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Inledning 

Mycket har dokumenterats och skrivits kring området runt Gustavsbergs Porslinsfabrik. Vi kan därför 

inte upprepa och var mångordiga kring detta stora ämne. 

 Ingen blir oberörd när man besöker hamnen och de nedlagda fabrikerna.  Det är en tid och en anda 

och ett storslaget industriprojekt som griper tag i besökaren i samklang med vattnet och hamnen. Att 

det idag pågår porslinstillverkning, att konstnärer av högsta klass arbetar här, keramiktillverkning en 

konsthall av högsta klass, ett unikt museum och bra butiker gör inte saken sämre. 

Nu skall man förtäta området söder om porslinsfabriken.  Gustavsberg har en intressant natur med 

höga dalar och sänkor. Bebyggelsen är splittrad men naturen är gripande. Att man har två 

kommersiella centrum är mycket svårt att sammanlänka – för att inte säga omöjligt. 

Vår attityd till hamnen är att man bör se det som Stockholm ser på Gamla stan. Förvalta och ta hand 

om och förstärk karaktären utan att förgripa sig på den. Karaktären är av hög klass arkitektoniskt.  Av 

den orsaken är det mycket oroande att man tänker anlägga en slags stenstad mot Chamottevägen!!!  

Stenstaden som begrepp är ett 1800-tals fenomen för städer. Det som dominerar Gustavsbergs 

hamn är funktionalism och nationalromantik. Byggnaderna fungerar som solitärer och i grupp skapar 

de en intressant dynamik .  Bygger man ganska identitetslösa bostadskomplex mot detta blir 

kontrasten mycket skarp och risken är överhängande att man dödar områdets särart. 

Det fanns inte riktigt med i tävlingsuppgiften men vi valde att skissa en byggnad som skulle kunna 

visa på hur man kan ta upp nivåskillnaderna bakom Chamottevägen och samtidigt länka ihop 

byggnaden med Chamottehuset. Kan man anlägga en designskola i Henkel huset och göra en 

koppling till ateljéerna här vore mycket vunnet…. 

Man har dragit paralleller till Sickla industriområde som har blivit ett lyckat projekt är man förvandlat 

/förädlat ett industriområde. För lyckas här måste man förstå att utvecklingen inte stannar med att 

man skapar ett kulturkluster i Porslinsfabriken. Man måste tillåta flera krafter runtomkring att 

etablera sig. Om man t.ex. tillät Clas Ohlsson (eller vem som helst) att ta över ett av de äldre husen 

bakom fabriken skall man tillåta det – om man samtidigt skapar en teater och en cirkus cirkör  osv 

intill detta. Det är blandingen som skapar tjusningen- det är orginaliteten i mixen och läget 

tillsammans med den spännande historien som är styrkan i området. 

Vårt förslag bygger på att fabriken är en liten småstad som man kan passera igenom på olika ställen. 

Vi ser inte logiken med att hitta en huvudentré. Vi anser att det finns logiska entréer i alla 

väderstreck och att detta också kan medföra att man hittar nya innehåll runt om fabriken. Självklart 

skall man bygga bostäder men blanda bostäderna med annan verksamhet och låt funktionalismens 

grundtankar med ljus och luft och grönska och skulpturala stadsplaner vara tongivande! 
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Allmänt om fabriksbyggnaden 

Det får inte bli för fint men det måste bli fantastiskt. Det måste bli som en rolig box fylld med 

spännande installationer där industrikaraktären och råheten med lekfullhet skall kombineras.  

Vi lägger igen det lägre golvet för att erhålla tillgänglighetsanpassad byggnad med en golvnivå och 

kanske kan man utnyttja denna uppbyggda golvzon till nödvändiga installationer – ventilation till 

danslokalerna och biblioteket  där krav på ljudisolering är större. Vi behåller betongkaraktären på 

golven och ev. värmer man upp betongen med golvvärme i hela anläggningen? 

De stora bärande betongkonstruktionerna inne i hallen bevaras och dessa blir avgränsande och 

förtydligande i vår planlösning. Stålfackverket bör dock målas vita för att få upp ett positivt ljus inne i 

biblioteket bland annat. 

Bibliotekets krökta glasvägg skall förhålla sig fritt till det inrutade fabriks planen och den bryter fräckt 

mot strukturen. Den bakre gången mot nuvarande Porslinsmuseet blir anläggningens starka ljusbild. 

Här gör vi åverkan på fabrikens tegelvägg men detta är en del av byggnaden som alltid varit dold 

varför vi tycker att det är motiverat att göra stora fönster här vilket kan vara en mer ekonomisk 

lösning än att göra en stor ljusgård – därför väljer vi att göra ytan till ljusgården mindre än 

programmets förslag.  

