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Sedan början av den industriella revolutionen har fabriker 
dykt upp i hela landskapet, och det är fortfarande så än idag. 
En gång i tiden var fabrikerna limmet för städerna och de 
invånare som bodde i dem. Kort sagt, staden byggdes för 
fabriken och människorna var beroende av företagen i dessa 
fabriker. Detta förhållande har dock förändrats med tiden, 
vilket innebär att de med tiden har utvecklats separat från 
varandra och förlorat kopplingen mellan dem. De har blivit 
isolerade element i landskapet som förlorar sin betydelse i ett 
större sammanhang. 
En annan utmaning är att många fabriker inte följer tidsplanen 
när det gäller FN:s mål för hållbar utveckling på grund av 
de komplexa reglerna för en produktionsprocess. Det måste 
dock sägas att många fabriker vill justera sina utsläpp, men 
att de helt enkelt inte vet var de ska börja. 
Dessutom är storleken på de flesta industrianläggningar 
både ett problem och en möjlighet. Med tiden expanderar 
många fabriker, omvandlas till andra fabriker eller ändrar 
sina produktionsmetoder. Detta kan leda till en ineffektiv 
användning av utrymmet, vilket innebär att det finns många 
tomma delar på platsen eller att den kan omdisponeras på 
ett sådant sätt att mindre utrymme behövs. Detta innebär 
möjligheter att tilldela vissa områden olika funktioner, t.ex. 
renovering.  
Dessutom är fabrikerna strategiskt placerade i landskapet, 
vilket kan innebära att de ligger längs en flod eller en kust 
för transport. Vanligtvis har dessa platser stor potential ur ett 
landskapsperspektiv. 

Tillslut, de kulturella värderna av en industriell plats. Som 
förklarat innan, så kan fabriker fortfarande ses som ett viktigt 
arv till en plats, även när den fysiska kopplingen är förlorad. 
Detta kan vara ett skäl till att bevara fabriken, eller delar av 
den, istället för att helt bygga om dess karaktär. 

Den svenska orten Hällekis är en plats som är karakteriserad 
av dessa utmaningar men även möjligheter, och kommer 
användas i detta projekt. Designen fokuserar på ett scenario 
där fabriken till viss del förändras och blir kombinerat med 
nya funtioner för invånarna. Detta är pågrund av den viktiga 
kulturella och ekonomiska roll som industrin har varit för 
invånarna i Hällekis. Dessutom, självmedvetenheten kring 
hållbarhet växer och industrin vill av den orsaken bli mer 
hållbar och grön genom att förändra sin produktionsprocess. 
Detta gäller även invånarna, som därför önskar att bli mer 
självförsörjande.  
Dessutom skapar industrin ett starkare band till staden. I 
slutändan, så behövs också platsen eftersom det finns en 
växande trend av att arbeta hemifrån  och folk vill ha en plats 
nära sin bostad där de kan arbeta. 
Designen av industrin handlar om att göra det till en interaktiv 
plats med många möjligheter gällande alternativ till produktion, 
att arbeta lokalt, träffa andra och se designen som en möjlighet 
för fabriken och folket kan komma samman.  

Vad har du för bild/åsikt om industrier som 
byggnad och som samhällsaktör? Anser du 
att fabriken är en stor del av Hällekis identitet?

31 personer
Anser att industrin är en stor del av Hällekis identitet 

9 personer
Anser att industrin inte är en stor del av Hällekis indentitet 

10 personer

Har ingen åsikt om industrin 

Om det skulle finnas en gemensam byggnad 
i Hällekis, vilka funktioner skulle du vilja se 

där?

• Lokal för event, så som bio, scen, utställningar l 
• Lokal att hyra för exempelvis fest eller konferens 
• Café 
• Lånebank där man kan låna verktyg, leksaker, sportutrsut-

ning m.m. 
• Lekplats 
• Bibliotek
• Gemensam verkstad 

Citat

bevarande av fabriken 

• fabriken stannar men anpassar sig 
• Människorna blir mindre beroende 

men behöver fortfarande fabriken
• fabriken vill bli mer interaktiv
• fabriken kan byta produkter och 

därmed byta plats

miljömedvetenhet

 
• fabriken blir mer hållbar
• människors allmänna medvetenhet ökar 

och de vill göra bättre ifrån sig 

ett starkare samhälle 

• industriområdet är mer öppet för 
Hällekis

• Den ökande trenden med 
distansarbetev

• Människor vill arbeta mer med att 
skapa ett starkare lokalsamhälle

Miljöutveckling

• återskapande av områden som för nä-
rvarande till största delen står tomma  

• införa jordbruk i delar av fabriken som 
för närvarande inte är fullt utnyttjade

• införa grönområden i hjärtat av fabriken
• förbättra och minska produktionen 

process

social utveckling

• ge kusten tillbaka till invånarna i Hallekis
• skapa möjligheter för invånarna att 

träffa de anställda: café
• införa samarbetsytor 
• skapa enheter för nystartade företag

scenario

förslag

Frågeformulär

“De som saknar respekt för naturen får inte 
någon respekt från mig.”

