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KVALITETSPROGRAMMET
Kvalitetsprogrammet är en av planhandlingarna
tillhörande detaljplan DP5554. Det fungerar som ett
stöd i fortsatt arbete vad gäller gestaltning av ny
bebyggelse, renovering av befintliga hus och i
utformning och genomförande av allmän platsmark
och kvartersmark.
Kvalitetsprogrammet anknyter till dokumenten; Västra
Hamnen 2031, ett hållbart och gott liv för alla, daterad
juli 2013 samt Utvecklingsplan, Varvsstaden, daterad
2014-04-01.
Arbetet med kvalitetsprogrammet har utvecklats i
dialog mellan fastighetsägaren Varvsstaden, berörda
förvaltningar inom Malmö Stad och Open Studio.
Kapitlet, Arvet från varvet, beskriver bakgrunden och
områdets befintliga karaktär samt visionen och
värderingarna som ska föra området in i framtiden.
De förhållningssätt och värderingar som beskrivs ligger
till grund för de förslag som lyfts fram för respektive
byggnad och stadsrum.
Kapitlet som beskriver allmän platsmark såsom parker,
gator och platser har tagits fram i nära samarbete med
Malmö stads gatukontor.
Kvalitetssprogrammet blir ett viktigt redskap för de
utvecklare, arkitekter och entreprenörer som kommer
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vara deltaktiga i gestaltning och genomförande av
området, för att säkerställa en god och sammanhållen
helhet.

Foto: Malmö Stad
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Modell över Parkverkstaden med föreslagen bebyggels. Foto: Open Studio

Modell över Parkverkstaden med föreslagen bebyggels. Foto: Open Studio
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ARVET FRÅN VARVET
Kockums historia är intimt förknippad med Malmös
historia, och det gamla varvsområdet är en unik miljö
i staden. Området med docka, kajer, varvsbassäng och
industribyggnader är präglat av det förflutna. Den
befintliga strukturen med bebyggelse i olika volymer,
utformning och placering hänger samman med hur
området använts under över 100 år. Områdets karaktär
är viktigt att ta hänsyn till i utformningen av nya
byggnader och miljöer. Det gäller exempelvis vid
materialval då inspiration bör hämtas från industriella,
råa och enkla material.
Planstrukturen med bevarade och nya byggnad som
föreslås i detaljplan utgör ett nytt tidslager i områdets
historia. Gestaltningen ska inspireras från det som
funnits tidigare men samtidigt tillföra vår tids former,
material och behov.
Inom planområdet bevaras Svets- & pannverkstaden
och vissa delar av befintliga konstruktioner.

Foto: Malmö Stad

Foto: Malmö Stad
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KOMPASSEN
Kompassen består av tio karaktärsdrag som har tagits
fram för att tas med i framtida formgivningen.
Kompassen tolkar Varvsstadens historia, och för den
in i framtiden på ett nyskapande sätt.

Skala
Skalan i Varvsstaden ger platsen karaktär. Det
storskaliga är med och bekräftar vilken funktion
platsen haft. Samtidigt finns en gradering där den
stora skalan möter mindre påbyggnader och
ingångspartier. I den stora, gigantiska skalan
försvinner människor lätt, kroppen har svårt att finna
ro. Den lilla skalan är viktig att vara noggrann med när
man bevarar eller tillför nya byggnader i större skala.
Det är viktigt att denna sorts rumsliga hierarkier
förstås som betydelsefulla beståndsdelar i människors
välbefinnande på platsen.

Foto: Hanne Birk

Det oväntade
Människor är bra på att leta efter och avkoda mönster.
När vi stöter på det oväntade, som bryter mönstret,
blir vi nyfikna. Vi vill se mer, veta mer, gå längre. Vi blir
förförda av det oväntade. Det oväntade famkallar
känslor som gynnar förnyelse och innovation. Det
oväntade lockar till att idéer uppstår i mellanrum. Det
oväntade hänger i Varvsstaden starkt samman med
dess brokighet. Platsen som helhet har inte skapats
för att vara ett harmoniskt system. Det har gett
oväntade skevheter.