 Synliga installationer i inner taket är en del av uttrycket – det blir en utmaning att ljudisolera mot 

taket  mellan de olika verksamheterna.  Om ventilationen är dålig idag krävs helt nya lägen för denna 

så att man klarar de olika aktörernas krav på luftkvalitet. 

Yttertakets struktur och riktningar har vi studerat noga och planlösningen är anpassad efter den. Vi 

har lagt lanterniner där ljus måste komma ner i t.e.x. konsthallen  och i  centrala huvudgångstråket. 

För att slippa kostbara lagningar av taket kan man över konsthallens stora lanterniner och vid andra 

lanternin lägen - lägga en ytterligare glaslåda som blir det nya taket ovan det gamla taket- (om det 

visar sig mer ekonomiskt).  Vi gör gröna gångar som fungerar som nya tak ovan taket och tätar i stora 

delar det nu problematiskt läckande taket . Vi lägger radhus på taket för att skapa ekonomi i det dyra 

takarbetet.  Hotellet som vi intervjuat kan ev. vara intresserade av att bygga rum på taket - i så fall 

ändrar vi radhusens utformning. Ateljéerna skall ha möjlighet att ta sig ner på taket via en trappa och 

sedan via hissen i ljusgården ner till kulturcentret för att det skall bli kontakt  ( vi har inte hunnit sätta 

oss in i ateljéernas lägen och nivåer).  

Däremot måste siluetten av taket lämnas orörd i fasadlägena så att fabrikens grundutseende är 

bevarad.  Av den orsaken anser vi att våra tillägg på taken inte får bli för massiva och höga och 

dominera fabriken från Gustavsbergsvägen. 
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Biblioteket, caféet och porslinsfabriken 

Bibilioteket har vi förlagt så att dess ansikte utåt mot vägen blir tydlig och en del av en kommunal 

service som bör annonseras. Biblioteket får en egen entré som givetvis är en entré in till hela 

fabriken. Caféet ligger i anslutning och så gör även scenen och workshopen. Vi gör en mjuk glasvägg 

ut mot huvudgatan där man kan sitta inne i biblioteket och titta på folk som flanerar förbi och 

samtidigt få en trevlig lässtund. Huvudgatan kan stängas av helt om bibliotektet har egna öppettider. 

I bakkant mot Chamottevägen nyttjar vi det gamla lastintaget (som också blir Kulturskolans entré) till 

bokbussen (ej så noga ritat ännu- hann inte). Det lastintag som idag nyttjas av Porslinsfabriken måste 

man ge till fabriken så att deras verksamhet kan fortsätta obrutet. Vi har intervjuat Vd Lars Erik och 

hans behov av kontakt med det nya kulturcentret handlar till stor del om att de guidade visningarna 

kan ske inifrån kulturcentret och vi har därför delat upp bibilioteket i två delar med en gång in till 

fabriken. I bakkant på biblioteket skär vi upp glasslitsar så att man kan titta in på verksamheten i 

fabriken. I gången mellan de två biblioteksdelarna glasar vi också upp så att man kan titta in på 

fabrikstillverkningen.Hissen borta vid trappan upp till Porslinsmuseet fungerar som hiss till taket för 

alla och hiss ner till källaren. Det finns också en trappa alldeles bakom ”Smaka på vämdö” som är 

befintlig och som leder ner till källaren. I källaren har vi lagt ett förråd på 40 kvm till bibilioteket. 

Kontor ligger i anslutning till café och workshop- mötesrum vid ljusgården.  

Konsthallen  

Konsthallen kräver höjd och takljus. Taklanterninerna måste tas upp i det befintliga taket  och 

förstoras så att hallen får det ljus den behöver. Vi lägger showroom ut mot huvudgatan och tror att 

Porslinsmuseet också kan nyttja delar av dessa lokaler tillsammans med Konsthallen. Att göra 

industriutställningar temporärt med olika innehåll skulle vara mycket intressant koppling nere på 

entrévåningen t.e.x.  Konthallen nyttjar hissen som ligger vid ”Smaka på värmdö”. I källaren finns 

snickeriverkstad och förråd m.m. 

Öppna ateljéer 

Vi lägger lockbeten närmast gatan och entrén. Nere i bottenvåningen intill fabriken och hemköp ut 

mot Värmdövägen lägger vi den ena delen av öppna ateljéerna. Vi tror att inredningen kan gå att 

bevara i samklang med deras verksamhet. De fina kaklade badrummen kan bli delar av ateljéerna. 

