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Flygvy över Munktellstaden och SlakthusområdetFlygvy över Munktellstaden och Slakthusområdet

Plan över Munktellstaden och SlakthusområdetPlan över Munktellstaden och Slakthusområdet Plan över aktuellt planområde och dess förhållande till Munktellstden Plan över aktuellt planområde och dess förhållande till Munktellstden 

och Slakthusområdet (i planområdet ingår även det norra grönområdet)och Slakthusområdet (i planområdet ingår även det norra grönområdet)
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1.STADSUTVECKLING - MUNKTELLSTADEN OCH SLAKTHUSOMRÅDET

11

SLAKTHUSOMRÅDETSLAKTHUSOMRÅDET
Stadsstruktur:Stadsstruktur:

Ett område med kringliggande gatustruktur Ett område med kringliggande gatustruktur 

som består av flera byggnader med som består av flera byggnader med 

olika skalor. Öppen och småskalig olika skalor. Öppen och småskalig 

struktur med inre rumsbildningar och struktur med inre rumsbildningar och 

kommunikationsstråk.kommunikationsstråk.

Karaktärsdrag: Karaktärsdrag: 

Tidstypiskt ljust kalksandsten med röda fogar, Tidstypiskt ljust kalksandsten med röda fogar, 

röda snickerier och sadeltak i ljus plåt.röda snickerier och sadeltak i ljus plåt.
 

MUNKTELLOMRÅDETMUNKTELLOMRÅDET
Stadsstruktur:Stadsstruktur:

Storskalig kvartersbebyggelse med tydligt Storskalig kvartersbebyggelse med tydligt 

definierade gaturum i rutnätsformat. definierade gaturum i rutnätsformat. 

Karaktärsdrag: Karaktärsdrag: 

Sammanhållen industriarkitektur från olika Sammanhållen industriarkitektur från olika 

tidsepoker, rött tegel som dominerande tidsepoker, rött tegel som dominerande 

material, hårdgjorda offentliga ytor material, hårdgjorda offentliga ytor 

och distinkta möten mellan gata och och distinkta möten mellan gata och 

byggnadsvolym.byggnadsvolym.
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PLANOMRÅDETPLANOMRÅDET

Det aktuella planområdet knyter Det aktuella planområdet knyter 

samman  Munktellstaden och samman  Munktellstaden och 

Slakthusområdet. Slakthusområdet. 

Planen blir den sista länken i Planen blir den sista länken i 

utvecklingen av Munktellstaden och tar utvecklingen av Munktellstaden och tar 

även ett helhetgrepp om utvecklingen av även ett helhetgrepp om utvecklingen av 

Slakthusområdet. Slakthusområdet. 
 



ENTRÉPUNKTER MUNKTELLSTADEN

RÖRELSER/KOPPLINGAR/MÅLPUNKTER SIKTLINJER

PLATSBILDNINGAR/TORG

Pråmskjulstorget, Arenatorget, MunktellstadenArenatorget, Munktellstaden Entré, MunktellstadenEntré, Munktellstaden Siktlinje från Kv Nätet mot Stiga arena Siktlinje från Västra Storgatan mot Stiga 

arenaarena

Siktlinje från Kv Nätet mot S  ga Siktlinje från Kv Nätet mot S  ga 
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1. STADSUTVECKLING - INVENTERINGAR RÖRELSER/KOPPLINGAR/MÅLPUNKTER/SIKTLINJER

kkk ll fff åååååkkkkkkk lllll fffff åååååå

Planområdet berör ett flertal viktiga siktlinjer som är kopplade till befintliga Planområdet berör ett flertal viktiga siktlinjer som är kopplade till befintliga 

strukturer och verksamheter. strukturer och verksamheter. 

Munktellstaden har tydligt markerade entréer. Munktellstaden har tydligt markerade entréer. 

Munktellstaden är med sina kopplingar en viktig Munktellstaden är med sina kopplingar en viktig 

länk mellan norra och västra Eskilstuna.länk mellan norra och västra Eskilstuna.
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BEVARA TORGETSBEVARA TORGETS

FUNKTIONFUNKTION

Arenatorgets (1) funktion ska bevaras och förstärkas.Arenatorgets (1) funktion ska bevaras och förstärkas.
Kopplingar som binder samman områdena bör förstärkas.Kopplingar som binder samman områdena bör förstärkas.

Ny entrépunkt (2) till Munktellstaden bör skapas.Ny entrépunkt (2) till Munktellstaden bör skapas.

UTVECKLA KORSNINGENUTVECKLA KORSNINGEN
OCH KOPPLA SAMMAN MED OCH KOPPLA SAMMAN MED 
NITHAMMARENS ”TORG”NITHAMMARENS ”TORG”

 

Befintliga siktlinjer mot Stiga arena bevaras.Befintliga siktlinjer mot Stiga arena bevaras.

 

11

22

Den befintliga parkeringen (1) utgör barriär mellan Den befintliga parkeringen (1) utgör barriär mellan 
områdena och rummet bör utvecklas mot en zon som områdena och rummet bör utvecklas mot en zon som 
istället sammankopplar områdena. Rum 2, Mellan istället sammankopplar områdena. Rum 2, Mellan 
byggnaderna skapas ett rum utan definierad funktion. byggnaderna skapas ett rum utan definierad funktion. 
Rummet bör utvecklas mot ett mer intimt torgrum som Rummet bör utvecklas mot ett mer intimt torgrum som 
kompletterar Arena torget. I Slakthusområdet bildas tydliga kompletterar Arena torget. I Slakthusområdet bildas tydliga 
och intima rum (3) som har stora kvaliteter.och intima rum (3) som har stora kvaliteter.

 

Bullerdämpande åtgärder behöver utföras för säkerställaBullerdämpande åtgärder behöver utföras för säkerställa

kraven på ljudnivå för skolgård.kraven på ljudnivå för skolgård.
Munktellstaden har en sammanhållen gestaltad karaktär vilket skapar ett Munktellstaden har en sammanhållen gestaltad karaktär vilket skapar ett 
tydligt definierat område som även sätter agendan för den kommande och tydligt definierat område som även sätter agendan för den kommande och 

sista etappen.sista etappen.

