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Porslinsfabriken har en stor potential som knutpunkt för keramik 
och konst. Porslinsfabrikens kreativa och konstnärliga profil 
kan stärkas genom att integrera utbildning, kultur, mat, handel, 
konst, bostäder i en och samma byggnad. För att detta ska bli 
ett kluster av kultur, handel och utbildning har vi fokuserat på 
att föra samman funktionerna så att de större verksamheterna 
riktas mot ett gemensamt rum som är ljusgården. Ljusgården 
blir hjärtat i byggnaden där alla verksamheter ska kunna växa 
in i och blandas med varandra för att kunna ha gemensamma 
evenemang och utställningar, mm.
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ARKITEKTONISK GESTALTNING OCH 
KULTURHISTORISKA UTGÅNGSPUNKTER

ALT 1  ENTRÉHUS SOM 24 VÅNINGAR PUNKTHUS OCH CHAMOTTEHUSET PÅBYGGT MED 3 VÅNINGAR

ALT 2  ENTRÉHUS SOM PAVILJONG OCH CHAMOTTEHUSET PÅBYGGT MED 2 VÅNINGAR

PUNKTHUS - BOSTÄDER INSPIRATION

ENTRÉPLAN 2 RoK 3 RoK

PARKERINGSHUS

PLAN FASAD

EXTERIÖRT
• Tydliga tillägg som beskriver vår tid. 
• Medvetet och respektfullt förhållningsätt till platsens 

historiska dimensioner och arkitektoniska kvalitetet.
• Möjligheter att avläsa och uppleva byggnadernas funktion 

som källa till kunskap om Gustafsbergs historia bevaras.
• Det planerade gröna stråket från de nya bostadsområdet, 

förlängs över den nya Evenemangsplatsen. 
• Östra fasadens kompakta tegelfasad och karaktäristiska 

sågtandstak bevaras.
• Nya volymer placeras med respektavstånd till östra fasaden.
• Nya volymer inordnar sig i miljön, ges en samtida gestaltning, 

bildar en ny årsring.
• Upplevelse och avläsbarhet av arkitektoniskt uttryck och 

historisk funktion påverkas inte när man rör sig på och kring 
platsen framför östra fasaden.

• Från andra vinklar och på längre avstånd fungerar de nya 
uppskjutande volymerna som en tydlig signal om byggnadens 
nya funktion som mötesplats och kulturcentrum.

• Södra fasadens tydliga volymverkan med långa, släta 
tegelfasader och karaktärskapande avsaknad av utskjutande 
partier bevaras. Inga nya utskjutande delar i form av balkonger 
etc. tillförs. Förstorade och nya fönster i befintlig fasad 
inordnar sig i fasadens arkitektoniska uttryck. Förlagor från 
befintliga fönster på norra fasaden.

• Påbyggnaden gestaltas som ett tydligt tillägg med lätta, 
transparanta material som kontrasteras mot de den befintliga 
tyngre, slutna karaktären.

• Loftgångar/balkonger placeras i liv med befintlig fasad för 

att bevara och förstärka Chamottehusets volymverkan och 
karaktärskapande fasaduttryck.

• Nya volymer. Arkitekturen tar avstamp i den konstnärliga 
verksamhet som utgjort en integrerad del i fabrikens 
produktion. De nya volymerna i keramik och glas gestaltas i 
samarbete med nu aktiva konstnärer. Ett sätt att förankra den 
nya arkitekturen i en historisk kontext, samtidigt som den bär 
2000-talets prägel.

• Entréhuset. Det nya runda huset fungerar som en 
entrémarkör till området. Det kan vara en lågmäld, publik 
paviljong till ett högt bostadshus med publik entrevåning och 
en utsiktsvåning längst upp.   I ett större sammanhang kan 
byggnaden utgöra ett nav som binder samman Gustavsbergs 
olika delar. 

• Entrémarkörer. Fristående pelare med glastak markerar 
områdets entréplatser vid Evenemangsplatsen och 
Porlinsfabrikens entréer. På så sätt tydliggörs entréernas 
placering i byggnaden utan stora ingrepp i befintliga fasader.

• Grönt stråk, Evenemangsplats och P-hus. En 
Evenemangsplats skapas i väster. Trappor och gradänger 
mellan den nedre och övre delen. Skärmtak bidar scen 
eller yta för marknader, mm. . Platsen utgör också en del av 
det nya gröna stråket från de nya bostadsdelarna, via nya 
platsbildningar ned till den historiska miniparken och till det 
nya trädäcket vid hamnen.  