Den andra delen av öppna ateljéer lägger vi i det som idag är porslinsmålning hos Porslinsmuseet i 

anslutning till Torkhuset. Här är lugnt och fint och många besökare tar sig gärna in i området denna 

väg eftersom det är en naturligt vacker entré där det historiska arvet av huvudkontor och torkhuset 

utgör en del av de märkvärdiga platser som är värda att vårda. 
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Hörsalen 

Det ställs många krav på takhöjder i programmet. Hörsalens golv lägger vi i källarplan och höjer inte 

upp taket på Porslinsfabriken här. Husets siluett måste bevaras ut mot entrén. Takhöjden kan bli 

uppåt 10 meter i spetsarna av taket men inte hela vägen. Vi har funderat på om Cirkus cirkör kan 

använda lokalen också men ytan räcker inte riktigt till. Frågan är om Cirkus Cirkör kan rymmas i 

denna byggnad? Det är en viktig och rolig aktör men borde man inte satsa på en teater söder om 

Chamottevägen tillsammans med Cirkus Cirkör istället? 

I bakkant på hörsalen har vi en garderob som kan vara öppen för alla dagtid och vara bemannad vid 

speciella aktiviteter. Att nå hörsalen enkelt via en entré har varit viktigt och att receptionen ligger i 

anslutning till denna.  Hissen som når källaren intill Porslinsmuséet spiraltrappa  ligger lämpligt för 

rörelsehindrade. I källarvåningen kan man ha omklädningsrum och plats för rekvisita och andra 

funktioner som passar till hörsalen. 

Porslinsmuseet 

Det har varit en del av vår uppgift att se till att Porslinsmuseets lokaler en trappa upp ska vara kvar i 

projektet. Vi har därför flyttat upp hela Porslinsmuseet och lagt till ett bjälklag och höjt upp taket på 

fabriken här. Den gång vi skapar mellan nuvarande Torkhuset och hotellet kommer att mot den nya 

vägg som reser sig bli storslagen. Detta kommer att bli styrkan i vår lösning och göra att hela fabriken 

får ett helt nytt starkt ljusinsläpp som vi försökt ge energi in åt hela anläggningen. Porslinsmuseet får 

en stor vacker spiraltrappa där man måste kosta på sig att ge museet möjlighet att annonsera sig i 

form av lockbeten och montrar alldeles intill Smaka på Värmdö. Hissen ligger i anslutning och så 

också receptionen. Hissen fungerar också som utställningshiss ner till källaren där förråd för museet 

finns.  Hissen kan nyttjas av alla hyresgäster och den går upp till taket för alla besökare – ett tak med 

underbar utsikt över hamnen.  

Den gamla entrén som Porslinsmuséet  har idag förstärks genom att man tar sig in i anläggningen här 

också - vilket är helt naturligt. Därmed återkapas en historisk koppling. Torkhuset hade en gång i 

tiden öppna passager in mot fabriksanläggningar här. I nuvarande utställningshallen till 

Porslinsmuseet kan man ha butik och turistinformation. Det nya taket till Porslinsmuseet skall bli en 

del av en utsiktspunkt och vara allmän yta. Här skapar vi ett nytt uttryck med nya lanterniner som 

sticker upp som skorstenar i ett grönt tak. Det gröna taket skall nås på olika sätt från både hissen vid 

porslinsmuseets trappa och via en hiss inne i ljusgården. Porslinsmuseet får en ny stor utställningshall 

för separata utställningar. Här kan man själv bygga lätta väggar och skapa såväl större som mindre 

utställningar. Ett lyftbord erfordras inne i de äldre delarna. 
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Kulturskolan och Gurraberg 

Man kan tycka att man borde lägga musikstudios nere i källaren men läget mot ugnsrummet på 

entréplanet  kan vara en lösning på ljudproblematiken eller genom ljudisolerande väggar ( titta på 

Folkets hus i Fisksätra som vi varit med och projekterat). Man kan ta sig in från Chamottevägen på 

kvällar men annars kan man nå skolan inifrån anläggningen intill ljusgården eller om man vill via 

suckarnas gång som vi bevarat av respekt för konstnärer och som inlastning till olika aktörer. 

Just behovet att nå skolan och Gurraberg utifrån har avgjort läget men inser vikten av att vara en del 

av helheten. 

Smaka på Värmdö 

Vi lägger denna verksamhet så att man får in ordentligt med ljus och luft i byggnaden. Här kan man 

stänga till med jalusier på kvällarna så att den öppna relationen till rummet bevaras. En variant av 

Urban Deli med delikatess och livsmedelsaffär och restaurang vore ju mycket bra här. 

