VY 1 KAJEN
Gestaltning enligt
utvärderingsparametrar
PLATSENS SJÄL
Stad över tid
Byggnaden står som en fyr i hamnen med en
fot i historien och en i framtiden. Det röda stålet
i fasad påminner om hamnens kultur med
lastkranar, båtskrov och containrar och den
röda kulören har en stark koppling till stadens
bebyggelse. Tullhuset, som inte ligger långt
ifrån, har röda tegeldetaljer och rött plåttak.
Den putsade bebyggelsen på fästningens topp
har den röda kulören och i staden finner man
den bl.a. på stationshuset samt det välkända
hotell Gästis.
Platsens kvaliteter
Platsens vackra utsikt har tagits tillvara i
arkitekturen dels genom en högdel vänd mot
norr, som reser sig som en fyr ut mot havet.
Generösa terrasser på byggnadens utskjutande
bjälklag ger också fina utblickar. Likaså har
taklandskapets utnyttjats till gemensamma
däck med utsiktsposter mot stad och hav.

Volymer

På entréplanet har en arkad skapats som ger
spännande entréer samt skydd åt kajstråkets
flanörer vid regn och vind.

KVARTER MED AKTIVA FASADER

Fartyg

Mötet med staden
Entréplanets arkad skapar inte bara ett
skyddande stråk en vindpinad dag, utan binder
även samman byggnaden med kajstråket och
hamntorget genom att erbjuda fina inblickar
till entréplanets verksamheter samt kvarterets
gröna gård.

Staden

Originalitet
Projektets arkitektoniska kvaliteter är hämtade
från klassiska element som hör havet och
hamnen till. Byggnaden står som en röd fyr
på land och guidar dig längs med Västerports
kajstråk. Fartygens vajrar och vackra relingar
har överförts till att bli fina detaljer i fasad.
Terrassernas träklädda golv samt tak är
inspirerade av fartygen däck och materialet
stål känns igen från hamnen, fartygen och
fyren.

Utsikt

Grönska
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Hamnen

Allmän plats
FYR

Landskap
Inom det slutna kvartersrummet skapas en vindskyddad och
vilsam oas, som kontrasterar mot det livliga kajstråket. Gårdens
grönska syns från omgivande gator genom glasade partier och
portaler. På taken öppnar sig vyer över hav och stad. Här görs
platser för de boende med tre terrasser som erbjuder olika
aktiviteter baserat på läge och klimat.
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Situationsplan 1:400
Förklaringar:

1. Restaurang
2. Soldäck
3. Sällskapsdäck
4. Odlingsdäck
5. Växthus

6. Odlingsyta
7. Dagvattenhantering
8. Kullar i gräsyta
9. Gångyta
10.Trädäck

Byggnadens volym
Byggnaden har brutits upp i tre volymer. I norr en skyddande högdel om sju
våningar med panoramautsikt mot hav och stad som skyddar innergården mot
hårda vindar. I väst är en lägre volym placerad om tre våningar. På byggnadens
tak finns även här en takterrass som erbjuder yta för samvaro. I söder reser sig
den tredje volymen med fem våningar och takterrass med odling.
Att respektera sin omgivning
Förslaget vill dels påminna om platsens historia genom att återknyta till
detaljer och material som påminner om platsens ursprung, men också knyta
an till det nya området i Västerport. Byggnadens utformning har inspirerats av
hamnens material och fartygens detaljer som vajrar och trädäck. Bottenplanets
utformning med arkaden knyter an till det nya kajstråket och vidare koppling
mot hamntorg och Varbergs stadskärna.