Foto: Petra Bindel
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Sekvenser
Sekvenser handlar om att se system och byggnadsdelar fogats samman. I sekvenserna uppstår
rumsliga hierarkier som bidrar till kontraster, möjliga
för människor att se och uppleva. När man rör sig
genom Varvsstaden märks hur kroppen berörs rent
fysiskt av olika rumsliga förhållanden. Exempelvis är
det en intressant sekvens att gå i de tre stora
hallarna, uppleva hur de skiftar i volym och ljus, hur
det kan finnas flera rum i rummet. Att tänka i
sekvenser hjälper oss att prioritera och värdera hur
vissa platser är viktigare än andra.

Taktilitet
Människor är omgivna av material, produkter och
natur. Allt vi rör vid påverkar oss, även om vi inte
alltid är medvetna om det. Det är hårda ytor som
dominerar i Varvsstaden så som tegel, betong och
glas. Trä finns bara i liten omfattning. Men även
hårda material kan upplevas som mjuka när ljus
träffar dem. Här har Varvsstaden en styrka, eftersom
åldrade material ger extra stort spelrum för ljuset att
framkalla rika egenskaper. De gamla tegelväggarna
är härliga att luta sig mot, medan plåthallarnas
ytskikt framstår avvisande.

Foto: Hanne Birk

Foto: Petra Bindel

Materialitet
Material är en viktig byggkloss. I materialen lagras
energi som bidrar till att ge platser utstrålning.
Materialitet är materialens förmåga till kommunikation
med omvärlden. Varvsstaden är fylld av material med
denna sorts energi. Ofta för att de en gång framställts
för hand eller för att tiden gett dem patina. Material
har olika grader av liv. Deras kvalitet bestäms av hur
de absorberat kontexten. Just här finns en av
Varvsstadens nyckelkvaliteter, att platsen är skapad
med hållbara material som blivit kvar under lång tid.
Även ”döda” material, som rostig plåt från 1970-talet,
kan ha ett djup just för att de inte underhållits.

Färg
I Varvsstaden förekommer många olika färger.
Färgerna är ofta udda, oväntade och opolerade. Här
har färgvalen gjorts på praktisk snarare än estetisk
grund vilket resulterat i en storslagen brokighet. Det
är inte perfekt, men det är omöjligt att inte bli
berörd. Rummen får genom färgerna sin egen
estetik. De är lite småfula, de matchar inte, men
varma känslor väcks. De pragmatiska färgvalen i
Varvsstaden förstärker också känslan att man är i ett
industrikvarter. Nästan alla rum i Varvsstaden har en
tudelning där två färger delar upp väggarna
horisontellt. Det skapar en mänsklig skala.

Foto: Petra Bindel

Foto: Open Studio
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Tid
I hundra år har byggnader lagts till och byggts om.
Framför allt i de äldre byggnaderna har det som
byggts skapats med arkitektonisk verkshöjd. Men
samtidigt som man varit mån om att bygga vackert
har man inte varit rädd för förändringar när
funktionen har krävt det. Eftersom ändringarna
skett över lång tid har de nya lagren inte byggts på
samma sätt som de tidigare, utan är istället ritade i
den stil som gällt och byggda med de material och
tekniker som funnits. Det får till följd att platsens
många skiftande tidslager tydligt kan avläsas, vilket
genererar en berättelse om hur platsen använts.

Kommunikation
Varvsstaden har mycket att berätta. Det är en plats
som pratar med dem som befinner sig i området,
mycket på grund av resterna från alla verksamheter
som bedrivits här. Kommunikation kan handla om
tydliga lämningar som anslagstavlor, hur byggnader
sitter samman, broar som kopplar ihop dem eller
järnvägsspår som fortfarande löper i marken.
Runtom i Varvsstaden har även färg använts som
förmedlare av budskap, där man genom att måla
direkt på väggarna hjälpt människor att hitta den
rätta vägen. Istället för skyltar har målningen på
väggar och golv varit en form för kommunikation.

