar såna möjligheter.

I Porslinsfabriken ska form och innehåll 
samspela för att skapa intryck och upple-
velser. Helheten är tänkt att fungera som 
ett kommunikationsverktyg i sig själv.

Arkitektonisk gestaltning, karaktär och attraktivitet

Arkitektonisk gestaltning & karaktär
Vårt förslag slår vakt om så väl Porslinsfa-
brikens som de intilliggande byggnader-
nas karaktär. Vi har vinnlagt oss om att 
både bevara och förstärka bebyggelsens 
identitet genom att hålla en konsekvent 
linje i skala, gestaltning och materialval 
för så väl befintliga som tillkommande 
byggnader.

Förslaget är inte att ses som ett försök till 
byggnadsvårdande. Snarare som ett effek-
tivt sätt att, med hänsyn tagen till projek-
tets begränsade ekonomiska ramar, lyfta 
fram och förstärka befintliga tillgångar på 
bästa tänkbara sätt.

Attraktivitet
Grunden för vårt arbete har varit att vi 
måste vara tillräckligt lättillgängliga och 
utåtriktade för att kunna attrahera frek-
venta och spontana besöka från närboen-
de. Vi har därför eftersträvat en synlighet 
genom att i möjligaste mån vända de pu-
blika verksamheter som inryms i Porslins-
fabriken utåt. Rent konkret tar sig detta 
sitt tydligaste uttryck i byggnadens hörn 
med sina tydligt annonserande texter på 
fasaderna, men även i entréerna med sina 
nya glaspartier.

Vi måste också vara tillräckligt spektaku-
lära för att attrahera mer långväga besö-
kare. Här är en av de främsta tillgångarna 
givetvis områdets intressanta blandning 
av verksamheter men även här är den ar-
kitektoniska gestaltningen helt central.

Exteriört blir den särpräglad markbelägg-
ningen med mönster från Gustavsbergs 
tidlösa porslinsserier, med sin tydliga 
koppling till Porslinsfabrikens verksam-
het och hantverksmässiga arv, viktig. Den 
skapar dels en visuellt spektakulär inram-
ning och en orienterbarhet i området och 
ger dessutom en unik design- och stads-
byggnadsmässig tillgång som skapar en 
speciell inramning och känsla. Den typen 
av markbeläggning finns bara på en plats 
i världen.

Interiört stöps den gamla fabrikssalen, 
med bibehållen industriell prägel och tyd-
liga spår av byggnadens historia, om till 
en kulturbazar som erbjuder fysisk eller 
visuell tillgång till i princip alla publika 
verksamheter i huset. Inte minst byggna-
dens spektakulära lanternintak som rus-
tas upp bidrar till att skapa en unik lokal 
som blir en upplevelse i sig själv.

Kulturellt tillvaratagande och   
levandegörande
Grunden för vårt förslag är att i möjligaste 
mån slå vakt om och vidareutveckla om-
rådets unika karaktär när det gäller arki-
tektur och stadsplan. På samma sätt vill 
vi också stärka förutsättningarna för kul-
turella aspekter ur flera perspektiv. Detta 
tar sig en rad tydliga uttryck både i gestalt-
ning och funktion.

Vi lyfter fram och använder oss av det 
starka konsthantverksmässiga arvet från 
Porslinsfabriken. Det visuellt mest iögon-
fallande exemplet är hur vi använder oss 
av mönster från Stig Lindbergs porslins-
serier i områdets markbeläggning. Pro-
duktionen av de keramiska plattorna som 
används till markbeläggning bör i möjli-
gaste mån ske inom ramen för husets be-
fintliga verksamheter. Dels för att skapa 
kontinuitet och säkra en kvalitet i genom-
förandet men också för att ge underlag 
till storytelling i kommunikationen kring 
området.

Vi skapar genom lokalanpassning, pla-
nering, synlighet och exponeringsmöjlig-
heter bättre förutsättningar för utövande 
av olika typer av konstnärlig verksamhet i 
områdets olika byggnader.

Konstnärer verksamma i huset bör anlitas 
för konstnärliga utsmyckning på väl syn-
liga platser inom byggnaden. Även exteri-
ört vill vi ge lokala konstnärer möjligheter 
till exponering på  Stig Lindbergs torg och 
intilliggande grönytor som skulle fungera 
som en utställningsyta för skulpturer i så 
väl fasta som temporära installationer.

Genomgående i huset vill vi stärka den 
historiska kopplingen med omsorgsfullt 
och inspirerat  formgivna skyltar och dis-
player som i text och bild kan berätta om 
fabrikens och områdets historia. Det blir 
både intresseväckande och ett enkelt sätt 
att lösa den pedagogiska utmaningen att 
beskriva husets historia med porslinstill-
verkningen många moment.
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Porslinsfabrikens hjärta - en kulturbazar

Den gamla fabrikssalen görs om till en 
kulturbazar. Här blandas alla husets in-
gredienser till en smaklig blandning som 
har något att erbjuda besökare av olika 
åldrar och intressen. Här ska man känna 
närvaron av produktion, aktivitet, kultur, 
socialt umgänge, spännande upplevelser 
och ett lagom mått av kommers.

