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Båtvarvsbyggnad på Beckholmen
Shipyard building on Beckholmen

  



Situationsplan, 1:2000

Elevation, 1:2000

Det nya båtvarvet på Beckholmen är tänkt att ligga på öns västra 
sida i närhet till den stora dockan. Inuti varvsbyggnaden kommer 
stora båtar kunna repareras året runt. Båtarna lyfts upp ur vattnet 
och förflyttas in i varvets skrovhall med hjälp av en shiplift. För att 
kunna reparera båtarnas olika delar finns ett antal olika verkstäder 
på vardera sida om skrovhallen. Traverser finns i varje hall för att 
kunna förflytta delar mellan dem. Ett förråd och en miljöstation 
finns belägna i ytterligare sidobyggnader.

Mitt förslag på den nya varvsbyggnaden kommer av inspiration 
från klassiska båtvarv och industrihallar. Den är konstruerad av 
pelare som bär traverserna. Diagonala strävor stöttar upp pelarna 
för att ta hand om de stora krafter traverserna skapar. Dessa är 
synliga i fasad och och bryter upp varvets stora volym.

Fasaderna har en klar turkos färg, som en kontrast till de varma 
kulörer som omgivande byggnader har. Det starkt turkosa varvet 
kommer att vara synligt från många olika platser i Stockholm. 
Färgen kommer utav ärgad kopparplåt eller plåt behandlad för att 
uppnå liknande kulör.

De stora portarna är belägna på skrovhallens södra kortsida och 
utgör den fasad som kommer att vara synlig från andra sidan 
vattnet. När dessa öppnas visas den mycket ljusare och varmare 
insidan av varvet. Innerväggarna består utav silverfärgad plåt och 
mässingsdetaljer. Detta för att dagsljuset ska reflekteras på 
insidan och skapa en ljus atmosfär, utan för mycket direkt solljus. 
Plåten önskar jag också ska vara behandlad med något typ av 
ytskikt som bryter ljuset och skapar färgskiftningar. 





Plan 0, 1:400

Sydelevation, 1:400 Västelevation, 1:400

Östelevation, 1:400

Norrelevation, 1:400



Tvärsektion, 1:400

Sektionsperspektiv, 1:200

Längdsektion, 1:400



Plan 1, 1:400 Plan över 0,6 m grid, 1:400 Plan över el, tilluft och frånluft, 1:400



1. Grundplatta i betong

6. Traverser i verkstäderna 7. Takstolar 8. Ventilation och armaturer 9. Stålstruktur för väggar 10. Takåsar

2. Pelare i skrovhallen 3. Travers i skrovhallen 4. Strävor  5. Pelare i versktäderna  



Detalj betongsockel, 1:20.
Betonggrunden går upp och bildar en sockel som
väggstommen vilar på. 

Detalj av pelare i skrovhall, 1:20.
Stålpelarna, som vilar på en betongsockel, fästs i 
grunden. Sockeln är rundad i nederkant där den 
möter betonginnergolvet.  

Detalj skjutdörr i skrovhallen, 1:20.
Dörren hängs i en skena ovanför. Längs hela skenan
fästs lysrörslampor. Lampskärmen i mässing döljer även
skenan. 

Lampskärm i mässing

Lysrörslampa

Tilluft, mässingsgaller

Avloppsgaller

Betongsockel
under stålpelare

Mässingshandtag

Plywooddörr

Mässingsplåt

Plywoodvägg

Skena för skjutdörr

Silverfärgad plåt

Mässingslist

Perspektiv av innervägg i skrovhallen



Detalj fönster, 1:20. 
Stuprännan ovanför fönstren fungerar även som fönsterplåt. 

Planutsnitt, stupröret i fasaden, 1:20.
Stupröret går längs en nisch i fasaden.
Nischen är klädd med falsad plåt, den övriga
fasaden med korrugerad plåt. 

Perspektiv av hängränna och stuprör.

Detalj port, 1:20. Porten skjuts längs en räls 
ingjuten i marken. I överkant rullar hjul längs en skena. 




