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Rebecca och Oscar gifte sig i Träslövsläges kyrka en solig lördag i
juni 2014. Inte ett öga var torrt. Idag har de ett barn på tre år och ett
andra på gång. De sitter vid köksbordet i sin lilla tvårummare på Södermalm. Det är söndag och snart dags för ännu en hektisk jobbvecka.
Oscar jobbar som kock men tänker lika ofta på att surfa. Rebecca är AIspecialist och utvecklar system åt stora bolag på börsen. Köksfönstret
är stängt men trafiken från Hornstull hörs som ett evigt surrande. De
är trötta men vill prata vidare. Hela vägen hem från Varberg har de pratat. Om framtiden.
Rebecca är uppvuxen i Varberg. I helgen var de på besök hos hennes
föräldrar. Det kändes bra i hela kroppen. ”Jag längtar hem,” säger Rebecca. ”Jag vet,” svarar Oscar. ”Du saknar havet och dina kompisar och
din mormor.”
Han förstår henne så väl. Varberg är magiskt. Han drömmer om
en egen restaurang med närodlad mat och bästa naturvinerna. En
restaurang, och kanske en liten butiksdel också. Han vet att det är
närmast olösligt - så länge de bor kvar i Stockholm. Han kramar hennes hand över bordet.
”Vi kör. Vi flyttar till Varberg. Jag längtar också dit.”
Han reser sig och hämtar en liten broschyr han snappade åt sig när
de var ute och promenerade i lördags. Han flyttar stolen så att de sitter
bredvid varandra. De tittar på bilder och ritningar över Tornets nya bostäder vid Västerport, smack dab i hamnen med hela havet framför.
”Här,” säger Rebecca. ”Här kan jag öppna ett co-working café för frilansare och konsulter och företag och alla andra som vill jobba smartare och skönare och mer hållbart. Och du kan...”
”...jag kan driva en ekorestaurang med cykelavstånd till Sveriges bästa surfstrand i Apelviken,” skrattar Oscar. För han vet att hon vet vad
han innerst inne vill göra.
Klockan har passerat midnatt när de ligger i sängen utan att somna
så där dödstrött som de brukar. Hon tänker på vinterbad, strandpromenader, strandplask med barnen och att lördagshandla på torget.
Han tänker på den smarta trerummaren med hyfsad havsutsikt åt ena
hållet och den sköna gröna gården åt andra hållet.
När mobilen piper för väckning har de bestämt sig.
Oscar ringer till Tornet. Rebecca ringer sin mamma. ”Vi ska flytta till
Varberg.” Svårare än så var det faktiskt inte.