Den befintliga parkeringen mellan Munktellstaden och Slakthusområdet Den befintliga parkeringen mellan Munktellstaden och Slakthusområdet 

bildar en ”kil” som separerar områderna åt.bildar en ”kil” som separerar områderna åt.
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Plan över befintliga Plan över befintliga 

bullerförhållandenbullerförhållanden
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B  SKOLA F-6B  SKOLA F-6

C BIBLIOTEK/BILDC BIBLIOTEK/BILD

D LOKAL/SKOLA/BOSTÄDER/KONTORD LOKAL/SKOLA/BOSTÄDER/KONTOR

E SLÖJDE SLÖJD

F MATSALF MATSAL

G KÖKG KÖK

H IDROTTSHALLH IDROTTSHALL

I SKOLA ÅK 7-9/LOKALERI SKOLA ÅK 7-9/LOKALER

 BOSTÄDER/KONTOR BOSTÄDER/KONTOR

 

1 INFART P-GARAGE1 INFART P-GARAGE

2 ENTRÉ SKOLA2 ENTRÉ SKOLA

3 SKOLGÅRD ÅK 7-9 (TERRASSBJÄLKLAG)3 SKOLGÅRD ÅK 7-9 (TERRASSBJÄLKLAG)

4 LÄNK UPPHÖJD SKOLGÅRD4 LÄNK UPPHÖJD SKOLGÅRD

5 SKOLGÅRD MED TEMA SPONTANIDROTT5 SKOLGÅRD MED TEMA SPONTANIDROTT

6 NY ENTRÉPLATS MUNTELLSTADEN6 NY ENTRÉPLATS MUNTELLSTADEN

7 OFFENTLIGT STRÅK7 OFFENTLIGT STRÅK

8 SKOLGÅRD F-ÅK68 SKOLGÅRD F-ÅK6

9 ENTRÉTORG SKOLA9 ENTRÉTORG SKOLA

10 BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRD10 BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRD

 

FÖRKLARINGAR

BYGGNADER

SAMMANKOPPLANDESAMMANKOPPLANDE
ZON ZON 

MUNKTELLSTADENMUNKTELLSTADEN

SLAKTHUSOMRÅDETSLAKTHUSOMRÅDET

Den befintliga markparkeringen blir en offentlig yta/Den befintliga markparkeringen blir en offentlig yta/
skolgård som kopplar ihop de Munktellstaden och skolgård som kopplar ihop de Munktellstaden och 
SlakthusområdetSlakthusområdet
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1. STADSUTVECKLING - SITUATIONSPLAN
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FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

1 Ny målpunkt - entrétorg till skola1 Ny målpunkt - entrétorg till skola

2 Ny målpunkt - huvudentré åk 7-92 Ny målpunkt - huvudentré åk 7-9

3 Ny målpunkt - ny entrépunkt till Munktellområdet3 Ny målpunkt - ny entrépunkt till Munktellområdet

4 Bef knutpunkt - länkar ihop flera stråk, busshållplats,   4 Bef knutpunkt - länkar ihop flera stråk, busshållplats,   
 viktigt korsning med flertalet riktningar  viktigt korsning med flertalet riktningar 

5 Ny knutpunkt för rörelsestråk5 Ny knutpunkt för rörelsestråk

6 Bef knutpunkt6 Bef knutpunkt

7 Ny länk mellan upphöjd skolgård (plan 2) och    7 Ny länk mellan upphöjd skolgård (plan 2) och    
 offentlig yta/skolgård offentlig yta/skolgård

8 Nytt offentligt stråk8 Nytt offentligt stråk

9 Ny länk från upphöjd skolgård (plan 2) och9 Ny länk från upphöjd skolgård (plan 2) och
 Arena torget. Arena torget.
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ÅrbystråketÅrbystråket

BM stråketBM stråket

centrumcentrum
västerväster

västerväster

99

Vy längs det offentliga stråket mot Stiga arena: Spången med tubrutsch kopplar samman övre skolgården med den nedre skolgårdenVy längs det offentliga stråket mot Stiga arena: Spången med tubrutsch kopplar samman övre skolgården med den nedre skolgården

Referensbilder som visar möjliga länkar/spänger mellan skolgårdens två nivåer.Referensbilder som visar möjliga länkar/spänger mellan skolgårdens två nivåer.
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1. STADSUTVECKLING - NYA RÖRELSER/KOPPLINGAR/MÅLPUNKTER



Plan med lägen för bulleråtgärderPlan med lägen för bulleråtgärder Bullerberäkning efter åtgärderBullerberäkning efter åtgärder Bullerberäkning efter åtgärderBullerberäkning efter åtgärder

Principsektion för bulleråtgärderPrincipsektion för bulleråtgärder Principvy för bulleråtgärderPrincipvy för bulleråtgärderReferens för bulleråtgärdReferens för bulleråtgärd
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1. STADSUTVECKLING - BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRDER

Ekvivalent ljudnivå
Leq i dBA

> 75

<= 75

<= 70

<= 65

<= 60

<= 55

<= 50

  Riktvärde vid:

= Skolgård

Maximal ljudnivå dag
Lmax i dBA

> 90

<= 90

<= 85

<= 80

<= 75

<= 70

<= 65

  Riktvärde v

= Skolgård

Bullermätning av den befintliga situationen visar att bullerdämpande Bullermätning av den befintliga situationen visar att bullerdämpande 

åtgärder krävs för att uppnå kraven för ljudnivåer för skolgårdåtgärder krävs för att uppnå kraven för ljudnivåer för skolgård

Som bullerdämpande åtgärd föreslås en Som bullerdämpande åtgärd föreslås en 

betongsockel med ett organiskt mönster av rundstål betongsockel med ett organiskt mönster av rundstål 

där en glasskiva placeras innanför mönstret.där en glasskiva placeras innanför mönstret.

Förslagets princip har en bullerdämpande effekt Förslagets princip har en bullerdämpande effekt 

samtidigt som det fungerar som markör för skolan samtidigt som det fungerar som markör för skolan 

avgränsning.  avgränsning.  

