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SAMMANFATTNING

Den spännande utvecklingen av stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborgs 
oceanhamn fortsätter och vi är entusiastiska över att få vara med och bidra till 
tankar och gestaltning kring denna stadsdel. 
 
Vårt förslag bygger på en kvartersstruktur med stor flexibilitet och variation 
i såväl gestaltning som fördelning av lägenheter och lokalytor. Byggnaderna 
varierar sinsemellan och mellan våningarna. Materialen har en sammanhållen 
färgskala för att ge plats åt ett rikare formspråk. Helhetsupplevelsen är en 
småskalighet i uppdelningen och en robusthet i materialen. 

Livet på gatan är viktigt och vårt entréplan är lite indraget från övriga plan för 
att markera skillnad i funktion. Bottenvåningarna är öppna med smala loft-
studios mot söder och verksamheter mot havet. Framför entréerna skapar vi 
inbjudande rum och halvoffentliga zoner med planteringar och sittmurar. Detta 
gränssnitt mellan gata och bostäder upplevs som socialt och kommunikativt.

Människor behöver naturen för sin hälsa. ”Naturens egna ljud” bidrar till ett 
välbefinnande och ett rogivande klimat och det skall vi ta tillvara i projektet 
som är omgivet av vatten. Torgets kajbrygga är en mötesplats för hela 
stadsdelen, en upplevelserik kustlinje tillgänglig för alla som kan förstärkas 
med en unik uppvärmd havsvatten-pool. Närheten till bad skapar mervärde i 
kvarteret och genererar en målpunkt. 

Kort sagt: Gemensamhetshus på gården, en gemensam bastu och terrass 
på plan 7, kreativa utrymmen och lokaler mot vattnet, insprängda radhus, 
pluslägenheter med uthyrningsbar del, flexibla etagelägenheter, minitvåor 
och ettor i samma storlek – tillsammans bildar detta ett närverk av elastiska 
boendeformer och positiva sociala strukturer som bådar för att oceanhamnen 
blir det framtida boendet. 
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DE 5 T:NA
Teknik
Oväntade lösningar

Gestaltning 
och 
arkitektur

Hållbarhet
Ekologisk
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Innovation

Hur möter 
förslaget 
framtiden?
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butiker mm

Talang
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Mångfald i allt

Tid
Hela vardagen 
inom 600 m
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Oplanerat
Oreglerat