KONCEPT
D I AG R A M

Vi har valt att kalla vårt förslag för Mötenas Plats. Här möts hav och
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land på världens vackraste västkust. Här möter den gamla staden
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sin nya front mot framtiden. Här möts varbergsbor och turister längs
strandpromenad och kajer - med en glass i sin hand eller med kapuschongen uppfälld mot den salta vinden. Här möts unga och gamla
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hyresgäster och bostadsrättsägare, och här möts högteknologisk
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träbyggnad med traditionella fasadmaterial.
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BYGGNADENS
Vårt koncept kan sammanfattas i fyra ord:
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trä, hav, hållbarhet och gemenskap.
Trä är unikt genom sin kombination av hög hållfasthet och låg vikt. Det
är förnybart som inget annat bärande byggmaterial och kräver mindre
energi både vid framställning, transporter och i husets energiförbrukning. Dessutom går själva byggandet betydligt snabbare än med
branschens vanliga material.
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mycket hav som möjligt.
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Vårt mål är bostäder som uppmuntrar till en grön, optimistisk och
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mångfaldig livsstil. Det får inte vara krångligt att leva hållbart i varda- AJ SJÄL
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gen. I Sveriges cykelstad vill vi bygga för ett vardagsliv utan att vara
bilberoende. En annan nyckel är delningsekonomi. Samutnyttjande av
verkstad, redskap, festlokal, och liknande både utvecklar gemenskap
och spar tid, resande, pengar och miljö.
EKOLOGISK
Gemenskap uppstår där småbarn, tonåringar, medelålders och gamla
HÅLLBARHET
kan mötas naturligt. Ett bostadsområde som är tomt på dagen blir
sällan varken trevligt eller kreativt. Det måste gå att både bo, jobba
och vara ledig i samma kvarter. Vi öppnar upp bottenvåningarna med
restaurang, café och kreativ mötesplats för den moderna människan E N
N
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som vill bo och arbeta med klimathänsyn.
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HÅLLBARHET
Vi väljer att använda tegel, trä och plåt som fasadmaterial för att skapa
variation och småskalighet samt knyta samman historiska kopplingar.
Vi gestaltar husen i samtida arkitektur, med hög kvalitet i materialval
och detaljgestaltning som blickar såväl framåt som bakåt utan att bli
nostalgisk.
SOCIAL
Vi vill skapa en byggnad som förenar Varbergs historiska arv med en
HÅLLBARHET
kreativ vision för framtiden. De båda huskropparna står i kontrapunktisk balans med varandra och skapar en harmonisk skulptural form.
Historia och framtid möts.
Som kontrast till det tuffa yttre skalet låter vi gården och gårdsfasaderna få en grön och mjuk karaktär. Generös växtlighet med inslag av
INNOVATION
fasadodling och soliga loftgångar med trä som fasadmaterial betonar
kontrasten mellan hårt och mjukt.
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Kajen, gränden, terrassen, gården, trapphuset,
växthuset, entrébalkongerna... alla delar är samspelande
för olika
och
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boendes egna takterrass med odling, glimtar av
havet och koppling till gården där barnen leker
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Kajen och gränden ger olika förutsättningar. Därför
skapar vi ett generöst och inbjudande trapphus som
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med ljus, höjd och rymd. Cykelparkeringen integreras för bästa tillgänglighet och säkerhet. Den kompletteras med mekarverkstad och övriga serviceN
N
funktioner.
gården
EN
J E Genom trapphuset
J E ser man från
G RA
G RÄ AJ
A
Ä
ut mot
(och viceKversa) - och i mörker
K Ngränden
KNDENblir
DE N
det en lysande vacker lykta.

B O T T E N VÅ N I N G A R

M O D U L A N PA S S AT

SK AL

J
KA
N DE

EN

N

G RÄ

N DE

N

N
JE
A
N
K D
G RÄ

EN

cirkulär
mötet med staden
ekonomi
bottenvåningen
att respektera sin omgivning
omsorg i detaljer
stad för alla
Bottenvåningarna är ett fundament för husens sociala dragningskraft. Mot den kommersiella kajen
öppnas både en attraktiv restaurang och ett workspace/konferens, där havsutsikten ingår i hyran.
Längs gränden ligger fokus på småskaliga verksamheter i ”bokaler” med varierande innehåll.
Transparensen är hög med genomsikt både utifrån
och inifrån. Bottenvåningarna ges extra detaljering
med spännande rytm och liv i fasadens utformning.
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Genom att bygga innovativt med prefabricerade moduler i massivträ från fabriken i närliggande Bua åstadkoms stora vinster såväl hållbarhetsmässigt som ekonomiskt, estetiskt och i form
av livskvalitet. Modulsystemet erbjuder både rationell uppbyggnad - färdiga enheter staplas på
plats - och stor frihet i den yttre gestaltningen.
Det innebär också ett helt nytt sätt att tänka bostad, fjärran från tradition och med maximal frihet för de boende att själva bestämma eller ändra
rummens funktion.
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Vi formar byggnaden för att ge havsutsikt åt så
många som möjligt, men även utifrån mötet mellan det mäktiga
och den småskaliga staden.
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husdelen längs gränden görs lägre (3 våningar) för
att anknyta till stadens traditionella proportioner. På
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N i vår byggnad och grannhuset Ei gränN
dagsljusEbåde
J
G RÄ AJ
G RÄ
G RA
Ä
den.
på kajhuset markeras
med en
N DE
N DE
KNHörnet
K tornlikDE N
N
N
nande volym som bidrar den varierade taksilhuetten.