I eller i direkt anslutning till bazaren 
placeras samtliga kulturverksamheter i 
huset. Maten får en framträdande roll i 
bazaren både när det gäller inhandling 
och avnjutning. Matkulturverksamhe-
ten i form av restaurang och saluhall ska 
upplevas som lika viktig som övriga kul-
turverksamheter. Smaka på Värmdö får 
därför en en central placering i bazaren 
tillsammans med en restaurang med 
fokus på närodlat. Restaurangen får en 
direkt koppling till den inre utomhusgår-
den och även en anslutning till den södra 
entrén och kan tack vare skjutpartier hål-
las öppen även när övriga delar av huset 
är stängda. Dagtid kan restaurangen ha 
servering över en större yta, exempelvis i 
samarbete med Smaka på Värmdö.

Vi slår vakt om byggnadens industriella 
karaktär interiört. Existerande väggar, 
golv och tak bevaras med nödvändig upp-
fräschning där det behövs. Den stora fa-
brikssalens volym behålls fysiskt och visu-
ellt öppen. Som besökare ska man tydligt 
känna att man träder in i en lokal som 
tidigare användes för helt andra ändamål. 
Vi betraktar ett fysiskt och visuellt  påtag-
ligt industriellt arv och rester från fabriks-
verksamheten som en tillgång för så väl 
upplevelse  på platsen som varumärke. 
Man ska som besökare fortfarande känna 
att man befinner sig i en fabrik, om än en 
gammal och omgjord sådan.

Från bazaren har man tydlig visuell kon-
takt med de kringliggande verksamheter-
na så som de öppna ateljéerna, cirkushal-
len, biblioteket, kulturskolans danssalar 
och Porslinsfabrikens tillverkning. Vissa 
av verksamheterna får även kontakt med 
varandra via andra utrymmen, fysiskt eller 
visuellt.

Porslinsfabrikens tillverkning
I våra samtal med Porslinsfabrikens 
personal så framkom det tydligt att det 
största intresset för deras verksamhet 
handlar om de moment när dekoren sätts 
på porslinet. För att tillgodose det intres-
set på ett tydligt och målgruppsmässigt 
träffsäkert sätt kopplar vi samman fabri-
kens tillverkning med butiken som får en 
direkt visuell kontakt med produktionen. 
Från fabrikens sida kan man disponera 
sin verksamhet på det sätt man tycker 
bäst möter besökarnas intresse. Den star-
kare kopplingen mellan produktion och 
försäljning känns naturlig och något som 
ytterligare kan stärka butikens attrak-
tionskraft.

ENTRÉPLAN 1:250 (A1)
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ATELJÉER

Hållbarhet, miljöanpassning och resurshushållning

Taket
Porslinsfabrikens största utmaning när 
det gäller energiåtgång är taket. Material 
och skick gör att problem med värme-
läckage är omfattande. Det talar för en 
gedigen upprustning även ur ett miljöper-
spektiv.

Vi föreslår att laterninernas glasytor er-
sätts med kanalplast. Materialet har för 
ändamålet lämpliga egenskaper när det 
gäller både tranparens och isolering. Val 
av kanalplats framför glas med motsva-
rande egenskaper (U-värde 0,7) bör kunna 
reducera kostnaderna till uppskattnings-
vis en tredjedel. 

Taket har ett behov av nytt tätskikt. I sam-
band med att detta arbete görs bör både 
befintligt och nytt tak tilläggsisoleras.

Kylbehov till följd av solinstrålning är mi-
nimalt tack vare att lanternintakets föns-
ter vänder sig mot nordöst och nord-nord-
väst. Detta behöver inte hanteras med 
avskärmningar eller dylikt.

Användandet av kanalplast och tilläggs-
isolering i lanternintaket kompenserar 
med mycket god marginal för ökande 
energiåtgång till följd av exempelvis nya 
glaspartier mot innergården. 
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SEKTION A-A 1:250 (A1)

SEKTION B-B 1:250 (A1)

SEKTION C-C 1:250 (A1)

Solceller 
Porslinsfabriken har mycket goda förut-
sättningar att härbärgera solceller. De täta 
delarna på fabrikens gamla lanternintak 
som upptar en yta på cirka 5 000 kvadrat-
meter har en nära nog optimal lutning 
och är dessutom riktade åt rätt värder-
streck. Lutningen minimerar behovet av 
bakomliggande konstruktioner för solcel-
lerna vilket både förenklar installations-
arbetet och minskar installationskostna-
derna. Solceller på en yta om 
5 000 kvadratmeter ger en elproduktion 
som motsvarar energibehovet hos 100 
hushåll.

