
NY VARVSBYGGNAD PÅ BECKHOLMEN

Mitt projekt är en skulptural varvsbyggnad som syftar till att framhäva Beckholmen och dess 
renässans som en ö med sjöfartsverksamhet. Ön är efter marksaneringen friskare än vad 
den varit på många hundra år och tanken är nu att få varvsverksamheten på ön att återigen 
blomstra. Öns och byggnadens placering i stadens historiska centrum säger oss att många är 
de signaturbyggnader längs vattnet som slåss om uppmärksamhet.

VY MOT NÖ

Varvet inhyser en båt vilket kan anas utifrån genom den translucenta fasaden.
I GV-dockan står ett större fartyg för underhåll.

INSPIRATION

Sportcentret Prismen i Köpenhamn, ritat av Dorte Mandrup arkitekter har en fasad i en något 
mjölkig polykarbonatplast. Materialet är translucent.

Varvsbyggnadens programdelar -  En centralt 
placerad huvudbyggnad, skrovhallen, utgör kärnan 
i byggnaden. I direkt anslutning till skrovhallen fi nns 
tio verkstäder i varierande storlek, ett förråd och 
en miljöstation.

Skrovhallen spränger upp ur jorden och drar med 
sig omgivningen upp.

Sidobyggnaderna tar höjd men når inte lika högt 
som skrovhallen.

För att ytterligare accentuera huvudbyggnaden 
skjuts den fram och roteras.

Huvudbyggnaden ges en translucent karaktär och 
upplevs lätt. Sidobyggnaderna däremot är väldigt 
stängda utåt. I dagsljus vilar huvudbyggnaden mot 
de mörka sidobyggnaderna och efter mörkrets 
intrång träder den fram som en solitär i form av en 
starkt lysande lykta. En byggnad - två uttryck. 

PLATSEN BECKHOLMEN

Beckholmen är en ö vilket gör dess tillgänglighet begränsad. Visserligen kan man nå ön 
per fot men eftersom att det pågår industriverksamhet på ön är endast en liten del av den 
tillgänglig för allmänheten. Resten ägs tillträde endast av de som arbetar på ön. Tankar fi nns 
på att i framtiden göra ön mer tillgänglig för allmänheten, dock i liten skala.
Ön kan ses på håll från bl.a. Slussen, hela Södermalms nordöstra strand och Henriksdal vilket 
gör att den lätt skulle kunna hamna i blickfånget. Vad som dock också är, ön smälter ihop 
med sin bakgrund, Djurgården, och har svårt att göra sig synlig.

Karta i skala 1:10000 över Beckholmen och dess omgivning. Ön har en väldigt central 
placering i Stockholms innersta och äldsta men på grund av sin industriella verksamhet och 
tillslutenhet är det få som tar sig ut på ön och upplever de delar som är tillgängliga. Ön är 
synlig från bl.a. Slussen, nordvästra Södermalm och Henriksdal.

IDAG

I dagsläget fi nns det i Stockholmsområdet ingen kapacitet att ta i land och underhålla båtar 
i storleksordningen Vaxholmsbåtarna. För att råda bot på bristen planeras därför ett nytt 
skeppsvarv på Beckholmen för att snart kunna ta emot båtar i behov av underhåll.

Beckholmen är idag åter redo att ta emot ny verksamhet. Ön består av så kallad ruderatmark 
vilket innebär att jordmassor är i omvälvning på grund av människans hantering. Detta gör 
fl oran föränderlig, många frön kan ligga och vila länge i jorden innan de får möjlighet att gro. 

HISTORIK BECKHOLMEN

På Beckholmen har det bedrivits verksamhet i närmare 400 år. 1631 startades ett becksjuderi 
på holmen, en illaluktande och brandfarlig verksamhet som tillverkade beck och tjära för 
tätning av fartygsskrov. Efter två bränder på ön upphörde verksamheten. Öns koppling 
till sjöfart fortsatte dock, i början av 1800-talet inleds öns varvsepok och två torrdockor 
sprängs in i berget för att kunna reparera större fartyg. Sprängningsmassorna användes för 
att fylla ut den västra udden och öka öns storlek. 1918 köpte staten Beckholmen och överlät 
verksamheten till Försvarsmakten varpå ytterligare en torrdocka sprängdes in i berget.  De 
olika verksamheterna, främst beck- och tjärtillverkningen, har lämnat miljöfarliga spår in i 
dessa dagar. 2011 påbörjades en sanering av jordmassorna på ön och närmare 100 000 ton 
förorenad jord fraktades bort och ersattes med ny.

Beckholmen 1959, den senaste av dockorna, GV-dockan, syns på bilden. Till höger om dockan 
ligger plasten där varvsbyggnaden planeras. I bakgrunden syns Erstaberget på Södermalm.

Kvällstid antar byggnaden en helt annan skepnad. Det artifi ciella ljuset inifrån tar sig ut 
genom fasaden och lyser upp byggnader och omgivningen. Man kan tom se sportcentrets 
golvfärg som refl ekteras genom fasaden.

Dagtid refl ekteras en del ljus mot fasaden men en stor del släpps igenom och lyser upp 
byggnaden invändigt.
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DETALJ C-C 1:10



SEKTION DAGTID

Dagtid tar sig ljuset in i skrovhallen genom den transluscenta polykarbonatplasten som utgör 
fasad och tak. Plasten dras ned på sidorna och in i byggnaderna vilket skapar högt sittande 
fönster in till verkstäderna. In i verkstäderna hamnar därför väldigt lite direkt solljus vilket 
är eftersträvansvärt.

KONSTRUKTION

Byggnadens stomme utgörs i huvudsak av fackverksramar som återkommer i olika uföranden 
var åttonde meter. Ramarna gjuts fast i en bottenplatta som är förstärkt i ingjutningspunk-
terna. Ramarna stabiliseras nedtill i x- och y-led utav väggar med diagonala dragstag i valda 
delar. Upptill stabiliseras ramarna utav en sekundärstruktur i form av stålprofi ler i väggar och 
tak. Tvärt stålprofi lerna fästs en aluminiumprofi l som polykarbonatplasten, dvs fasaden, i sin 
tur fästs in i enligt detalj C-C.

TEKNISKT SNITT MED PERSPEKTIV 1:50 (DETALJER 1:10)

Snittet är taget enligt A-A i plan 1:200

SEKTION KVÄLLSTID

Kvällstid tar sig ljuset istället ut ur skrovhallen genom samma transluscenta ytterskikt. 
Byggnaden har en stark belysning invändigt vilken diff useras i den något mjölkiga plasten. 
Skrovhallen lyser upp i natten och syns tydligt från andra sidan Saltsjön. 