G RÄ

G RÄ

N
JE
A
N
K D
G RÄ

J
KA

EN

EN

stad över tid

J
KA

G RÄ

N DE

EN

N

solklart

materialbehandling
omsorg i detaljer
Vårt förslag är ett hus med flera ansikten som tillsammans speglar mötet mellan det stora blå och
den småskaliga staden. Betraktat från havet är ansiktet både generöst och nyfiket, med stora fönster
mot utsiktens teater. Likt en väderbiten sjöbjörn är
det anpassat till väder och vind.
I grändens fasad finns små burspråk där man kan
luta sig fram och se havet. Den mer privata insidan
mot gården präglas av trä, stolt nog att uppträda
utan målarfärg. På taket utnyttjas skalet för energiskapande med solceller både på det höga huset och
på växhuset.
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Solljustillgång
5 timmar, 21 mars
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högt gräs
artdiversitet

kompletteringsbyggnad
i slänt
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sopsug

Gården hålls kvartersgemensam för att uppmuntra till möten
mellan de boende. Mötesplatserna varierar i sol såväl som
i skugga med tanke på ett allt varmare klimat. Planteringsytorna är tillräckligt djupa för stora, karaktärsgivande träd
som förser insekter med pollen, fåglar med bär och människor med trivsel. Planteringsytorna ligger något nedsänkta
för att ta emot dagvatten. Takvattnet avvattnas i vattendiken
till en vattenspegel mitt i gården som kan fluktuera mot
gräsytan vid kraftigare regn. I en slänt ligger en byggnad
med plats för leksaker, krattor och annat som hör gården
till. Slänten bidrar med nivåskillnad och skapar rumslighet
på gården. Spring i benen avhjälps effektivt på de stora
gräsytorna. På gårdens soligaste plats - dit även den tidiga
vårsolen hittar - kan alla i kvarteret träffas och umgås runt
en grill.
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Att odla lokalt är en resurssnål form av rekreation som ger
enkel motion och pekar framåt mot ett ekologiskt bärkraftigt samhälle. Det ger dessutom godare mat och bidrar till
hushållsekonomin. Inte konstigt att det är en populär hobby.
Allt detta är utgångspunkten för vår takterrass, placerad
på grändhusets tak med glimtar av havet medan de gröna
fingrarna får sitt lystmäte i upphöjda odlingslådor.
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Men det är mer än ”bara” en plats för odling. I ena ändan
finns en behaglig pergola med både skugga och lä, för en
stund med den tjocka boken eller en fika med grannen. I
andra ändan tar terrassen klivet in i ett stort växthus, där
även en fin samlingslokal placerats för både boende och
inhyrda gäster, innan den slutligen landar i en utkikspunkt
med utblickar över havet.

berså - utsikt mot havet
drivbänk
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Gården är en busig och lurvig miljö med dynamisk struktur,
från gräs till buskar och träd. Den skyddar från vind och
skapar lugna platser i lä och även ställen för småfåglar att
gömma sig bland de snåriga grenarna. Här tillåts naturen
vara natur som väcker upptäckarlusten hos både barn och
äldre. Självklart ska en del av Varbergs natur sippra in med
klipphällar och sandstränder där barn kan leka på dagen
och tonåringar kan hänga på kvällen.

Plats för solceller
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Den stora gården förenar hållbarhetens flera dimensioner
- ekologiskt, ekonomiskt och socialt - och är ett stort grönt
utropstecken i vårt hus. Vi vill skapa olika typer av gröna
mötesplatser för de boende, från den gemensamma gården
till takterrassens odlingsmöjligheter. Här ska grönytefaktorn
vara optimal.

B
växtvägg

INSIDA

GÅRDENS
GRÖNYTEFAKTORER
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INSIDA / UTSIDA
Vårt hus kommer efterhand att synas, betraktas och omtalas av de flesta varbergsbor. Flera av dem kommer att flytta
in, andra kanske blir besökare eller middagsgäster. För de
allra flesta lär det dock bli bottenvåningen som formar deras
uppfattning om huset. Det är på gatunivå vi möter resten av
staden.

mötenas
trapphus

Bottenvåningen är grunden för husens sociala dragningskraft - både den lättsamt kommersiella och den mer långsiktigt hållbara. Rätt hanterat kan vi signalera bägge delar.
Längs den attraktiva kajpromenaden lägger restaurangen
som kan ha stadens bästa spaningsläge, tätt förbunden
med de hyrbara arbetslokaler som kan utnyttjas för t.ex.
konferenser, utbildningar och tillfälliga arbetsplatser för vår
tids digitala nomader som uppskattar variation i vardagen.
Bägge dessa verksamheter blir rimligen aktiva och uppskattade.
Runt hörnet och in i gränden ändrar bottenvåningen karaktär och blir mer traditionellt ”varbergsk”, mer småskalig
men minst lika attraktiv. De olika - kanske rent av väldigt
olika - verksamheterna i gränden bidrar till ett glatt folkliv.
Butiker, ateljéer, kanske små verkstäder och smarta tjänsteföretag lockar folk. Gränden är bilfri men trafiken rullar på
med fossilfria fordon av allehanda slag. Bottenvåningen är
membranet mellan husets ut- och insida, med god insyn
till gården och de boendes leverne. Det stora trapphuset
är husets hjärta och skyltfönster, ljust och grönt med det
upphöjda växthuset som extra visuellt lockbete.
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MARKPLAN
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Gårdsfasaden i obehandlat trä som
grånar vackert över tid.
Smidesräcke med mycket växtlighet
ger värme åt gården.