•	 Inspirerande    
 arkitektur
•	 Elastiska lägenhetsstorlekar

•	 Livscykelanalys

•	 Social gemenskap  
•	 Återbruk

•	 Reparationsverkstad

•	 Verkstad

•	 Skaparlust

•	 Loft-studio: bo och   
 verka i publik miljö  

•	 Gemensamhetslokal med   

 verkstad

•	 Uthyrningsrum 
•	 Havsvattenpool 

•	 Delningsekonomi via app

•	 Arbetsplats nära hem

•	 Start-upp     
 verksamhet

•	 Byggnadsintegrerade   

 solceller

•	 Robusta rum
•	 Gröna tak 

•	 Passivhus standard

•	 Livscykelanalys

•	 Energistyrning
•	 Svanenmärkt

•	 Visualisering av   
 individuell förbrukning
•	 Social app

•	 Styrning av teknik via app

•	 Obokningsbar    

 tvättstuga

•	 Gemensam bastu   
 uppvärmd av solceller

•	 Gemensamhetslokal    

 med verkstad

•	 Förändringsbara lägenheter

•	 Pluslägenhet
•	 Dynamiskt kvarter

•	 Flexibilitet

•	 Gröna tak tillåter biologisk   

 mångfald

•	 Gaturum på de    
 boendes villkor

•	 Social app

•	 Bokningsbara el-  
 lådcyklar

•	 Gemensamhetslokal med   

 verkstad

•	 Ellådcyklar

•	 Social app
•	 Öppet och inbjudande   

 mot staden

•	 Livscykelanalys

•	 Leveransskåp i    
 entréer
•	 Arbetsplatser i    

 gemensamhetshus

•	 Spännande hus

•	 Vinklar och vrår

•	 Insprängda radhus

•	 Oväntat    
 taklandskap

•	 Tjänsteutbyte via app

•	 Sociala aktiviteter via  
 app
•	 Robusta material som åldras  

 vackert

•	 Annan form än   
 traditionell
•	 Verkstad i gemensam  

 lokal

•	 Mötesplats på gården

•	 Uthyrningsbara ellådcyklar

•	 Shared economy via   
 app
•	 Samverkan grannar och   

 företag

•	 Robusta material   

 använda på ett nytt sätt

•	 Appen inspirerar till  
 oväntade möten

•	 Leveransbox vid   
 lägenhetsentréer
•	 Nära till butik,    

 förskola, arbetsplatser

•	 Bastu på taket
•	 Smart social app

•	 Mötesplats i offentliga  

 rummet

•	 Havsvattenpool

•	 Fördela tid via app

•	 Ett kvarter för hela   
 livet
•	 Pluslägenhet och studios

•	 Flexibelt elastiskt  
 boende
•	 Sociala aktiviteter via app
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TALANG
KREATIvITET 
FöRETAGSAMHET

I vårt kvarter gynnas den enskilda människans 
skaparlust, entreprenörsanda och kreativitet. 
Tillåtande robusta rum och material inbjuder 
till kreativt arbete nära eller t.o.m i bostaden. 
Lägenheter i två plan möjliggör en uppdelning 
av bostaden och i vissa bostäder finns två 
entréer i två olika plan där man kan ha en mer 
offentlig del på ena planet. Mot vattnet vänder 
sig fyra lokaler i gatuplan i bästa möjliga läge. 

På gården finns ett gemensamhetshus 
som inrymmer både kreativa utrymmen 
men också verksamheter för de boende så 
som gemensam tvättstuga, cykelverkstad, 
workshophörna och arbetsplatser.

Vår helhetssyn med livscykelanalys kommer 
gynna talanger och inspirera de boende att 
vara aktiva och medvetna i sitt boende och att 
detta i sin tur har gynnsamma sidoeffekter. 

Vår app kommer kunna användas i 
sociala sammanhang som i sin tur bidrar 
till informationsspridning och lokal 
nyhetsbelysning vilket gynnar de lokala 
småföretagen och start-up verksamheterna 
som kan sprida sitt budskap.

Vi ser hur ungdomar annonserar via appen. 
De erbjuder sina tjänster med att passa barn, 
gå ut med hundar eller hjälpa till med service 
i hemmet hos grannar. En granne som reser 
mycket ber om hjälp med att se om hemmet 
och vattna blommorna. Den nyutbildade 
skräddaren erbjuder sina tjänster. Skolan 
samlar in pengar till en klassresa och nybakade 
muffins erbjuds i gemensamhetshuset för en 
liten peng. Det finns gott om områden där ett 
nyväckt intresse för företagsamhet och affärer 
kan slå rot och på sikt blomma. 
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TEKNIK
OvÄNTADE LöSNINGAR

Precis som våra hus som är ritade och 
kommer byggas med tillåtande robusta rum 
och material har vi en tanke om teknik som är 
lättförklarlig, tillåtande och robust. Vi skapar ett 
modernt kvarter med inspirerande arkitektur 
med passivhus standard.

Byggnadsintegrerade solceller täcker takytor 
som vänder sig mot bästa solförhållandet och 
producerar el. 

I vår gemensamhetslokal har vi en 
snabbtvättstuga (del av den större tvättstugan) 
som är obokningsbar vilket möjliggör spontana 
aktiviteter och flexibilitet. Dessutom finns här 
verkstadsutrymmen för de boende.
På åttonde våningen har vi en gemensam 
bastu med fantastisk utsikt över havet och 
bästa möjliga solläge. Bastun är helt och 
hållet uppvärmd med egenproducerad el från 
solceller.

Vår moderna tvättstuga med högpresterande 
maskiner är bokningsbar via internet och 
den smarta appen. I garaget finns plats för 
uthyrningsbara ellådcyklar .