Vi föreslår att möjligheten att installera 
solceller diskuteras vidare. Detta kan ske 
i egen regi eller tillsammans med lämplig 
partner, exempelvis en elleverantör eller i 
området tillkommande bostadshus.

Nytt tak ger nödvändig takhöjd
För att skapa ytterligare ljusinsläpp och 
ge takhöjd nödvändig för att husera 
cirkusverksamheten får fabriksbyggna-
den ett kompletterande lanternintak som 
ersätter det täta platta taket om cirka 1500 
kvm över delar av den nuvarande fabriks-
hallen.
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KÄLLARPLAN 1:500 (A1) PLAN 1, 1:500 (A1)

PLAN 2 OCH 3, 1:500 (A1) PLAN 4, 1:500 (A1)

Innehåll
Vi skapar en ny publik entré mot Chamot-
tevägen och Porslinsfabriken. Här öppnar 
vi upp bjälklagen för att nå trappsystemet 
uppåt i Chamottehuset. Här finns i dag 
rester från den tidigare produktionsan-
läggningen. Valda delar av dessa bevaras 
för att lyfta fram husets industrihistoria. 
I trapphuset ser vi att denna på ett intres-
sant sätt kan blandas med utsmyckningar 
från konstnärer verksamma i huset.

Porslinsmuseet ligger kvar på dagens pla-
cering av historiska skäl. Utställningsytor-
na kan samlas på färre nivåer bland annat 
med hjälp av en kompletterande byggnad 
som placeras mellan museet och hotel-
let där det stått byggnader tidigare. Något 
som gör museet både mer lättöverskådligt 
och tillgängligt. Den nya byggnaden hjäl-
per även till att hålla ihop gården. 
Museets butik och entré kopplas ihop 

med Porslinsfabrikens lokaler vilket ger 
en mer samlad publikström som kan 
korsbefrukta husets verksamheter, inte 
minst genom att locka besökare till mu-
seet från kulturbasaren.

Ittalabutiken ligger kvar i nuvarande läge 
men får en tydlig koppling ner till Pors-
linsfabriken i form av en trappa och stora 
fönster som annonserar verksamheten in 
mot fabrikshallen och bazaren. Den väs-
tra entrén öppnas upp för att ge en tydli-
gare koppling till Ittala men även till Ger-
bera och silversmeden.

Näringslivskontoret placeras intill Ittala-
butiken och får visuell kontakt med och 
direkt access till bazaren via intilliggande 
hiss.

Gurraberg och kulturskolan placeras i di-
rekt anslutning till varandra med möjlig-
heter till integration av verksamheterna 
på önskad nivå så väl fysiskt som verk-
samhetsmässigt.

I byggnaden som ligger ihop bredvid bi-
stron och Porslinsmuseet och vänder sig 
ut mot Stig Lindbergs torg ges plats för 
ytterligare yta för galleri- eller ateljéverk-
samhet eller om bistron behöver utrym-
me för eventuell expansion.

Den öppna gränden
Genom att öppna upp gränden mellan 
å ena sidan Porslinsfabriken och andra 
sidan museet och hotellet så möjliggör 
vi och uppmuntrar nya rörelser genom 
området. Gränden får en trappa upp till 
huvudentrén och Stig Lindbergs torg. På 

den nedre nivån finns en separat entré till 
hörsalen och den nedre foajén som har 
en koppling till konsthallen. Dessa delar 
ska kunna fungera separat även när kul-
turbazaren är stängd och vid olika typer av 
specialarrangemang i form av exempelvis 
teaterföreställningar eller filmvisningar.

Hotellet
Hotellverksamheten är ett intressant in-
slag i verksamheten och en viktig del för 
områdets verksamhetsmässiga bland-
ning. Hotellet kan ges möjlighet att ut-
veckla och expandera sin verksamhet på 
flera sätt. Vi har i första hand studerat två 
alternativ. 

Under förutsättning att Porslinsmuseet 
får en utökad yta in i Porslinsfabriken 
och en ny utställningshall på gården mel-

Kommunikation och disposition

lan museet och hotellet så kan hotellet ta 
en viss yta som i dag tillhör museet i an-
språk. Ett mer spektakulärt alternativ är 
att bygga hotellrum under Porslinsmuse-
ets sågtak, vilket skulle ge både attraktiva 
rum och ännu ett unikt tillskott till huset. 
Dessa rum nås via en gång på plan trappa 
ett från hotellet. Båda alternativen har 
sina tydliga fördelar. 

Bostäder
Vårt förslag innehåller flera tillskott i 
form av nya byggnader. De skapar utrym-
me för utökade och nya verksamheter och 
boende. Samtidigt tjänar de till att läka 
stadsrummet efter rivningar och att orga-
nisera och tydliggöra området. 

