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PLATSENS SJÄL
Stad över tid – Platsens kvaliteteter 

Kv. Seglet har formats med intentionen att fördjupa Väs-
terports distinkta hamnkaraktär och kulturarv. Fasaden 
i tegel, ett traditionsenligt material som återfi nns i närlig-
gande kulturhistoriska byggnader, är vädertålig och hållbar 
över tid. Som komplement används återvunnet aluminium 
som har lång livslängd och speglar havets färgskiftningar 
vilket beror på ljus och väderlek. Den markerade bottenvå-
ningens gestaltning fl irtar med det intilliggande Hamnma-
gasinets portiker och introducerar en småskalighet och 
öppenhet i bottenvåningens möte med kajstråkets liv. Det är 
en mötesplats mellan stad och kaj, med stark materialitet
och goda förutsättningar för gemenskap både på stads- och 
kvartersnivå.

ETT KVARTER MED AKTIVA FASADER 
Byggnadens volym - Att respektera sin omgivning

Visuellt annonserar kvarteret sitt hörnläge längs med kaj-
stråket med en högre byggnadskropp om sju våningar. Det 
sluttande taket spänner likt en segelduk mellan två höjd-
punkter som dels orienterar sig ut mot havshorisonten, Var-
bergs fästning och kallbadhuset och dels in mot Varbergs 
gamla stadskärna. Förutom att byggnaden kommer att bli 
en markör för kajstråkets början i förlängningen av Strand-
prommenaden står den även som fond till en viktig publik 
mötesplats, Hamntorget.

I mötet med grannfastigheterna hålls våningsantalet ner, 
vilket även bidrar till att taklandskapet här kan utgöra en 
trivsam plats att uppehålla sig och en levande del av bygg-
naderna. Uppdelningen medför även att byggnaden upplevs 
med en variation både vertikalt och horisontellt. Med tak-
avsluten ger vi huset en lekfullhet i sin karaktär samtidigt 
som de hjälper till att släppa in ljus till gården. 
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Seglets formspråk Fästningens varma toner

Kulör och bearbetning 
av tegelfasad

Kallbadhusets estetik och mjuka 
färgsättning

Klippornas färg
BYGGNADENS KVALITETER
Materialbehandling

Vi tar tillvara på närheten till havet, hamnen och staden. I 
vårt synfält har vi havet och Varbergs ståtliga fästning, två av 
stadens utmärkande element och identitetsmarkörer. Med 
förnimmelse från omgivningen fångas färg, form och struk-
tur tillsammans i vår fasad med en materialpalett av tegel 
och återvunnen aluminium i en mjuk och varm färgskala. 
Materialen är hållbara över tid och passar bra som fasad i ett 
kustnära landskap där det utsätts för varierande och ibland 
tuffa väderförhållanden. 

Det traditionella och rustika möter det moderna och mjuka-
re och tillför ett spännande, men genuint inslag i Varbergs 
stadskärna. 

MATERIALITET 3D-VYER soltudie vårdagjämning 20 Mars kl:12.00 

Hamnmagasinets
portiker
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SEKTION  A-A OCH FASAD SKALA 1:400 

TYPPLAN SKALA 1:400 FASAD MOT VÄSTER SKALA 1:400

FASAD FRÅN GÅRDEN 1:400

LGH FÖRDELNING - TOTALT 31 LGH

10% 1 ROK

40% 2 ROK 

40% 3 ROK 

10% 4 ROK 
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BYGGNADENS KVALITETER
Ändamålsenlighet och funktion

Bostadsytorna är i typplanet fördelade på åtta lägenheter där merparten 
har genomgående planlösningar och generösa indragna balkonger som 
kan tjäna som ett extra rum under sommarhalvåret. De  mindre lägen-
heterna är enkelsidiga, men samtliga orienterar sig mot havet och med 
den inramade utsikten som ett centralt motiv. De två trapphusen är 
noga placerade i läge med gott om dagljus med gårdens grönskande 
lummighet som kuliss utanför. Vår utomhusmiljö formas för att främja en 
öppen och engagerad kultur där man med medvetna handlingar och 
ett intresse för framtiden tar hand om sig själv, varandra och sin omvärld.

I vår bottenvåning är lokalerna riktade ut mot livet längs kajen och alla 
servicefunktioner till boende in mot gården. För att kunna tillmötesgå en 
bredd av verksamheter och programmera in en fl exibilitet fi nns en bred 
variation av storlekar på lokalerna.
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BOTTENVÅNINGEN OCH MÖTET MED STADEN

I bottenvåningen huserar en verkstadslokal där de 
boende kan serva och reparera sina cyklar, vilket främjar 
det bilfria livet vi eftersträvar. Samlingsytan som även mö-
jliggör reparationer av andra prylar uppmuntrar människor 
i vårt kvarter att ta hand om sina saker och ge dem en 
ökad livslängd. 

Vägg i vägg ligger Café Fynd, ett café kombinerat med en 
second hand- och vintagebutik. I kombination med verk-
staden skapar bottenvåningen i vårt kvarter naturliga och 
sunda mötesplatser som förenklar ett liv där återbruk är 
ett naturligt inslag i vardagen. 
  

