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Transparenta och levande gatuplan

Vikning av fasad

Aktiviteter i gatuplan

Tre Hus

VÄLKOMMEN TILL HAMNATELJÉERNA I OCEANHAMNEN
- Vid H+ skapas samklang mellan en tät varierad 
bebyggelse och det öppna havet

Koncept: Såhär (an)gör vi Oceanhamnen!
I förslaget samspelar flera skalor, funktioner och uttryck i tre olika 
typer för en dynamisk och levande stadsdel, lika attraktiv för de som 
bor och arbetar där såväl som för tillfälliga besökare. I tillblivelsen av 
projektet har vi arbetat med ledord som «smart tänkande» och 
«hållbarhet», något som på olika sätt återkommer i de fem T:na, och 
hur dessa kan förenas med intressanta arkitektoniska lösningar 
framväxta ur den unika kontexten vid H+ och Oceanhamnen. 

Gestaltning: Tre hus - oändliga möjligheter
«Variation» och «Densitet» är karaktärsdrag för den fysiska 
gestaltningen och de tre byggnadsvolymerna representerar den 
mångfald vi ser i framtidens Oceanhamn. Inom den samlande 
strukturen skiljer sig de tre volymerna åt genom olika uttryck och 
material; betong, glas och tegel men där det även finns plats för andra 
material såsom puts liksom användande av färg! Materialen är utvalda 
med tanke på dess beständighet i det utsatta läget vid havet och 
relaterar även till platsens industriella historia. Sockelvåningen i tegel 
och glas knyter an till bebyggelsen i Helsingborgs stadskärna samt 
bidrar till att skapa skillnad mellan byggnadens privata och offentliga 
delar. Genom sin transparens och sina olika verksamhetstyper i 
entréplan berikar byggnaden stadslivet då det som sker där inne kan 
spilla ut i gaturummet - och vice versa!

Genom sina vinklade fasader ges lägenheterna utsikt mot havet och 
söder. “Vecken” och utkragningar är ett av byggnadens mest 
utmärkande framträdande drag. De skapar spännande rumsligheter 
längs fasaderna med inbjudande entrésituationer och övergångar 
mellan privat och offentligt. Utformningen av fasaderna tillsammans 
med uppdelningen av byggnaden i tre olika delar bidrar till en 
småskalig upplevelse av byggnaden och stadsrummet.

Entréer & aktivering av bottenvåning: Insida och utsida i symbios
Privata och offentliga funktioner skiljs åt i byggnadens organisation där 
lokalerna vänder sig mot havet och hamnpromenaden respektive 
gatan. Bostäderna nås genom direkta entréer från gatan respektive 
trapphus och entrébalkonger. Bostäder med direkt entré från 
bottenvåningen bidrar till liv i gaturummet, något som tillåts genom 
organisationen med indragna entréer i «fickor» och en lika medveten 
organisation även inom bostaden. På detta vis nås en väl balanserad 
övergång i spektrat från stadsrum till hemmet. Genom de strategiskt 
placerade trapphusen nås både  gatan och den gemensamma gården 
respektive bostäder och källarvåning. Entréerna till bostäderna högre 
upp i byggnaden nås genom entrébalkonger som vänder sig mot 
gården.



N
0 5 10 15

SITUATIONPLAN





Co-Working Cafe Cykelverkstad och Cafe Uteservering med utsikt Havet möter staden

N
0 5 10 15

Innergården: Den gröna ön
På innergården möts vi i en egen värld, på en plats som skiljer sig 
från det karga läget vid havet utanför och där grönska skapar en skir 
avskärmning mellan byggnadsvolymerna - med sitt lövverk på 
sommaren och sina avskalade, nakna grenar vintertid. Innergården 
bjuder rum i en gemensam del för alla boende liksom privata 
trädgårdar tillhörande lägenheterna i markplan. 

Ett hamnområde består till stor del av hårdgjorda ytor, men tack vare 
den gröna innergården fördröjs dagvattnet i odlingsbäddar och 
planteringar. Den öppna dagvattenhanteringen med små 
vattensamlingar blir ett inslag som uppmanar till lek och rekreation 
och som givetvis även bidrar till att öka den biologiska mångfalden och 
ett gott mikroklimat. På gården finns även plats för odlingslådor som 
en del i ett gott kretsloppstänk.

BOTTENVÅNINGSPLAN





Boendetyper

Hem i hamnen
Bostäderna är utformade för att passa alla, här erbjuds allt från det 
kompakta och urbana boendet till större lägenheter och stadsradhus 
där kvalitéer från villatypen kombineras med ett mer hållbart och tätt, 
stadsnära boende.