“Byggnaderna är ju jäkla fula men bra 
för arbetena dom skapar.”

“Dags att sopa rent gamla industrilokaler 
o förvandla den till nåt som har 

samhällsnytta. ”

“Fabriken är navet i Hällekis.”

fas 1 fas 2

fas 3 fas 4

Co-Factory
Återkoppla industrin med Hällekis 

Förklarande diagram 

Att göra stranden tillgänglig och attraktiv igen. Färgläggning av stora silos, omvandling av silos och skapande 
av en upphöjd väg

Passage genom lång byggnad och skapande av ett grönt hjärta Omvandling av råvarubyggnad

grön infrastruktur
grön infrastruktur
huvudväg
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Avsnitt nord-syd I 1-1000Perspektiv på den gröna dalen

Plan på bottenvåningen av råvarubyggnaden I 1-500

Axonometrisk projektion I Byggnad av silo och råmaterial

Råvarubyggnad och central grön dal
Den långa byggnaden vid strandlinjen används för närvarande som förvaringsutrym-
me för råvaror och är uppdelad i flera enheter. Den används för närvarande inte 
effektivt, och vi ser därför potential för att omvandla den. Byggnaden avgränsar fa-
briksområdet från sjön likt en fästningsmur och skapar en in- och utsida. Med en pas-
sage som skär genom byggnaden och förbinder „utsidan” med det gröna hjärtat inne 
i fabriken vill vi lyfta fram övergången från den ena sidan till den andra. Därigenom 
blir det norra området mer offentligt med sittplatser längs stranden och en brygga ut 
i sjön. Den nyskapade gröna dalen inne i fabriken har en mer intim atmosfär, men är 
fortfarande offentligt tillgänglig. Själva byggnaden kommer att delas upp i modulära 

och flexibla enheter som bygger på det nuvarande konstruktionsrutnätet och som 
kan användas som utrymmen för nystartade företag, verkstäder eller kan använ-
das för olika ändamål i framtiden. En väg längs den norra fasaden gör enheterna 
tillgängliga med bil. Enheterna är orienterade mot sjön vilket möjliggör siktlinjer 
för förbipasserande. Förvandlingen av byggnaden kommer att börja i mitten och 
fortsätta mot kortsidorna. Dessa yttre delar kommer att användas av Svenska Foder 
tills de inte längre behöver dem. Den södra delen av den långa byggnaden skulle 
kunna användas för experiment med vertikal odling och skulle kunna anslutas till 
växthus och odlingsområden söder om byggnaden.

Utsiktsplats
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Section A-A

Plan på bottenvåningen av silon I 1-200

Perspektiv på silo Avsnitt A-A I 1-200

Plan på övre våningen av silon I 1-200

Silon
Den befintliga silon ligger högst upp på fabriksområdet nära sjön, vilket gör den till en 
intressant utgångspunkt för utvecklingen av området. Vår idé är att behålla den befin-
tliga silon som yttre skal och bygga en ny struktur inuti. På så sätt flätar vi samman det 
gamla med det nya och gör vår omvandling spårbar. Silon kommer att omvandlas 
till ett kafé, ett evenemangs- och samarbetsutrymme, som ligger på övervåningen. En 
upphöjd stig leder till en utsiktsplattform runt silons övre våning som ger en 360 gra-
ders utsikt över sjön och fabriken. Planlösningen är organiserad kring trappan i mitten 
av silon. Alla funktioner är placerade i tre segment runt centrum. Mellanrummen kan 
öppnas och stängas med vikbara portar för att skapa ytterligare utrymmen, t.ex. för 

evenemang eller för att öppna hela byggnaden på sommaren. Caféet är oriente-
rat mot sjön och samarbetsutrymmet mot fabriken. Olika vyer skapas genom silons 
öppna centrum som förbinder silons olika platser med varandra och med omgiv-
ningen. För närvarande består silons fasad av plåt. Vi vill behålla den, skapa en 
utskärning på den övre våningen och deformera fasaden. Tanken är att lyfta upp 
fasaden som en gardin för att visa insidan. Genom att deformera fasaden vill vi 
också skapa ett spännande och dynamiskt utseende och samtidigt skapa skuggor, 
lyfta fram vissa delar av silon och styra vyerna inifrån.


