
 

 

 

 

 

Johanna Jacobson 
Handledare Lina Broström 
  Anders Berensson 

Examinator Jesús Azpeitia Seron 

Kandidatexamensarbete 

16 maj 2013

 

 

Varv

  



Abstract

Genom att funktionellt och materiellt svara på behovet om en varvsverksamhet på Beckholmen i 
Stockholm har världen och arkitektens skapande uppstått och formulerats. Metoden har varit 
mångsidig och komplex, liksom världen. Narrativet blir enkelt, liksom tanken, då den är klar. 
Arkitektens arbete handlar, åtminstone i detta skede, om att utveckla sin självständighet, 
självmedvetenhet och världsuppfattning.

Den rent organisatoriska uppdelningen av rummet på tomten kunde utföras med hjälp av upp-
ställande och utsorterande av rimliga alternativ med avseende på funktion tills en “bästa lös-
ning” funnes inom den utsatta tid som ansågs vara nödvändig. I detta stadium är arkitekturen ett 
svar på en önskan om en delvis väderskyddad plats att arbeta inom. Men om denna arkitekt ska 
kunna arbeta måste arkitekturen sträva efter att ge tillfredställelse i hela sitt möjliga spann. 
Därmed krävs från arkitektens sida att hon är lyhörd, ödmjuk, modig och läraktig. Inom detta 
projekt har hon närmat sig byggnadskonsten på flera sätt. Hon har tillägnat sig kunskap om 
material och byggteknik, främst stålbyggnad, främst genom studier av böcker och genom att 
titta på befintliga konstruktioner.  Det finns flera sätt att förhålla viljan till materialen, deras 
sätt att reagera på sin omgivning och byggtekniken. Man kan uppställa oemotsägliga lagar, bygga 
en strikt verktygslåda inom vilken man kan lugnt kan sätta ihop delar, eller så kan man tillåta 
känslan att förföras av det obskyra, låta människans vilja vara vild och ostoppbar. Inget av 
alternativen är absoluta och båda kan argumenteras emot, naturligtvis. Men är man medveten om 
sina begränsningar anser jag att man kan rättfärdiga båda handlingarna. I första hand är det 
enklast att acceptera vedertagna konstruktiva och klimatiska principer, att låta grundläggande, 
avgörande idéer som energibesparing och underhållsmöjligheter bejakas av byggnaden. 
De rum som arkitekten visar på genom sina byggnader bör stå i relation till varandra på ett 
sådant sätt att de representerar alla världar (detta bör vara arkitektens ambition). Detta 
tankesätt hjälper mig som arkitekt att utforma rummen, ge dem sin rätta karaktär. Varvsbyg-
gnaden innehåller både centraliserade, sammanbindande, enskilda, upprepande, extroverta och 
introverta rum. Metoden för att hitta hierarkierna mellan rummen är att arbeta med flöden och 
möjliga visuella och rumsliga kopplingar genom ritningar och diagram. Det rum som genom sitt läge 
utgör varvsbyggnadens centrum är ett extrovert rum och genom sin funktion, sina brukare ett 
yttre rum, där utomstående ska knyta verksamheten till andra typer av verksamheter. Med hjälp 
av detta rums olika attribut; ljus, entrésituation, akustik, skala i relation till andra rum och till 
människan, material och färg, kan arkitekten välja att göra besökaren mer eller mindre bety-
delsefull, göra henne större eller mindre i förhållande till verksamheten och rummet, göra henne 
mer eller mindre uppmärksam på olika aspekter av sin egen existens.
Så långt kan man komma med tanken och ordet, och säkert mycket längre. Detta projekt har 
genom sin process hanterat både abstrakta och kroppsliga relationer mellan subjektet och 
världen och kommit fram till egna principer, idén om arkitekturen i detta fall har växt fram under 
projektets gång, tack vare att känslan och tanken hos arkitekten, under betydligt längre tid än 
detta projekts omfattning, börjat ta form och uttryck.

Det skrämmande och det vackra med byggnaderna som byggs är att de alla i och med sin existens 
är rättfärdigade. Det ansvar jag hoppas kunna axla som arkitekt en dag är att förkroppsliga 
subjektets frihet. Nästa steg är att lägga stor vikt vid och utforska kommunikationen i ett tidigt 
skede av handlingen.

Abstract

The creation of the architect and the world has arisen and been formulated through a functional 
and material answer to the need of a shipyard on Beckholmen in Stockholm.                 While the 
method has been complex, similar to the nature of the world, the narrative is always simple, like 
the thought when it is clear. The work of the architect, at any rate in this phase, is all about 
developing her independence, self-knowledge and conception of the world.

The organizational division of the space on the site could be decided by rationally listing several 
alternatives and sorting out the most fitting regarding the inquired function.  Architecture in 
this stage is only an answer to a wish for a weatherproofed place to work in, and the idea would 
be that in answering to that question it would suggest the work being done here to be enough in 
itself, self-righteous. But if his architect should be able to work, architecture must strive to 
satisfy all, within its all-embracing sphere. T be able to do that, the architect must be happy, 
keenly alive, humble, brave and ready to learn. Within this project I have drawn nearer the art of 
architecture in several different modes of procedure. I have acquired knowledge of material and 
building methods, mainly within the area of steel construction, from literature and studies of 
existing structures.
The rooms that the architect shows trough her buildings should relate to each other in such a 
way that they represent all worlds (this should be the ambition of the architect). By finding the 
natural hierarchies in the building, the architect can give them an appropriate character. The 
shipyard building contains centralized, connecting, particular, repeating, extrovert and introvert 
rooms.  With the attributes of a particular room; its relations to other rooms and the whole, its 
openings, light, color, material and scale, the architect can make the user more or less important, 
more or less conscious of different aspects of herself.