Höjden vid bullerdämpning är 2,5m men kan varieras Höjden vid bullerdämpning är 2,5m men kan varieras 

efter behovet och kombineras med funktioner som efter behovet och kombineras med funktioner som 

cykelparkering och bänkarcykelparkering och bänkar
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1a  SKOLGÅRD ÅK F-61a  SKOLGÅRD ÅK F-6
 med inriktning mot lägre årskurser (f-3) med inriktning mot lägre årskurser (f-3)

1b SKOLGÅRD ÅK F-61b SKOLGÅRD ÅK F-6
 med inriktning mot spontanidrott och åk 4-6 med inriktning mot spontanidrott och åk 4-6
 
 1a+1b 1a+1b
 ELEVER 375 ST (350ST) ELEVER 375 ST (350ST)
 SKOLGÅRD 7000KVM SKOLGÅRD 7000KVM
 18.7KVM/ELEV (20KVM) 18.7KVM/ELEV (20KVM)

2a SKOLGÅRD ÅK 7-9 2a SKOLGÅRD ÅK 7-9 
 SKOLGÅRD PÅ TERRASSBJÄLKLAG vån2 SKOLGÅRD PÅ TERRASSBJÄLKLAG vån2
 3700KVM 3700KVM

2b SKOLGÅRD ÅK 7-92b SKOLGÅRD ÅK 7-9
 TAKTERRASS vån 3 TAKTERRASS vån 3
 400KVM 400KVM
 
 2a+2b 2a+2b
 ELEVER 540 ST ELEVER 540 ST
 7.6 KVM/ELEV 7.6 KVM/ELEV

Exempel på ak  vtering av det off entliga stråket (4) och skolgården (1B)Exempel på ak  vtering av det off entliga stråket (4) och skolgården (1B)

3 NY ENTRÉPUNKT3 NY ENTRÉPUNKT
 utformning enlig  utformning enlig 
 Munktellstadens program Munktellstadens program
 
4 OFFENTLIGT STRÅK4 OFFENTLIGT STRÅK
 utformning enligt Munktellstadens program utformning enligt Munktellstadens program
 Programmering med inriktning mot spontanidrott  Programmering med inriktning mot spontanidrott 
 -länkas ihop med skolgården(1b) -länkas ihop med skolgården(1b)

5 UTVIDGNING AV BEF. TORGYTA5 UTVIDGNING AV BEF. TORGYTA

6.  NY LÄNK MELLAN UPPHÖJD SKOLGGÅRD6.  NY LÄNK MELLAN UPPHÖJD SKOLGGÅRD
 OCH SKOLGÅRD I MARKPLAN  OCH SKOLGÅRD I MARKPLAN 

2a 4

55

SKOLGÅRDSKOLGÅRD

33

OFFENTLIGA YTOROFFENTLIGA YTOR

a22aaa2a2a2a2a 2b2b

66
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1. STADSUTVECKLING - SKOLGÅRD/OFFENTLIGA YTOR
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1. STADSUTVECKLING - VY SKOLGÅRD/OFFENTLIGA YTOR

Vy från Arenatorget
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1. STADSUTVECKLING - SEKTIONER
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hus I Konstmuséet
Munktell

hus C hus B hus H

vy, hus H

PLANOMRÅDE

PLANOMRÅDE

SLAKTHUSOMRÅDET PARKSTRÅK MUNKTELL

vy, hus G
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hus B hus E

kv. Nätet

1. STADSUTVECKLING - SEKTIONER
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STADSUTVECKLING - SOLSTUDIER
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1. STADSUTVECKLING - FLYGVY ÖVERSIKT



KV NÖTKNÄPPAREN

15Bilaga  Granskningshandling
2020-05-15 15

SLAKTERIET - EN VÄRDEFULL ANLÄGGNING

2. BEFINTLIGA BYGGNADER -  INVENTERING SLAKTHUSOMRÅDET

Slakthusområdet omkring 1930. Foto från Eskilstuna stadsmuseumSlakthusområdet omkring 1930. Foto från Eskilstuna stadsmuseum

En av anläggningens viktiga värden är dess historiska funktion 
som slakteri, samt de immatriella- och  arkitektoniska värden 
som är knutna till den tiden.

Det gråvita slakteriområdes speciella arkitektoniska karaktär 
är starkt förknippat med slakterifunktionen. Anläggningen är 
relativt intakt och lätt avläsbar, trots dess historia av om-och 
tillbyggnader under dess drygt 100-åriga livstid. 

B4
B3

B2

B1

C

F

E

D

B4
B3

B2

B1

C

F

E

DHämtat från an  kvarisk förundersökning av AIXHämtat från an  kvarisk förundersökning av AIX
för Kv Nötknäpparen 26 Eskilstuna 2015-10-20för Kv Nötknäpparen 26 Eskilstuna 2015-10-20

B1  KYL- OCH MASKINHUS

B2  STORA SLAKTHALLEN

B3  SKÅLLHALLEN OCH SVINSTALLET

B4  SVINSLAKTHALL

C   ADMINISTRATION

D   PERSONALUTRYMMEN

E   STALLBYGGNAD

F   HÄSTSLAKTHALL OCH SANITETSHALL

Stort kulturhistoriskt värde

Särskilt kulturhistoriskt värde

Visst kulturhistoriskt värde

Saknar kulturhistoriskt värde

1906

1912-17

1928-32

1949-50

1957 och senare

Situationsplan föreställande de olika byggdelarnas ålder

Illustration av de olika byggnadernas kulturhistoriska värden
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De många transformationerna över tid vittnar 
om en anläggning som har anpassats efter de 
olika periodernas behov. Anläggningen är med 
andra ord ganska tålig för förändring. 

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - SLAKTHUSOMRÅDET KARAKTÄR

HUS B VÄSTERHUS B VÄSTER

HUS B SÖDERHUS B SÖDER

HUS B SÖDERHUS B SÖDERHUS B VÄSTERHUS B VÄSTER

HUS B VÄSTERHUS B VÄSTER HUS B VÄSTERHUS B VÄSTER

HUS B NORDHUS B NORD

HUS B NORDHUS B NORD

HUS B NORDHUS B NORD

SLITSTARK
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - SLAKTHUSOMRÅDET KARAKTÄR

HUS F ÖSTERHUS F ÖSTER

HUS E NORDHUS E NORD

HUS F ÖSTERHUS F ÖSTER

HUS B, EHUS B, E

HUS B SÖDERHUS B SÖDER

HUS E, F, BHUS E, F, B

HUS E VÄSTERHUS E VÄSTER

HUS E NORDHUS E NORD

HUS F VÄSTERHUS F VÄSTER

HUS C SÖDERHUS C SÖDER

HUS C ÖSTERHUS C ÖSTER
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING PORTTYPOLOGIER

