Västerport
Havet - fästningen - hamnen - staden, vilka inspirationsskällor!
När Varberg växer och blir tillgängligt för fler ser vi det som vårt uppdrag att leva upp till förväntansbilden som människor har på ett boende i staden. Den nya bebyggelsen ska respektera och inspireras av den
nuvarande staden. Men den ska också tillföra nya perspektiv. Vi vill bidra med en miljö som gör det lätt att leva hållbart, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.
Att respektera sin omgivning
De material och färger vi använder oss av finns redan på plats i staden, men självklart kräver nya kvarter nya sätt
att blanda och formge för att hitta vår tids rytm och språk. Vi inspireras av hur väl sten och betong står sig mot
väder och vind under tidens gång. I husen vill vi ge människorna som bor en bas att utgå från i sina liv. Här ska
man känna sig trygg – men också ha lätt för att integrera med andra och utvecklas som människa. Glasade
balkonger generöst ljusiinsläpp samt rikligt med gemensamma ytor ger kvarter öppenhet och förutsättningar för
människor att mötas.
Huskroppen vid hamnstråket består av en fasad i stålglättad och matrisgjuten betong. Matrisgjutningen på
sockelvåningen hämtar inspiration från kajkanten & de containrar av korrugerad plåt som en gång har funnits i
hamnen. Takterrassen och balkongerna väderskyddas av balkongräcken i glas som möjliggör utsikter mot havet
och fästningen.
Hörnhuset mot hamntorget ska utgöra ett landmärke att orientera sig efter och har influerats av Varbergs många
hörntorn som återfinns i centrum. Vi har gjort en modern tolkning av ett historiskt motiv för att förankra kvarteret i
både dåtid och nutid. Här består fasaden av tegel i olika kulörer, där indragna och väderskyddade balkonger riktas
mot hamntorget och havet i bästa läge för sol och utblickar.

Gatuperspektiv

Hörnhuset som vetter åt Lilla Torget och Diagonalen ges en prägel som för tankarna till hamnens gamla
magasinsbyggnader. Här skapas kontraster i fasaden med mörka och ljusa tegelstenar och in- och utskjutande
balkonger. På byggnadens tak finns kvarterets andra takterrass med utsikt över Lilla Torget nedanför.
Det röda huset riktar sig även det mot Lilla Torget. Husets sadeltak ger volymen en tydlig gavel som för tankarna till
Varbergs fästning och hamnmagasinets tillbyggnad. Fasaden består av betong som lasyrmålas i en roströd kulör,
för att knyta an till hamnens detaljer i cortenstål. Cortenstål återfinns även vid husets entrépartier för att skapa både
visuella och taktila inslag i fasaden.

Platsens kvaliteter
Varberg står i nära relation till havet. Därför har vi anpassat byggnaden utefter allt var det innebär att ligga precis
vid vattnet. Vi möjliggör utblickar mot havet genom placering av fönster, balkonger och takterrasser, men vi har
också skyddat dessa plaster från blåst och nederbörd. Valet av betong och tegel avspeglar behovet av ett
fuktsäkert klimatskal som samtidigt kan ge svalka under sommarmånadernas soliga dagar. För att skapa en
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Mittenhuset står i direkt förbindelse med både bostadsgård och gata tack vare passagen som går genom kvarteret.
Huset består av tvåor och stadsradhus med fasader av stålglättad och matrisgjuten betong. Undersidan av
balkongerna kommer att utgöra en "femte fasad" i gaturummet.och varierar i grönt, rosa och ljust grå.
Sockelvåningen innehåller en passage genom kvarteret som förbinder gatan med innergården samt en pelargång
som öppnar upp kvarteret mot det publika gaturummet. Passagen är väl upplyst och utsmyckas med väggmålningar
för att bidra med konstverk som allmänheten kan ta del av.