1:8000

Den aktuella tomten för den nya varvsbyggnaden är 
belägen på västra delen av Beckholmen i Stockholms 
inlopp.
Platsen är en ö, med en enda bro som tillgängliggör den 
för biltrafik från Djurgården. Byggnaden kommer att 
behöva vara ungefär 25 meter hög och kommer därför 
att utgöra en fysisk voly mav en helt nu skala på denna 
visuellt centrala plats i staden. Från Gamla stan och 
Skeppsbron kommer dess volym antagligen främst att 
rama in vyn mot utloppet mot Östersjön tydligare. 
Fåfängan och den höjd som den liggar på, vidare FInn-
boda och Danvikshemmet utgör en relativt brant kant 
mot vattnet, medan Djurgårdssidan är mer upptrap-
pande på grund av den låga del som Beckholmen utgör. 
Med en stor byggnad på Beckholmen kommer loppet bli 
mer balanserat i någon mening, men också mindre nyan-
serat.
Från Södersidan, stadsgårdskajen, Katarinavägen och 
FJällgatan kommer dess exixstens och skala antagligen 
visuellt minska avståndet till Djurgårdssidan. Man 
kommer att tydligt se byggnadens stora varvsport och 
andra delar som relaterar mer till människornas skala. 
Beckholmen är en förvånandsvärt anonym ö i Stockholm, 
folk känner ofta inte till den, är osäkra på dess läge, 
funktion och utseende, trots att de säkert många gångr 
sett den.. En byggnad här som står som en permanent 
markör för varvsverksamheten, vare sig den är bra 
eller dålig, kommer att ge ön och sjöfartsverksamheten 
en tydligare plats i Stockholmarnas medvetande.  
Kanske kommer man ännu tydligare att känna av världen 
och äventyrslustan bortom skärgården, ända in i Slus-
sen..



Verksamhetens omfattning och ordning

Att staden väljer att satsa på tung industriverksamhet 
så nära bostadsområden i Stockholm och i det expon-
erade läget, beror antagligen både på att någon tror på 
att verksamheten dels kommer att öka i omfattning och 
bli ekonomiskt framgångsrik, dels på att man inte 
kunnat hitta en mer lämplig plats, man talar till oexem-
pel om att vissa fartyg inte har tillstånd att åka bortom 
skärgården för att komma till andra, närliggnade varv. 
Dessutom har ju Beckholmen redan flera stora 
torrdockor, som är en stor tillgång. Men för att tillåta 
sig att göra indudtrin till en del av stadsbilden har man 
säkert en relativt pittoresk syn på denna industri. Man 
vill från stadens sida att byggnaden inte ska bli för 
stor, att den utseendemässigt ska smälta in (imitera) de 
existerande byggnaderna på ön.

Utgångspunkten för detta varv har varit att i alla fall 
till en början inte förutsätta att vare sig hur industrib-
yggnader historiskt sett ut, eller hur man bygger indus-
tribyggnader idag ska inverka på denna nya byggnad. 
Däremot har det funnits en ambition om att byggnaden 
ska vara lämplig för verksamheten, inte hindra den utan 
förutsätt att den kan öka i omfattning,. Efter en analys 
av det givna programmet ansåg jag att det vore bättre 
att försöka utnyttja den begränsade mark och kust som 
tomten erbjöd så effektivt som möjligt, i stället för att, 
som förslaget innebar, lämna en stor del av tomten 
obrukbar. Därmed studerades de olika fordon och reds-
kap som varvet har tänkt att ställla till sitt förfogande 
och de organiserades på ett sådant sätt att de kunde 
utföra sina uppgifter och överlappa varandra på ett 
rimligt sätt. Den stora travel liften, som är en 
förutsättning för att man ska kunna ställa upp båtar 
både  i skrovhallen och på tomten är en stor investering 
och det var viktigt att utnyttja sådana betydande 
redskap ekonomiskt. 



Studiemodeller i situationsmodell 1:400

Genom fysiska modeller och skisser undersöks olika 
attribut hos byggnaden, förutsättningar för olika rum 
som skapas kring den, och i någon mån hur de skulle 
kunna gestaltas.
Denna byggnad har många intressanta och ovanliga 
egenskaper, som stora rum och dörrar och speciella 
förutsättningar med avseende på klimat, ljud, tillgäng-
lighet och brand.



Geometri och rumsliga hierarkier

Resultaten av att organisera verksamheten, med maxi-
mal effektivitet som mål, och med avseende på tomtens 
beränsningar innebär en specifik, konkret lösning på 
byggnadens rumsmått. Denna lösning kan abstraheras  
och förstås som ett mer allmänt system av rumsordnin-
gar.  Genom att analysera dessa enskilda och 
repeterande rums respektive förutsättningar kan man 
sedan komma närmare deras materialitet och gestalt och 
användare.
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