Bostäder 

Vi ritar ungdomsbostäder som små   studios mellan 17-24 kvm.  På plan 3 kan man göra roliga 

lösningar med loft och trappor (för att kunna se ut genom fönstren i söderfasaden) men då klarar 

man inte tillgänglighetsnormen. Vi har valt att rita alla studios med en mindre köksenhet och en 

tillgänglighetsanpassat badrum – dock inte den högre nivån på tillgänglighet varför vi inte tror att ett 

äldre boende skulle passa i detta hus. Vi ser det som att man bor i ett slags kollektiv där alla kan 

samlas men att matlagning sker i den egna studion. Det ska finnas lite allrum och tv-rum och kök att 

vara i om man så vill. 

Att få göra något mindre pretentiöst men mer konstnärligt vore intressant i Chamottehuset. Hissen 

sätter vi på utsidan och trappor likaså. 

Vi lägger också till 15 radhus på taken som inte innebär för stor belastning på konstruktionen. Vi har 

studerat soljuset och finner att det blir riktigt trevligt trots skuggan från Chamottehuset som inte är 

så kraftig på vårar och somrar.  

Husen får fin utsikt över hamnen och de inkräktar inte på Fabriksbyggnadens eleganta fasad mot 

Gustavsbergsvägen. 
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Övrigt 

Café, workshop ,konstkuber och matsäcksrum är viktiga funktioner som vi lagt så att de kan 

samarbeta med övrig verksamhet. Vi placerar näringslivskontoret i en liten låg länga nere vid 

parkeringen nere vid Gustavsbergsvägen för att ge angöringen till området lite skärpa med trappor 

och tydliga gränser.  Här kan finnas kiosk och kanske turistinfo kan vara här – från långa tråkiga 

Gustavsbergsvägen finns trappor ner och på taket kan man sitta och titta ut på hamnen.  

En konstfullt utstyrd lekplats en elegant utomhusscen med gradänger mot kvällsolen samt en fontän i 

ett läge där den en gång funnits  är andra viktiga ingredienser vi lagt till. Sophuset lägger vi så man 

inte skymmer utsikten ner mot hamnen. 

I Henkelhuset skulle det passa att göra en designskola och ateljéerna  och hela området mellan 

fabrikerna skulle må väl av en mer dynamisk stadplan som sagt. Vårt parkeringshus kan fungera som 

en rolig uppglasad solitär men inte med nuvarande planlagda stenstad bakom sig… 

Den nya innergården som vi döpt till skulpturpark tycker vi att Café bistro gärna kan driva genom en 

ny öppning i bakväggen.  

Antikaffären och keramikverkstaden bör man inte röra, att vi inte hittat plats för yoga verksamheten 

beklagar vi – kanske kan de samarbeta med Kulturskolan i framtiden i dramasalar och danssalar? 

Ett riktigt växthus med odling skulle passa i området – båtsports artiklar och ett centrum för 

begagnade byggvaror skulle ju inte vara fel i sammanhanget.  Ett bageri/chokladtillverkning kunde 

rymmas i en äldre byggnad osv. 

Vi har haft roligt och vi skulle kunna fortsätta att utveckla tankar bara tiden fanns och vi fick kontakt 

med troliga entreprenörerer – gärna hantverkare som skulle vilja slå sig ner här (smide, textil, 

glasblås,  trä, cykelverkstad osv) som skulle tillföra det som alla fantastiska konstnärer utför här.  

 Vi älskar verkligen det här området med dess vildvuxna fria charmfulla karaktär! 
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BOA bostäder 

Lgh i Chamottehuset plan 3 och 4       1048 kvm 

Radhus på tak 15 stycken         1960 kvm 

 

LOA lokaler  (ej inräknat ytor som är allmän kommunikation) 

           1.Porslinsfabriken källare       1467 kvm 

           2. Porslinsfabriken entréplan      6767 kvm 

           (total yta med nuvarande porslinsmålning och porslinsmuseums utställningshall 7616 kvm-                                            

           avgår i gemensam kommunikation 1119 kvm ingår 270 kvm mot Gustavsbergsvägen) 

          3. Porslinsfabriken nytt plan 1 tr för porslins museet                                      580 kvm 

             Det äldre porslins museets nuvarande yta 1 tr       513 kvm 

          4.  Parkeringshus 9 vån (en vån källare -  33platserX9)      7236 kvm 

          5. Sophus       115 kvm 

          6. Näringslivshus  nytt mot Gustavsbergsvägen     380 kvm 

          7.  Designskola nybygge    1270 kvm 

        (Henkelhuset ej inräknat och scenen utomhus ej inräknad hörsalens yta är inräknad två gånger i  

källaren och entréplan) 
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