


RE/CYKEL
Re/Cykel ligger i början av Diagonalen, stadskvarterens 
viktigaste stråk. Byggnaden är en ståtlig markör som 
bjuder in besökare som anländer till Varbergs nya 
centralstation och ramar tillsammans med det nya 
hotellet in vyn mot fästningen. Denna stadsmässiga 
volym har ett tydligt gavelmotiv med en uppglasad 
sockelvåning där verksamheter erbjuds bra skyltläge. 

Utmed Diagonalen anpassar sig Re/Cykel med 
bibehållen identitet till en lägre profil som sträcker sig 
i gatans riktning. Sågtandstaket ger tillsammans med 
fasadens indelning en rytm och stark karaktär som 
påminner om industribyggnadens rationalitet. Mötet 
mellan de två byggnadernas volymer blir geometriskt 
intressant och ger en spännande taksiluett. Taken och 
delar av fasaderna har solpaneler i gynnsamma 
lägen och bekläs annars med sedum.

Längs med Diagonalen och Östra Hamnvägen 
har Re/Cykel en arkad med sittytor i bra 
solläge. Arkaden ger också väderskydd vid 
de uppglasade cykelrummens entréer och 
trapphuset. Byggnaden präglas i sin helhet av 
en gedigen materialitet med goda möjligheter 
att återanvända byggnadsmaterial. Det ger en 
patina som också hjälper byggnaden att åldras 
med värdighet och bli en integrerad del i både 
den nya stadsdelen och Varberg som helhet.
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Eftermiddagssolen 
når balkongerna mot 
innergården redan under 
våren vilket innebär att 
byggnadens båda sidor har 
tillgång till direkt solljus.

In på hösten har loftgången 
fortsatt god tillgång till direkt 
solljus och blir ett kvalitativt, 
användbart utrymme.

INNERGÅRD SITUATION

ETT LÄGE MED POTENTIAL

DAMM/VATTENSPEGEL
Gårdens mittpunkt och hjärta. 
Här tydliggörs det blå kretsloppet 
med insamling och fördröjning av 
dagvatten. Vattnet speglar dagsljus 
och kan användas till bevattning och 
lek. 

GÅNGSTRÅK
Återvunna och gedigna träbalkar 
samsas med kompakterat smågrus 
för att bilda tillgängliga och mysiga 
gångstråk genom innergårdens lager. 
Det största stråket delas in i mindre 
zoner tack vare aktivitetsytornas 
placering. 

ÄNGSMARK
Ängsmark istället för gräsmatta bidrar 
till den biologiska mångfalden och 
består av växter som trivs i Varbergs 
klimatzon. Blommorna i blandningen 
attraherar pollinerare, vilket skapar 
synergieffekter med odlingsområdet. 
Första steget i dagvattnets rening.

ODLING
Både odling i lådor och djupare 
odlingsbäddar möjliggör 
permakultur. Bevattning från 
synliga dagvattenfållor och dammen 
ger växterna bättre förutsättningar 
under bevattningsförbud. 

REGNVÄXTER/VATTENBUFFER
Intill dammen blandas en djupare 
stenbädd med regn- och torktåliga 
växter som renar regnvatten 
och agerar dagvattenbuffer. 
Översvämningsrisk vid skyfall 
minskas och vattnet i dammen mår 
bättre. 

LEK & MÖTEN

Naturliga material och organiska 
former bildar inbjudande och livfulla 
lek- och mötesplatser. Distribuerade 
i hörnen skapar de tillsammans med 
större träd flera rumsligheter.

Med sitt centrala läge är det lätt för de boende 
i Re/Cykel att röra sig inom stan på ett hållbart 
sätt, antingen till fots eller med cykel. Läget intill 
centralstationen gör det också bekvämt att resa inom 
kommunen och regionen.