Våra tekniska system är enkla att byta ut och 
att uppgradera. All teknik och styrning sker i vår 
mobilapp. Vi tillhandahåller intelligenta hem i 
intelligenta hus med möjlighet att via en app 
styra sitt hem. 

All mätning av vatten och el sker individuellt 
med läsbarhet via appen eller mätare.
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TOLERANS
MÅNGFALD I ALLT

FRAMTID!

Ett mångsidigt, dynamiskt, kreativt kvarter 
med spännande ytor, robusta material och 
tillåtande rum är bästa grunden för ett 
tolerant samhälle. Förändringsmöjligheten 
och flexibiliteten finns inbyggd i 
arkitekturen, strukturen och miljön.

Vår pluslägenhet ger möjligheter 
för alternativa bosätt och andra 
familjebildningar än den traditionella 
kärnfamiljen. Insprängda radhus 
kombinerat med mindre studio 
lägenheter gör att kvarteret blir tillåtande 
för alla målgrupper. En inbjudande 
kvartersstruktur som öppnar upp mot 
staden och intilliggande kvarter.  

Vår app är en stor möjlighet för sociala 
möten och oväntade träffar. En granne 
efterfrågar en partner i löparrundan, en 
annan annonserar efter barnvakt. Vid 
boulebanan på gården samlas de grannar 
som anmält sitt intresse för söndagsboule. 
I gemensamhetshuset sitter en pensionär 
och hjälper en tonåring med historia läxan.

Gemensamhetslokalen kanske är en 
festlokal när det hyrs ut till någon, en 
bröllopsmiddag för en annan och en 
cykelverkstad för en tredje. Den är bokad 
via appen och städningen erbjuds av en 
fickpengs sugen student. 

Elastiska funktioner och lägenhetsstorlekar 
är en utmärkt grund för ett tolerant 
boende. 
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TID
HELA DAGEN INOM 600 M

Tid är en bristvara sägs det men hur kan något 
som det finns så mycket av vara en bristvara? 
Det handlar nog mer om fördelning av tid: 
mellan människor och över åren och i ens egna 
liv. Vår smarta app gör det möjligt att spara tid 
och framförallt att fördela tid. Den innehåller 
praktiska lösningar på vardagliga problem. 
”Shared economy” eller delningsekonomin 
som man lätt når via funktioner i vår app är ett 
sätt att spara tid på underhåll, förvaltning och 
reparation för var och en. Hembeställd mat kan 
transporteras till leveransskåp vid bostädernas 
entréer. 

Hållbarhetsaspekten på tid är också att bygga 
i vacka robusta material och vårt kvarter 
är del av en stenstad som åldras hållbart 
och vackert. Livscykelanalysen gör det 
nödvändigt att planera långsiktigt och med 
kvalitet. Garaget har plats för uthyrninsgbara 
ellådcyklar samt för vanliga lådcyklar som 
kan underlätta vardagen för många. Bilpool 
fyller samma funktion och är ett miljövänligt 
och framtidsorienterat alternativ till egen bil. 
Annars kan man hitta möjligheter att samåka 
via vår app.

I kvarteret och dess omedelbara närhet finns 
både tjänster och produkter såsom: Närhet till 
caféer och verksamheter i kvarteret, närhet 
till förskola inom stadsdelen, arbetsplatser i 
samma kvarter, skaparmöjligheter i verkstad.

Tiden går - husen består. Vår pluslägenhet 
möjliggör ett flexibelt boende där man kan hyra 
ut ett rum, fylla ut bostaden när familjen växer 
för att sedan återigen kunna dela av bostaden 
och hyra ut till den egna studenten eller till 
en släkting som behöver stöd och närhet. 
Även etagelägenheter som vi har i vårt kvarter 
möjliggör flexibelt boende vilket är en aspekt på 
tid som kanske är mest grundläggande.  
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Inte TILLRÄTTALAGT
OPLANERAT OREGLERAT

Husen sträcker sig och vänder sig efter solen, 
utsikten och omgivningen. Här ser man inte 
en standardlösning med repetitionens tristess 
utan ett verkligt spännande hus. 
Allt annat än tillrättalagt. 