Hållbar livsstil
Tanken är att man genom att bo i Varbergs nya stadsdel skall inspireras till hållbara val i vardagen. Vi erbjuder ett
kvarter där det är enkelt att sortera sitt hushållsavfall, odla sina egna grönsaker och örter, enkelt att välja cykeln i
vardagen tack vare goda förbindelser inom kvarteret samt konsumera ”härprodcerad” el tack vare solcellerna på
taket. Möjlighet att ansluta sig till bilpool ser vi också som ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart val tillsammans
med samnyttjande i hyrpool.
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De boendes rörelse genomkvarteret
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Publik rörelse inom kvarteret
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Takterrasser med sollägen & utblickar
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Situationsplan 1:400
Gestaltad funktion
För oss är innergården lite av en ”secret garden”. En grön, lummig och fantasifull oas där man kan få en paus från
stadens många intryck. Innergårdens karaktär vandrar dock ut genom portiken via drömska väggmålningar och
karaktärsfullt marktegel för att signalera sin närvaro till förbipasserande. Nyfikenhet och intresse skapas där
trädgårdens grönska och lekfulla element skymtas genom portiken.
Innergårdens yttre gångstråk skapar flexibilitet i förhållande till kvarterets övriga byggnader. Det yttre gångstråket
används primärt för de dagliga rörelserna till och från hemmet medan den inre trädgårdens stråk är skapade för att
få ner tempot. Här bjuds man istället in för att andas och koppla av i en slingrande meditativ rörelse genom
trädgårdens olika rum.Materialval i innergårdens utformning är likt det som används i Västerports publika rum men
är mer småskaligt i förhållande till hamnens mer robusta uttryck.
Innergårdens plantering följer gestaltningsprogrammets idéer och utformas för att skapa en brynzon dock med
fantasifulla drag. Tillsammans med ett varierat fältskikt skapas en intressant och varierande rumslighet medan
viktiga siktstråk och en överblickbarhet behålls. Vegetationens vertikala ytor och byggda element såsom pergolan
och växthuset ljussätts för att skapa rum och lätt orienterbarhet kvällstid.
Gröna & blå värden
Innergårdens och takterrassernas gestaltning gör att funktion och känsla förenas och en grönytefaktor på ca 1,30
kan uppnås. Djupare växtbäddar skapas och ger möjlighet till en grön och lummig miljö. Rumsbildande
karaktärsträd, buskträd och fruktträd väljs som ger skugga, variation och färg året om. Träden hjälper även att
reglera innergårdens mikroklimat. För att förbereda för klimatförändringar föreslås en variation av naturliga arter och
enstaka icke inhemska arter som också värd för biologisk mångfald som t.ex. föda för insekter. Detta hjälper till att
bygga in en resiliens i innergårdens planteringar.Växter för pollinatörer såsom bin och fjärilar väljs och insektshotell
skapas. Fågelholkar sätts även upp på innergården.
Vattenkanalen utformas för att ha flera funktioner såsom estetisk - spegling, stillhet -, biologisk - vatten för insekter
och fågelliv - och för fördröjning. Vattenkanalen fylls med takvatten vid regnfall för att sedan rinna över mot
kommunens dagvattensystem.
Fruktträd, bärbuskar och odlingsmöjligheter placeras för att få maximalt med soltimmar på innergården. Växthus
används för att öka odlingsmöjligheter samt förlänga säsongen. Dagvatten samlas in ett magasin under växthuset
för att fungera som fördröjning, som bevattningsmagasin och för lagring av värme i växthuset. En mindre sluten
kompost finns i anslutning till odlingen så att trädgårdens löv och fallfrukt kan återvinnas på plats.Öppna och
halvöppna hårdgjorda ytor såsom naturgrus och trädäck prioriteras och där gångtrafiken förväntas vara högre
föreslås marktegel med genomsläppliga fogar. Virke föreslås vara organowood och återvunnet stål används för
kantavslutningar.
Originalitet
I vår del av Västerport ska människor känna sig välkomna. Lokalerna i entréplan möjliggör handel och
mötesplatser. Pelargången, med sina inbyggda sittplatser ger utrymme för samtal och blir en naturlig träffpunkt. De
