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KONCEPT
Vårt koncept bygger på en idé om två hus, ett av sten 
och ett av trä. Ett robust och tåligt tegelhus mot havet 
reserverat för hyresrätter och ett mindre stadsradhus 
i trä med etagelägenheter i två plan reserverat för 
bostadsrätter. Lägenheterna är av varierande storlekar 
som erbjuder bostäder för såväl ensamboende, par 
eller familjer som flergenerationsboende eller kollektiv. 
Här finns en plats för alla  - i solen, i skydd från vinden, 
i närhet av vatten.

PLATSENS KVALITETER 
Två kontrasterande situationer kännetecknar Lott 6: 
mötet med det stora havet och mötet med den intima 
gränden. Med utgångspunkt i dessa olika möten formas 
två byggnader, med olika identitet avseende form, 
material och skala. 
Kajhuset riktar sig ut mot horisonten. Det är en robust 
byggnad som möter både solnedgång och stormande 
västanvind. I skydd bakom Kajhuset sänker Radhusen 
skalan och vänder sig istället mot gård och gränd.

ATT RESPEKTERA SIN OMGIVNING
Skalan varieras efter platsens förutsättningar. En högre 
volym reser sig mot det stora havet och en lägre vänder 
sig mot gränden. En sammanhållen gestaltning visar 
respekt för helheten.

MÖTET MED STADEN
Kajhuset möter staden med en mer formell karaktär. 
Ett transparent bottenplan kopplar samman platsen 
framför med lokalerna innanför och vidare in på 
gården. Entréerna artikuleras och skyddas av ett lätt 
indrag i fasaden. 
Radhusen för gatan och de boende närmare varandra, 
en närhet som hör till livet i den lilla staden. En smal 
passage mellan de två husen leder in till kvarterets 
gård. Passagen inrättar sig i stadsdelens gatuhierarki via 
det breda hamnstråket och den avsmalnade gränden. 
Stora öppningar mot Kajhusets lokal ger en trygg miljö 
där havet är närvarande.

STAD ÖVER TID
Ett sten- och ett trähus skapar samhörighet med 
stadskärnan, som med sin variation av distinkta 
byggnadstyper präglat en särskild Varbergskaraktär. 
Hamnindustrins och Magasinets tydliga volymhantering 
och uppriktighet får ett gensvar i den nya arkitekturen. 
En varierad stadsbild skapas bäst över lång tid. Då 
utbyggnaden av Västerport sker under kort tid tror vi 
att valet av helt skilda byggnadsskick och stomsystem 
ändå kan bidra till en genuin variation.

BYGGNADENS VOLYM 
Byggnaderna delas upp i två distinkta volymer, med sex 
våningar mot kajen och fyra mot gränden. Indragna 
balkonger och olika livskillnader och skalor i fasaden, 
skapar ett intressant spel med ljus och skuggor, såväl 
som platser att hitta lä.

S O L ,  V I N D  O C H  VAT T E N
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SOLKLART
Mot den smala gränden duckar radhusen för att ge 
bättre dagsljusförhållanden åt sina grannar mittemot. 
Innergårdens goda hörn med störst andel sol tillägnas 
helt det gemensamma med plats för samvaro för hela 
gården. Morgonsolen tillägnas en egen terrass och 
lokalerna öppnar sig mot kvällssolen.

STAD FÖR ALLA
I Kajhusets mindre lokal vill vi skapa en mötesplats 
genom att upplåta ett Kvarterskafé med fler funktioner 
än en god kopp kaffe. Här finns lådcykel att låna för 
de boende, upphämtning av leveranser av paket och 
matkassar. Det blir en hybrid mellan ett kommersiellt 
café och en boendeservice, där stadens invånare 
möter hyresgäster. Fastighetsägaren till hyreshuset är 
tänkt som initial investerare för att få till den miljö som 
krävs. Gårdens växthus och terrasser tillsammans med 
Kajhusets Kvarterskafé blir självklara mötespunkter. 

KVARTERSGÅRDAR
Konceptet för gården bygger på en idé om att skapa 
en helhet, en sammanhållen gårdsmiljö, så grön 
och frodig som möjligt. Genom att etablera en stor 
trädgård, där grönytan spänner från fasad till fasad, 
med så få belagda ytor som möjligt, uppfylls kraven på 
grönytefaktor. Vid portiken och passagen in till gården 
skapas entréplatser med en mer urban karaktär, som 
förankrar gården med staden utanför. Ett svävande 
trädäck över det gröna, i nivå med lägenheternas golv, 
ramar in gården och fungerar som en naturlig gräns 
mellan de privata terrasserna i bottenvåningen och den 
gemensamma gården i mitten. Konceptet är flexibelt 
och kan enkelt anpassas till olika funktioner och behov, 
med en levande kantzon som utformas beroende på 
hur det övriga kvarteret gestaltas.