TA TILLVARA DE EXISTERANDE BYGGNADERNAS FÖRÄNDRINGSHISTORIATA TILLVARA DE EXISTERANDE BYGGNADERNAS FÖRÄNDRINGSHISTORIA

Anläggningens mångfald av öppningstyper och storlekar bevaras och utnyttjas Anläggningens mångfald av öppningstyper och storlekar bevaras och utnyttjas 
för att skapa förbindelsekontakt mellan inne och ute såsom fönster, dörrar och för att skapa förbindelsekontakt mellan inne och ute såsom fönster, dörrar och 
portiker. Portar, dörrar och fönster som inte är original kan ersättas med nya. portiker. Portar, dörrar och fönster som inte är original kan ersättas med nya. 
Portar och dörrar kan ombildas till fönster.Portar och dörrar kan ombildas till fönster.
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING FÖNSTERTYPOLOGIER

De originalfönster som är kvar bevaras och restaureras. Eventuella klimat och ljudåtgärder som kan bli nödvändiga De originalfönster som är kvar bevaras och restaureras. Eventuella klimat och ljudåtgärder som kan bli nödvändiga 
utförs som separata tillägg innanför fönstren.Tilläggsisolering av de befintliga taken utförs med hänsyn till utförs som separata tillägg innanför fönstren.Tilläggsisolering av de befintliga taken utförs med hänsyn till 
byggnadernas takfötter och annan tidstypisk detaljutformning. byggnadernas takfötter och annan tidstypisk detaljutformning. 
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING DETALJER OCH KARAKTÄRSDRAG

Anläggningens säregna karaktär, med den gråvita kalksandstenen, röda 
fogar och arkitektoniska detaljer som licen avslut, lister och fönsterbräder i 
engelskt rött högglaserat tegel samt engelskröda målade träfönster, 
har bevarats genom olika tiders ändringar och bavaras i den nya skolan.
Så länge ändringarna görs med respekt för ursprungsbyggnadernas egen 
karaktär och anläggningens struktur och bygger vidare på en 
idévärld som refererar tillbaka till anläggningen, med samma höga 
detaljomsorg och kvalité som ursprungsanläggningen kan den berätta om 
det som varit samt stärka det nya som kommer.
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING SKADOR

ÅTERBRUK OCH HÅLLBARHETÅTERBRUK OCH HÅLLBARHET

Av de byggnader som behöver demonteras, till Av de byggnader som behöver demonteras, till 
följd av att funktionsbehov behöver tillgodoses följd av att funktionsbehov behöver tillgodoses 
eller där reparationer blir alltför omfattande sparas eller där reparationer blir alltför omfattande sparas 
kalksandstenen. Dessa återanvänds för reparation av kalksandstenen. Dessa återanvänds för reparation av 
väggar på byggnader där skador uppstått.väggar på byggnader där skador uppstått.
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VÄSTER

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING HUS B
FASAD VÄSTER
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING HUS B

ÖSTER

FASAD ÖSTER
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FASAD NORD
2.BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING HUS B

NORD
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FASAD SÖDER

SÖDER

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING HUS B 
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FASAD VÄSTER, SÖDER, ÖSTER, NORD

ÖSTER

VÄSTER

NORD

SÖDER

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - INVENTERING HUS E 
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FASAD SÖDER, ÖSTER, NORD, VÄSTER

NORD

SÖDER

VÄSTER

ÖSTER

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS F KONVERTERING
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - ANALYS OCH KONCEPT

A)  Ursprungliga avtryck på marken,1912A)  Ursprungliga avtryck på marken,1912

D)  Fria kommunikationerD)  Fria kommunikationer E)  Byggdelar från olika tider rivs för att ge plats åt E)  Byggdelar från olika tider rivs för att ge plats åt 
     nya byggnader med bättre skolfunktion.     nya byggnader med bättre skolfunktion.

B)  Avtryck på marken 1920-taletB)  Avtryck på marken 1920-talet C)   Avtryck på marken idagC)   Avtryck på marken idag

22
33

11

F)   Principer additioner byggnadsdelarF)   Principer additioner byggnadsdelar
         Addition av nya byggnadsdelar
 Förbindelsegång återställs i sin volym och karaktärFörbindelsegång återställs i sin volym och karaktär
 Glaspartier i båda ändar av förbindelsegången   Glaspartier i båda ändar av förbindelsegången  
 Tillbakadragna partier Tillbakadragna partier

22

11

33

22

DISPOSITION AV BYGGNADERNA -DISPOSITION AV BYGGNADERNA -
MED RESPEKT FÖR ANLÄGGNINGENS FUNKTIONELLA IDÉMED RESPEKT FÖR ANLÄGGNINGENS FUNKTIONELLA IDÉ

Originalanläggningen (A) blir tydligt avläsbar liksom den nya årsring Originalanläggningen (A) blir tydligt avläsbar liksom den nya årsring 
som läggs till, när den byggs om till skola. Därför är som läggs till, när den byggs om till skola. Därför är 
det angeläget att återskapa förbindelsegångens rena volym det angeläget att återskapa förbindelsegångens rena volym 
med den gracila takstolen och taket med takfönster och att gångens med den gracila takstolen och taket med takfönster och att gångens 
utomhusfasader återskapas i de delar där sentida utomhusfasader återskapas i de delar där sentida 
tillägg har utförts. tillägg har utförts. 
För att väcka förståelse för anläggningen blir detta rum ett För att väcka förståelse för anläggningen blir detta rum ett 
viktigt kommunikationsstråk i den nya skolan (F). Här placeras viktigt kommunikationsstråk i den nya skolan (F). Här placeras 
de nya vertikala kommunikationerna som trappor och hissar.de nya vertikala kommunikationerna som trappor och hissar.
Dagsljuskrävande funktioner, såsom klassrum placeras i rum med Dagsljuskrävande funktioner, såsom klassrum placeras i rum med 
mycket fönster, medan funktioner som toaletter, garderober, grupprum mycket fönster, medan funktioner som toaletter, garderober, grupprum 
med mera placeras i isolerade rumsmöbler i förbindelsegången. med mera placeras i isolerade rumsmöbler i förbindelsegången. 
Gången, som blir ett inomhusrum med glaspartier i båda ändar av Gången, som blir ett inomhusrum med glaspartier i båda ändar av 
gången kan eventuellt ha en lite lägre temperatur med hänsyn till gången kan eventuellt ha en lite lägre temperatur med hänsyn till 
takstolarna som kan vara svåra att belasta konstruktivt.takstolarna som kan vara svåra att belasta konstruktivt.

