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SITUATIONSMODELL

EN VARVSBYGGNAD
på Beckholmen i Stockholm menad att möjliggöra ett fungerande varv och maximera dess kapacitet.  
Ett projekt format av varvsverksamheten med dess krav och  ett försök att låta funktionen skapa arkitektoniska 
värden istället för att skapa arkitektur åt funktionen. 

Byggnaden består av en platå i betong ovanpå vilken mindre fartyg, exempelvis sightseeingbåtar, kan placeras 
genom att de lyfts upp med varvets lyftkran. Betongplatån medför en ökning i yta att ställa fartyg på vilket 
medför ökad kapacitet för varvet. Vägen upp på betongplatån går antingen via en ramp anpassad för bilar och 
mindre maskiner att köra på eller via någon av de tre trapporna alternativt hissen.

Betongplatån bärs upp av tre stycken pelarrader och i den östra av de två korridorer som dessa skapar är en 
fristående byggnad med verkstäder placerad. 
Byggnaden med verkstäderna är uppdelad i två olika takhöjder. Detta för att tillhandahålla två olika krokhöjder 
på traverssystemet, där den lägre delen har en krokhöjd på 5 m och den högre en krokhöjd på 10 m. Båda 
delarnas traverssystem består av genomgående traversbalkar, vilket gör det möjligt att ändra rumsindelningen 
vid eventuella ändringar i verksamheten. Bredvid betongplatån är en skrovhall och ett förråd placerade. Även 
skrovhallen har den en travers med en krokhöjd på 20 m. Skrovhallen, förrådet samt verkstadsbyggnaden har 
alla en stålstomme och inner- samt ytterväggar i profilerad plåt. Även trappor och räcken är utförda i stål.

Ovanpå betongplatån finns en portalkran att använda vid arbetet med fartygen som är placerade där. Ett hål 
i betongplatån gör det möjligt att lyfta ned saker ifrån platån med portalkranen och plocka upp dem med 
traversen som  löper längs med betongsplatåns västra korridor. Den västra av de två korridorer som pelarrad-
erna skapar förblir utomhus men utgör en regnskyddad väg mellan skrovhall och verkstäder. Korridoren kan 
användas för transporter, som arbetsplats utomhus i och med dess travers, till förvaring av material samt som 
parkering för personbilar och andra maskiner. 
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1.   FÖRRÅD
2.   SKROVHALL
3.   UTOMHUSKORRIDOR
4.   MILJÖSTATION efter
5.   MILJÖSTATION före
6.   BLÄSTRING
7.   MÅLNING 
8.   DRIFT OCH UNDERHÅLL
9.   RÖR
10. ALUMINIUM
11. EL
12. MASKINBEARBETNING
13. MASKINMONTAGE
14.PLÅTBEARBETNING
15. PLÅTMONTAGE
16. PERSONALRUM

17. FLÄKTRUM verkstäder
18. FLÄKTRUM skrovhall
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VY MOT ÖST

VY MOT VÄST
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VY MOT SÖDER

VY MOT NORR
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SEKTION D-D
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ARMERAD BETONG

 STÅLBALK, snedskuren HEA Profil

SPRÄNGSTEN

ISOLERING

TÄTSKIKT

ARMERAD BETONG

PROFILERAD PLÅT

 STÅLPELARE HEA Profil

ISOLERING

SEKTION A-A

SEKTIONSPERSPEKTIV
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