GESTALTAD FUNKTION
I utformningen av gården ingår omhändertagande av 
dagvatten, utrymme för rörelse och motion i närmiljön, 
sociala ytor samt lek- och aktivitetsytor. Träbryggorna 
refererar till hamnen och båtarna och skapar tillgängliga 
rörelsestråk runt hela gården. Eftersom bryggorna 
svävar, skapas en sittbar kant in mot gården längs alla 
sidor. På utvalda ställen ordnas gemensamma små 
solplatser med bord, bänkar och cykelparkering. Från 
träbryggan leder små äventyrsstigar av stubbar och 
balansstenar ut i regnvattenträdgården och ansluter till 
gräsytorna och lekplatsen, som är placerad i det sydliga 
hörnet med mest skugga, vilket passar barnen bra. Här 
föreslås småbarnslek, med gungor, sandlåda, lekhus 
och en liten rutschkana, samt flera små tarzanstigar 
genom några av planteringarna med buskar och träd.

GRÖNA & BLÅ VÄRDEN
Växtligheten är sammansatt för att skapa stor diversitet 
och framhäva årstiderna. Marken täcks av ett frodigt 
bottenskikt av olika gräsarter, ormbunkar i den skuggiga 
delen och mindre blommande buskar och träd såsom SITUATIONSPLAN 
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Amelanchier, Körsbär och Syrén. Tillsammans med olika 
högre solitära träd runt om på gården, såsom björk, tall, 
rönn och al, skapas stor variation och artrikedom. Här 
finns även lökar som skjuter upp i den tidiga vårsolen. 
Centralt på gården etableras en miljö med skiftande 
öppna gräsytor inramade och uppdelade av 
frodiga täta planteringar, vilket skapar olika rum för 
mötesplatser och lekytor. I sänkan i mitten skapas en 
öppen dagvattenhantering och en regnträdgård, med 
möjlighet till permanent vatten och en helt annan 
växtlighet - en samlande landskaplig mittpunkt. De 
svävande bryggorna gör det möjligt för djur, växter och 
insekter att röra sig fritt under träbryggorna över hela 
gårdsytan, som en stor sammanhängande biotop. 

GÅRDGEMENSKAP
Entréplatserna förses med en robust naturstens-
beläggning. Vid den större av dem planteras ett fint, 
blommande träd, som kan anas från gatan när man 
blickar in mot gården. Här, i det soligaste hörnet, placeras 
en stor gemensam träaltan. Altanen har gemensamma 
odlingsytor, bord och bänkar, grill med utekök, el och 
rinnande vatten. Ytan inramas av en pergola med 
spaljéer och klätterväxter ut mot entréplatsen samt av 
ett växthus på den motsatta sidan. Här finns möjlighet 
att odla och påta i jorden och att placera ett bord med 
några stolar, där man kan slå sig ner ute en stor del av 
året. 

BOTTENVÅNINGEN
Mot kajen öppnar sig bottenvåningen för det 
gemensamma livet med lokaler för både de boende 
i huset och för staden i sin helhet. Hörnläget lämpar 
sig särskilt väl för en restaurangverksamhet. I 
Kajhusets inre läge placeras Kvarterskaféet. Radhusens 
bottenplan är flexibla för att möta olika scenarier. Med 
eller utan mellanbjälklag kan takhöjden varieras från en 
bostadsskala i två plan till en generös dubbelhög lokal. 
Alternativt kan bottenplanet i radhusen utföras som en 
dubbelhög lägenhet med ett sovloft ovan kök och bad.

ATT KUNNA LEVA BILFRITT
Varberg har stolta traditioner i Monark och Crescent 
och vi vill verka för att Varberg skall fortsätta vara en 
cykelstad. I de båda husen föreslår vi att det finns 
plats för närbelägen cykelparkering som innebär trygg 
förvaring för de boende. Det skall vara enkelt att välja 
cykeln och därför placeras cykelrum i direkt anslutning 
till entréerna: i hyreshuset i bästa läge vid huvudentrén 
och i radhusen finns det plats för cykeln direkt vid 
ytterdörren. 

OLIKA BOENDEFORMER
Förslaget erbjuder flera upplåtelseformer: det 
gemensamma livet i en lägenhet i Kajhuset bredvid det 
egna radhusboendet. Variationen i lägenhetsstorlekar 
vänder sig till olika livssituationer, från den lilla ettan till 
större lägenheter för familjer eller kollektiv. De större 
bostäderna är tänkta att enkelt kunna delas av för en 
tonåring, inneboende eller en arbetsplats i hemmet. 
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Vi undersöker ett förslag där radhusets bostadsrätter  
byggs med ett färdigt första våningsplan och låter de 
boende vara med och påverka det andra våningsplanets 
utformning. Det är alltså förberett för bjälklag och 
fortsatt inredning på ett eventuellt övre plan. Då kök 
och toalett finns på det nedersta våningsplanet uppfylls 
alla krav på faciliteter.