DEN NYA ÅRSRINGENDEN NYA ÅRSRINGEN

Den nya årsringen utförs med samma omsorg om materialval, Den nya årsringen utförs med samma omsorg om materialval, 
detaljkvalitet och anpassar sig byggnadernas skala och övergripande detaljkvalitet och anpassar sig byggnadernas skala och övergripande 
formspråk. Särskild bearbetning av detaljer kring fönster och dörrar formspråk. Särskild bearbetning av detaljer kring fönster och dörrar 
som idémässigt ansluter sig till originalanläggningens omsorg för dessa som idémässigt ansluter sig till originalanläggningens omsorg för dessa 
detaljer. Där tillbyggnader är nödvändiga ansluter de till slakteriets skala detaljer. Där tillbyggnader är nödvändiga ansluter de till slakteriets skala 
och sammansatthet, medan material och formspråk hålls ihop som en och sammansatthet, medan material och formspråk hålls ihop som en 
tydlig årsring – få material och detaljvarianter.tydlig årsring – få material och detaljvarianter.

RIVNING OCH DEMONTERING AV BYGGNADERRIVNING OCH DEMONTERING AV BYGGNADER

Det kan bli nödvändigt att riva några byggnader inom anläggningen, Det kan bli nödvändigt att riva några byggnader inom anläggningen, 
dels för att uppfylla programkraven för skolan, som bland annat dels för att uppfylla programkraven för skolan, som bland annat 
dagsljuskrav till undervisningslokaler eller för att förtydliga en funktion. dagsljuskrav till undervisningslokaler eller för att förtydliga en funktion. 
De byggnader som kan komma ifråga är sekundära tillägg till De byggnader som kan komma ifråga är sekundära tillägg till 
originalsubstansen utom två som är i tekniskt dåligt skick (E). originalsubstansen utom två som är i tekniskt dåligt skick (E). 
Ambitionen är dock att in i det längsta försöka lösa den funktionella Ambitionen är dock att in i det längsta försöka lösa den funktionella 
kraven med hjälp av de befintliga byggnaderna. Kalksandstenen från de kraven med hjälp av de befintliga byggnaderna. Kalksandstenen från de 
rivna byggnader rengöres från bruk för att återanvändas vid lagningar.rivna byggnader rengöres från bruk för att återanvändas vid lagningar.

A   Bra skick - bevaras för tydlig historiaA   Bra skick - bevaras för tydlig historia
B   Tas bort för att tydliggöra strukturB   Tas bort för att tydliggöra struktur
C   Tas bort C   Tas bort 
D   Kraftiga sättningsskadorD   Kraftiga sättningsskador
E   Del kontruktiva skador E   Del kontruktiva skador 
F   Tas bort F   Tas bort 
G   FunktionsbyggnadG   Funktionsbyggnad
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OMBYGGNAD

Tidigare förbindelsegång återställs, 
öppnas upp och blir ny huvudentré/
huvudkommunikation till skola F-6.

TILLBYGGNADÅTERSTÄLLNING

HUS B PLAN 1

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS B KONVERTERINGAR

ATRIUM

FASAD VÄSTER EFTER

FASAD VÄSTER FÖRE

FASAD VÄSTER

11
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FASAD ÖSTER, FÖRBINDELSEGÅNG OCH LÄNK

FASAD ÖSTER FÖRE

FASAD ÖSTER EFTER

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS B KONVERTERINGAR

HUS B PLAN 2

MÖJLIG LÄNK

OMBYGGNAD

Tidigare förbindelsegång återställs,
öppnas upp och får en entré. 
Blir en möjlig länk till hus C.

C

ATRIUM

UNDER UTREDNING:
- INVENTERING BAKOMLIGGANDE FASAD PLAN 1EJ KLAR
- NYA ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR PLAN 2
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FÖRBINDELSEHALL,  ÅTERSTÄLLNING

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS B KONVERTERINGAR 

Förbindelsehall mot öster. Sannolikt före 1928, Förbindelsehall mot öster. Sannolikt före 1928, 
då hallen for  arande var helt öppen i öster och mellan slakthallarna. då hallen for  arande var helt öppen i öster och mellan slakthallarna. 

Slakteriets hjärta och nav var förbindelsegången med det höga 
taket, med 3 fack gracila polonceau takstolar samt den öppna 
gången med omedelbar tillgång till uterummet.
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2. BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS B KONVERTERINGAR 

Vy mot ny huvudentré B



KV NÖTKNÄPPAREN

33Bilaga  Granskningshandling
2020-05-15 33

FASAD NORD, TORNET ÅTERFÅR SIN STATUS I FASAD

UPPRUTSNING AV FASAD

UNDER UTREDNING:
- INVENTERING BAKOMLIGGANDE FASAD PLAN 1EJ KLAR
- NYA ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR PLAN 2

ÅTERSTÄLLNING AV TORN

FASAD NORD FÖRE

FASAD NORD EFTER

2.BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS B KONVERTERINGAR
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HUS F

HUS E

FASAD SÖDER FÖRE

FASAD ÖSTER FÖRE

FASAD ÖSTER EFTER
FASAD NORD EFTER

FASAD NORD FÖRE

FASAD SÖDER EFTER

FASAD SÖDER FÖRE

ÖPPNING ENTRÉDÖRRAR

 NYA GLASPARTIER IGENSÄTTNING AV BEF. ÖPPNINGARRESTAURERING AV ORIGINALFÖNSTER NYTT ENTRÉPARTINYTT ENTRÉPARTI

2. BEFINTLIGA BYGGNADER - HUS E  OCH F KONVERTERINGAR
FASADER, IGENSATTA ÖPPNINGAR ÅTERUPPTAS BEFINTLIGA FÅR NYTT UTTRYCK

Ö
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - ÖVERSIKT

22

11

22

11

B  SKOLA F-6B  SKOLA F-6

C BIBLIOTEK/BILDC BIBLIOTEK/BILD

D LOKAL/SKOLA/BOSTÄDER/KONTORD LOKAL/SKOLA/BOSTÄDER/KONTOR

E SLÖJDE SLÖJD

F MATSALF MATSAL

G KÖKG KÖK

H IDROTTSHALLH IDROTTSHALL

I SKOLA ÅK 7-9/LOKALERI SKOLA ÅK 7-9/LOKALER

 BOSTÄDER/KONTOR BOSTÄDER/KONTOR

        
 NYA TILLÄGGNYA TILLÄGG

 TILLBYGGNADER HUS B, F/G, ETILLBYGGNADER HUS B, F/G, E

 Takkaraktär lika befintliga byggnader i    Takkaraktär lika befintliga byggnader i   

 Slakthusområdet. Slakthusområdet.