11. Pergola
12. Grillplats
13. Sittplats
14. Lek / Träning
15. Cykelparkering med sedumtak
16. Portik

17. Sopsug
18. Träd
19. Solbäddar
20. Sedumplanterade kullar
21. Trampstenar
22.Trappuppgång Terrass, sedumtak

BYGGNADENS KVALITETER

Materialbehandling
Stål, som fasadmaterial, är ett slitstarkt material som klarar väder och vind.
Terrassernas insida av trä ger en behaglig kontrast till stålet samt ger goda
akustiska kvaliteter.
Omsorg i detaljer
Byggnaden har detaljering både i den stora och lilla skalan. Terrasser har
försetts med olika typer av avskärmning såsom planteringslådor eller täta
vajersystem. Balkarna som markerar bjälklagen är I-balkar och dess vinklade
profil ger fasaden en fin detaljering och skuggverkan. Byggnadens vajersystem
adderar ännu ett lager av detaljer med fina infästningar i fasaden.
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Ändamålsenlighet och funktion
För att skapa effektiva planlösningar har byggnadens
funktioner som tillhör bostäderna placerats i entréplanet
invid trapphusen. Uthyrbar yta har koncentrats till
byggnadens hörnläge samt norra fasad som ligger
parallellt med kajstråket. Denna yta är flexibel och kan
antingen hyras ut till en större verksamhet eller flera små.
Lägenheter har utformats så att samtliga har utsikt mot
hav, samt att majoriteten är genomgående.
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Bottenvåningarna
Längs med kajstråket i norr och i hörnläget mot väst
har byggnadens restaurang,Magasinet placerats. Från
restaurangen har man fin utsikt över hav och kaj. Ut
mot fasaden i väst finns bostädernas entréer med
genomgående trapphus som ger fina inblickar mot
den lummiga innergården. Mot västfasaden har även
bostädernas cykelrum placerats med uppglasade ytor
och entréer mot stråket i väst. Dessa kompletteras med
cykelcafé med sittplatser och utrymme för verkstadsyta.
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VY 2 SÄLLSKAPSDÄCK

SOCIAL HÅLLBARHET

Solklart
För att möjliggöra många soltimmar på den lummiga innergården har
byggnadens lägre volym placerats i väster. Gemensamma takterrasser har
placerats på samtliga tak för att maximera goda solytor för de boende.
Förutsättningar för en hållbar livsstil
För att uppmuntra till hållbar mobilitet finns väl tilltagna cykelrum i
entréplan med lätt access från trapphus och från kajstråk. Här finns goda
parkeringsmöjligheter, verkstadsdel med låneverktyg och möjlighet att ladda
sin elcykel. Huset erbjuder även en elcykel -och lådcykelpool som gör det möjligt
att låta bilen stå.

Lägenheterna är utrustade med goda förutsättningar för källsortering och
med vidare återvinning i byggnadens miljörum samt kvarterets sopsugar.
Stad för alla
Gården är utrustad med grillplatser, lekytor samt lummiga delar för rekreation.
I bottenplan finns också det gemensamma cykelcaféet där de boende kan
mötas. På taken finns tre olika terrasser med både plats för odling, gemenskap
och aktivitet.

SOLDÄCK + 27,0 m

ODLINGSDÄCK +20,6 m
DÄCK 7 + 23,4 m

SÄLLSKAPSDÄCK + 14,2 m

DÄCK 6 + 20,2 m

DÄCK 5 + 17,0 m

DÄCK 4 + 13,8 m

DÄCK 3 + 10,6 m

DÄCK 2 +7,4 m

ENTRÉDÄCK +3,0 m

Sektion AA´1:200
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KAJSTRÅK +2,3 m
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Principsnitt Fasad 1:25
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3. Vindduk
4. Luftspalt
5.Fasadbeklädnad
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-Mellanbjälklag
6. Parkett
7. 2x Golvgips
8. Golvspånskiva
9. Uppstolpat golv
10. Isolering
11. Kl-trä

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Hållbara materialval
För att säkerställa att hållbara material används
har byggnaden miljömärkningen Svanen.
Vi har valt att främst arbeta med trä och stål.
Både stomme och den inre fasaden består av trä.
Stommen är av massivträ medan fasaden kläs med
infärgad stående slät panel.
Den yttre fasaden är av återvunnet stål som klarar
det tuffa klimatet och skyddar den inre träfasaden.
Resurseffektiva byggnader
Byggnaden är utformad efter avfallshierarkin med
så få material som möjligt. Stommen av trä, är
ett lätt material att återvinna och demontera.
Återvunnet stål, som ytterfasaden består av, har
med ny teknik ett betydligt lägre koldioxidutsläpp
än nyproducerat stål.
En effektiv planlösning har utformats, där placering
av trapphus har studerats extra för att ge goda
kommunikationer till gemensamma ytor samt att
ge yteffektiva lägenheter.
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-Terrass
12. Trall
13. Kil av trä
14. Tätkikt
15. Råspont
16. Kil av trä
17. Stålbalk
18. Trall

VY 4 SÄLLSKAPSDÄCK

Invånarna ska kunna leva bilfritt
För att skapa ett bilfritt boende finns en lådcykel - och
elcykelpool i byggnaden. Bostadsrättsföreningen
erbjuder även en bilpool.