Foto: Petra Bindel

Foto: Petra Bindel

Läsbarhet
Den skapade världen är en komplex struktur där
läsbarhet är viktig för att skapa trygghet. Även
byggnaders läsbarhet är viktig, det handlar då om
förmågan att kommunicera hur de är konstruerade
och vad de består av. Läsbara strukturer skapar
berättelser. I Varvsstaden syns tydligt hur
byggnader är konstruerade. Den läsbarheten ger
byggnaderna ett extra lager av berättelser om vad
som en gång ägt rum på platsen. Varvsstaden
erbjuder också läsbara strukturer i marken. När man
inte behöver läsa ord för att förstå behöver man
tänka mindre, vilket i sin tur skapar ett inre lugn.

Växtlighet
Varvsstadens tydligaste plats för grönska är den
ursprungliga, lilla parken bakom Kockumsvarvets
tidigare administrationshus. Det är en juvel, gömd
för stadens invånare fram till nu. Här känns
grönskans och växtlighetens fulla betydelse för
människan. Den dämpar ljudet, sänker skalan och
ger ifrån sig dofter. Inte minst är den vacker att se
på. På andra håll tar växter för sig också där de inte
alls var tänkta att finnas. Gröna stänglar poppar upp
i sprickor, vallmo växer i torrdockan. Också växtlighet
som varken planterats eller planerats kan ha stor
och positiv påverkan på platsen.

Foto: Petra Bindel

Foto: Petra Bindel
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FÄRGSKALA

Färgpalett med befintliga färger från Varvsstaden som ska inspirera till ny färgsättning.

Illustration : Whingårds
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KÄRNVÄRDEN
Förutom karaktärsdragen, redovisade i Kompassen,
har fem kärnvärden tagits fram.
Genom att kombinera karaktärsdragen från
Kompassen med kärnvärdena från dialogprocessen
vill kvalitetprogrammet inspirera till intressant och
platsspecifik arkitektur.
Atmosfär
Sliten och modern på ett oväntat sätt.
Det handlar om att läsbara lager varvas med oväntade
upplevelser.
Aktivitet
Användbar och inbjudande för många.
Det handlar om att skapa trygga miljöer som
stimulerar till självskapande och möten.
Rörelse
Variation i tempo och valfrihet.
Det handlar om att skapa snabba genvägar och
upplevelserika promenader.
Mellanrum
Grönskande och föränderliga stadsrum.
Det handlar om att möblera stadsrum så att olika
atmosfärer skapas. Ombonade, hårda, gröna eller
röriga. Det handlar markbeläggning, grönska,
belysning och möblering.
Bebyggelse
Öppen och kontrastrik materialitet.
Det handlar om att gammalt förblir gammalt och nytt
är tydligt modernt. Skala, material och färger är viktigt
för att bebyggelsen ska stärka visionen.
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Bilden beskriver kärnvärdena atmosfär och mellanrum. Foto: Open Studio

