”Det levande kvarteret”
Förslag till bebyggelse av Lott 8
i Västerport, Varberg
GESTALTNINGSFÖRSLAG
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Vy från kajen

FÖRSLAGETS NAMN
Förslag till bebyggelse av Lott 8
i Västerport, Varberg

Två hus, två torn
Lotten delas upp i två hus, vardera
bestående av en lågdel och ett
torn. De båda tornens tak ges
en karaktärsfull form som hämtar
inspiration i den direkta närheten.
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Gestaltade möten
Gården gestaltas som ett levande landskap,
där det gröna såväl som det blåa skapar både
sociala, ekologiska och rekreativa värden.

TRAPPHUS

Levande bottenvåningar som
aktiverar de offentliga rummen

Situationsplan 1:400
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Båda husens bottenvåningar har
en rejäl höjd och mot gatan vetter
många entréer till lokaler, trapphus
och mot gränden även bostäder.

Gårdens mitt samnyttjas mellan förskolan och
de boende, men en zon längs husfasaderna
fredas för de boende alla tider på dygnet.
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PLATSENS SJÄL
När stadskärnan växer mot havet och möter Varbergs
pärlor tar vi avstamp i fästningens bastanta uttryck,
kallbadhusets sirliga gestalt och hamnens råhet för
att finna de nya husens gestaltning. Vi vill skapa
kontinuitet mellan dåtidens miljöer och framtidens
goda liv vid havet.

BYGGNADERNAS KVALITETER
De båda husen ges fasad i rött tegel respektive röd
puts, båda med tegeltak. Materialbehandlingen
syftar till att stärka de två husen som gestalter
samtidigt som de harmonierar sinsemellan och med
den historiska kontexten.

KVARTERET MED AKTIVA FASADER
De nya byggnadsvolymerna formas för att möta havet
och ge stadskänsla åt kajsstråket. Variation skapas
genom att förslagets båda hus delas upp i en lågdel och
ett karaktäristiskt torn som markerar kvarterets hörn.

Detaljerna är omsorgsfullt utformade för att
ytterligare stärka de båda husens originalitet. En
livförskjutning i murverket kring fönstren förstärker
känslan av tyngd hos tegelhuset, medan putshusets
snedställda smygar släpper in ljuset ger volymen en
känsla av lätthet.

Mot kajen är bottenvåningarna öppna och innehållet
spiller ut. Trapphusentréer och lokalentréer varvas
om vartannat. På hörnet ligger en generös lokal och
mot gränden är huslivet indraget för att möta staden
med variation och på ett respektfullt sätt forma mötet
mellan det och det offentliga

DEN GRÖNA KVARTERSGÅRDEN
Bebyggelsens skydd möjliggör en upplevelserik
gård gestaltad som ett böljande landskap som
formar platser för samvaro, förskolelek och
rekreation. Den delvis öppna dagvattenhanteringen
kompletterar det gröna med vatteninslag.
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Sektion genom kvarteret 1:400
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EKONOMISK HÅLLBARHET
Genom de blandade lägenhetsstorlekarna uppstår
naturligt varierade boendekostnader inom huset,
även för bostadsrätter. Smarta tekniklösningar som
rörelse- och ljussensorer tillsammans med teknik
för individuell mätning av elförbrukning etc kopplar
för de boende samman den ekonomiska aspekten
med den ekologiska. Den generösa gården och de
gemensamma ytorna för återvinning uppmanar till en
livsstil präglad av cirkulär ekonomi.
SOCIAL HÅLLBARHET
Blandade lägenhetsstorlekar ger plats för olika typer
av hushåll och familjekonstellationer och är en självklar
del i en stad för alla. Gemensam lokal och takterass
för aktivitet för samvaro de boende emellan ger plats
för en hållbar och aktiv livsstil. Gemensamma
ytor och verktyg för cykelfix bidrar till känsla av
gemenskap och gör det lätt att leva hållbart. Volymerna
är utformade för att ge god tillgång till dagsljus på
gården, där de boende kan mötas över alla åldrar
bygga en vi-känsla. Den höga bottenvåningen
och flexibla stommen innebär en robusthet inför
förändring av byggnadernas program över tid.