Vikhusen
Bakom den utstickande veckade volymen inryms åtta stycken fyror och 
två stycken treor. På insidan skapar vecken intressanta rum med 
ljusinsläpp från olika håll som samtidigt bidrar till en annorlunda och 
småskaligare upplevelse av gaturummet.

Stadsradhusen
På entréplan samsas verksamhetslokalerna med sex stadsradhus, där 
fyra rum och kök delas på två etage där en liten terrass agerar förrum 
till entrén mot gatan. Denna typ fortsätter sedan på våning tre och fyra, 
men då som trerumslägenheter och med ingång från entrébalkongen 
mot gården. De genomgående stadsradhusen har vinklats mot söder 
och utsikten mot havet och karaktäriseras av sina pulpet- och sadeltak.

Kajhusen
Den del av byggnaden som vänder sig mot havet utmärker sig genom 
sina rena linjer där balkonger skapar en övergång mellan bostaden och 
livet utanför. Här inryms fyra stycken genomgående fyrarumslägenhet 
som på femte våningen övergår i en femrumslägenhet i två etage.

BOSTÄDERNA
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Bilparkering 21 1960 m²
P1 0 0 0 6 0 0 2 8 994,0 320,0 380,0 0,70
P2 0 0 0 0 4 0 0 4 984,0 766,0 0,78
P3 0 1 6 0 3 0 0 10 881,0 711,0 0,81
P4 0 0 0 0 2 1 0 3 782,0 590,0 0,75
P5 0 1 0 0 1 0 0 2 367,0 279,0 0,76
P6 0 0 0 0 2 0 0 2 270,0 198,0 0,73
P7 0 1 0 0 0 0 0 1 150,0 105,0 0,70

TOT 0 3 6 6 12 1 2 30 4428,0 2969,0 380 0,76
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Uppskattning av antal m2 BTA, en uppskattning av antal 
lägenheter och lägenhetsfördelningsamt upplåtelseform.
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BIL : 60 PLATSER

FÖRRÅD

Parkering
Parkering - lätt att välja rätt!
Vi vill vara med och utveckla Oceanhamnen till ett område där det är lätt 
att välja cykeln istället för bilen! Cykelparkeringen nås därför enkelt från 
gatuplan medan bilparkeringen är belägen en våning ner på källarplan. 
Förslaget har tagit hänsyn till gällande parkerings- och cykelnorm och 
även till det sammanlagda behovet med resterande del av kvarteret.
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Grönska på gård och mot gata

Vinterträdgård Teknologi: solpaneler

Grönt filterDubbelcykelparkering på bottenvåning

Möjlighet att ta tillvara 
på solenergin!

Struktur

TOLKNING OCH TANKAR KRING DE FEM T:NA

Värdena som beskrivs i de fem T:na genomsyrar hela förslaget och 
återkommer på skilda sätt i projektet. “Hållbarhet” är ett komplext 
begrepp som kan komma till uttryck på olika vis. I vårt förslag ryms 
såväl smarta tekniska lösningar för att spara ekonomiska och 
ekologiska resurser, som idéer på hur vi kan använda vår byggda miljö 
för att enklare umgås och interagera med varandra.  Här följer en 
närmare beskrivning.

Talang: Rum för framtiden
Oceanhamnen är redan idag en attraktiv plats både i den lilla och stora 
skalan: i Helsingborg med sitt unika läge mellan stadskärnan och H+, 
men också i Öresundsregionen och i Sverige. 

Med vårt förslag vill vi göra det enkelt för både boende, besökare och 
företag att växa och utvecklas.  Vi tror att blandningen av 
verksamheter, funktioner och människor, «densitet» i ordets yttersta 
bemärkelse, kan generera något alldeles speciellt. Till exempel ser vi 
möjligheter i att ge rum åt små verkstäder och liknande aktiviteter som 
genom delade resurser blir en tillgång för många. Vi ser fram emot att 
få ta del av de oväntade möten, samarbeten och innovationer som det 
här kan leda fram till!

Vi vill givetvis också ta tillvara på den fysiska platsens inbyggda och 
befintliga kvalitéer («talang»!). På en plats med stark identitet och 
kulturhistoriska lager finns alla möjligheter i både mjuka och hårda 
värden, att länka ihop och komplettera Helsingborg med nya uttryck 
och människor.