Bilden beskriver kärnvärdet rörelse. Foto: Open Studio

Bilden beskriver kärnvärdet aktivitet. Foto: Open Studio

Bilden beskriver kärnvärdet bebyggelse. Foto: Open Studio
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VISIONEN - FLERA VARV
Visionen om Flera varv handlar om att låta olika
perspektiv påverka och existera samtidigt på samma
plats.
Flera varv består av en vandring mellan tydliga
stadrum som definieras av karaktärsfulla byggnader.
Karaktären som förenar både byggnader och stadsrum
är tydliga lager av gammalt, nytt och tillfälligt.
Butiker, bostäder, parker, verkstäder, cyklar, odlingar,
takterrrasser, traverser, bilar, lastbilar, butiker, folkliv
och stillhet - här skapas plats för Flera varv.
Här skapas en stadsdel där parallella perspektiv får
utrymme och är påtagliga. Perspektiven utmanar och
skorrar men skapar dess atmosfär. Här finns plats för
många, här finns plats för förändring. Det är ditt varv,
tolvåringens varv och handlarens varv. Det är
glansdagar och konkurser, traverser och gigabyte,
hammarslag och snilleblixtar. Här är det perspektiven
som skapar atmosfären.
Utvecklingsplanen skriver att det är kontrasterna som
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gör Varvsstaden unik både i den fysiska miljön och i
människorna som befolkar stadsdelen. Flera varv är
en platsspecifik vidareutveckling av den övergripande
visionen - den kontrastrika Varvsstaden.
Flera varv stärker även målen definierade i Västra
Hamnen 2031 genom att stärka varumärket Västra
Hamnen, skapa en blandad stad som underlättar
hållbart resande där det är nära till blått och grönt,
och där man bygger hållbart präglat av
kretsloppstänkande med mötesplatser för alla.
Ny bebyggelse kommer vävas samman med äldre hus.
Tillsammans ger de karaktär åt en ny helhet.
Ambitionen är att låta området utvecklas i sin
arkitektur, snarare än att agera nostalgiskt.
Den intressanta och spännande kombinationen av
olika material, färger, tidslager och rumsligheter som
finns är tänkt att utvecklas vidare. Ny bebyggelse bör
få en tydlig egen identitet och krockar mellan material
och skalor är en del av områdets karaktär och
uppmuntras.

Modellfoto från nordväst som visar hela planområdet med Svets- och pannverkstaden i förgrunden.

Foto: Open Studio
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Modellfoto från sydöst som visar hela planområdet med Svetshallsparken i förgrunden.

Foto: Open Studio
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ALLMÄN PLATSMARK

18 | KVALITETSPROGRAM, DP 5554, 2019-12-20

SVETSHALLSPARKEN
Parken sträcker sig från stråket i norr till bassängkajen
i söder och blir Varvsstadens gröna lunga.
Den är placerad i ett soligt och skyddat läge för att
utgöra en verkligt rekreativ oas.
Parkens storlek innebär att den kan fungera för flera
olika funktioner samtidigt så som picknick, bollspel,
lek, vila, odling och umgänge. Utformningen med
stora träd, gräsytor, planteringar och lekutrustning
stödjer de olika aktiviteterna.
Tanken är att parken ska få växa fram under lång tid
och att nya sätt att tänka och använda parken kan
testas under processen.
Bilden visar hur hårda och mjuka ytor möts. Foto: Open Studio

I den södra delen av parken bevaras en enorm
befintlig byggnadskonstruktion från varvstiden.
Gångfartsgator i anslutning till parken gestaltas så att
de ska upplevas som en del i parkrummet snarare än
som ett trafikutrymme. Planteringar och träd styr
trafiken för att undvika långa raka sträckor och få ner
hastigheten.

Bilden visar konstruktion som blir kvar i park. Foto: Open Studio

Bilden visar hur traverser och växter samverkar. Foto: Open Studio

Foto: Open Studio
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SVETSDUNGEN
Svetsdungen är kompakt, som en byggnad, för att
spela upp mot den omigvande stora skalan i
byggnader och gaturum.
Utmaningarna är norrläget, trafikbullret och vinden
från havet. Kvaliteterna är synligheten och kvällssolen
samt dungen som en del av grönstråket utmed Einar
Hansens Esplanad.
Det strategiska läget i korsningen Einar Hansens
Esplanad och Stora Varvsgatan ger goda möjligheter
för Svetsdungen att blir en entré till Varvsstaden från
nordväst.
Svetsdungen föreslås få en hög skala för att spela upp
mot de stora byggnaderna och de storskaliga
gaturummen. En gestaltning som samtidigt som den
skyddar mot buller, ger ett intimt grönt rum som
bjuder in till Varvsstaden.
Svetsdungen föreslås få en tät och vild grönska med
höga och stora träd. Vegetation kombineras med
indristrielement som höga stålkonstruktioner. En
industriromantisk urskog växer fram som erbjuder en
paus från vardagen, en park att leka kurragömma i
eller titta upp mot trädkronorna. Det blir en park att
strosa igenom på labyrintiska gångar och ta en paus i
en solbelyst glänta.

