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ABSTRAKT

Beckholmen behöver e   ny   varv. Ön har historia som sträcker sig långt  llbaka 
i  den med repara  onsvarv sedan mi  en på 1800-talet. Byggnaderna räcker 
inte längre  ll och e    llägg  ll öns bebyggelse är nödvändigt för en fortsa   
varvsverksamhet. Med inventeringen som arbetsmetod får det nya varvet växa 
fram. Beckholmens hus inventeras och kategoriseras, varvets olika verksamheter 
likaså. 

Med den  llgodosedda kunskapen i ryggen blir det lä  are a   ifrågasä  a det 
givna programmet som struktureras om. Allt i dialog med Rolf som själv arbetar 
på Karlskrona varv. Många telefonsamtal senare har programmet få   en ny 
struktur.

Varvet delas upp i fyra byggnader. Två av byggnaderna innehåller verkstäder med 
förråd placerad i direkt kommunika  on  ll samtliga verkstäder. Varvshallen står 
för sig och målning och blästring sammanfogas med miljösta  onen nära varvets 
u  art. Verkstäderna får ta över Varvshallens  digare centrala roll.  Byggnaderna 
är u  örda i betong och corteenstål. Stora skjutpar  er möjliggör fl ertalet entréer 
 ll verkstäderna som kan anpassas beroende på arbete. De verksamheter som 

inte ger upphov  ll föroreningar och hålls öppna medan de som ger upphov  ll 
starkt buller och föroreningar är mer slutna.

De nya husen sluter upp med Beckholmens brokiga samling och sä  er e   ny   
avstamp i öns historia. 

ABSTRACT

Beckholmen needs a new shipyard. The island has a history of repairing ships 
since the mid 1800s. The buildings are no longer suffi  cient and an addi  on is 
necessary for con  nuing the ac  vity. The project uses the inventory as a method. 
Informa  on about the exis  ng buildings is collected and categorized. Same 
method is used for the variety of ac  vi  es at the yard. 

The new knowledge, based on the collected informa  on, makes it easier to 
ques  on the given program which becomes re-organized. The work is supervised 
by Rolf who works at Karlskrona shipyard. Many phone calls later the program 
has a new structure. 

The new shipyard is divided into four buildings. Two of them include the workshops 
in direct connec  on to storage. The ship hall becomes an independent building. 
Pain  ng and blas  ng are connected to the recycling area close to the driveway. 
The program causes a paradigm shi  . Instead of centering the ship hall all the 
workshops becomes the central point. The building materials are in concrete and 
corten steel. Ac  vi  es that cause pollu  ons and strong noise are given a closed 
space while ac  vi  es that are quiet gets an open space.

De new addi  on gathers to the motley crew of buildings at Beckholmen and sets 
a new mark in the history of the island. 



Varvets verksamhet är mångface  erad. Flertalet yrkeskategorier samsas för 
a   med olika arbetsuppgi  er uppnå samma mål, a   få fartygen reparerade 
i  d. De olika uppgi  erna ger upphov  ll varerande krav på rumsligheter. 
Där  ll är varvet en dynamisk arbetsplats som ständigt ändrar utryck 
beroende på  exempelvis vilka komponenter som ska repareras, kranars 
placering, torrdockornas  llstånd och antalet båtar som är inne för  llfället. 
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Man kan avläsa mycket om Beckholmens historia genom a   studera dess hus. 
Det är en brokig samling som tämjts med fasadkulörer i närliggande färgskala. 
Alla är de byggda för a   stödja varvets verksamhet, de senare  lläggen med 
mindre entusiasm än de  diga. De känns  llfälliga i sin u  ormning med moduler 
i lä   plåtmaterial, skapade för a   lä   kunna förändras och fl y  as, för a   ta plats 
utan a   lämna avtryck. Det är nästan som om husen skvallrar om en bristande 
tro på en lyckad fram  da varvsverksamhet. De äldre byggnaderna är däremot 
mer självsäkra. På stadig stengrund har de med stolthet byggts för a   få vara 
del av den blomstrande varvsverksamhet som fram  den har a   erbjuda. Alla 
har de ändå något a   säga, något a    llföra den fram  d som komma skall. 
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