 Låg/anpassad skala, paviljongkaraktär. Låg/anpassad skala, paviljongkaraktär.

 Reducerat modernt formspråk. Reducerat modernt formspråk.

 MÖJLIGHET TILL LÄNK MELLAN HUS B OCH C MÖJLIGHET TILL LÄNK MELLAN HUS B OCH C

 Lätt konstruktion i glas. Lätt konstruktion i glas.

 Platt tak. Platt tak.

 NYBYGGNADER NYBYGGNADER

 Hus I, tillhörande Munktellområdet.   Hus I, tillhörande Munktellområdet.  

 Hus H, tillhörande Slakthusområdet. Hus H, tillhörande Slakthusområdet.

 Hus D, fristående, länkar mot både    Hus D, fristående, länkar mot både   

 Munktell-, Slakthusområdet och Kv Nätet. Munktell-, Slakthusområdet och Kv Nätet.

 

SLAKTHUSOMRÅDETSLAKTHUSOMRÅDET

Stadsstruktur:Stadsstruktur:

Ett område med kringliggande gatustruktur Ett område med kringliggande gatustruktur 

som består av flera byggnader med som består av flera byggnader med 

olika skalor. Öppen och småskalig olika skalor. Öppen och småskalig 

struktur med inre rumsbildningar och struktur med inre rumsbildningar och 

kommunikationsstråk.kommunikationsstråk.

Karaktärsdrag: Karaktärsdrag: 

Tidstypiskt ljust kalksandsten med röda fogar, Tidstypiskt ljust kalksandsten med röda fogar, 

röda snickerier och sadeltak i ljus plåt.röda snickerier och sadeltak i ljus plåt.
 

MUNKTELLOMRÅDETMUNKTELLOMRÅDET

Stadsstruktur:Stadsstruktur:

Storskalig kvartersbebyggelse med tydligt Storskalig kvartersbebyggelse med tydligt 

definierade gaturum i rutnätsformat. definierade gaturum i rutnätsformat. 

Karaktärsdrag: Karaktärsdrag: 

Sammanhållen industriarkitektur från olika Sammanhållen industriarkitektur från olika 

tidsepoker, rött tegel som dominerande tidsepoker, rött tegel som dominerande 

material, hårdgjorda offentliga ytor material, hårdgjorda offentliga ytor 

och distinkta möten mellan gata och och distinkta möten mellan gata och 

byggnadsvolym.byggnadsvolym.
 

1.1.
 

Nya byggnader ska adderas både inom Munktell- Nya byggnader ska adderas både inom Munktell- 

och Slakthusområdet. Områdena präglas av olika och Slakthusområdet. Områdena präglas av olika 

strukturer och karaktärsdrag.strukturer och karaktärsdrag.

Tilläggen ska förhålla sig till områdenas Tilläggen ska förhålla sig till områdenas 

ingångsvärden samtidigt som de ska bli tydliga i ingångsvärden samtidigt som de ska bli tydliga i 

sin definition som ny årsring. sin definition som ny årsring. 

Tilläggen ska bli en addition som stärker Tilläggen ska bli en addition som stärker 

områdenas identitet och bekräftar dess kvalitativa områdenas identitet och bekräftar dess kvalitativa 

användning av långsiktig hållbara material och användning av långsiktig hållbara material och 

resurser. Nämnaren är funktionella och robusta resurser. Nämnaren är funktionella och robusta 

materialval med stark egen karaktär, struktur och materialval med stark egen karaktär, struktur och 

materialverkan som kvalitativt står sig över tid.materialverkan som kvalitativt står sig över tid.

Det finns olika sorters tillägg:Det finns olika sorters tillägg:

- Tillbyggnader som möter befintliga - Tillbyggnader som möter befintliga 

byggnaderbyggnader

- Tillägg i form av länkar mellan befintliga  - Tillägg i form av länkar mellan befintliga  

 byggnader byggnader

- Nya fristående byggnader- Nya fristående byggnader
 

2.2.
 

HH

GG

FF

BB

CC

DD

II

EE

Arena to
rget

Arena to
rget

S  ga ArenaS  ga Arena

44
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - MUNKTELLOMRÅDET, HUS I

Fasad mot VerkstadsgatanFasad mot Verkstadsgatan

Referens fasadmaterial mot Referens fasadmaterial mot 
skolgård: Sidwell Friends School, skolgård: Sidwell Friends School, 
Kieran Timberlake AssociatesKieran Timberlake Associates

Referens fasadmaterial: Bordings Independent School, Referens fasadmaterial: Bordings Independent School, 
Dorte Mandrup Dorte Mandrup 

Referens fasadmaterial: Referens fasadmaterial: 
Camden Courtyards, Camden Courtyards, 
Bryant Flink Architecture Bryant Flink Architecture 

SKOLA/LOKALER/KONTOR/SKOLA/LOKALER/KONTOR/

BOSTÄDERBOSTÄDER

11

Referens fasadmaterial, formspråk: Charles Referens fasadmaterial, formspråk: Charles 
Street - Sheffi  eld Hallam University, Bond Street - Sheffi  eld Hallam University, Bond 
Bryan ArchitectsBryan Architects

1. Corténstål1. Corténstål 2. Träpanel2. Träpanel

3. Tegel3. Tegel

33

Ett komplext program ligger i grunden för Ett komplext program ligger i grunden för 

Hus I och kvarteret som ska växer upp mellan Hus I och kvarteret som ska växer upp mellan 

Arenabyggnaden och Konstmuseet. I en Arenabyggnaden och Konstmuseet. I en 

3-dimensionell skiktning av funktioner ska 3-dimensionell skiktning av funktioner ska 

bilparkeringsbehovet för området, lokaler på bilparkeringsbehovet för området, lokaler på 

entréplan, skolverksamhet för Åk 7-9 med entréplan, skolverksamhet för Åk 7-9 med 

tillhörande skolgård, kontorsytor samt bostäder tillhörande skolgård, kontorsytor samt bostäder 

hanteras.hanteras.

Husets funktionella skiktningar förtydligas även i Husets funktionella skiktningar förtydligas även i 

volym- och materialhantering.volym- och materialhantering.