Bilden visar belysta träd. Foto: Matthew Black, CC not 9

Bilden visar hur höga träd kan samspela med hus. Foto: Open Studio
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Foto: Malmö Stad

VARVSENTRÉN
Varvsentrén är relativt trafikerad med tunga
transporter till verksamheterna i Svetshallen och trafik
till parkeringshuset.
Gatan utformas som en klassisk huvudgata med en
tydlig uppdelning mellan olika trafikslag och med en
tydlig trädrad.

Bilden visar gata med cyklar och bilar. Foto: FaceMePLS, CC not 1.

Bilden visar tydlig konstruktion. Foto: John K Thorne, CC not 2.

Bilden visar hur grafitti kan förnya en vägg. Foto: Open Studio

Bilden visar en utkragande byggdel. Foto: Open Studio
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GÅNGFARTSGATOR
Gångfartsgatan med cykelstråket sträcker sig från
Esplanaden förbi parken och fortsätter vidare mot
öster. Knyckar och varierande bredder gör att det
bildas en sekvens av rum och en nyfikenhet av vad
som väntar runt hörnet.
Gatumiljöerna gestaltas med en detaljrikedom och
variation som gör det intressant och enkelt att röra sig
till fots och med cykel samtidigt som fordonstrafikens
hastighet hålls nere.
Gatans utformning ska uppmuntra till både vistelse
och rörelse. Variation i gatubredden ger möjlighet till
grönska, små platsbildningar och aktiviteter.
Gångfartsområdet har en tydlig gestaltning med ett
sammanhållet golv från fasad till fasad, bänkar och
mindre träd för att sänka tempot för bilar i gatan.

Foto: Open Studio

Västra porten, en infart till området som kräver en
extra bredd för att klara svängradier och för att två
fordon ska kunna mötas.
Bostadsgården ska tillföra kvaliteter i gatan. Det ska
finnas en tydlig rumslig avgränsning mellan gata och
gård samtidigt som gårdens gröna kvaliteter ska
berika gatan.

Foto: Malmö Stad

Foto: Open Studio
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Foto: Open Studio

PERSONALGATAN
Personalgatan blir en aktiv och klimatskydad gata.
Aktiv för att det finns goda möjligheter för
verksamheter i bottenvåningarna och flera platser för
spontana aktiviteter. Klimatskyddad genom den rika
beplantningen och den rumsskapande bebyggelsen.
Här finns goda förutsättninar för att skapa en levande
gata i lä där man kan äta, slappa, jobba, leka eller fixa
något som gått sönder.
Nya tillskott av byggnader och vegetation bryter ner
skalan och skapar intressanta platser att vistas på.
Tillsammans bildar nytt och gammalt ett levande
stadsrum. Befintliga husfasader är tunga och slutna
och för att skapa kontrast bör nya tillskott vara
utåtriktade och öppna.

Foto: Open Studio

Rumsskapande vegetationen och inbjudande
möblering blir viktigt för att stödja gatulivet.
Den bredare (västra) delen av Personalgatan kan ses
som en liten pocketpark med för större träd.