Vår bedömning är att området med fördel 
kan bebyggas med högkvalitativa bostads-
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hus med lokaler i vissa bottenvåningar. 
Husen bör utformas med en tydlig karak-
tär med en stark koppling till den befint-
liga bebyggelsen i så väl skala som materi-
alval. Vi har förlagt dessa nya bostadshus 
framför allt till den stora befintliga parke-
ringsplatsen i väster men även i områdets 
nordvästra hörn tillkommer ett nytt bo-
stadshus.

Sammantaget ger förslagets disposition, 
ytor, kommunikationslösningar och fa-
ciliteter goda förutsättningar för så väl 
dagens som tillkommande verksamheter 
och boende.
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Bakgrund 
 
Detta förslag är Utopia Arkitekters svar på de mest centrala frågeställningarna i Inbjudan till 
parallella arkitektuppdrag för kulturhus i Porslinsfabriken, Gustavsbergs hamn - Projekt 
Porslinsfabriken och de önskemål om förtydliganden och vidareutveckling som diskuterades vid 
avstämningsmötet med Värmdö kommun den 9 april. Viktningen av omfattningen och detaljnivån 
på förslagets respektive delar är ett resultat av tillgängligt underlag, uppdragets omfattning och 
förslagets ändamål att fungera som ett underlag för ”en dialog om Porslinsfabrikens och 
närområdets framtid”. Vår förhoppning är att förslaget kan ge tillfredsställande svar på dessa 
övergripande frågor och att mer detaljorienterade diskussioner kan hanteras i den följande 
dialogen. 
 
Stockholm, 13 maj 2014 
 

Övergripande analys och idé 
 
Arvet från Porslinsfabriken är en av Gustavsbergsbygdens största tillgångar.  Vi har låtit 
tävlingsunderlagets formulering ”Gustavsbergs hamn utgör kärnan i detta område där 
Porslinsfabriken utgör en viktig del” utgöra den grundläggande utgångspunkten för arbetet med 
vårt förslag. 
 
Vi vill skapa en helhetskänsla och identitet för området - allt ska kännas som Porslinsfabriken. Det 
gör vi genom att utnyttja de styrkor som finns i arvet. Vi bevarar, lyfter fram och förstärker det unika. 
Vi satsar på starka kort, inte minst i form av Gustavsbergs omisskännliga designarv. 
 
Bland de saker vi tagit fasta på finns den myllrande miljön med sina unika byggnader, den lika 
myllrande blandningen av kreativa och kulturella verksamheter som blandas ”huller om buller”. 
Arkitektoniskt är områdets starka industri- och brukskaraktär en enorm tillgång med stor 
charmfaktor. Porslinsfabriken som byggnad är och förblir än i dag orten Gustavsbergs hjärta. Vi vill 
med vårt förslag befästa och vidareutveckla den bilden och rollen. 
 
Alla föreslagna renoveringar, anpassningar, tillskott och lösningar syftar till att bevara och förstärka 
byggnadens och områdets arv utan att göra avkall på moderna krav på funktionalitet, tillgänglighet, 
hållbarhet, attraktivitet samtidigt som det ger kostnadsmässiga förutsättningar för ett 
genomförande. 
 
Vår föresats har varit att i möjligaste mån bibehålla värdefulla delar och inslag i byggnadernas och 
områdets arkitektoniska uttryck och inom de ramarna skapa bästa tänkbara praktiska 
förutsättningar för nya verksamheter och de behov dessa medför. 
 
En central aspekt i vårt arbete har varit att skapa en lösning som, inte bara genom sin arkitektoniska 
uppenbarelse, talar direkt till sin omgivning utan också kan bli en tillgång och ett kraftfullt verktyg i 
Gustavsbergs pågående kommunikationsarbete för att bygga en profil och locka besökare. Vårt sätt 
att hantera områdets markbeläggning och fabrikssalens pånyttfödelse är två centrala grepp som 
skapar såna möjligheter. 
 
I Porslinsfabriken ska form och innehåll samspela för att skapa intryck och upplevelser. Helheten är 
tänkt att fungera som ett varumärkesbyggande kommunikationsverktyg i sig självt. 

 

Arkitektonisk gestaltning och karaktär 
 
Vårt förslag slår vakt om så väl Porslinsfabrikens som de intilliggande byggnadernas karaktär. Vi har 
vinnlagt oss om att både bevara och förstärka bebyggelsens identitet genom att hålla en konsekvent 
linje i skala, gestaltning och materialval för så väl befintliga som tillkommande byggnader. 
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Förslaget är inte att ses som ett försök till byggnadsvårdande. Snarare som ett effektivt sätt att, med 
hänsyn tagen till projektets begränsade ekonomiska ramar, lyfta fram och förstärka befintliga 
tillgångar på bästa tänkbara sätt. 
 

Attraktivitet 
 
Attraktivitet är ett brett begrepp. Här belyser vi några i våra ögon centrala aspekter. 
 