VolymstudieVolymstudieFasad mot MunktellsgatanFasad mot Munktellsgatan
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - MUNKTELLOMRÅDET, HUS I

Vägg kring p-däck mot off entligt stråk och Arena torget. Tät Vägg kring p-däck mot off entligt stråk och Arena torget. Tät 
vägg med varia  on varvas med delvis öppen karaktär och vägg med varia  on varvas med delvis öppen karaktär och 
entrépunkter.entrépunkter.

4. Tegel, tät/öppen vägg4. Tegel, tät/öppen vägg

Bottenvåningen fyller kvarteret och möter omgivningen Bottenvåningen fyller kvarteret och möter omgivningen 

genom välkomnande uppglasade entrépunkter och lokaler genom välkomnande uppglasade entrépunkter och lokaler 

samt tegelarkitektur med hög bearbetningsgrad. Teglet är samt tegelarkitektur med hög bearbetningsgrad. Teglet är 

basen och nämnare för den L-formade byggnaden uppåt basen och nämnare för den L-formade byggnaden uppåt 

som definierar gaturum mot Munktell- och Verkstadsgatan. som definierar gaturum mot Munktell- och Verkstadsgatan. 

Kvarterets insida med den centrala och upphöjda skolgården Kvarterets insida med den centrala och upphöjda skolgården 

öppnar sig mot Arenatorget, Slakthusområdet och Kv Nätet. öppnar sig mot Arenatorget, Slakthusområdet och Kv Nätet. 

Den öppnande gesten av kvarteret kan med fördel förstärkas Den öppnande gesten av kvarteret kan med fördel förstärkas 

genom en mjuk framtoning av fasaden. Bostäderna blir genom en mjuk framtoning av fasaden. Bostäderna blir 

ett tydligt tillägg ovanpå basbyggnaden. Den indragna ett tydligt tillägg ovanpå basbyggnaden. Den indragna 

byggnadsvolymen bidrar till att bibehålla en balanserad byggnadsvolymen bidrar till att bibehålla en balanserad 

takfotslinje mot Verkstadsgatan som är Munktellstadens takfotslinje mot Verkstadsgatan som är Munktellstadens 

huvudaxel. huvudaxel. 

Plan 2Plan 2 Plan 3Plan 3 Plan 4Plan 4 Plan 5Plan 5

Verkstadsg.Verkstadsg.

Arena torgetArena torget

Off entligt stråkOff entligt stråk

Skolgård  åk 7-9Skolgård  åk 7-9

Skolgård  åk 7-9Skolgård  åk 7-9

Längdsek  onLängdsek  on

Tvärsek  onTvärsek  on

utsida/tegelutsida/tegelinsida/träinsida/trä

utsida/tegel/stålutsida/tegel/stål insida/trä/stålinsida/trä/stål

22

44

44

11

33

skala 1:500 (A3)skala 1:500 (A3)

22

11

Plan 1Plan 1

11

SkolaSkola

SkolaSkola

BostäderBostäder

BostäderBostäder

LokalLokal

SkolaSkola

SkolaSkola

SkolaSkola

ParkeringsgarageParkeringsgarage

ParkeringsgarageParkeringsgarage
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - MUNKTELLOMRÅDET, HUS I OCH HUS D

Vy mot ny skola - Hus I
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Vy längs med Verkstadsgatan- Hus I

3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - MUNKTELLOMRÅDET, HUS I
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - SLAKTHUSOMRÅDET, HUS B, E, G

Sek  onSek  on

FasadFasad

FasadprincipFasadprincip

skala 1:200 (A3)skala 1:200 (A3)

Alt 1Alt 1 Alt 3Alt 3Alt 2Alt 2

Referens formspråk: Malmö Saluhall, Referens formspråk: Malmö Saluhall, 
Wingårdhs ArkitektkontorWingårdhs Arkitektkontor

Referens fasadmaterial, Referens fasadmaterial, 
formspråk: House for formspråk: House for 
Mother,Mother,
Förstberg Ling Förstberg Ling 

Referens fasadmaterial, formspråk: Referens fasadmaterial, formspråk: 
Den  st with a View/Shi   Architecture Den  st with a View/Shi   Architecture 
Urbanism, 2P Raum ArchitektenUrbanism, 2P Raum Architekten

Referens  fasadmaterial, formspråk: Referens  fasadmaterial, formspråk: 
Youth Recrea  on, Sports &Youth Recrea  on, Sports &
Culture Center, CEBRA/Dorte Culture Center, CEBRA/Dorte 

modulmodul addi  onaddi  on koppling Akoppling A koppling Bkoppling B

Bandtäckt plåtBandtäckt plåt Profi lerad plåtProfi lerad plåt PlanplåtPlanplåt

Referens formspråk: Referens formspråk: 
Sommarhus på Lagnö, Sommarhus på Lagnö, 
Tham VidegårdTham Videgård

Fem stycken byggnadsmoduler med paviljongkaraktär i avvägt skala blir tillbyggnader i flera lägen i området. Fem stycken byggnadsmoduler med paviljongkaraktär i avvägt skala blir tillbyggnader i flera lägen i området. 

Deras formspråk och materialval är reducerat, samtidigt som den härrör och länkar till de befintliga husens Deras formspråk och materialval är reducerat, samtidigt som den härrör och länkar till de befintliga husens 

karaktärsdrag. Kopplingen mot befintliga hus kan ske på ett varierat sätt, gavel mot gavel, takfot mot takfot, karaktärsdrag. Kopplingen mot befintliga hus kan ske på ett varierat sätt, gavel mot gavel, takfot mot takfot, 

gavel mot takfot, men utformas med respekt och tydlig fog.gavel mot takfot, men utformas med respekt och tydlig fog.

Tillbyggnad G innehållande ny serveringsdel samt tillagningskök kopplas mot hus F med matsalfunktioner. Tillbyggnad G innehållande ny serveringsdel samt tillagningskök kopplas mot hus F med matsalfunktioner. 

Uppglasade gaveln i hus G mot Arenatorget skapar en rumsbildning i övergången till inlastningszonen bakom Uppglasade gaveln i hus G mot Arenatorget skapar en rumsbildning i övergången till inlastningszonen bakom 

Arenan. Mot skolgården bildas i överlappningen av byggnaderna ett välkomnande innerhörn med ny entrépunkt Arenan. Mot skolgården bildas i överlappningen av byggnaderna ett välkomnande innerhörn med ny entrépunkt 

till matsalen i hus F.till matsalen i hus F.