Torvt
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LAGER
Innergården präglas av dess jämlika layout, tydliga 
lager och en spännande mittpunkt. Detta blir extra 
viktigt i och med dess begränsade yta och det täta 
förhållandet till de tre omgivande huskropparna. 
Boende i Re/Cykel når innergården direkt via 
trapphuset och rejäla passager skapas mellan 
huskropparna för att ge tillgång även direkt från 

gata till den upphöjda gården. Gröna och blå värden vävs 
samman med odling, plantering, ängsmark och en central 
damm för vattenuppsamling som ger synergieffekter. 
Med ytor för lek och sociala mötesplatser blir 
innergården en aktiv plats för alla boende i kvarteret. 
Cirka 51% av tomtytan beräknas i förslaget bli bebyggd, 
vilket ger en grönytefaktor på 0,6.



Re/Cykel har en tydlig skillnad mellan publika och privata ytor. Husets 
sockelvåning har publika och delade ytor för de boende. Planet ligger i 
gatunivå vilket gör det lätt för boende att rulla in och ut med sina cyklar 
samtidigt som det förstärker husets urbana karaktär. Kvarterets gård 
är upphöjd från gatunivån och får på så sätt en mer privat känsla. Alla 
lägenheter har tillgång till både den delade loftgången och en privat 
balkong eller uteplats. Det gör att man som boende kan njuta av såväl 
förmiddags- som eftermiddagssol. Husets takform flirtar med Varbergs 
industrihistoria samtidigt som det skapar goda förutsättningar för 
elproduktion.

Loftgången blir en yta med 
många kvaliteter. Det är en 
väderskyddad zon mellan 
inne och ute, mellan det 
privata och offentliga. 
Den är inglasad med 
återanvända fönster och har 
betongglas infällt i bjälklaget 
för att släppa in mer ljus 
och förstärka den öppna 
känslan. Här kan de boende 
möta sina grannar, odla i 
växthusliknande miljö, och 
njuta av en kaffe i morgon- 
och förmiddagssolen. En 
cykelnisch med integrerat 
cykellås innebär en privat, 
säker parkering för cykeln.

Längs diagonalen blir arkaden 
en dynamisk plats mellan 
byggnad och gata med 
sittplatser, växtlådor och en 
väderskyddad entrésituation 
till cykelrum och trapphus. 
Stora och tydligt markerade 
dörrar gör det enkelt att cykla 
rakt in i huset med lastcykeln 
efter shoppingrundan. 

Vattenspegeln på innergården 
synliggör uppsamlingen av 
regnvatten och fungerar som 
buffertzon vid extremväder. 
Vid skyfall underlättas 
dagvattenhanteringen i 
området och vid torka finns 
här vatten för bevattning av 
växtligheten på tomten.

Cykelrummen är strategisk placerade mot 
arkaden för att vara lättillgängliga och göra 
det enkelt och bekvämt att välja cykeln 
i vardagen. Den tilltagna takhöjden ger 
möjlighet för cykelställ i två våningar.

Samtliga lägenheter i Re/Cykel 
är genomgångslägenheter med 
fönster i minst två väderstreck. 
Kvällssolen kan avnjutas på 
balkongen och under dagen 
kan man slå upp ett fönster 
mot loftgången för att få direkt 
solljus.

Ytor för teknik, förråd och sopsug 
ryms under den upphöjda innergården. 
Sopnedkasten kommer boende enkelt åt 
från gården.

På tak- och fasadytor i bra lägen placeras solceller som 
blir synliga och integrerade delar av arkitekturen. I 
bottenvåningen ryms batterier för att lagra solenergin 
och försörja byggnaden vid konsumtionstoppar.

LOFTGÅNGEN

ARKADEN

REGNVATTENUPPSAMLING

CYKLAR I CENTRUM

GENOMGÅNGSLÄGENHETER

TEKNIK/FÖRRÅD/SOPSUG

SOLCELLER

SEKTION - ZONER & SYSTEM



PLANER

På typplanet ryms 9 lägenheter, från 1rok till 3rok. På 
plan 2 avviker typlösningen något i och med passagen till 
innergården, vilket ger utrymme för en större lägenhetstyp 
med 4rok på denna våning. De två övre planen ingår 
endast i den högre byggnadsvolymen och har tre 
lägenheter per våning med två 2rok samt en 3rok.

Möjlighet till loft under 
sågtandstaket.