i Västerport. Punkterna är; 3 Good health,
7 Renewable energy, 11 Sustainable cities and
communities och 15 Life and land.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Smarta hem och byggnader
Byggnaden ska uppmuntra till en hållbar livsstil.
I boendet ingår medlemskap i cykel-och bilpool,
vilket ger möjlighet att leva ett liv utan egen bil.
Lägenheterna ska vara utrustade med teknik som
visar energiförbrukning och på det viset påminner
de boende om att hushålla med energiresurser.
Gemensamma ytor ska vara utrustade med
rörelsestyrd belysning.
INNOVATION
The global Goals:
FASAD NORDVÄST
I de mål som nu har författats
till Agenda 30 finns
INNERGÅRD
17 punkter inom det vida begreppet hållbarhet.
Vi har plockat ut ett antal punkter som vi ser viktiga
att arbeta vidare med och som kan implementeras
Fasad Nordväst 1:400

Smart City Sweden: En plattform som för
aktörer samman
För att bygga smarta och hållbara städer måste
många olika processer och funktioner harmoniera
med varandra. Smart City Sweden har detta som
sitt arbetsfält – att koppla samman relevanta
kompetenser för att skapa hållbara förutsättningar
inom bl.a. luftkvalitet, bioenergi, smart mobility,
avfallshantering, energi och vatten. Dessa eller
liknande verktyg kan användas för att utveckla
Västerport.

Sektion BB´ 1:400

SOLDÄCK + 27,0 m

SOLDÄCK + 27,0 m

DÄCK 7 + 23,4 m

DÄCK 7 + 23,4 m

DÄCK 6 + 20,2 m

ODLINGSDÄCK +20,6 m
DÄCK 6 + 20,2 m

DÄCK 5 + 17,0 m

DÄCK 5 + 17,0 m

DÄCK 4 + 13,8 m

DÄCK 4 + 13,8 m

DÄCK 3 + 10,6 m

DÄCK 3 + 10,6 m

DÄCK 2 +7,4 m

DÄCK 2 +7,4 m

ENTRÉDÄCK +3,0 m

ENTRÉDÄCK +3,0 m

KAJSTRÅK + 2,3 m

KAJSTRÅK + 2,3 m
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VY 3 GEMENSAM GÅRD
Soldäck
Soldäcket är gassigt och öppet. En
saltäng med örter och bärande buskar
ger mat åt insekter och fåglar, och
låga kullar med kustvegetation agerar
vindskydd utan att skymma utsikten.
Här finns plats för träning, solbad och
lek.
Sällskapsdäck
I skydd mellan fasaderna skapas lä
och en vacker vy mot fästningen.
Planteringslådor med låga träd
och klätterväxter på vajrar utgör
avskärmning mellan vad som är privat
och gemensamt. En plats för kalas,
avkoppling, och solbad .
Odlingsdäck
I full södersol lämpar sig denna terrass
bra för odling. Här finns ett växthus
som blir en samlingsplats för odling
och middagar, samt ger möjlighet till

att vistas och njuta av utsikten i även
under vintern.
KVARTERSGÅRD; Ett skepp kommer
lastat.
Gröna och blå värden
Gården är ett böljande grönt
kullandskap som blinkar åt fästningens
grässlänter. Ur marken höjer sig
vertikala träramar som minner om
formen på hitfraktade lådor från
världens hörn. Grönskan består av en
mix av inhemska arter och exoter, fröer
som kommit med lasten och slagit
rot i gårdens skyddande mikroklimat.
Växtmaterialet ger bästa möjlighet
för djur att hitta mat över året, och
arter väljs som gynnar fåglar och
pollinatörer.
Öppen dagvattenhantering gestaltas
i form av planterade sänkor.
Överskottsvattnet
som
samlas

tillfälligt har värden för djur, växter och
som lekmöjlighet. Regnvatten från
taken tas tillvara för bevattning av
gårdens planteringar, via reservoarer
som ansluter till stuprören.
Gestaltad funktion
Trästrukturerna utgör ett flexibelt
modulsystem; de bildar grönskande
pergolor och växtskärmar som skapar
mindre rum i det stora. De inhyser
cykelparkering
under
sedumtak,
samt bildar lekstrukturer där rep,
klätternät, hängmattor och solsegel
ger möjlighet till både utmaning och
avkoppling.
Gårdsgemenskap
Gården och terrassernas ytor har
medvetet gestaltats flexibla, så att
rum för aktiviteter kan anpassas av
de boende efter behov. Flyttbara
möbler och strukturer som lätt kan
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skifta funktion gör det möjligt att
samlas i större eller mindre sällskap.
Att ta med sig middagen ut, dricka
morgonkaffet i solen, ordna kalas eller
ha egentid ska vara möjligt även om
man är många.

Tillgängliggöra

Umgås

Vila

Samtala

Avskärma

Odla

Parkera

Gunga

Klättra
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