Tid: Nära till allt och alla
I en stad för människor och möten blandas korta avstånd och en 
variation av funktioner i tät blandstad. Här ställer du med lätthet bilen 
till förmån för cykel och promenad. Denna densitet och mångfald är 
något som återkommer även inom byggnaden där en variation av 
boende och boenden blandas med lokaler och verksamheter. I 
Oceanhamnen är allt nära!

Tillåtande Tolerans
Vårt förslag kännetecknas av en robust byggd struktur som är flexibel 
och tillåtande i sin tolerans för förändringar - alltså en stabil grund för 
framtiden! «Tolerans» har agerat som ledord vad gäller materialval då vi 
har valt att använda oss av material som beprövat klarar 
påfrestningarna vid det utsatta läget vid havet. 

Givetvis står «tolerans» även för mångfald när det kommer till hur och 
vilka som kommer vistas på platsen, men mer om det i nästa T! 



Tillvaratagande av solenergi Dagvattenhantering

Grönska både 
mot gård och gata

- Aktivt arbete med återbruk och avfallshantering

- Integrering av intelligenta 
transportsystem

- Solpaneler/solceller

- Smarta elnät

- The Internet of Things

- Odling på terrasser och balkonger

- Dagvatten för bevattning

- Lokaler för möten och samarbete
(arbetsplatser/verkstäder)

- Gemensamma verktyg

- Laddstationer för elbilar och cyklar
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Men inte Tillrättalagt: En tilltalande brokighet
Byggnadens fysiska gestalt speglar den mångfald av människor och 
aktiviteter vi vill ge plats åt genom tre olika byggnadstyper i samklang 
och utbyte med varandra och omgivningen. Här bjuds på variation både 
i design men också vad gäller lokaler för olika verksamheter samt 
lägenhetstyper och lägenhetsfördelning. Vi ser besökare och boende 
som en blandad målgrupp där bostäderna tilltalar till exempel 
familjer men som i sin flexibilitet även fungerar som till exempel 
kompisboende. 

Genom sitt inbjudande, lekfulla uttryck och blandade användning blir 
vår byggnad en viktig del i det dynamiska och levande stråket in mot 
city likaväl som inom kvarteret och området på andra sidan kanalen. 
Vår byggnad ska vara ett utflyktsmål i sig, säga “stanna en stund” och 
bjuda plats åt bland annat spontana picknickar och vandringar längs 
bryggan. 

Tänk om Teknologi
Vår byggnad ska göra det lättare att leva hållbart, på många olika sätt! 
Vi vill göra hållbarhet till något som går att ta på, se på och visa upp. 
Här tillvaratas solenergi och regnvatten tillsammans med andra smarta 
tekniska lösningar som en naturlig del av den byggda miljön. Vår 
byggnad är skapad för att möta framtiden genom att redan från början 
inkludera moderna lösningar för till exempel avfallshantering och 
återbruk. Samtidigt ger vi också plats åt de «små», ibland nästan 
osynliga lösningarna som förbättrar vår vardag. «Internet of Things» 
eller «Sakernas Internet» är ett koncept vi vill använda oss av och 
utveckla i projektet, något som lite förenklat handlar om «uppkopplade 
vardagsprylar» där ett uppkopplat kylskåp brukar vara ett av de mest 
vanligt förekommande exemplen. Men utöver att kunna ta reda på 
vad du har hemma i kylen när du står i affären och funderar över vad 
du ska laga till middag, ser vi det också som en självklarhet att också 
arbeta med integrering av smart teknik som förenklar vardagen och 
sparar både energi och tid. Vi vill också använda smarta elnät för att 
återvinna eller på annat vis ta tillvara på energiöverskott, något som 
skulle kunna generera ett energisamarbete mellan Oceanhamnen och 
närliggande industrier.

Genom Talang, Tid, Tolerans, men inte Tillrättalagt och Teknologi säger 
vi: Fram för uppfinningsrikedom och samarbeten! I framtidens 
Oceanhamnen skapas gemenskap och innovation genom delande av 
resurser och utbyten mellan människor.



FASADER

Fasadmaterial: tegel Transparant bottenvåning Betongstruktur Typ av tegel

Fasad mot Söder



FASADER

Taklandskap och höjder

Typlogier

Längdsektion

Taklandskap
Gestaltningsmässigt samsas i byggnaden platt-, sadel-, pulpet- och 
sågtandstak som bidrar till att tillsammans ge området ett småskaligt 
uttryck samtidigt som de fungerar identitetsskapande.  



Utsikt Sol Entréer

Tvärsektion Längdsektion
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