Här ryms lokaler, cykelrum med access direkt från gata, rum för leverans av mat och paket till 
boende, en gemensam cykelverkstad, bytesrum och teknikrum. Lokalen ligger med bästa skyltläge 
på hörnet och är avsedd för en verksamhet med cykeltema, exempelvis en cykelbutik. Cykelrummen 
är flexibla ytor som om behov förändras över tid, kan programmeras om till exempelvis lokaler.

BTA - 3421 m2

OPA (Loftgång och arkad) - 465 m2

BYA - 861 m2

BOSTADSVÅNINGARNA

LÄGENHETSFÖRDELNING

LOFTGÅNG

YTOR

ENTRÉPLAN

TYPPLAN 1:200

Cykelnisch med inbyggt låsSittyta
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1ROK
33 m2
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48 m2
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48 m2

2ROK + LOFT
48 m2 (exkl loft)
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48 m2
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3ROK
75 m2
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Leveranser till hemmet kan ske även om 
man som boende i Re/Cykel inte är hemma. 
Med ett kylrum i anslutning till lobbyn kan 
till exempel matvaror levereras när som 
helst under dagen, och hämtas upp när det 
passar den boende. Leveransboxar fyller en 
liknande funktion för paket. Båda lösningarna 
minskar behovet för korta resor med bil. För 
att underlätta resor med lokaltrafik finns 
en skärm i entréen som visar kommande 
avgångar och relevant reseinformation.

Cykeln som det primära färdmedlet premieras 
och underlättas i Re/Cykel. Husets cykelrum 
är placerade direkt mot gata för enkel tillgång. 
Här finns laddplatser för elcyklar, en cykelpool 
för specialcyklar och skåp för hjälm- och 
batteriförvaring. Cykelverkstaden i huset 
delas mellan cykelbutiken och de boende, 
vilket gör det enklare att hålla cykeln i gott 
skicka. Utöver trygg och säker cykelparkering i 
cykelrummen finns ett integrerat lås för cyklar 
uppe på loftgångarna. Lådcyklar kan med 
fördel delas mellan boende och samarbeten 
med närliggande matbutiker för exempelvis 
lådcykel-sponsring ska utredas. Bland de 
boende kan cykelambassadörer utses, de 
hjälper till att främja cyklandet och ansvarar 
för gemensamma cykelutrymmen. Re/Cykel 
uppnår ett p-tal på ca 3,5 platser/lägenhet.

LOBBY

CYKEL

1rok 33 m2 - 4 st
2rok 51 m2 - 6 st
2rok 41 m2 - 6 st
2rok 48 m2 - 18 st
3rok 75 m2 - 6 st
4rok 81 m2 - 1st
Totalt - 41 st

ENTRÉPLAN 1:200

Öppningsbara delar
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FASADER
Fasaderna på Re/Cykel består av gedigna och 
tidsbeständiga material. Återvunnet tegel, 
betongglas och stendetaljer ger kvarteret 
tyngd och ett karakteristiskt uttryck. På nära 
håll märks även en omsorgsfullhet i form av 
återvunna och ommålade fönster som skapar 
dynamik tillsammans med teglets patina. 

Den tydliga siluetten framhävs med hjälp 
av sedum och solceller, som även väcker 
förbipasserandes tankar kring hållbarhet. 
Detaljering och materialbyte vid entrén, den 
uppglasade sockeln och arkaden välkomnar 
boende och besökare både till kvarteret och 
till Varberg.

En rationell och slank struktur gör det enklare att 
använda återvunnet tegel i tydliga förband. Samtidigt 
blir det lätt att pussla ihop återvunna fönster i de 
stora öppningarna. Med ommålning av karmarna får 
fasaden ett modernt och sammanhållet intryck. 

Mot innergården får fasaden 
ett ljusare uttryck, för att skapa  
goda dagsljusförutsättningar 
och en trevlig innergård. 
Huvudkaratären utgörs fortsatt 
av en tydlig återanvändning. 
Men här kan även större 
partier av tegel användas 
och målas för att skapa mer 
sammanhållna ytor.  

FASADUTSNITT MOT GATA

GAVELFASAD MOT NORR
1:400
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FASADUTSNITT MOT GÅRD