Tillbyggnaderna till hus E och B utgör tillsammans en sekvens som kantar en av områdets huvudaxlar som utgör Tillbyggnaderna till hus E och B utgör tillsammans en sekvens som kantar en av områdets huvudaxlar som utgör 

en viktig koppling mellan skolans olika verksamheter. De nya modulernas uppglasade gavlarna synliggör nya en viktig koppling mellan skolans olika verksamheter. De nya modulernas uppglasade gavlarna synliggör nya 

verksamheten mot gångstråket, samtidigt som trappningen av fasaden leder mot nya huvudentrén i hus B.verksamheten mot gångstråket, samtidigt som trappningen av fasaden leder mot nya huvudentrén i hus B.HUS B - SKOLA F-6 HUS B - SKOLA F-6 

HUS E - SLÖJDHUS E - SLÖJD

HUS G - KÖKHUS G - KÖK
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - SLAKTHUSOMRÅDET, HUS H

Fasad mot sydost/skolgårdFasad mot sydost/skolgård

Fasad mot nordost/GustafsvägenFasad mot nordost/Gustafsvägen

Sek  onSek  on

Plan 1Plan 1 Plan 2Plan 2 skala 1:1000 (A3)skala 1:1000 (A3)

skala 1:500 (A3)skala 1:500 (A3)

Referens fasadmaterial, formspråk: Girona Referens fasadmaterial, formspråk: Girona 
Public Library, Corea & Moran Arquitectura Public Library, Corea & Moran Arquitectura 

Referens fasadmaterial, formspråk: Shanghai Referens fasadmaterial, formspråk: Shanghai 
Offi  ce Building - Cao He Jing Innova  on Offi  ce Building - Cao He Jing Innova  on 
Incubator, Schmidt Hammer LassenIncubator, Schmidt Hammer Lassen

Referens fasadmaterial, formspråk: Sheffi  eld Referens fasadmaterial, formspråk: Sheffi  eld 
Manor Works, Architecture 00 Manor Works, Architecture 00 

1, 2, 41, 2, 4

1, 2, 3, 41, 2, 3, 4

1. Profi lerad aluminium1. Profi lerad aluminium

1, 2, 41, 2, 4

2. Perforerad plåt2. Perforerad plåt

3. Betong3. Betong

4. Profi lerad plåt4. Profi lerad plåt

Nya idrottshallen är en fristående Nya idrottshallen är en fristående 

byggnadsvolym. Avvikelsen i skalan mot byggnadsvolym. Avvikelsen i skalan mot 

övriga byggnader i Slakthusområdet är övriga byggnader i Slakthusområdet är 

tydlig och samtidigt nödvändig utifrån tydlig och samtidigt nödvändig utifrån 

sin funktion. Kommunikationsytor sin funktion. Kommunikationsytor 

till-, från och i hallen är placerade mot till-, från och i hallen är placerade mot 

skolgården och är avläsningsbara i skolgården och är avläsningsbara i 

byggnadens fasad genom uppglasade byggnadens fasad genom uppglasade 

ytor. Byggnadsvolymen behöver ytor. Byggnadsvolymen behöver 

artikuleras genom fogspel och/eller artikuleras genom fogspel och/eller 

struktur på material som rimmar med struktur på material som rimmar med 

Slakthusområdets karaktär.Slakthusområdets karaktär.

 

IDROTTSHALLIDROTTSHALL



Vy från ArenatorgetVy från Arenatorget

Utan tydlig förankring i något av områdena ligger hus D i gränslandet Utan tydlig förankring i något av områdena ligger hus D i gränslandet 

mellan Munktell- och Slakthusområdet samt Kv Nätet. Byggnadens mellan Munktell- och Slakthusområdet samt Kv Nätet. Byggnadens 

form och skala är tydligt avvikande samtidigt som den på ett form och skala är tydligt avvikande samtidigt som den på ett 

nyanserat och medvetet sätt vill skapa samband och länkningar genom nyanserat och medvetet sätt vill skapa samband och länkningar genom 

vertikala trappningar mot angränsande byggnader i de 3 områdena.  vertikala trappningar mot angränsande byggnader i de 3 områdena.  

Genom sin placering har huset en samordnande funktion och blir ett Genom sin placering har huset en samordnande funktion och blir ett 

nav i området där både publika ytor i bottenvåningen delar rum med nav i området där både publika ytor i bottenvåningen delar rum med 

skolans administrativa verksamhet, ytor för kontor samt bostäder skolans administrativa verksamhet, ytor för kontor samt bostäder 

längre upp i huset.längre upp i huset.

 

LOKALER/ADMINISTRATION/KONTOR/BOSTÄDERLOKALER/ADMINISTRATION/KONTOR/BOSTÄDER

Fasaden har en stark egen struktur och karaktär som både går hand Fasaden har en stark egen struktur och karaktär som både går hand 

i hand med husets uppbyggnad samtidigt som den knyter an till i hand med husets uppbyggnad samtidigt som den knyter an till 

Munktell- och Slakthusområdets gedigna och hållbara materialval. Munktell- och Slakthusområdets gedigna och hållbara materialval. 

Fasadstrukturen är även tillåtande och skulle kunna innehålla olika Fasadstrukturen är även tillåtande och skulle kunna innehålla olika 

”fyllnadsmaterial” inom ramstrukturen, som t ex återvunnet tegel, ”fyllnadsmaterial” inom ramstrukturen, som t ex återvunnet tegel, 

träpanel och/eller ett kollage av karakteristiska material av de träpanel och/eller ett kollage av karakteristiska material av de 

angränsande områdena. Se diagram.angränsande områdena. Se diagram.

 

Entréplan, Lokaler/PubliktEntréplan, Lokaler/Publikt              KontorsvåningKontorsvåning                 Bostadsvåning           Bostadsvåning

Flygperspek  vFlygperspek  vGatuvy från Västra StorgatanGatuvy från Västra Storgatan
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3. NYA BYGGNADER OCH TILLÄGG - HUS D
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1. Corténstål1. Corténstål 3. Träpanel3. Träpanel

2. Tegel2. Tegel

FasadstrukturFasadstruktur RamRam
-corténstål-corténstål

Fyllning alt.Fyllning alt.
1. corténstål1. corténstål
2. tegel2. tegel
3. träpanel3. träpanel

Modul: fönsterModul: fönster

Diagram: Byggnaden möter olika skalorDiagram: Byggnaden möter olika skalor

Fasadvy Fasadvy Sek  on A-ASek  on A-A
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