Vimplar fladdrar i västvinden. En kvinna busvisslar från sitt
burspråk på andra våningen. En rufsig tjej i morgonrock
hämtar ett spännande paket ur e-handelsskåpet just som
en kille på racercykel svischar in genom porten och låser
fast hojen på nolltid i stans smartaste cykelställ. På gården,
innanför grönskan och glaspartiet, har grannens flicka just
lärt sig cykla. Hennes första vittne är konstnärinnan som tar
en snabbfika på altanen innan hon går tillbaka in i sin bokal
för att kanske sälja en tavla till. För henne är kombinationen
av arbetsplats och hem perfekt.

FA SA D U T S N I T T
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Dagens främsta attraktion är dock loppisen där vinterns
samlade utbud av de boendes utsållade möbler och prylar
raskt omvandlas till finansiering av den planerade gårdsfesten. Bytesrummet har vänts ut mot gatan som butik för
en dag. Den hållbara livsstilen sitter i väggarna. Swish går
varm.

G R Ä N D H U S E T S G Å R D S FA SA D O C H S E K T I O N G E N O M H E L A G Å R D E N A - A
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UTSIDA
Vårt förslag består av två huskroppar hopflätade i en
omfamning som viskar om både då, nu och i framtiden. Mer
formellt består helheten av en högre byggnadsvolym mot
havet och en lägre lamell mot gränden. Gården får maximalt
solinfall i vinkelytan mellan dessa huskroppar.

Aluminiumfönster
med markerad ram runt om
i ockra kulör.

Staden är vår främsta måttstock. Med en skala som respekterar rutnätstaden Varbergs proportioner tar vi stor hänsyn
till omgivningen. Materialvalet sten, tegel, trä och plåt lyfter
på hatten åt hamnens historia och husen i närområdet.
Det ska kännas naturligt att ströva från det gamla till det
nya utan att tappa bort känslan av att vara i just Varberg.
Material som tegel, trä och plåt ger en tydlig materialitet och
koppling till områdets historia. Vi väljer plåt och tegel mot
havet och trä mot insidan. Kompletterande detaljer ges ett
industriellt tema. Vi eftersträvar återvunnet, områdesspecifikt material.
Det höga kajhuset får yteffektiva smålägenheter där de
boende genom enorma fönster kan uppleva havet och dess
olika karaktär under de fyra årstiderna. Det blir lite som
att bo i en båt. Mot gården för vertikal växtlighet in gröna
värden i lägenheterna. Husets stomme, fasad och interiör
görs i trä. I kajens tuffare klimat används material som tål
alla väder. Fasaden blir ett möte mellan återvunnet tegel
från Varberg och återvunnen plåt från fartyg.

Plåtfasad med utseende
liknande fiskfjäll av återvunnen plåt.

VÄSTERPORT
VÄSTERPORT

RESTAURANG

RESTAURANG

&

&

Tegelfasad murat med
återvunnet vackert tegel
från Varberg.

CAFÉ
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Grändhuset i tre våningar får en lägre volym som ger bättre
ljusinsläpp till gatunivån och grannkvarteret. Det uppförs
i återvunnet tegel och plåt i en vertikal arkitektur med
burspråk som ger möjlighet till utblickar mot havet. Husets
strama formspråk hämtar inspiration från de äldre tegelhusen i hamnen. Mot den gröna gården får lägenheterna
sydvända entrébalkonger med plats för egen odling.
Omsorg i detaljerna visar den kvalitet vi eftersträvar. Entréer
och fönster inramas med vattenavvisande detaljer i stålplåt.
Portar och dörrar utförs i ek med skyddsplåt i rostfritt stål.
Tegelmurning, trä och plåtfasader projekteras för högklassig
arkitektonisk nivå. Stuprör och hängrännor utförs i material
och färg så att de integreras i fasadgestaltningen. Sockeln
utformas för att skydda huset från åverkan och ge en tydlig
markering mot marken. Det här huset ska stå i århundraden.
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Vinklade burspråk i plåt
lika kajfasaden.
Ger fin utsikt mot havet och
torget.