Insprängda radhus på plan 3 och 4, 
pluslägenheter med en uthyrningsbar etta, 
stora och små lägenheter i två plan: allt vittnar 
om en annorlunda och vid första anblicken 
kanske svårförklarad struktur. 
En verkstad på gården uppmuntrar till eget 
skapande och en kreativ fritid, eller varför inte 
inledning på en kreativ yrkeskarriär? 

Robusta, välkända material används 
på ett annorlunda sätt: tegel staplat på 
högkant, träpanel mot terrasserna, stora 
skjutdörrspartier i robust furu skyddar 
bottenvåningens lägenheter från sol och i viss 
mån insyn. 

För de boende kan livet ta vilken vändning som 
helst när man bekantar sig med vår smarta 
app. Grannar samordnar bilturer och utflykter, 
hämtning av barn på dagis, barnpassning och 
hundpromenader som gynnar möten över 
staket och räcken och vem vet vad som uppstår 
när man ordnar ett minilopp runt området 
via appen för stora och små med en stor 
avslutningsfest i gemensamhetslokalen. Då 
står bastun redan uppvärmd och klar. 
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DIAGRAM

variation takUppdelning mindre enheter
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Hörnet

Solceller och dagsljus
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variation material variation lägenhet
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Det hållbara samhällsbyggandets tre 
delar är alla tätt förknippade och 
sammanlänkade med varandra. I vårt 
förslag har vi stort fokus på dessa aspekter 
och har arbetat på flera plan:

Vi håller en hög Ekologisk 
hållbarhet med vår livscykelanalys 
och val av robusta, hållbara material. 
Svanenmärkning är en konsumentorienterad 
certifiering som sticker ut. Den har ett 
regelverk för bostadshus som lägger stort 
fokus på det material som ska användas. 
Redan i projekteringsfasen ska alla 
materialval säkerställas för att sedan finnas 
med i förfrågningsunderlagen gentemot 
underentreprenörer. Inga halogener får 
användas, inte heller cancerframkallande 
eller hormonstörande material och minst 50 
% av trävaror ska komma från certifierade 
skogsbruk. Vi har ett tydligt grönt koncept 
med sunda hållbara material, integrerade 
gröna terrasser och lokalt producerad energi 
som är visuellt tillgänglig för de boende via 
en app. 

Kvalitet och väl uttänkt design skapar 
långsiktighet för byggnaden. Vid 
förändrade förhållanden kan de boende 
byta lägenhet inom byggnaden. Med 
robusta och förändringsbara tekniska 
system kan byggnaden möta en framtid i 
förändring. Detta är även Ekonomiskt 
hållbart. Vi använder robusta tekniska 
system som kan anpassas till en förändrad 
samtid och som är enkla att renovera och 
uppdatera.

För att underlätta för ekologiskt 
hållbara val och också främja samvaro, 
gemenskap och fysisk aktivitet i våra 
bostadsområden har vi utvecklat ett koncept 
som vi vill implementera i Oceanhamnen: 
app för social gemenskap.

Syftet är att orsaka förändring istället 
för att bara reagera på den—och bygger 
på idéerna kring vänliga “puffar” i rätt 
riktning. Det handlar om att påverka 
människors handlande genom att arrangera 
valsituationer så att det blir lätt att göra 
rätt, t.ex. genom puffar med budskap som 
uppmuntrar t ex källsortering och minskad 
energianvändning och då främjas även 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Till exempel kan puffarna 
handla om att ta cykeln istället för bilen eller 
att stänga av onödig elektronisk utrustning 
när man går hemifrån.

Inom konceptet finns också en kalender 
för de boende. Det är en digital 
aktivitetskalender där man kan anordna 
och bjuda in grannar till gemensamma 
aktiviteter. Användningsområdena är många 
och tekniken är enkel och lättillgänglig.
Digital kommunikation har ju blivit en del 
av vår vardag och steget till att bjuda in 
till en grillfest på gården, en fotbollsmatch 
eller en löprunda blir plötsligt inte så 
stort. Det blir lättare att träffa människor 
som delar ens intressen, människor som 
man annars kanske inte hade kommit 
i kontakt med. Exempel på analoga 

HÅLLbARHET 
ETT STEG LÄNGRE
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styrmedel är specialdesignade skyltar med 
uppmuntrande budskap både i inomhus- 
och utomhusmiljön. 