I fjärilsrabatten 
planteras blommor 

som doftar behagligt och 
blommar vid olika tidpunkter. 

Det gör gott för människor och 
den mångfald av insekter vi 
gärna vill ha i vår utomhus-

miljö.
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De stora fönsterpartierna kan öppnas upp och 
låta aktiviterna spilla ut i kajstråkets liv. 

M e d 
elcyklar och 

lastcyklar att tillgå kan 
de boende trampa Varberg 

runt med omnejd och göra ett 
minimalt klimatavtryck samt förbät-

tra sin kondition och hälsa. Fordo-
nen i cykelpoolen tillhör föreningen 
och bidrar till att göra det enkelt för 
människorna i vårt kvarter att an-

vända cykel som sitt huvud-
sakliga transportmedel.  

Cykelpool

Vi eftersträvar 
en grön och lummig 

gårdsmiljö som främjar de 
boendes hälsa och rekreation. 

Därför hjälper vi till att lösa bost-
adsbristen för en betydligt min-
dre, men ack så viktig invånare i 
vårt kvarter. Vildbin välkomnas 

med öppna armar till de ut-
placerade bihotellen i 

vår utemiljö. 

Bihotell

BOTTENVÅVÅNININNGEN OCH

med 
pla

Nere 
på vår gård ska 

avskilda rum möjliggöra 
för avkoppling och återhämt-

ning i fl era former. Gräsytor för 
småbarnslek och spel, generösa 

sociala platser att anordna gemen-
san gårdspicknick likväl som odling-
smöjligheter. Tanken är att skapa 
ett gränsöverskridande och gårds-

gemensamt engagemang, där 
barn och vuxna kan göra 

saker tillsammans.

Gårdsgemenskap
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I utformningen 
för utemiljön har vi 

använt GYF som ett verk-
tyg för att nå en god nivå av 

biologisk mångfald,  sociala 
värden, funktioner och rum. Vi 
eftersträvar en balans mellan 
dessa som uppnår en grön- 

ytefaktor på 0.6 inom 
samtliga  områden. 

Grönytefaktor
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TAKET - DEN FEMTE FASADEN
Omsorg i detaljer - Gestaltad funktion- Gröna och blå 
värden

Taket är en central mötesplats, för och med människor-
na i huset – en grön, havsnära och levande oas som up-
pmuntrar till umgänge och samhörighet över gränserna. 
Här fi nns utrymme för alla åldrar att samlas kring växter, 
samtal och en kopp kaffe. Genom en levande växtlighet 
året runt kommer människorna närmare, och får en ökad 
förståelse för vårt gröna kretslopp och delar av den mat vi 
äter. Orangeriet och odlingarna tilltalar dem som har gröna 
fi ngrar och uppmuntrar dem som vill lära sig mer. De grö-
na inslagen i boendemiljön har en positiv effekt på männ-
iskors hälsa, oavsett om de bidrar till aktivitet eller enbart 
betraktas och avnjuts på distans. Organgeriet är vintertid 
en förvaringsplats för delar av den växtlighet, som under 
varmare årstider, förgyller de boendes utemiljö på gården.

HÅLLBARA MATERIALVAL

Gröna tak ger oss många ekologiska värden genom att 
öka den biologiska mångfalden, fördröja regnvattnet och 
fungera som ett naturligt reningsverk för både vatten och 
luft. Gröna tak fi nns i olika former och den biologiska ar-
trikedomen varierar med typ av växtlighet och tjocklek på 
växtbädden. Ett biotoptak, som innehåller stenrösen, död 
ved och insektshotell, gynnar den biologiska mångfalden 
maximalt och ge en fristad åt många pollinerare och småd-
jur. Utöver de miljömässiga fördelarna är gröna tak estiskt 
tilltalande och skapar rekreativa värden. Taken fungerar 
som en plats för avkoppling och möten och är dessutom 
vackra att se på. 

Här skapar vi 
en spännande och 

ombonad utemiljö. Njut av 
sol och havsbris till ljudet av 

Kattegatts vågor. Uppe på den 
gemensamma takterrassen 
fi nns även ett orangeri, där 
det är inbjudande, tryggt och 

ombonat året runt oav-
sett väder och vind.

Orangeriet

PERGOLA

PERGOLA

Vi skapar fl er 
gröna och hälsofräm-

jande värden med grö-
na tak, som bidrar till ökat 

välmående när människor kom-
mer nära dem. Sedumtak och 
biotoptak avlastar dagvatten-
systemet och kan fånga upp 

luftföroreningar och par-
tiklar i luften.

Gröna tak

SITUATIONSPLAN SKALA 1:400 (A3)0 5 2010 15
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Delar av vårt 
dagvatten samlar vi upp 

i regntunnor, vars vatten kan 
användas för både vattenlek och 

bevattning av utemiljön, och längs 
med de hårdgjorda ytorna på gården 
samlas dagvatten upp i fuktstråk. När 
vi behandlar vårt dagvatten med eft-
ertanke, skapas en fördröjning som 

tillvaratar en viktig resurs  och ger 
en ökad förståelse för vattnets 

naturliga kretslopp.