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio
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PARKKAJEN OCH BRON
En av Varvsstadens platser med störst potential är
platsen där Svetshallsparken möter kanalen.
Söder om parken avsätts ett cirka 12 meter brett
kajstråk för gående och cyklister. Stråket kommer bli
en del av ett större sammanhängande kajstråk som i
framtiden ska gå hela längs hela kustlinjen runt Västra
Hamnen.
Parkkajen kommer att ge allmänheten möjlighet att
stanna till och ta sig ner till vattnet samtidigt som den
blir en förlängning av parken och har goda
förutsättningar att bli en viktig mötesplats.
Parkkajen bör utformas mer med parkkaraktär än som
en klassisk kaj. Svetshallsparken bör förlängas ända
ner i vattnet och ut i vattnet genom bryggor.
I detaljplanen ges möjlighet för bryggor ut i kanalen
och för en gång- och cykelbro över kanalen.

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio
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KVARTERSMARK
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KANTZONER
Öppen kantzon
Med öppna kantzoner menas att det finns en tydlig
visuell eller fysisk koppling mellan husets interiör och
den allmänna platsmarken utanför.
Den öppna kantzonen skapar möjligheter för ett
stadsliv längs det allmänna rummets kanter. Gränsen
mellan det allmänna rummet och kvartersmarken är
här mer flytande och transparent.
Gestaltningsmässigt kan detta uppnås genom en
mindre förskjutning i fasadernas bottenvåning för att
skapa en uppehållsplats eller genom en öppet
gestaltad bottenvåning. Öppenheten blir tydlig när det
finns en verksamhet i huset med exempelvis
sittplatser mot gatan.
Entréer ska placeras så att de bidrar till det publika
livet i området på bästa sätt.
Inom planen bör kantzonen utformas öppet runt hela
Svets- och pannverkstaden, samt utmed den norra
delen av Västra vakten.

Bilden beskriver en öppen kantzon. Foto: La Citta Vita, CC not 10.

Privat kantzon
Den privata kantzonen ger en tydlig avgränsning
mellan bostadsgården och den allmänna platsmarken
utanför.
Den privata kantzonen bör utformas så att den
erbjuder privathet på insidan samtidigt som den
berikar gatulivet på den allmäna sidan.
Utformningen av den privata kantzonen är viktig för
att skapa trygga attraktiva miljöer. Det finns flera sätt
att arbeta med en privat kantzon. Det kan handla om;
material och detaljer i fasaden, grönska och
sittmöjligheter mot gatan, vackra fönster som ger
kontakt med interiörer, konstnärlig gestaltning och
lämplig höjd på sockel får att skapa både privarhet och
kontakr med gatan.

Bilden beskriver en privat kantzon. Foto: Open Studio

Den privata kantzonen kan vara bred eller smal. Det
viktiga är att gestaltingen tillför något till den allmänna
platsmarken.

Bilden beskriver en öppen kantzon. Foto: Open Studio
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SVETS- OCH PANNVERKSTADENS FÖRGÅRDSMARK
Förgårdsmarken runt denna byggnad uformas som en
öppen kantzon som kan fungera som en arena för
olika aktiviteter samtidigt som den är vacker att se på.
Stora delar av platsen ligger exponerad mot Stora
Varvsgatan och bör visa upp Varvsstadens kreativitet
och återbruksfilosofi mot omvärlden. En återbrukad
tegelvägg får nytt liv som markbeläggning och en
ståltravers för nytt liv som växtspalje. Återbruk och
nytänkande ger platsen karraktär.
Här kan du parkera cykel och hitta en kundvagn men
framför allt få en känsla av att det händer något
annorlunda i Varvsstaden.
Funktion och återbruk är i fokus. Inåt i kvarteret är det
viktigt att markbeläggningen samspelar med gatorna
så att ett sammanhängande gatugolv uppnås.