Utöver social samvaro och trevliga 
aktiviteter kan kalendern användas för att 
underlätta och effektivisera vardagen. En tur 
till återvinningsstationen kan annonseras 
så att den bilfria grannen blir av med något 
istället för att slänga bland brännbart.

Annonsering om samåkning kan 
innebära sällskap och kostnadsbesparing 
både vid regelbundna resor till arbetet och 
vid enstaka turer till stormarknaden.

Sammantaget främjar appen social samvaro 
som ökar trivsel och trygghet, fysisk aktivitet 
som ger en god hälsa och intresset och 
medvetenheten för att leva hållbart.
För att minimera bilkörningen och undvika 
onödiga extra transporter till de lokala 
postombuden monteras leveransskåp för 
större försändelser vid postboxarna. 

En annan aspekt på hållbarheten är det 
hållbara resandet och vi ser att det 
finns goda förutsättningar i oceanhamnen 
för att ha en fungerande vardag utan att 
äga en bil. För att underlätta, motivera och 
uppmuntra till kollektivt och miljövänligt 
resande kommer vi skapa lättillgängliga 
och väderskyddade cykelparkeringar, 
upprätta bilpoolsplatser samt upprätta 
laddningsplatser för såväl elbilar som 
elcyklar och ellådscyklar. Uthyrningsbara 

ellådcyklar finns tillgängligt för de boende på 
väl tilltagna cykelparkeringar med tillgång till 
service vilket skapar förutsättningar för en 
fungerande vardag utan bil. 

Den pedagogiska nyttan av ovanstående 
bidrar till den sociala hållbarheten 
– vi mår bra av att förstå och vi mår bättre 
av att göra rätt! Social hållbarhet handlar 
till stor del om trygghet och gemenskap 
och flexibilitet. Att kunna komma till och 
att kunna bo kvar. Tolerans. Ett socialt 
hållbart boendekoncept med en blandning 
av lägenhetsformer där det även erbjuds 
mindre studiolägenheter med sovloft för 
att ge fler möjlighet att köpa nyproducerat. 
Gemensamma utrymmen för bastu, 
studier, tvätt och verkstad är bokbart via 
en app och uppmuntrar till social samvaro i 
gårdshuset. Social hållbarhet uppnås även 
via gemensamhetshuset på gården som 
innehåller pentry med mindre festlokal, 
uthyrningsbara arbetsplatser, hobbylokal för 
reparationer, underhåll och kreativa projekt. 
Gården är indelad i tre delar vilket medger 
privata och semi-privata rum.

Ett tydligt grönt koncept med 
sunda hållbara material, integrerade gröna 
terrasser och lokalt producerad energi som 
är visuellt tillgänglig för de boende via en 
app.
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SITUATIONSPLAN
Torgets kajbrygga är en mötesplats för hela 
stadsdelen och som kan förstärkas med en 
unik uppvärmd havsvatten-pool. Närheten till 
bad skapar mervärde i kvarteret och genererar 
en målpunkt. 

Vatten är det viktigaste elementet för 
människors ro och möjlighet till att stressa 
av. Vattnet omger kvarteret och vi vill 
utnyttja det elementet som blickfång med 
havsvattenpoolen. Badplatsen vid kajen skapar 
rörelse och liv.

Livet på gatan är viktigt och vi har utformat 
förslaget med stålskodda betongplattor i 
storformat som återkallar hamnverksamhetens 
materialitet

Gårdarna utformas med omsorg och karaktär: 
privata och semiprivata rum, en nedsänkt 
gräsyta för klotspel, en bowling green, 
ängsplantering med högt gräs som stödjer 
insekts och fågelliv liksom biotoptaken. En 
plats för det vilda. 