Grunden för vårt arbete har varit att vi måste vara tillräckligt lättillgängliga och utåtriktade för att 
kunna attrahera frekventa och spontana besöka från närboende. Vi har därför eftersträvat en 
synlighet genom att i möjligaste mån vända de publika verksamheter som inryms i Porslinsfabriken 
”utåt”. Rent konkret tar sig detta sitt tydligaste uttryck i byggnadens hörn med sina tydligt 
annonserande texter på fasaderna, men även i entréerna med sina nya glaspartier. 
 
Vi måste också vara tillräckligt spektakulära för att attrahera mer långväga besökare. Här är en av de 
främsta tillgångarna givetvis områdets intressanta blandning av verksamheter men också den 
arkitektoniska gestaltningen är central. 

 
Exteriört blir den särpräglad markbeläggningen med mönster från Gustavsbergs tidlösa 
porslinsserier, med sin tydliga koppling till Porslinsfabrikens verksamhet och hantverksmässiga 
arv, viktig. Den skapar dels en visuellt spektakulär inramning och en orienterbarhet i området och 
ger dessutom en unik design- och stadsbyggnadsmässig tillgång som skapar en speciell inramning 
och känsla. Den typen av markbeläggning finns bara på en plats i världen. 
 
Interiört stöps den gamla fabrikssalen, med bibehållen industriell prägel och tydliga spår av 
byggnadens historia, om till en kulturbazar som erbjuder fysisk eller visuell tillgång till i princip alla 
publika verksamheter i huset. Inte minst byggnadens spektakulära lanternintak som rustas upp 
bidrar till att skapa en unik lokal som blir en upplevelse i sig själv. 

 
Kulturellt tillvaratagande och levnadegörande 
 
Grunden för vårt förslag är att i möjligaste mån slå vakt om och vidareutveckla områdets unika 
karaktär när det gäller arkitektur och stadsplan. På samma sätt vill vi också stärka förutsättningarna 
för kulturella aspekter ur flera perspektiv. Detta tar sig en rad tydliga uttryck både i gestaltning och 
funktion. 
 
Vi lyfter fram och använder oss av det starka konsthantverksmässiga arvet från Porslinsfabriken. Det 
visuellt mest iögonfallande exemplet är hur vi använder oss av mönster från Stig Lindbergs 
porslinsserier i områdets markbeläggning. Produktionen av de keramiska plattorna som används 
till markbeläggning bör i möjligaste mån ske inom ramen för husets befintliga verksamheter. Dels 
för att skapa kontinuitet och säkra en kvalitet i genomförandet men också för att ge underlag till 
storytelling i kommunikationen kring området. 
 
Vi skapar genom lokalanpassning, planering, synlighet och exponeringsmöjligheter bättre 
förutsättningar för utövande av olika typer av konstnärlig verksamhet i områdets olika byggnader. 
 
Konstnärer verksamma i huset bör anlitas för konstnärliga utsmyckning på väl synliga platser inom 
byggnaden. Även exteriört vill vi ge lokala konstnärer möjligheter till exponering på  
Stig Lindbergs torg och intilliggande grönytor som skulle fungera som en utställningsyta för 
skulpturer i så väl fasta som temporära installationer. 

 
Genomgående i huset vill vi stärka den historiska kopplingen med omsorgsfullt och inspirerat  
formgivna skyltar och displayer som i text och bild kan berätta om fabrikens och områdets historia. 
Det blir både intresseväckande och ett enkelt sätt att lösa den pedagogiska utmaningen att beskriva 
husets historia med porslinstillverkningen många moment. 
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Hörnen för signalering och synlighet 
 
För att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet och samtidigt synliggöra liv och rörelse inom 
huset vill vi ”öppna upp” byggnadens hörn. Det ger oss en tydlig annonsering i två väderstreck från 
respektive hörn vilket maximerar byggnadens tillgänglighet visuellt. 
 
Hörnen målas med texter som beskriver verksamheterna som kan nås via respektive intilliggande 
entré. Ett grafiskt program med en tydlig typografisk karaktär ger ett vackert och identitetsbärande 
inslag på fasaderna som också tjänar som tydlig och effektiv annonsering av byggnadens innehåll 
och verksamhet. 
 
Nordöstra hörnet - här finns biblioteket, Hemköp och entrén till omklädningsrum, ungkulturhuset 
och kulturskolan.  
 
Nordvästra hörnet - Porslinsfabrikens huvudentré inramad av konsthall och Porslinsmuseum. 
 
Sydöstra hörnet - ställverket lokaliseras till källaren och ger plats för Porslinsfabrikens produktion 
som synliggörs ytterligare med en uppglasad fasad. 
 
Sydvästra hörnet - relationen till Chamottehusets vägg ger en naturlig koppling till ateljéhuset men 
ger också en tydligare entré till Ittala och Gerberas butik. 
 