Dagvatten
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FASAD NORDVÄST SKALA 1:200 

De indragna balkongerna blir diskreta detaljer i 
tegelfasaden och ett skydd från väder och vind. De 
agerar även inramning av den fantastiska utsikten 
som havet och hamnen bidrar till.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Skanskas ambition är att vara den ledande aktören 
inom grönt byggande och vårt långsiktiga mål är att 
bygga med noll miljöpåverkan. Sedan hösten 2015 
arbetar vi mot att senast 2045 uppnå klimatneutral-
itet, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livs-
cykelperspektiv. En viktig del för att nå vår ambition är 
våra egna miljömärkningar Grön arbetsplats och den 
mer utmanande, Fossilfri grön arbetsplats. 

Fossilfri grön arbetsplats inkluderar energianvänd-
ningen från hela arbetsplatsen där all värme och el 
kommer från förnyelsebara energikällor. Vi fokuserar 
dessutom på våra arbetsmaskiner och transporter på 
arbetsplatsen samt våra leveranser. En effektiv åtgärd 
är att använda det fossilfria bränslet HVO (Hydrobe-
handlad Vegetabilisk Olja). Genom att använda HVO 
minskar vi bränslets klimatpåverkan med ca 90 pro-
cent i jämförelse med vanlig diesel.

RESURSEFFEKTIVA BYGGNADER

I dagens samhälle är det många människor som vill 
leva hållbara liv, i stort och smått och ur fl era perspek-
tiv. Därför är de hem vi producerar Svanenmärkta, 
vilket betyder att miljö står i fokus från första ritningen 
till färdiga bostäder. I Västerport kommer vi att utgå 
från Svanen och komplettera där det behövs för att 
även nå en certifi ering i Miljöbyggnad. Det gäller bland 
annat solvärmelastberäkning och de något tuffare 
dagsljuskraven samt verifi eringsskedet. Miljöbygg-
nads kriterier kring energi stämmer helt överens med 
Skanskas beslut om att alltid följa upp våra byggnad-
ers energiprestanda.  

STOMSYSTEM
Skanska och vår utvalda projektorganisation har 
förmågan samt resurserna att genomföra en byggpro-
cess med trästomme, men vet att vilken stomme vi än 
väljer kan vi arbeta för att minska vårt klimatavtryck. 
Trästommen som alternativ ska vägas noga mot andra 
val så som till exempel en slimmad konstruktion och 
alternativet grön betong. Våra val baseras alltid på 
en gemensam, sanningsenlig och trygg utvärdering av 
olika metoder. 

EKONOMISK HÅLLBARHET

Smarta hem ger möjlighet för de boende att läsa av 
sin vatten- och elförbrukning, för att skapa förståelse 
och engagemang. En knapptryckning innanför ytter-
dörren är allt som behövs för att meddela lägenheten 
om du är borta eller hemma, och boendet anpassar sig 
därefter. Det ökar både säkerheten och sparar energi. 

En kvartersapp för projektet tas fram med ekotips för 
att leva energisnålare och klimatsmart och med mö-
jlighet att boka gemensamhetslokaler eller lådcykel ur 
cykelpoolen. Appen förenklar boendet genom att kun-
na styra fl ertalet funktioner i bostaden. Genom appen 
får man även en notis när ens beställda paket har lev-
erats i föreningens leveransboxar. 

System för väderstyrning, det vill säga teknik som 
tar in väderdata för att styra värmen i huset, är en vik-
tig aspekt för Skanska.

Solens strålar har en fantastik potential, därför är sol-
celler på våra bostadsprojekt en självklarhet för oss. 
För att få bättre utdelning på våra solceller föreslår 

vi ett gemensamt elabonnemang för bostadsrättsföre-
ningen som inkluderar både föreningens gemensam-
ma el och bostadsköparnas hushållsel. Upplägget 
innebär att vi kan installera en större och mer kostnad-
seffektiv solcellsanläggning, dimensionerad efter den 
totala elanvändningen i fastigheten. Skanska har olika 
verktyg och hjälpmedel som hjälper oss dimensionera 
för den optimala mängden solel.

CIRKULÄR EKONOMI
I vårt kvarter uppmuntrar vi de boende till att äga min-
dre, men att uppleva mer! Vår cykelpool med elcyklar 
och  lådcyklar samt eventuell bilpool, administreras 
och bokas via en app i mobilen. Detta främjar männi-
skors mobilitet samt förfl yttning av material med mini-
mal klimatpåverkan. Genom den öppna verkstadsytan 
uppmuntrar vi till återbruk och ser till att transportme-
del och prylar får en längre livslängd. Vi vill skapa en 
bostadsmiljö med fl era gröna värden som får männi-
skor att refl ektera och göra medvetna och hållbara val, 
både vad gäller konsumtion och transporter. 