• Ett glasat, runt P-hus bildar fond och markör av platsen. Plats 
för 300 bilar. Dess runda form uppmuntrar till rörelse förbi 
och genom platsen. På kvällen fungerar glasbyggnaden som 
en central lykta.
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2 TR ÖVRE ENTRÉPLAN

1 TR



3 TR

6 TR
11 ST RADHUS FÖRSTA VÅNINGEN

7 TR
RADHUS ANDRA VÅNINGEN

5 TR
LÄGENHETER
10 ST 3 RoK
4 lgh 2 RoK

4 TR
TRYGGHETSBOENDE OCH STUDENTLÄGENHETER
11 lgh 2 RoK
16 lgh 1 RoK

KONTOR

ATELJÉER

KONTOR

Gemensamma funktioner
(entré, café, hörsal, öppen scen)

Trappa 5-7

Trappa 3-4

Trappa 2

Trappa 1

Entréplan

Källare

Gemensamma interna funktioner

Bibliotek

Gustavsbergs Porslinsmuseet

Ateljéer

Hushållsporslinsfabriken

Kompletterande verksamheter 
(butik, galleri,workshop)

Ungdomskulturhuset Gurraberg

Kulturskoleverksamhet

Gustavsbergs konsthall

Bostäder

Kontor

Parkering

VERKSAMHETSFÖRDELNING
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PORSLINSFABRIKEN

PORSLINSFABRIKEN

PORSLINSFABRIKEN

PORSLINSFABRIKEN

PORSLINSFABRIKEN
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FASADER

Taket i mitten av fabriken lyfts 
bort

FÖRÄNDRING AV BYGGNADEN OCH TILLÄGG

Bostäder läggs till på 
Charmottehuset och fasaderna 
vid entréerna öppnas upp

Två volymer läggs till.

Entréplan

Gräver ut i källarplan för 
att göra plats för parkering

FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖSTER
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Två kuber tillförs i centrum av 
byggnaden

Vi lyfter glaskuben för att 
skapa sikt mellan funktionerna

Runt kuberna glasar vi in 
skapas en ljusgård där de 
centrala verksamheter är 
riktade och kan mötas i 
gemensamma evenemang

Glas Keramik

VOLYMKONCEPT MATERIAL

Fasaderna på de två volymerna 
är av färgad keramik och glas. 
Traditionella material som har 
använts på fasader under lång tid, 
lika hållbart idag som det var då. 

Det finns många exempel idag 
på glas- och keramikfasader som 
skapar ett innovativt och lekfullt 
uttryck i arkitekturen.

Nyréns Arkitektkontor



CRADLE TO CRADLE - KRETSLOPPSTÄNKANDE
Genom att använda miljövänliga material och utnyttja 
solenergin samtidigt som man försöker förbättra 
luft- och vattenklimatet i närområdet tror vi att 
Porslinsfabriken kan blir ett nytt Cradle to cradle 
projekt. Detta kommer visa på en nytänkande och 
framåtsträvande byggnad inom hållbarhet, kultur och 
utbildning.

En Cradle to Cradle-byggnad innehå ller definierade 
delar som tillfö r vä rde och frä mjar innovation och 
vä lfä rd genom att:
• mä tbart fö rbä ttra kvaliteten hos material
• vara positiv fö r den biologiska må ngfalden
• rena luft och vatten
• anvä nda inkommande solenergi
• vara demonterbar och å tervinningsbar
• utfö ra varierande praktiska och livsfö rbä ttrande 
funktioner fö r sina intressenter

C2C-PRINCIPEN: ”ALLT ÄR NÄRING FÖR NÅGOT 
ANNAT”
Materialval
Keramik som fasadmaterial är ett återvinningsbart 
och miljövänligt. På senare år har man tagit fram 
keramikfasader som är självventilerande och 
temperaturstabiliserande. Materialet ger inte ifrån sig 
några gifter till luft och dagvatten samtidigt som det 
skapar möjlighet till att kreativt och estetiskt framhäva 
Gustavsbergs keramiktradition.

Den andra volymen vi lägger till är av färgat glas 
som även är ett återvinningsbart och miljövänligt. 

Genom att arbeta med färgat glas kan vi framhäva 
Porslinsfabrikens karaktär även kvällstid då den 
färgade glaskuben kommer lysa upp och fungera som 
en lampa ut mot motorvägen.