Foto: Walker Art Center, Minneapolis, CC

Foto: Open Studio

Foto: Lendager

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio
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VÄSTRA VAKTENS INNERGÅRD & FÖRGÅRDSMARK
Förgårdsmarken är uppdelad i tre typer; en privat
innergård, en privat kantzon mot Esplanaden och en
öppen kantzon mot norr och Svetsdungen.
Gården är till för de boende och dess kantzoner bör
utformas privat för att göra gränsen mot det allmänna
tydlig.
Det är viktigt att kantzonen gestaltas så att den blir
attraktiv från både från gården och gatan. Grönska
och transparens mellan gård och gata är önskvärt.
Gårdsmiljö bjuder på en tydlig inbjudande gest med
platser för möten mellan grannar i lövskugga från skira
trädkronor.
Materialpalett är återhållen med tydliga former
omgivna av inbjudande grönska . Gårdens golv är likt
gatorna sammanhållet för att skapa en lugn bas där
de olika fasaderna kan framträda.

Bilden visar en frodig innergård. Foto: Open Studio

Bilden visar en öppen kantzon vid bostad. Foto: Ole Jais

Bilden visar plantering & cykelställ. CC
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Bilden visar en öppen kantzon vid verksamhet. Foto: Open Studio

SVETS- OCH PANNVERKSTADENS TAKGÅRD
Takgården har en enkel formgivning som låter
taklandskapet och vyerna spela fritt.
Platsen består av två delar. Privata uteplatser och en
gemensam takgård. Ytan nås via trappor och hiss från
det underliggande parkeringshuset.
De privata uteplatserna avgränsas av häckar och
består av en kombination av stenläggning och
planteringsytor. Trädgårdarna är placerade med
distans till takfoten så att det går att röra sig fritt runt
hela taket.
Takgården består av en kombination av bryggor och
organisk vegetation med odlingslotter. Bryggor flyter
fritt över vegetationen och är utformade för att visa
vägen till utsikten och stimmulera till möten och
rörelse.
Möjligheten att komma upp på taket skapar en unik
och nya stadsmiljö för Varvsstaden och för hela
Malmö.
Bilden beskriver bryggor som takgångar. Foto: Nature Bridges

Bilden beskriver odling på tak. Foto: Sandra Cohen-Rose

Bilden beskriver en aktiviteter på takgård. Foto: Open Studio

Bilden beskriver privat utemiljö. Foto: Josh Wilburne
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BEBYGGELSE
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SVETS- OCH PANNVERKSTADEN
Den befintliga byggnaden med sina fasader och
byggnadsdetaljer bevaras och exponeras mot
omgivningen. Den norra och den västra fasaden är
viktigast ur bevarandesynpunkt, medan den östra och
den södra kan hanteras friare.
Byggnaden är en stabil koloss som är central i
utvecklingen av området både genom sin historiska
förankring och sitt nya innehåll. När det nya flyttar in
blir patina och historiska byggnadsdetaljer extra
viktiga för att ge flera perspektiv.
Tegel och byggnadsdetaljer bevaras utan att tvättas
eller snyggas till. Tegelfasaderna bör hanteras med
stor respekt och nya öppningar bör undvikas i
möjligaste mån. Nya tillägg bör däremot tydligt och
respektlöst förklara att de kommer från vår tid med ny
funktion och kontrasterande materialitet. Skyltar,
entrépartier, nya fönster, utvändiga trappor mm bör
utformas modernt.
Kontrasterande färger och material kommer vara
användbart för att förstärka visionen av flera Varv.

Bilden visar utvändiga trappor i färg. Foto: Ken Illo, CC not 4.

Foto: Open Studio

Foto: Open Studio

Foto: Forgemind ArchiMedia, CC not 8
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SKYHUSET
Skyhusen är en byggnation som kompletterar Svets& pannverkstaden med en krona av unika radhus.
Den påförda volymen förhåller sig respektfullt till den
befintliga byggnaden genom en egen form och
materialitet, för att på så sätt bevara den befintliga
byggnadens karaktär.
Radhusen placeras så att det skapas både privata och
gemensamma trädgårdar. Det fria läget på taket
skapar möjlighet till utsikt mot sundet och solläge åt
söder. Radhusen nås via eget trapphus inne i Svets& pannverkstaden.
Om hallen är tung är Skyhusen lätta. Material så som
trä, stål och glas tillför en ny dimension och visar upp
den kontrastrika Varvsstaden mot omgivningen.

