
Förslag till ny lösning



Utgångspunkter
• Ny inriktning för att finna en hållbar lösning (KS-beslut)

• En ombyggnad av sågtandstaket är olämplig och dyr

• Hamnen är platsen för ett kultur- och upplevelsecentrum

• Fler p-platser behövs i hamnområdet (utredningsuppdrag)



Analysen omfattar hela lågdelen



Gällande detaljplan

Gällande detaljplan



Förslag till ny lösning
Hela taket och inre byggnadsdelarna rivs

Ny byggnad utförs med pulpettak och öppen planlösning

Fasader behålls och ny sågtandsprofil byggs på taket mot Gbg allé

Ett atrium tillskapas för kulturpark, lekplats och uteservering

Östra delen avstyckas och säljs för nya verksamheter

Dekorhuset och G-studion säljs. Ny ägare renoverar

HPF behöver flyttas (temporärt)



Modifierad lösning för Porslinsfabriken
Primära funktioner i kultur- och upplevelsecentrum
• Entré, reception, kapprum, toaletter och café 200 kvm
• Bibliotek 1500 kvm
• Möteslokaler och hörsal 500 kvm
• Rum för dans, musik och keramik samt förråd 900 kvm
• Kommunikationsytor 200 kvm
SUMMA 3300 kvm

Övriga funktioner inom kulturklustret
• Konsthall 600 kvm
• Porslinsmuseum 1000 kvm



Kulturpark







Bra affärsläge i ett område med över 1800 nya bostäder i närområdet 

Men liten efterfrågan på lokaler i övrigt



Översiktlig kalkyl - kostnader
• Upparbetade kostnader 30 mnkr
• Hävning av entreprenad 15 mnkr
• Projektering, byggledning mm 10 mnkr
• Kultur- och upplevelsecentrum 60 mnkr
• Kulturpark och markarbeten 10 mnkr
• Garage 10 mnkr
• Ny livsmedelsbutik, galleria och/eller konsthall 40 mnkr
• Oförutsedda kostnader 10 mnkr
• Hyresgästanpassningar 5 mnkr
Summa kostnader 190 mnkr

125 mnkr

15 mnkr



Budget
• Investeringsram för PF 175 mnkr
• Försäljning av Dekorhuset och G-studion 20 mnkr
• Försäljning av östra delen 40 mnkr
Summa intäkter 235 mnkr
Summa kostnader 190 mnkr

Det finns fler alternativ:
Parkering kan alternativt ordnas på betongdäck öster om HPF
Säljs inte östra delen utan HPF och konsthallen placeras här minskar intäkterna. 
Flyttas inte Hemköp och garage utgår minskar kostnaderna med 15-20 mnkr. 



Nästa steg

• Nytt inriktningsbeslut (KS)
• Dialog med hyresgäster
• Omprojektering, detaljkalkylering samt etappindelning
• Förhandling om hävning av entreprenad
• Rivningslov 
• Försäljning av Dekorhuset, G-studion och östra delen
• Ansökan om ändring av bygglov
• Upphandling och beslut om entreprenad
• Byggstart



Tidplan
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