Yttre miljö 
 
I dag är området sargat av tidigare rivningar. Utspridda bilparkeringar och stora ytor täckta av 
asfaltsplaner ger området ett splittrat intryck. 
 
Tillgängligheten är viktig och många besökare kommer med bil. Parkeringsytan omorganiseras 
något. 
 
Väster om Porslinsfabriken, på den tidigare kullen som nu är en parkeringsplats, byggs 
kompletterande bostadshus med ett parkeringsgarage med plats för 100 bilar i soutterängen. Dessa 
ersätter bland annat den befintliga carport-anläggningen nära Stig Lindbergs torg som istället 
bereder plats för parkyta. 
 
Vi säkerställer att vissa parkeringsytor enkelt kan avgränsas för att användas för andra ändamål än 
bilparkering, exempelvis vid marknader, evenemang eller utställningar.  
 
Vi uppgraderar markbeläggningen på vissa viktiga stråk och platser och ger asfalten målade 
mönster på de ställen detta inte är möjligt. Detta ger en tydlig inramning och karaktär åt området 
samtidigt som det stärker både orienterbarhet och upplevelse. 
 
 

Vägen till Porslinsmuseet 
 
En enkelt sätt att ge en vackrare och mer intressant presentation av Gustavsberg och Porslinsmuseet 
för bilburna besökare vore att skylta mot Porslinsfabriken redan vid avfarten vid trafikplats Insjön 
på vägen från Stockholm. Det gör att man når Gustavsberg via den Gamla Skärgårdsvägen och får 
en betydligt mer förförande presentation av orten och presenteras för Porslinsfabriken från ”rätt” 
håll. Första intrycket är viktigt och en omskyltning är ett enkelt sätt höja kvaliteten på upplevelsen 
för så väl nya som återkommande besökare. 
 
Godsangörning 
 
Porslinsfabriken är en stor byggnad med många olika funktioner och verksamheter. En 
centraliserad lösning för inlastning kommer inte att kunna täcka alla behov. Husets industriella 
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karaktär med sina större entréer gör att vi inte behöver gömma undan godsmottagning på samma 
sätt som i en mer konventionell byggnad.  
 
Större leveranser eller transporter kan behöva styras till vissa tidpunkter, till exempel 
vardagsförmiddagar, men den absoluta merparten av godstransporterna till och från byggnaden 
kommer att kunna ske utan några märkbara störningar för byggnadens besökare.  
 
Den viktigaste angöringspunkten för godsmottagning förläggs till Chamottevägen i anslutning till 
hissarna och vilket också ger en naturlig koppling till verksamheterna inne i den före detta 
fabrikshallen. Vid denna punkt samlas också alla sophantering för byggnaden. 
 
Inlastning av mer skrymmande föremål kan även ske bredvid huvudentrén mot väster utan någon 
påverkan på personentrén som kommer att ske från Stig Lindbergs torg. 
 

Den öppna gränden 
 
Genom att öppna upp gränden mellan å ena sidan Porslinsfabriken och andra sidan museet och 
hotellet så möjliggör vi och uppmuntrar nya rörelser genom området. Gränden får en trappa upp till 
huvudentrén och Stig Lindbergs torg. På den nedre nivån finns en separat entré till hörsalen och 
den nedre foajén som har en koppling till konsthallen. Dessa delar ska kunna fungera separat även 
när kulturbazaren är stängd och vid olika typer av specialarrangemang i form av exempelvis 
teaterföreställningar eller filmvisningar. 
 

Porslinsfabriken och områdets hjärta - en kulturbazar 
 
Den gamla fabrikssalen görs om till en kulturbazar. Här blandas alla husets ingredienser till en 
smaklig blandning som har något att erbjuda besökare av olika åldrar och intressen. Här ska man 
känna närvaron av produktion, aktivitet, kultur, socialt umgänge, spännande upplevelser och ett 
lagom mått av kommers. 
 
I eller i direkt anslutning till bazaren placeras samtliga kulturverksamheter i huset. Maten får en 
framträdande roll i bazaren både när det gäller inhandling och avnjutning. Matkulturverksamheten 
i form av restaurang och saluhall ska upplevas som lika viktig som övriga kulturverksamheter. 
Smaka på Värmdö får därför en en central placering i bazaren tillsammans med en restaurang med 
fokus på närodlat. Restaurangen får en direkt koppling till den inre utomhusgården och även en 
anslutning till den södra entrén och kan tack vare skjutpartier hållas öppen även när övriga delar av 
huset är stängda. Dagtid kan restaurangen ha servering över en större yta, exempelvis i samarbete 
med Smaka på Värmdö. 
 