illustration: Fojab

Foto: Open Studio

Foto: David Sundberg
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Foto: Open Studio

VÄSTRA VAKTEN
Västra vakten är högrest samtidigt som den i placering
och skala tydligt förhåller sig till sin omgivning. Den
träder tillbaka för att låta Svets- och pannverkstaden
syna.
Byggnaden har en viktig funktion med att aktivera
gatunivån. Serveringar och butiker koncentreras mot
Stora Varvsgatan och det nordvästra hörnet mot Einar
Hansens Esplanad. Här är fasaderna inbjudande med
stora glaspartier.
Byggnaden delas in i flera volymer med olika uttryck.
Syftet är att bryter ner skalan och skapar kontrast till
den stora hallen.
I markplan bör dessa fasader utformas med tanke på
både privathet och stadsliv. En bänk ut mot gatan eller
ett indrag med vegetation är åtgärder som skapar en
inbjudande förgårdsmark.
En kombination av återbrukat material från
Varvsstaden kombineras med nytt material för att
skapa kontrast. Återbrukat material förankrar
byggnaden till platsen och nytt material kopplar till vår
samtid. Tegel, stål och glas är lämpliga material.

Bilden visar uppdelade fasader. Foto: Payton Chung CC

Balkonger utformas lätta och luftiga med en hög
detaljeringsgrad. Mot allmänplatsmark är balkongernas
utformning en stor del av uttrycket och hanteras med
omsorg.
Mot gården uppmuntras ett friare förhållningssätt
gällande balkongernas gestaltning med mer variation
och brokighet. Brokigheten kompletteras av ett
gårdsbyggnad som tillför den lilla skalan och bildar en
fond i gaturummet. Gårdsbyggnaden bör utformas av
återbrukat material för att anknyta till platsen.

Bilden visar artikulerad tegelfasad. Foto: Anders Sune Berg

bilden visar växtlighet på balkonger. Foto: Urbana Villor
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BOXHUSET, PERSONALHUSET OCH BURSPRÅKET
Svets- och pannverkstaden kompletteras med tre
tillbyggnader. Boxhuset aktiverar ytan i norr,
Personalhuset aktiverar gatan i söder och burspråket
ger brokighet åt Varvsentrén.
Alla dessa tillbyggnader bör ges en materialitet som
kontrasterar till Svets- och pannverkstadens tunga
tegelgestalt.
För att förstärka kontrasten av slitet och nytt bör
återbrukat material så som balkar och plåtar från
varvet blandas med nya material.
En viktig uppgift för dessa byggnader är att skapa en
inbjudande miljö. Den befintliga Svets- och
pannverkstaden är sluten och det är därför av stor vikt
att nya tillägg blir öppna och inbjudande. Stora
glaspartier och god kontakt mellan inne och ute
eftersträvas.
Bottenvåningarna ges rikligt med entréer för att
aktivera gatorna och samtidigt skapa intima
rumsligheter med vindskyddande hörnor och
regnskyddande överhäng.

Bilden visar synlig lätt konstruktion. Foto: Denys Nevozhai, CC

Bild visar byggnad på pelare. Foto: Ofhouse, CC

Bilden visar återbruk av stål. Foto: Open Studio
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Bilden visare fackverk. Foto: Frances Hopkins, CC not 7

Personalgatan
Sektion skala 1:300

Svets- och pannverkstadens förgårdsmark
Sektion skala 1:300

KVALITETSPROGRAM, DP 5554, 2019-12-20 | 35

Svets- och pannverkstadens takgård
Sektion skala 1:500

Svetshallsparken
Sektion skala 1:500
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Västra porten
Sektion skala 1:300

Varvsentrén
Sektion skala 1:300
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Svetsdungen
Sektion skala 1:300
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PARKVERKSTADEN

Foto: Open Studio