för tankarna till medelhavsstäder där den typen av offentliga ytor är mer vanliga. För att trivas behöver de
grundläggande behoven av trygghet och bekvämlighet vara uppfyllda, men vi behöver också något som särskiljer
för att stimulera våra sinnen. Variationen i material och fasader gör kvarteret intressant att vistas i. Mittenhuset
med råa betongytor och tvåvåningslägenheter i mitten blir ett spännande, nytt inslag i stadsbilden.
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Varbergsbor som lever och vistas i Västerport ska känna sig stolta över det nya kvarteret och den som semestrar i
stan får ytterligare en plats att besöka för att strosa utmed kajen och kanske ta en klassisk fika på ett café i
området.
Typiskt för vår tid är att många bor i singelhushåll. Genom att de som bor i husen erbjuds många olika
samlingsplatser där trädgårdsfester, odling och ”kaffe med grannen” är enkelt att få till vill vi slå an en ton där
ofrivillig ensamhet byggs bort.
Kvarteret ges en unik karaktär tack vare de varierande våningshöjderna och de olika takutformningarna. De fem
huskropparna utformas var och en med en egen särprägel. Kvarterets hörn har accentuerats för att relatera till
Hamntorget, Lilla torget och Diagonalen
Ändamålsenlighet & funktion
För att så många som möjligt ska ha en möjlighet att skaffa sig ett eget boende, har vi skapat yteffektiva lägenheter
i olika storlekar. De är planerade för god tillgänglighet så väl ekonomiskt, som inom kvarteret och bostaden.
Lägenheternas lägen och placering av balkonger förhåller sig till utblickar och tillgång till dagsljus, för att skapa en
trivsam boendemiljö.
Gården och takterrasserna planeras utefter söder- och västerläge för att säkerställa tillgången till direkt solljus för
både växter, odling och människor. Terrasserna och de indragna balkongerna som vetter åt gatan och kajstråket
förhåller sig dessutom till vindskyddade lägen de dagar det blåser från havet.
Två av huskropparna har sadeltak riktade mot söder, med en optimerad lutning för solcelelr. Tanken är att
solcellerna ska producera den el som kvarteret behöver och att det eventuella överskott som bildas kan säljas
vidare till det lokala elnätet.
För att möta förändrade behov hos de boende har vi generellt lättväggar i sovrummen så att rummens storlekar är
enkla att justera. Samma sak gäller bottenvåningens lokaler och miljörum. Miljörummen är vältilltagna för att kunna
möta ett eventuellt behov av en expanderad återvinning i framtiden, och lokaler kan lätt omvandlas till lägenheter.
Gårdsgemenskap
De boende i kvarteret kan ta del av de många gemensamma ytorna på både bostadsgården, i sockelvåningen samt
på kvarterets två takterrasser.
Här finns gemensamma platser för odling, umgänge, lek, rekreation och kreativitet. I trädgården och på takterrasser
finns härliga mötesplatser, både under tak och under bar himmel. I delar av trädgården finns odlingslotter, fruktträd,
insektshotell och växthus. Innergården har lugna platser och en inspirerande lekytor med ”Alice i underlandetkänsla”. Takterrasserna har både odlingslådor och plats för såväl kontemplation som samkväm.
För att det ska bli enkelt att göra miljövänliga val i vardagen har vi gjort det bekvämt att återvinna sitt avfall. De
gemensamma miljörummen är väl tilltagna och placerade i sockelvåningen med genomgående entréer. Dessutom
innehåller de en återbruksstation, där de boende kan lämna och byta exempelvis böcker, möbler eller krukväxter
med varandra så att fler saker får en andra chans och ett nytt hem istället för att slängas.
Gårdens gemensamma växthus samt sockelvåningens gemensamhetslokal kan användas som ett andra
vardagsrum när man exempelvis vill bjuda in till fest.
Cykelrummen har även dem genomgående entréer för att det ska vara enkelt att välja cykeln. Här finns både
laddstationer, låsbar förvaring för hjälmar, cykellampor och verktyg samt yta för en gemensam verkstadsdel där
man kan reparera sin cykel eller genomföra mindre kreativa projekt.
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Sektion 1:300

