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SIKTLINJER

Varvets storlek och placering i staden skapar visuell kontakt med olika 
platser runt Beckholmen. Denna visuella kommunikation har jag tagit fasta 
på genom att använda siktlinjerna som uppstår för att forma byggnaden.

Situationsplan 
Skala 1:6000

Byggnadsvolymer samlade enligt  
programunderlaget. 

Volymerna släpper från varan-
dra, skapar spännande mellanrum 
och ljussluss. Genvägar mellan 
verkstäderna uppstår.

Byggnadsvolymerna vrider sig. 
Visuell kommunikation uppstår 
med platser runt om i staden.

Byggnadsvolymerna frigör sig 
och vrider sit ytterligare. 
Fler blickpunkter och komplexa 
mellanrum skapas.

Byggnadsvolymerna samlar sig 
något men behåller sina mång-
fasetterade fasader.

PROCESS Volym- och       
programstudie.



Personal-
ingångMiljö-

station

Shiplift

Containrar

Lyftkranens
svängradie

Skevande
huskroppar

Lastbils
svängradie

Bro till
fastlandet

Bilväg
till Varvet

Stiuationsplan
skala 1:1000



De rörliga momentens 
synlighet i fasad.RÖRELSE

Jag fascineras av rörelsen som fi nns i varvets funktion med traverser i tak och tunga föremål som förfl yttas genom rum. 
Dessa rörelsemoment används i utfomandet av byggnaden.

I varje verkstadsdel vänds traversen så att den rörliga traversbalken riktas mot den fasad som vätter mot varvets 
utsida. Traversbalken placeras också i höjd med fönsteröppningen av glasbetong som löper längs samma fasad, så att 
traversens röresle blir diffus men synlig i fasaden mot olika blickpunkter.

PROCESS



Plan Nivå 5
skala 1:300



Plan Nivå 4
skala 1:300



Plan Nivå 3
skala 1:300



Plan Nivå 2
skala 1:300
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Plan Nivå 1
skala 1:300



Fasad syd
skala 1:200 

Fasad nord
skala 1:200 



FASAD

Fasaderna i verkstäderna består av betongramar med dubb-
la skalväggar av tegel som utfyllnad mellan ramarna.

Varje fönsteröppning löper mellan de två i yttersta be-
tongramarna i respektive fasad. Övriga huskroppar har 
plåtfasad. Alla portar är lätta vikväggar av plåt.   

Teglet är av svenskt standardmått och har samma röda färg på 
stenarna men olika färger på fogen, mörkt på den största verk-
stadshallen och ljusare på de lägre delarna.

Nivå 5

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Fasad öst
skala 1:200 



REFERENSER

INBLICKAR

I varje rad av betongglas fi nns en genomsyn-
lig platt lins av slipad polykarbonat som 
skapar effekten av en vidvinkellins. Dessa 
linser befi nner sig i höjd med de tre oli-
ka nivåer som traverserna rör sig på i de 
olika verkstäderna. Genom vidvinkelperspek-
tivet skapas diffusa inblickar i varvet och 
dess rörelsemoment. 

Ryaverket, KUB Arkitekter, 
2006-2010. Funktion synlig 
genom fasad.

The Ogden Museum of Southern 
Art, New Orleans, Concordia 
Architects + Errol Barron/ 
Michael Toups Architects, 
1999.

Fönster i The Ogden Museum 
of Southern Art. 

Ljusgång i Bagsværds kyrka, 
Utzon 1973-1976. 

Skissmodell med förstoringsglas.

Princip för hur den platta 
linsen fungerar.

Bild på en platt slipad 
polykarbonatlins.



Fasadskisser

PROCESS

Fasad väst
skala 1:200



REFERENSER och 
PROCESS

Vy utanför varvet,
3D-modell.

Interiört perspektiv, ljusgång 
mellan verkstäder,
3D-modell. 

Liknande rumsligheter 
mellan skevande huskrop-
par på Beckholmen.

Skissprocess.

Varvsinspiration,         
Uddevallavarvet.

Varvsinspiration,        
kolhalning, Höga 
Kustens varv.

Tekniskt snitt med perspektiv
skala 1:100



REFERENSER och 
PROCESS

Sektion A-A
skala 1:200 

Liknande rumsligheter 
mellan skevande huskrop-
par på Beckholmen. Skissprocess.

Varvsinspiration,         
Uddevallavarvet.

Varvsinspiration,        
kolhalning, Höga 
Kustens varv.



PLATSMODELL
Skala 1:1000



Grundplatta

Vertikala bärande huvudelement, gjut-
na betongramar

Icke bärande element, förstärkta 
skalvägggar av tegel som fyller ut 
mellan ramarna och hjälper till att 
stabilisera dessa.

Horisontellt bärande huvudelement 
i anslutning till de vertikala.

Horisontell sekundärstruktur, 
traversbalkar som sammankopplar 
betongramarna.

Glasad lågdel som ger ett indi-
rekt ljus in i verkstäderna. Övriga 
verkstäder konstruerade enligt sam-
ma princip som den större skrovhal-
len.

Byggnaden med dess          sam-
mansatta olika delar.

Glasad lågdel

KONSTRUKTION
Bärande principer

KONSTRUKTIONSMODELLER

Skiss av det interiöra rummet med betong-
pelare. Denna konstruktion ger samma rytm 
över ljusinsläppet i väggar och i tak.

Teknisk skissmodell, bärande väggar samt en 
lätt, transparent fasad med pelare som tar 
vindlaster.

Teknisk skissmodell, betongramar som bär tak 
samt treverser.

Teknisk skissmodell, bärande fackverkskon-
struktion med pelare och stabiliseraden 
stag. ger möjl ighet till en hel transparent 
fasad.



SKISSMODELLER
Skala 1:500



MODELL
Skala 1:200