INNOVATION
För att kunna möta framtidens önskemål och behov
måste vi våga tänka kreativt, tvärdisciplinärt och
visionärt. Att vara öppen för att förändring sker
snabbt, inte minst den tekniska utvecklingen.
Vi på Serneke har god erfarenhet av framgångsrika
samarbeten med fokus på innovation och
miljöteknik. Nedan listar vi några av de erfarenheter
vi vill ta med oss in i utvecklingen av Västerport
Erfarenheter av innovation:
Förnybar energi och en enklare vardag, BRF Solkvarteret, Malmö
I Malmö utvecklar vi i detta projekt tillsammans med E.ON ett
hållbarhetshus där all kraft genereras i bostadshuset. Projektet
är kopplat till ett forskningsprojekt syftande till att hitta synergier
inom byggnadens tekniska system. Solceller skapar energi som
lagras i batterier, hissars energi tillvaratas, elbilpooler och smart
avfallshantering tillsammans med en plattform för bokning av
gemensamma resurser som verktyg och cykelverkstad gör det
enkelt att leva hållbart.
Digital information, Karlastaden, Göteborg
I Karlastaden använder vi den senaste digitala tekniken
och hur framtida IoT lösningar kan nyttjas för att möjliggöra
underlag för förvaltning, drift och underhåll samt underlätta för
boende och verksamma i området. Modellen ska vara möjlig att
gradvis skala upp allt eftersom stadsdelen växer fram och nya
affärsinnovationer skapas. En hög grad av instrumentering med
olika sensorer och styranordningar med en gemensam digital
tjänsteplattform skapar förutsättningar för en hållbar stadsdel.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
För att sträva mot en fossilfri byggarbetsplats ställer
vi höga krav vid upphandlingar av leverantörer och
Ökad social hållbarhet, Brunnshög, Lund
speditörer, och vi följer kontinuerligt upp dessa krav. Vi
I vårt projekt i Lund, Brunnshög, arbetar vi med ett
kommer att verka för samordning av transportlösningar
Vinnovaprojekt ”Bridge the Gaps”, vars mål är att utveckla
verktyg för ökad social hållbarhet. Här tittar vi på hur kan vi arbeta
sista biten från gemensam samlastningscentral.
LILLA TORGET
LILLA TORGETmed platsbyggnad i ett tidigt för att skapa värden och stärka
Hållbarhetsprogrammet och Miljöbyggnad
3.0 kommer
detta. Framtidens boende ska vara flexibelt, inkluderande och
att tillämpas i vår strävan efter resurseffektiva
bidra till gemenskap. I projektet tillförs sociala funktioner som
byggnader och hållbara materialval och vi kommer
odlingsterrasser, co-working och gemensamhetslokaler som
uppmuntrar till delningsekonomier mellan de boende.
att verka för upphandling av klimatsmarta fordon
och logistiksystem tillsammans med de andra
Vi ser mycket positivt på möjlighet till samarbeten i
byggaktörerna under byggtiden. Vi kommer att utse en
Västerport på liknande sätt, gärna med inriktning mot
miljöansvarig med goda kunskaper om LCA och LCC
tekniska innovationer, mobilitet och hälsa.
(livscykelanalyser). De gemensamma ytorna för cykel
och samvaro ges en värdig utformning syftande till att
göra det enkelt att leva bilfritt.

Den gemensamma takterassen, med tillhörande
gemensamhetslokal är vänd mot söder, och blir
en social mötesplats för de boende.