Sektion 1:200
Cirkulär ekonomi
En hyrpool i kvarteret är tänkt att främja samnyttjande av saker som man kanske inte nyttjar så ofta i vardagen. Det
kan vara allt ifrån lådcyklar, surfingbrädor, golfset, kanoter och verktyg. På detta sätt främjar vi ett mer hållbart
samhälle där gemensamt ägande kan bli ett hållbart alternativ till det egna ägandet.
I anslutning till miljörummen finns ett återbruksrum med en så kallad bytesstation där man kan lämna saker som
man inte längre har nytta av. Tanken är att man kan lämna allt ifrån mindre föremål till möbler, och att de genom
återbruksrummen skall finna ett nytt hem istället för att slängas.
Genomförbarhet
Vi byggherrar i Västerport har ett gemensamt ansvar med kommunen att hantera logistik- och samverkansfrågor på
ett bra sätt. Vi har bra erfarenheter av projekt där många byggherrar samsas på en begränsad yta.
Yteffektiva lägenheter i varierande storlekar (1-4 rok) som människor har råd att bo i är vår övergripande intention.
När vi kommit längre i projektet kommer en djupgående marknadsanalys att genomföras. Resultatet av denna
kommer att ha stor inverkan på lägenhetsfördelningen.
Innovation
Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor - om trygghet, delaktighet oh medbestämmande och om
människors möjlighet att utvecklas. Levande och öppna entrévåningar bidrar med mötesplatser och trygghet för de
boende. Bokningsbara aktivitetslokaler skapar gemenskap och långsiktig social hållbarhet. Innovativa
boendeformer som kompislägenheter och kollektivboende sänker boendekostnaderna vilket gör det möjligt för
personer med svag ekonomi att hitta boende.
Smarta hem & byggnader
Vid inflyttning introducerar vi ”Boappa” för de boende i husen. Boappa är en digital plattform för
boendekommunikation som kan användas på många sätt. Det effektiviserar kommunikationen och trivseln i
föreningen och möjliggör mobil administration och bokning. Den kan även användas till information och
kommunikation mellan föreningens medlemmar samt styrelsen.
Vi förbereder för individuell mätning av varmvatten enkelt ska kunna kopplas in i husen för att skapa medvetenhet
kring konsumtionsvanor och inspirera till förändring. Detta blir ett beslut för föreningen att ta ställning till.
Elen i huset kommer också delvis ifrån solceller som placerats i bästa sollägen på kvarterets tak.
Hållbara materialval
Vi har valt material som skall åldras vackert och tål det utsatta läget för väder och vind. Betong som är ett
beständigt och motståndskraftigt material med lång livscykel. Det kräver mindre underhåll, är bra ur energisynpunkt
och dessutom binder betong upp koldioxid med tiden då den åldras.
Vi har även introducerat återvunnet tegel och återvunna innerdörrar i trä för att skapa en spännande kontrast mellan
nytt och gammalt.