Vi slår vakt om byggnadens industriella karaktär interiört. Existerande väggar, golv och tak bevaras 
med nödvändig uppfräschning där det behövs. Den stora fabrikssalens volym behålls fysiskt och 
visuellt öppen. Som besökare ska man tydligt känna att man träder in i en lokal som tidigare 
användes för helt andra ändamål. Vi betraktar ett fysiskt och visuellt  påtagligt industriellt arv och 
rester från fabriksverksamheten som en tillgång för så väl upplevelse  på platsen som varumärke. 
Man ska som besökare fortfarande känna att man befinner sig i en fabrik, om än en gammal och 
omgjord sådan. 
 
Från bazaren har man tydlig visuell kontakt med de kringliggande verksamheterna så som de öppna 
ateljéerna, cirkushallen, biblioteket, kulturskolans danssalar och Porslinsfabrikens tillverkning. 
Vissa av verksamheterna får även kontakt med varandra via andra utrymmen, fysiskt eller visuellt. 
 
För att skapa ytterligare ljusinsläpp och ge takhöjd nödvändig för att husera cirkusverksamheten får 
fabriksbyggnaden ett kompletterande lanternintak som ersätter det täta taket om cirka 1 000 kvm 
över nuvarande fabrikshall. 
 
 



6 

Porslinsfabrikens tillverkning 
 
I våra samtal med Porslinsfabrikens personal så framkom det tydligt att det största intresset för 
deras verksamhet handlar om de moment när dekoren sätts på porslinet. För att tillgodose det 
intresset på ett tydligt och målgruppsmässigt träffsäkert sätt kopplar vi samman fabrikens 
tillverkning med butiken som får en direkt visuell kontakt med produktionen. Från fabrikens sida 
kan man disponera sin verksamhet på det sätt man tycker bäst möter besökarnas intresse. Den 
starkare kopplingen mellan produktion och försäljning känns naturlig och något som ytterligare 
kan stärka butikens attraktionskraft. 
 

Kommunikation och disposition 
 
Vi skapar en ny publik entré mot Chamottevägen och Porslinsfabriken. Här öppnar vi upp 
bjälklagen för att nå trappsystemet uppåt i Chamottehuset. Här finns i dag rester från den tidigare 
produktionsanläggningen. Valda delar av dessa bevaras för att lyfta fram husets industrihistoria. I 
trapphuset ser vi att denna på ett intressant sätt kan blandas med utsmyckningar från konstnärer 
verksamma i huset. 
 
Porslinsmuseet ligger kvar på dagens placering av historiska skäl. Utställningsytorna kan samlas på 
färre nivåer bland annat med hjälp av en kompletterande byggnad som placeras mellan museet och 
hotellet där det stått byggnader tidigare. Något som gör museet både mer lättöverskådligt och 
tillgängligt. Den nya byggnaden hjälper även till att hålla ihop gården. Museets butik och entré 
kopplas ihop med Porslinsfabrikens lokaler vilket ger en mer samlad publikström som kan 
korsbefrukta husets verksamheter, inte minst genom att locka besökare till museet från 
kulturbasaren. 
 
Ittalabutiken ligger kvar i nuvarande läge men får en tydlig koppling ner till Porslinsfabriken i form 
av en trappa och stora fönster som annonserar verksamheten in mot fabrikshallen och bazaren. Den 
västra entrén öppnas upp för att ge en tydligare koppling till Ittala, Gerbera och silversmeden. 
 
Näringslivskontoret placeras intill Ittalabutiken och får visuell kontakt med och direkt access till 
bazaren via intilliggande hiss. 
 
Gurraberg och kulturskolan placeras i direkt anslutning till varandra med möjligheter till 
integration av verksamheterna på önskad nivå så väl fysiskt som verksamhetsmässigt. 
 
I byggnaden som ligger ihop bredvid bistron och Porslinsmuseet och vänder sig ut mot Stig 
Lindbergs torg ges plats för ytterligare yta för galleri- eller ateljéverksamhet eller om bistron behöver 
utrymme för eventuell expansion. 
 

Hotellet 
 
Hotellverksamheten är ett intressant inslag i verksamheten och en viktig del för områdets 
verksamhetsmässiga blandning. Hotellet kan ges möjlighet att utveckla och expandera sin 
verksamhet på flera sätt. Vi har i första hand studerat två alternativ.  
 
Under förutsättning att Porslinsmuseet får en utökad yta in i Porslinsfabriken och en ny 
utställningshall på gården mellan museet och hotellet så kan hotellet ta en viss yta som i dag tillhör 
museet i anspråk. Ett mer spektakulärt alternativ är att bygga hotellrum under Porslinsmuseets 
sågtak, vilket skulle ge både attraktiva rum och ännu ett unikt tillskott till huset. Dessa rum nås via 
en gång på plan trappa ett från hotellet. Båda alternativen har sina tydliga fördelar. 