ÄNDAMÅLSENLIGHET & FUNKTION
Lägenheterna följer byggnadernas logik med fokus mot 
hav respektive gård. De indragna balkongerna utgör en 
central punkt i Kajhusets lägenheter med koppling till 
sov- och vardagsrum. Alla hyresgäster får ett skyddat 
uterum som bejakar solnedgången utan att privatisera 
det publika kajstråket. Radhusen får möjlighet till 
ett socialt och ett mer privat våningsplan. Centralt 
placerade kök ger en flexibilitet i möblering i relation 
till gata och gård.  

VARIERANDE BOENDEKOSTNADER
Hyresrätterna ska passa människor i olika skeden i 
livet och byggs därför i olika storlekar med varierande 
standard på inredningen. Bostadsrätterna kan 
tilltala både de som söker marknära boende och 
de som söker en exklusiv känsla med takterrass. Att 
bostadsrättsköparen redan från början får påverka 
utförandet av sitt boende kan innebära sänkta 
kostnader och minskat materialsvinn.

ORIGINALITET
Vi vill lyfta fram samspelet mellan de båda byggnaderna 
och deras respektive särprägel i form av såväl 
gestaltning, stomme och tekniska system kopplat till 
placering i stadsmiljö och upplåtelseform.

GENOMFÖRBARHET
Med en tydlig och enkel princip för stommar, 
planlösningar och installationer skapas strukturer för 
de båda hustyperna som är genomtänkta, effektiva och 
byggbara. De ekonomiska konsekvenserna genererar 
effektiva och prisvärda bostäder. Placeringen av schakt 
för installationer är konsekvent placerade så att kök och 
badrum kan samordnas. Spännvidderna för stommarna 
är optimerade för god ekonomi. 

CIRKULÄR EKONOMI
Kvarterskaféet blir ett bemannat nav för det delade livet 
i hyreshuset. Här finns husets lådcykel att låna, pump 
och verktyg för cykelreparationer och gemensamt 
leveransrum för matvaror, även för de kylda varorna. 
Vad gäller byggnadernas fasader gör indelningen i 
mindre fasadelement det lätt att byta ut enskilda delar 
vid eventuell skada.

MATERIALBEHANDLING 
Byggnadernas gestalt och materialbehandling är direkt 
kopplad till dess rumsliga funktion och byggnadsskick. 
Naturmaterial som tegel och trä får byggnaderna att 
åldras vackert. Det tunga Kajhuset kläs med en fasad 
av ljust röda, handslagna tegelplattor med flera fina 
referenser i stadskärnan. Ett tåligt material som kan stå 
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emot vädret i det utsatta läget. Sockelvåningen markeras 
av en subtil förtätning av fasadtegelplattornas skiftgång. 
Taket beläggs helt med integrerade solceller. Bleck och 
plåtarbeten tar hand om tegelskivornas kortsidor så 
att inga öppna gavlar exponeras. Med sitt skyddade 
läge kan radhusen exponera en stående panel av furu, 
Pinus Sylvestris, impregnerad med en biobaserad och 
förnybar vätska som gör träpanelen mycket tålig och 
med tiden vackert grånar. Såväl Kajhuset som radhusen 
skos med en gedigen sockel av granit.

OMSORG I DETALJER
Några fasadutsnitt visar en enkelhet i detaljer och 
materialmöten, som förmedlar en omsorg om den lilla 
skalan. Robusta lösningar blir hållbara över tid med en 
värdig patina till slut.

STOMSYSTEM
Kajhuset utförs med en stomme av prefabricerad 
betong. Radhusens utförs med en stomme av 
prefabricerat massivträ och  KL-trä.

HÅLLBARA MATERIALVAL
Vår strävan är att använda material från närområdet,  
med lång livslängd och låg klimatpåverkan. 
Livscykelperspektivet är centralt. Material som ger 
god funktion och estetik över tid är det primära. De 
material som väljs ut för att uppnå detta skall ha så låg 
belastning som möjligt kopplat till produktion. Med ett 
väl upparbetat nätverk i Västsverige finns slutligen goda 
förutsättningar till närproducerade val. Danskt tegel 
skyddar Kajhuset som bärs upp av klimatsmart betong 
med ca 30-35% lägre klimatpåverkan än traditionell 
betong. Skyddat av omkringliggande byggnader uppförs 
radhuset med närproducerad stomme och fasad av 
Svenskt trä, vilket reducerar klimatpåverkan med ca 
35% jämfört med ett ”normalt” flerbostadshus.