Mötet mellan staden & bostadsgården
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Elevation mot sydöst 1:200

Gårdsfasader

Elevation mot nordväst 1:400
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Elevation mot nordöst 1:400

Materialbehandling
Vi tar lärdom av historien och inspireras av framtiden. Vi väljer en stomme av består av betong. Den ger också ett stort antal möjligheter att välja andra material
för utformning av fasadytan. Här har vi valt att ta inspiration från bland annat Varbergs fästning och hamnens material. För att materialen ska klara det utsatta
läget vid havet och med tiden åldras med värdighet och patina gör vi ytbeklädnader i rå betong och en rad olika sorters tegel, som tillåter en hög detaljeringsgrad
i fasaderna. Gestaltningen av byggnadsvolymen är avgörande för att skapa goda stadsrum och boendemiljöer. Därför vi vill jobba med en ärlighet i materialen.
Den råa betongytan matrisgjuts eller stålglättas för att skapa variation och olika effekter på fasaden. Den stålglättade ytan reflekterar solljus och den matrisgjutna
betongen skapar plasticitet och skuggverkan på fasaden.
Omsorg i detaljer
Valet av tegel och betong tillåter en variation så väl inom kvartersbebyggelsen som inom fasaderna. Som accenter jobbar vi också med lasyr i olika kulörer samt
cortenstål i vissa entrénära lägen. Vi fokuserar särskilt på de ytor där människor vistas nära byggnaden - hur entréer attraherar och kommunicerar med
människor, hur bottenvåningen ansluter till gatan utanför, hur balkongernas undersida upplevs av så väl förbipasserande på gatan som av de boende i kvarteret.
Vi strävar efter att definiera och ta hand om alla byggnadens ytor för att undvika att skapa baksidor och istället låta balkongernas undersida bli en ”femte fasad”.
Vi jobbar med en variation inom kvarterets volym både på höjden och på bredden. Sockelvåningen dras in en bit från gatan för att skapa en mjuk övergång mellan
det publika rummet och den privata sfären. Indrag och utskjutningar i fasaden tilltalar ögat och ger fasaden liv. Vi har identifierat balkongkanter, takutsprång och
skärmtak som särskilt viktiga element för att skapa avslut och begränsningar i fasaden och för att ge byggnaden en tydlig kontur.
Resurseffektiva byggnader
Genom att bygga resurs- och yteffektivt använder vi mindre material och behöver vi inte utnyttja naturens resurser lika mycket. Om vi erbjuder de boende samma
känsla och samma funktioner på ett par kvadratmeter mindre, kan vi bidra till billigare och mer resurseffektivt boende. Gemensamma övernattningsrum, lokaler,
terrasser och grönytor gör att man kan bo på mindre yta samtidigt som det även ges möjlighet till möten mellan de boende.
Husen byggs också för att klara högt satta energikrav och göra dem energieffektiva för de boende.
Valen av betong och tegel som fasadmaterial innebär minimala underhåll, och bidrar på så sätt till långa driftkostnader för föreningen.
För att skapa kontraster mellan nytt och gammalt har vi introducerat återvunna innerdörrar och återvunnet tegel i husen byggda i rå betong.
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Fasadutsnitt 1:200
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16 m2
cad-block.com
cad-block.com

cad-block.com
cad-block.com

cad-block.com
cad-block.com

Mat
avfall

Rest
avfall

Mat
avfall

Rest
avfall

Rest
avfall

N

Trapphus 2
39 m2

G
G

Papp

UC / Teknik
14 m2

G

660L

Plast

Papp

660L
660L
660L

Wellpapp

660L

Papp
Papp

Plast

660L
660L

Plast
Plast
Wellpapp

Papp

660L
660L
660L

660L

Papp

Plast
Wellpapp

660L

660L
660L

Plast
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Mat
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36 m2

Metall

370L

140L 140L

H

H

H

K

Kiosk
109 m2

F

Kläder textiler

Större
elavfall (tv- och
radioapparater, hårtork,
brödrost etc.

Kläder textiler

Större
elavfall (tv- och
radioapparater, hårtork,
brödrost etc.

Kläder textiler

Gemensamhets lokal / aktivitetspool
60 m2

H

Större
elavfall (tv- och
radioapparater, hårtork,
brödrost etc.

H

Ljuskällor,
batterier och
småel

Glas Fä. Glas Ofä.

Tidningar

190L
190L

Miljörum Lott 6
18 m2

Tidningar

Metall

370L

140L 140L

Glas Fä. Glas Ofä.

Ljuskällor,
batterier och
småel

Tidningar
Tidningar

190L
190L

Metall

370L

140L 140L

Tidningar

Glas Fä. Glas Ofä.