Bottenvåningarna är öppna och inbjudande.

Burspråken bryter och
dämpar vindflödet in i
gränden.

Takterrassen
fortsätter fram till
kajen med möjlighet
till utsikt över havet.

CYKE L
Sockeln tydligt markerad
mot marken med speciell
omsorg i murning.

CYKE LKÖKET

GRÄNDEN
1:400

CO-WORKING
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SOLSTUDIE

Flexibelt är nyckelordet - både för uppförandet av husen och
för lägenheternas utformning. Genom att bostäderna byggs
med ett supersmart modulsystem undviks en mängd av de
begränsningar som normalt brukar gälla. Modulerna tillverkas dessutom nästgårds, på Södras fabrik i Bua, mindre än
två mil norr om Varberg. Hållbarhet är bara förnamnet.

Vårdagjämning
09.00

Trä är ett material som tål att staplas, med stor hållfasthet
och hög bärighet. Det är extremt byggbart och - som sagt väldigt flexibelt. Med identiska moduler kan vi åstadkomma
allt från ettor till fyrarummare i både etage och plan. En
modul, många olika bostäder. I princip kan hela huset byggas utifrån en och samma prefabricerade modul.

2 RoK 1 modul
Modulen mot gränden
är försedd med ett
burspråk för att
möjliggöra utsikt mot
havet.
Vindfånget är ett tillägg
för att hålla nere
energiåtgången.

Flexibiliteten sitter i väggarna - som enkelt kan ändras, tas
upp eller flyttas. För de boende innebär det en stor och ny
valfrihet i hur man använder respektive rum. Det står inte
sovrum eller vardagsrum på planritningen. Man bestämmer
själv var man vill sova eller om vardagsrummet ska vara in
mot gården eller ut mot havet. Ett rum blir vad man gör det
till, inte vad byggaren har bestämt att det ska vara. Det finns
inga små rum eftersom alla rum är lika stora. Men om man
ändå vill ha små rum är det en barnlek att dela av ett rum
till två mindre. Och med 2,70 i takhöjd är det fullt möjligt att
bygga en liten sovalkov i entresol - om man känner för det.

En och en
halv modul
i samma
plan bildar
en trea.

Vårdagjämning
12.00

Vårdagjämning
15.00

Faktum är att vi inte kan säga hur många lägenheter det blir
i huset. Teoretiskt kan det bli många små eller ett mindre
antal stora. Maximalt kan det bli 45 bostäder inklusive tre i
bokaler i bottenplan. Som helhet får huset 25 procent såld
yta (lokaler + bostadsrätter), medan resten blir hyresrätter.
Max total BTA 3800 kvm.

Sommarsolståndet
09.00

Vårt hus ligger kloss an vattnet. Då är det rimligt att så
många som möjligt får havsutsikt. Därför blir det inga enorma penthousevåningar för de mest välbeställda, utan hellre
yteffektiva lägenheter där vyn över Kattegatt mer liknar en
allemansrätt. Den som vill lyxa till det kan köpa eller hyra
två lägenheter som enkelt slås ihop till en större.
Hela huset byggs med hållbarhet som rättesnöre. Som
exempel kan nämnas att förstukvisten gör comeback, i form
av en smart sluss mellan entrébalkongen och bostaden
som håller värmen inomhus och kylan ute. Ett enkelt sätt att
spara energi.

3 RoK 1,5 modul

4 RoK 2 moduler

4 RoK, etage 2 moduler

Två moduler i samma
plan bildar en rymlig
fyra.

Två moduler i två plan
bildar en etagelägenhet.
En interntrappa
förbinder modulerna
som ryms innanför
platsen där skåpsinredning finns i övriga
moduler.

Sommarsolståndet
12.00

Sommarsolståndet
15.00

LÄGENHETSMODULER
1:400

Härlig genomsikt genom
lägenheten.
Våtdelen med kök, bad o
tvätt i mitten.

Förvaring längs med ena
väggen.

Sommarsolståndet
18.00

LÄGENHET
1:200

MÖTENAS PLATS