På terrasserna ligger värmebehandlat 
trä. På flera tak planteras sedum. 
Bersåerna har klippta bokhäckar och med 
prydnadsplanteringar med högt gräs och 
marktäckare. 
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Situationsplan 1:500

TERRASSER

SOLCELLER
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MARKPLAN
Trottoaren mot gågatan utformas som 
halvoffentliga zoner med planteringar och 
sittmurar och skapar på så vis ett gränssnitt 
mellan gata och bostäder som upplevs som 
socialt och kommunikativt. Våra tre entréer är 
generösa och genomgående.

Gården delas in i tre zoner och skapar maximal 
effektivitet på en liten storlek och därigenom 
erbjuder både halvoffentliga och privata rum. 
Soldäck, gräsplan och bersåer med strandlika 
planteringar av högt gräs skapar variation och 
möter olika behov vid olika tidpunkter

På gården finns ett gemensamhetshus 
som inrymmer både kreativa utrymmen 
men också verksamheter för de boende så 
som gemensam tvättstuga med extra stora 
maskiner, cykelverkstad och workshophörna 
med möjlighet till kreativt skapande och 
återbruk av material.

Ett antal arbetsplatser ger möjlighet till en 
start-up verksamhet. En hörna med wi-fi och 
ny teknik i gemensamhetslokalen kommer 
föra samman de boende och ge upphov till 
dynamiska möten.

Gårdshuset kan lånas/ abonneras till fest och 
möten och är placerat på gården så att man 
kan spänna en segelduk över del av gården 
och utvidga ytan för fest. Man kan också tänka 
sig att gårdshuset nyttjas gemensamt av alla 
boende efter dialog med grannen. 

Trädgårdens bersåer skapar form för 
samexistens på en liten gård. Gården planeras 
för att samverka med snabbtvättstuga liksom 
med gemensamhetslokalen som socialt rum 
mot gården.
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Markplan med omgivning 1:500
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PLANER 1:500
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Plan 3 Plan 6

Plan 4 Plan 7

Plan 5 Plan 8
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LÄGENHETER
2 EXEMPEL
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Loft-studio

Smålägenhet. Samma yta flera 
möjligheter. 1 RoK med alkov 
eller 2 RoK med eget sovrum.

Loft-studio. 2 RoK Med högt i tak 
och stora fönster i fasad mot gatan 
och ett sovloft mot innergården.

LÄGENHETER
2 EXEMPEL SKALA1:100

1-2 RoK



sov: 7,4 m2

vardagsrum: 20,2 m2sov: 11,8 m2

kök: 17,1 m2

F K

TM TT

SKISS ADDITIONSLÄGENHET SAMMANSLAGEN ALT D2
SKALA 1:100 - 170417

4 ROK- PLUSLGHT
101,9 m2

FRAMTID!
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PLUSLÄGENHET

En stor lägenhet

Scenario 1Vår pluslägenhet ger möjligheter 
för alternativa bosätt och andra 
familjebildningar än den traditionella 
kärnfamiljen. 

När farmor inte vill bo ensam längre får 
hon plats i den uthyrningsbara delen av 
pluslägenheten och ändå finns ett sovrum 
kvar till tonårsdottern. Familjen erbjuder 
kanske en nyanländ en möjlighet att börja 
sitt liv i en liten med komplett bostad. 

Studenten som ska börja plugga inleder livet 
på egna ben i en liten lägenhet med egen 
ingång och eget pentry. Eller så hyr familjen 
ut till en handelsresande som behöver 
en övernattningslägenhet. Kanske är det 
tom en skilsmässolägenhet som mamma 
och pappa turas om att bo i? Eller har den 
karriärinriktade familjen med två små barn 
behov av en barnflicka som man ordnar eget 
boende åt. 

Möjligheterna är många och bidrar till att 
göra kvarteret mångkulturellt, mångfaldigt 
och vidsynt.  