Ljuskällor,
batterier och
småel

190L

Miljörum Lott 5
18 m2

H

Restaurang
175 m2

Miljörum Lott 4
18 m2

Tidningar

190L

Kök

F

Återbruk
12 m2

F

F

Återbruk
12 m2

H

Återbruk
12 m2

Bottenvåningen
Bottenvåningen består till hälften av kommersiella lokaler som placeras i kvarterets hörnlägen och ut mot kajstråket.
På så vis skapas en tydlig koppling mellan kvarteret och resten av stadsdelen. Vi ser positivt på en extern förvaltare
av lokalerna då det borgar för en helhetssyn i området.
I bottenvåningen återfinns också bostadsrättsföreningarnas gemensamhetsytor, entréer, miljö- och återbruksrum,
teknikutrymmen och cykelrum med tillhörande verkstad.
För att göra vardagen enklare för de boende har alla cykelrum och miljö- och återbruksrum genomgående entréer
mellan gården och gatan. Hushållsavfall kan man ta med sig på vägen ut ur bostaden och att välja cykeln som
färdmedel är enkelt eftersom det i cykelrummen finns både låsbar förvaring för hjälmar, verktyg och sadelskydd. I
cykelrummet finns också föreningens verkstad där man kan meka med cykeln eller utföra kreativa projekt.
Föreningens gemensamhetslokal är tänkt som ett komplement till bostaden för de boende att hyra. Lokalen kan
användas som övernattningslägenhet för släkt och vänner som kommer på besök eller som ett extra vardagsrum
om man ska bjuda in till fest. Dagtid kan rummet användas som co-working area för bostadsrättsägarna som jobbar
hemifrån.
Att kunna leva bilfritt
Det nya bostadsområdet servas av både lokal- och regionaltrafik. Att vi erbjuder lättåtkomlig cykelparkering för
både vanliga cyklar, lådcyklar, sparkcyklar och elcyklar i bästa läge bidrar till att fler kan välja bort bilen. Eftersom
bilar parkeras i ett extern garage blir cykeln det närmaste och enkla valet i vardagen.
I cykelrummen finns förutom en gemensam cykelverkstad, så finns låsbar förvaring för allt som hör cykeln till.
Cykelverkstaden och kvarterets hyrpool placeras mot gata för att synliggöra cykelns självklara plats i staden samt
för att främja hållbar mobilitet.

t,

Stad för alla

Vi vill bidra med god arkitektur
för både boende och besökare. Vi låter kvarteret2bli0
en1
aktiv
Varberg
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levande och tillgänglig sockelvåning som sprider ljus, närvaro och trygghet till gatan utanför.
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Entréplan 1:200
Portiken som förbinder gården med gatan utsmyckas med väggmålningar, som man som förbipasserande på gatan
kan ta del av.
Våra lägenheter och trapphus blir lättillgängliga för människor i alla åldrar och med varierande behov i sin vardag.
Att lägenheterna är yteffektiva bidrar också till ekonomisk hållbarhet och att fler människor får en chans att
förverkliga sin dröm om det egna boendet.
Mötet med staden
Sockelvåningen ska kommunicera med gatan och platsen på vilken den står. Den ska locka människor att besöka
lokalerna i entréplan och behöver därför vara ljus, trygg och inbjudande. Fasaderna får glasade ytor för in och
utblick, ljusspridning och närvaro. Där människor vistas har val av material, taktilitet, plasticitet och detaljer visats
extra hänsyn. Pelargången är utformad för att skapa en mjuk övergång mellan publikt och privat. Under soliga,
regniga, blåsiga och snöiga dagar fungerar den som väderskydd och den låter gatan öppna upp sig mot
stadsdelens offentliga platser och möjliggör utblickar över havet. Den utformas med sittplatser utmed fasaden, så
att man kan ta del av gatans liv och rörelse i lugn och ro. Den öppna och väl upplysta passagen genom byggnaden
erbjuder passerande att njuta av de konstnärligt utsmyckade väggarna, så väl som bostadsgårdens grönska och
lugn. Här blir kontrasterna mellan gatuliv och hemmaliv extra tydliga
Olika boendeformer
Kvarteret innehåller ca 60 lägenheter fördelat mellan ettor, tvåor, treor och stadsradhus med fyra rum och kök.
Detta gör att vi får en blandning av människor i alla åldrar och i olika stadier i livet inom bostadskvarteret. Några av
de större lägenheterna kan ingå i en verksamhet som hyr ut rum i co-livning projekt. Vi söker därför en
samverkspartner som kan administrera kompislägenheter eller kollektivboende. Detta är perfekt för tillexempel
studenter eller unga människor som ska flytta hemifrån.
Dessutom har alla lägenheter invändiga lättväggar, som med tiden kan justeras för att mäta de boendes förändrade
behov.
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Entreplan