Bostäder 
 
Vårt förslag innehåller flera tillskott i form av nya byggnader. De skapar utrymme för utökade och 
nya verksamheter och boende. Samtidigt tjänar de till att läka stadsrummet efter rivningar och att 
organisera och tydliggöra området.  
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Vår bedömning är att området med fördel kan bebyggas med högkvalitativa bostadshus med lokaler 
i vissa bottenvåningar. Husen bör utformas med en tydlig karaktär med en stark koppling till den 
befintliga bebyggelsen i så väl skala som materialval. Vi har förlagt dessa nya bostadshus framför allt 
till den stora befintliga parkeringsplatsen i väster men även i områdets nordvästra hörn tillkommer 
ett nytt bostadshus. 
 
Sammantaget ger förslagets disposition, ytor, kommunikationslösningar och faciliteter goda 
förutsättningar för så väl dagens som tillkommande verksamheter och boende. 
 

Kostnadsaspekter 
 
Vårt förslag är utformat för att ta till vara på porslinsfabrikens unika tillgångar som byggnad, 
exempelvis det karaktäristiska lanternintaket som är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna 
skapa en spektakulär miljö. Vår övergripande idé att värna industribyggnadens karaktär kan i sig bli 
kostnadsbesparande då den minskar behovet av allt för genomgripande förändringar av husets 
bärande konstruktion. 
 
Vår strävan har varit att projektet som helhet ska kunna disponera tillräckliga resurser för att bevara 
och uppdatera husets karaktär. Till exempel i form av nödvändiga renoveringar av exempelvis 
takfönster. Genom att rusta upp värdefulla existerande tillgångar får vi en värdefull autenticitet 
samtidigt som vi minskar behovet av krävande och kostsamma nya lösningar. 
 
När det gäller önskemålet att tillskapa bostäder så har vi hanterat det genom att lägga nya bostäder 
utanför befintliga byggnader. Dels för att av praktiska skäl renodla så väl befintliga som 
tillkommande byggnaders användningsområden. Ateljé- och kontorsverksamhet är enkla att 
kombinera. Blandar vi in bostäder får vi en mer svårhanterlig blandning med en annan kravbild som 
också kräver en högre grad av kostsamma och irreversibla ingrepp, vilket måste bedömas som 
sämre även ur ett bevarandeperspektiv. 
 
Att tillföra77 flera bostäder ger också mer gynsamma ekonomiska förutsättningar för projektet 
genom större potentiella intäkter från ytterligare exploatering. 
 

Tillkommande ytor 
 
Tillkommande yta för bostadshus:  
 
Ljus BTA 10 900 kvm, BOA 8 100 kvm, LOA 400 kvm, fördelat på ca 105 lägenheter och tre hus.  
 
Tillkommande yta för Porslinsmuseet:  
 
Ljus BTA 380 kvm, LOA 350 kvm.  
 
Inom området ryms 390 P-plaster, varav 150 i garage i två plan. 
 

Hållbarhet, miljöanpassning och resurshushållning 
 
Porslinsfabrikens största utmaning när det gäller energiåtgång är taket. Material och skick gör att 
problem med värmeläckage är omfattande. Det talar för en gedigen upprustning även ur 
miljöperspektiv. 
 
Vi föreslår att laterninernas glasytor ersätts med kanalplast. Materialet har för ändamålet lämpliga 
egenskaper när det gäller både tranparens och isolering. Val av kanalplats framför glas med 
motsvarande egenskaper (U-värde 0,7) bör kunna reducera kostnaderna till uppskattningsvis en 
tredjedel.  
 
Taket har ett behov av nytt tätskikt. I samband med att detta arbete görs bör både befintligt och nytt 
tak tilläggsisoleras. 
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Kylbehov till följd av solinstrålning är minimalt tack vare att lanternintakets fönster vänder sig mot 
nordöst och nord-nordväst. Detta behöver inte hanteras med avskärmningar eller dylikt. 
 
Användandet av kanalplast och tilläggsisolering i lanternintaket kompenserar med mycket god 
marginal för ökande energiåtgång till följd av exempelvis nya glaspartier mot innergården.  
 

Solceller 
 
Porslinsfabriken har mycket goda förutsättningar att härbärgera solceller. De täta delarna på 
fabrikens gamla lanternintak som upptar en yta på cirka 5 000 kvadratmeter har en nära nog 
optimal lutning och är dessutom riktade åt rätt värderstreck. Lutningen minimerar behovet av 
bakomliggande konstruktioner för solcellerna vilket både förenklar installationsarbetet och 
minskar installationskostnaderna. Solceller på en yta om 5 000 kvadratmeter ger en elproduktion 
som motsvarar energibehovet hos 100 hushåll (kalkylen är baserad på att solceller genererar 50-150 
kWh/kvm och år beroende på typ av system, vilket ger 250-750 MWh/år). 
 
Vi föreslår att möjligheten att installera solceller diskuteras vidare. Detta kan ske i egen regi eller 
tillsammans med lämplig partner, exempelvis en elleverantör eller i området tillkommande 
bostadshus. 