SKALA 1:100



sov: 7,4 m2

vardagsrum: 20,2 m2

PLUSDEL: 24,3 m 2

sov: 11,8 m2

kök: 17,1 m2

F K

TM TT

SKISS ADDITIONSLÄGENHET - ALT D2
SKALA 1:100 - 170417

4 ROK- PLUSLGHT
101,9 m2

sov: 7,4 m2

vardagsrum: 20,2 m2

PLUSDEL: 24,3 m2

sov: 11,8 m2

kök: 17,1 m2

F K

TM TT

SKISS ADDITIONSLÄGENHET - ALT D2
SKALA 1:100 - 170417

4 ROK- PLUSLGHT
101,9 m2

+ +
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Scenario 2 Scenario 3

Hyra ut till en student Farmor flyttar in



café
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Områdets karaktär är stenstad vilket vi tagit 
fasta på med vackert robust tegel blandat med 
grovt trä i ytor mot terrass och i skjutdörrar 
mot gatan i söder. Trapphusen nås från 
gatan i söder och är genomgående i alla tre 
byggnadskroppar. 

Fasaden i söder har en spännande och mycket 
varierad gestaltning där vi skapar vertikalitet 
och skuggverkan. På markplan är fasaden 
indragen för att markera en skillnad i funktion 
och bidra till ett rikt gatuliv. 

Det mörkare röda teglet i högsta huset 
möter ett ljusare hus i sju våningar som har 
föreningens bastu och uteplats på sitt tak. 
Här är materialet trä i en varm och tålig kulör. 
Samma material finns i de stora skjutdörrarna 
som ger avskärmningsmöjlighet för gatuplanets 
bostäder i etage.  

Townhouse-liknande hus med spetsiga tak 
bidrar till variation och rikedom. Längst i väster 
trappar huset ner sig i form av utskjutande och 
indragna terrasser och balkonger. Trä blandas 
här med robust tegel. På de släta tegelytorna 
skapar vi en  mönstersättning  som uppstår 
genom att varannan sten dras in.  

 En sammanhållen färgskala har varit viktig  
för att ge plats åt ett rikare formspråk, där de 
olika lägenhetstyperna så som terrasshusen, 
radhusen, och gavelhusen har olika karaktär. 
Dessa möter upp en större volym som ger 
vertikalitet i söderfasaden. 

Byggnaden avslutas uppåt med ett varierat 
taklandskap med både mindre och större 
uteplatser. Takhöjden trappar ner mot havet 
vilket ger fler möjlighet till havsutsikt.

GESTALTNING: SYD



café

FRAMTID!
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Fasad syd  1:200



HAMNMAGASIN

405
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GESTALTNING: vÄST

Byggnadens gestaltning knyter an till 
platsens historia genom att ta inspiration 
från Hamnmagasin 405, både när det 
gäller materialval och i detaljer. På detta 
sätt inkluderas byggnaden i ett befintligt 
sammanhang och kan passa in trots sin 
moderna gestaltning. På så vis väljer vi ett 
varmt rödbrunt tegel och kraftig träpanel i 
skjutdörrar och terrassers insidor.

Mot havet vänder sig lokaler och lägenheter 
i en spännande blandning och varierat 
utseende. Husen trappas upp och ner 
och terrasser sprängs in mellan bastanta 
tegelmurar och varm träpanel. 

Grönskan från terrasser och balkonger 
bidrar till ett levande och varierat utseende.

Lokaler med stora exponeringsytor åt väster 
kunde inte haft ett mer gynnsamt läge.

Det varierande taklandskapet erbjuder 
både mindre och större uteplatser. Dessa är 
blandat privata och gemensamma. Takets 
variation över våningsplanen leder till att det 
är många fler än bara de som bor på översta 
våningen som får tillgång till uteplatserna. 
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Fasad väst  1:200



FRAMTID!
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SEKTION A-A 1:200

NIvÅER: SEKTION A-A



A

A
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Från gatan i Söder ligger infarten till 
parkeringsgaraget som servar båda delarna 
av kvarteret. Möjlighet finns för bilhiss men 
annars borde de 78 platserna med goda 
mått vara fullt tillräckliga för båda delarna av 
kvarteret. 