Kvarteret i sin kontext
Solklart
Kvarteret har två takterrasser som nås från respektive trapphus. Dessa terrasser är gemensamma och innehåller
både plats för gemenskap, odling, rekreation, utblickar och goda sollägen. Takterrasserna kommer att vara gröna
oaser som de boende i kvarteret kan njuta av. Takterrasserna har en visuell koppling med Varberg som stad och
dess publika rum som Hamntorget och Lilla Torget. Dessutom står det i nära förbindelse med havet, och deras
respektive placering är anpassade utefter morgon- och kvällssol.
Byggnadens volym
För att skapa variation inom byggnadsvolymen har vi jobbat med skiftningar i både höjd- och djupled.
Kvartershörnen accentueras och söker sin inspiration ifrån de många hörntorn som återfinns i Varbergs centrum.
Det röda gavelmotivet placerat vid Lilla Torget refererar till gavlarna på Varbergs fästning samt tillbyggnaden på
hamnmagasinet och förankrar byggnaden i sin kontext.
Takterrasser, ut- och inskjutande delar och fönstersättning förhåller sig till utblickar och väderstreck för att skapa så
goda förhållanden som möjligt på platsen.
I gestaltningen av fasaderna har vertikala element så som fönster, dörrar, fasadelement och materialindelning, med
utvalda inslag av horisontella element så som balkonger, tak och räcken varit tongivande i processen. För att bryta
upp känslan av ett homogent kvarter har vi strävat efter att skapa fasader som har sin egen identitet och koppling till
Varberg.

Stad över tid
Vi vill skapa ett modernt kvarter som förhåller sig till vår tids värderingar och byggmetoder, förankrat i en historisk
och platsspecifik kontext. Även i formspråket har vi plockat upp element som sadeltak, markerade kvartershörn och
horisontellt indelade våningar för att skapa tydliga referenser till det som redan finns på platsen idag.
Stomsystem
Vi väljer att bygga våra hus med sandwichelement i prefabricerad betong. Det är en metod som ger oss en rad
fördelar, såsom en säker tidplan, täta och mögelfria hus, energitröghet, brandsäkerhet, effektiv ljudreducering,
mindre underhåll över tid och mycket hög hållbarhet. Den höga kvaliteten ser vi som särskilt viktig faktor i det här
projektet då läget är väderutsatt och byggnaden ska stå emot tidens tand och vara många människors hem i flera
generationer.
Hållbarhet över tid är en av de största vinsterna då vi ser miljömässigt och tittar vi ur ett livscykelperspektiv på 100
år även det mest energi- och klimateffektiva byggsystemet.
Samtidigt medför produktion av hus i betong stora utsläpp av koldioxid. Vår medverkan i Betonginitiativet vars syfte
är att verka för klimatneutral betong är ett sätt för oss att ta ansvar för produktionen av våra hus, ett annat är att vi
klimatkompenserar för alla bostäder vi producerar.
Läs gärna mer om Hökerum Byggs hållbarhetsarbete på www.hokerumbygg.se .

21 mars kl 9:00

21 mars kl 12:00

21 mars kl 15:00

21 mars kl 17:00

21 juni kl 9:00

21 juni kl 12:00

21 juni kl 15:00

21 juni kl 17:00
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