Sedumtaket stabiliserar temperaturen I byggnaden 
samtidigt som den binder försurningar i dagvattnet. 
Dagvattnet samlas även upp i en dagvattenbassäng 
som leder vidare vattnet i de närliggande parkerna. I 
parkerna kommer dagvattnet silas mellan trädens rötter 
under jorden och vara helt renat tills det rinner ut i 
hamnen. 
 
C2C-PRINCIPEN: ”ANVÄND DEN INKOMMANDE 
SOLENERGIN”
På lantinernas södra sida sätts solceller upp för att 
ta till vara på solenergin och låta laterninerna öppna 
upp sig på norra sidan. För att inte få för mycket 
energiförlust genom lanterninerna öppnar vi upp 
fönstrerna framförallt där kulturstråken går och i 
biblioteket där man vill ha mycket dagsljus. Genom att 
integrera bostäder och kulturhus kan man värmeväxla 
överskottsvärmen från ljusgården och brännugnarna till 
bostäderna. 
  
C2C-PRINCIPEN: ”FRÄMJA MÅNGFALD”
När både bibliotek, kulturhus, utbildning, konst och 
handel kan samlas på en och samma plats kommer 
en levande och kreativ plats skapas där både barn, 
ungdomar och vuxna kan mötas.

VÄRMEVÄXLARE

SOLCELLER 

SEDUMTAK

Höjden i ljusgården 
skapar möjlighet att 
utnyttja självdrag

Överskottsvärmen 
från ljusgården och 
brännugnarna 
används för att värma 
upp bostäderna

REGNVATTENBASSÄNG

Solceller sätts på 
lanterninernas södra 
del

Regnvatten renas 
innan det rinner ut i 
hamnen

Sedumtaket tar hand 
om dagvattnet och 
stabiliserar tempera-
turen i byggnaden.
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HÅLLBARHETDIAGRAM

INTERIÖRT
• Ett centralt, samlande rum.
• Öppenhet, Funktion, Flexibilitet, Enkelhet, Hållbarhet och 

Ljus är ledord. Den historiskt ursprungliga utformningen 
med stora, generella dagsljusbelysta rum stämmer väl 
med framtida funktioner som ett aktivt kulturhus/allhus 
innehåller. Husets entréer mynnar i ett samlande rum som 
de olika verksamheterna vänder sig mot. Centralt föreslås 
en nybyggnad för de verksamheter som kräver en större 
rumshöjd. Här glasas taket för att ge ljus åt växter, och 
skapa en naturlig mötesplats, som ett aktivt nav mitt i 
huset. Material är enkla och tåliga, för att framhäva husets 
olika verksamheter och tåla förändringar. Konstnärer är 
delaktiga att utforma och välja material till de nybyggda, 
karaktärsbildade delarna. Sågtandstaken öppnas med 
lanterniner mot norr. Solstudier och ekonomi får visa hur 
mycket lanterniner. 50% mot ursprunglig utformning kan 
vara en utgångspunkt. Mot söder solceller där så är befogat. 
Under nybyggnaden, på nedre markplanet föreslås ett 
garage med ca 150 p-platser. Direkt access till både nedre 
och övre entréplan.   

BOSTÄDER/KONTOR
• I Chamottehuset görs bostäder dels som ombyggnad av 

de övre planen dels som påbyggnad i 2 alt. 3 våningar. 
Trygghetsboende, studentboende, lägenheter och radhus. 
Totalt 60 lgh

• I det runda punkthuset finns möjlighet till ett stort antal 2-3 
RoK samt publika lokaler på entréplan och högst upp. I 
förslaget har huset 16 alt 24 bostadsvåningar. Totalt 80-120 
lgh 

• I Chamottehuset kan kontor göras som alternativ till bostäder 
i de övre befintliga planen. 

FUNKTION
• Generell utformning som tillåter framtida förändringar.
• Hållbara material, dagsljus.

EKONOMI
• En samlad stor om-/nybyggnad centralt. 
• I övrigt återhållna förändringar. 
• Etappvis ombyggnad möjlig
• GENOMFÖRANDE
• En samlad stor om-/nybyggnad centralt, koncentrerar de 

största byggarbetsinsatserna till ett avgränsat område.
• Etappvis ombyggnad möjlig

HÅLLBARHET
• Enkla, naturliga, tåliga material
• Möjlighet till solceller/solfångare på södersidan av 

lanterniner.
• Sedumtak på de nybyggda, centrala delarna
• Möjlighet till värmeåtervinning, självdrag, mm
• Dagsljus
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