Gemensamhetslokal + terrass

Gårdsfasad mot sydöst 1:400

Kungsbalkong

Fasad mot kajen 1:400

Generösa öppningarger aktiv bottenvåning

Mot gården föreslås fasaderna utföras med
samma röda puts som mot gatan. Detta blir
en vacker fond för gårdens rikliga grönska.

Gavelspetsen på putshuset torn kläs i skärmtegel
i en blinkning till Varbergs fästning

Gårdsfasad mot nordväst 1:400

En vacker, robust och lokalt förankrad materialpalett

Taket och en del av tornets gavel på
putshuset föreslås utföras med skärmtegel, ett samtida sätt att applicera ett
klassiskt material. Materialet kommer
igen i sockeln, där samma sten sätts i
bruk och bildar en robust sparksockel.
kajstråk

lokal

trapphusentré

uteplatser indragna från gatan

Fasad mot gränden 1:200
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(lott 7)
Fasader mot gården

En levande putsyta i en tegelröd nyans
hämtad från fästningen som skiftar med
ljusets färg och vinkel får hörnhusets
skulpturala form att framträda. De snedställda fönstersmygarnas facetter får ett
varmrött liv i släpljus.

Tegelhusets murverk utförs med en
schatterad sten i danskt normalformat
som med sina röda färger och ljusa fog
förstärker känslan av robusthet och
harmonierar väl med putshuset.

Gemensam takterrass
för social samvaro

Dagvattenhantering som blir
en del av den sociala miljön

Solceller på sydvästvända tak för
integrerad elproduktion

Våra miljöer för källsortering kompletterar sopsugen med fler fraktioner.

Grön mobilitet - vi vill göra det lätt att
leva hållbart!

Kungsbalkongen ovanpå hörnhusets generösa lokal täpper till gränden och
bildar därigenom goda vindförhållanden. Lokalen ges generösa, öppningsbara
partier som suddar ut gränsen mellan ute och inne. De franska balkongerna
tillåter de boende att sätta prägel på byggnadens gestalt.
Fasadutsnitt
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Lokaler aktiverar kajen och gör
stråket till en levande plats.

Axonometri

Byggnadens entréplan tätar till gattet
mot gränden och bildar balkong ovan.
De boendes odlingar gör gaturummet
upplevelserikt.

Mot gränden vetter ett par bostäder
med dubbel takhöjd och uteplats,
vilket berikar upplevelsen av gaturummet.
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Vi på Serneke är vana vid att
jobba med många olika typer
av stomsystem. För Västerport
har vi tittat på ett stomsystem
med skalväggar och plattbärlag.
Skalväggen består av två
färdigarmerade betongskivor,
sammanbundna med ingjutna
armeringsstegar. Kombinerat med
ett plattbärlag så ger detta möjlighet
att gjuta samman stommen i en följd
vilket blir tids- och kostnadseffektivt.
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Solstudier

Ytsammanställning

Bebyggelsevolymen har planerats för god tillgång till dagsljus på gården, med lägre volymer i sydväst.

BTA:			
Varav lokaler:		

Vårdagjämning, 12:00

Vårdagjämning, 14:00
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Grönytefaktor
ca 4000 m2
ca 545 m2

Antal lgh:
Trapphus 8.1:

Trapphus 8.2:

Ca 5 st. lokaler i bottenvåningen
varav två kan utformas som bokaler.
Gemensam takterrass i trapphus
8.2.

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok

De 95 cykelplatser som lägenhetsfördelningen ger placeras i väderskyddade cykelrum, på gården och i
portiken.

Totalt: 21 st.

3 st.
8 st.
5 st.
5 st.

4 st.
9 st.
4 st.

Totalt: 17 st.

Totalt antal lgh lott 8:
Vårdagjämning, 10:00

10

ca 38 st.

Överslagsberäkningar på byggnadernas
och gårdens grönytefaktor har gjorts,
och tack vare avsaknaden av underjordiskt garage tillsammans med de generösa planteringarna finns mycket goda
möjligheter att uppnå GYF 0,6.