RESURSEFFEKTIVA BYGGNADER
För en minskad materialanvändning är det viktigt med 
en strävan efter att med gedigna materialval och god 
arkitektur, minimera framtida ombyggnationer och 
materialutbyten. En hög grad av prefabricering möjliggör 
dessutom optimering av energiåtgång och minskning 
av spill i samband med tillverkning och produktion. 
Avseende energi är vårt bidrag att som komplement till 
försörjning via de allmänna näten erbjuda produktion, 
lagring och samspel. Solceller täcker hela Kajhusets 
och delar av radhusets tak. Genererat energiöverskott 
lagras i batterier eller i det allmänna elnätet. 
Värmepumpsteknik kan i samspel med solceller och 
stadens fjärrvärmenät ge en avlastning av detsamma. 
Värmeenergi lagras i exponerade stomelement och 
ackumulatorer.

FOSSILFRI ARBETSPLATS
En hög prefabriceringsgrad bidrar även till vårt mål att 
bygga så fossilfritt som möjligt. MVB ägs och är en del 
av Gullringsbo Egendomar AB. Inom koncernen finns 
också Svenska Solenergiparker, och därigenom kan vi 
enkelt och kostnadseffektivt hyra eller köpa in solceller 
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att ha i både produktion och drift av husen.  Våra 
byggarbetsplatser försörjs dessutom i största möjliga 
mån av solenergi från solceller placerade på taken till  
byggbodar samt på byggkranens mast. Ett samarbete 
mellan aktörer inom Västerport kan också leda till stora 
möjligheter att frakta material med fossilfria transporter. 
Med en gemensam lagringsyta på projektområdet kan 
material transporteras till byggplatserna med hjälp av 
eltruckar. Genomtänkta produktionsprocesser, smarta 
materialval, begränsning av transporter, källsortering 
och miljökrav på leverantörer, är några av de punkter 
som ingår i vår miljöpolicy.

INNOVATION
Ambitionen om ett kvarterskafé som ägs av 
fastighetsägaren alternativt kollektivt, anser vi vara 
ett nytt och spännande grepp. Det naturliga nav för 
facilitering och tillhandahållande av tjänster som 
skapas, kommer att vara ett tillskott för de boende såväl 
som för samhället i stort. Vidare anses ambitionen 
om de integrerade energiproduktionssystemen, i 
kombination med energilagring samt samspel med 
samhällets nät,  innovativt. En spännande utmaning 
med ambition om att styra så att rätt energi används på 
rätt plats vid rätt tillfälle. Även tanken om att erbjuda en 
bostadsrättsköpare en utvecklingsbar lägenhet, som de 
sedan själva kan uppgradera vid rätt tidpunkt i livet är 
innovativt, framförallt då utvecklingsmöjligheten inte 
begränsas till ett enstaka rum utan möjliggör ett helt 
våningsplan.

SMARTA HEM & BYGGNADER
Kajhuset förses med ett system för att utnyttja den 
tunga byggnadens fördelar och de möjligheter de 
kompletterande energisystemen ger. Resultatet är 
en sänkt belastning på samhällets system avseende 
framförallt effektuttag och därmed klimatpåverkan. 
Radhusen utformas för en hög grad av individuell 
möjlighet till påverkan med separata ftx-aggregat. 
Energianvändning, temperaturnivåer, luftflöden och 
belysning kan styras av den enskilda individen i just sin  
bostad. Systemet skall inte bara göra det lätt för den 
moderna, medvetna bostadsrättsinnehavaren att göra 
rätt; det ska också bidra till ökad medvetenhet.

HÅLLBAR LIVSSTIL
Vi tror att byggnadernas läge i sig kommer att locka 
en medveten generation som väljer just denna plats 
för sin bostad. Att underlätta för dem att nå en än mer 
hållbar livsstil är en självklarhet. Så väl att arbetspendla 
hållbart som att ta en hemester möjliggörs genom den 
mobilitet cyklande och tågresande ger upphov till. 
Det nav Kvarterskaféet med sitt serviceutbud utgör 
underlättar oavsett om detta handlar om att hålla den 
egna cykeln tipptopp, hämta upp sin matkasse, dela 
något med sina grannar eller bara koppla av en stund. 
Hemmet i sig är hållbart, allt ifrån hållbar arkitektur till 
hållbara system och materialval. Vår förhoppning är 
att detta gör att de boende känner mindre behov av 
onödiga renoveringar och utbyten. 
Vi tror att en byggd miljö som respekterar sin omgivning, 
får människor att göra detsamma.
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