Innergården är placerad på det väl tilltagna 
planterbara garagebjälklaget för att kunna 
erbjuda en lummig gård. Några få trappsteg 
till innergården resulterar i en mer privat 
atmosfär samtidigt som tillgängligheten är 
tillgodosedd via hiss och ev. ramper.

I lokalen mot väster bidrar den upphöjda 
gården till att skapa rumslighet i lokalen 
med ett antal trappsteg till den bortersta 
delen av lokalen. 

På plan två mot havet har vi en normal 
lägenhet som nås via loftgång mot öster 
och ovanför på plan 3 och delvis 4 en 
etagelägenhet med radhuskaraktär och 
egen terrass.

De stora genomgående entréerna är 
uppglasade mot gården och bjuder in till 
husen och med genomsikt mot gatan i söder. 
Det skapar tillhörighet och trygghet för de 
boende.  
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NIvÅER: SEKTION b-b

SEKTION b-b 1:200



31

1
1 1

1

1

2

2

2

2
2

3

3

3

3
3 4
4 4

4

4
5
6
7
8

5 5

SKETCHUP MODELL



32

GARAGEPLAN 1:200
ANTAL PARKERINGSPLATSER
BIL: 78 (eget behov 34)
CYKEL: 168 (eget behov 97)
LÅDCYKLAR: 15

Ev 

TRAPPHUS

Ev 

LGH FöRRÅD

TEKNIK

Ev 

LGH FöRRÅD

FöRRÅD FöRRÅDCYKELPARKERING

   32x2 CYKLAR

CYKELPARKERING

15 LÅDCYKLAR   

52x2 CYKLAR

Ev 

TRAPPHUS
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SAMMANSTÄLLNING BOA/ BTA OCEANHAMNEN ETAPP 2

SAMMANSTÄLLNING   1 ROK  2 ROK  3 ROK  4 ROK  5 ROK
summa lägenhet/ typ: 8 22 18 10 4

13% 35% 29% 16% 6%
SUMMA LÄGENHETER  62
BOA plan 1‐8 3 818
LOA 250
SNITTSTORLEK LGHT 61,6
BOA/ BTA 76,0%
SUMMA BTA  5 350

OCEANHAMNEN ETAPP 2 170419

BTA ‐ HUS A BTA ‐ HUS B BTA ‐ HUS C BTA ‐ HUS D ‐ RADHUS

1 281,4 1 322,8 1 292,2 1 172,2
2 281,4 2 322,8 2 292,2 2 188,2
3 281,4 3 322,8 3 271,6 3 188,2
4 281,4 4 322,8 4 216,4 4 75,9
5 281,4 5 154,8 5 95,8
6 281,4
7 281,4
8 141

SUMMA BTA  2110,8 SUMMA BTA  1446 SUMMA BTA  1168,2 SUMMA BTA  624,5

5349,5SUMMA BTA HELA FASTIGHETEN

LILJEWALL ARKITEKTER

OCEANHAMNEN ETAPP 2 170419

BTA ‐ HUS A BTA ‐ HUS B BTA ‐ HUS C BTA ‐ HUS D ‐ RADHUS

1 281,4 1 322,8 1 292,2 1 172,2
2 281,4 2 322,8 2 292,2 2 188,2
3 281,4 3 322,8 3 271,6 3 188,2
4 281,4 4 322,8 4 216,4 4 75,9
5 281,4 5 154,8 5 95,8
6 281,4
7 281,4
8 141

SUMMA BTA  2110,8 SUMMA BTA  1446 SUMMA BTA  1168,2 SUMMA BTA  624,5

5349,5SUMMA BTA HELA FASTIGHETEN

LILJEWALL ARKITEKTER

SAMMANSTÄLLNING BOA/BTA OCEANHAMNEN ETAPP 2

Vår huvudsakliga upplåtelseform är bostadsrätter 
kompletterat med uthyrningsbara delar i form av 
Pluslägenheter samt Lokaler

BTA - HUS A BTA - HUS B BTA - HUS C BTA - HUS C - RADHUS

HUS D -3 VÅN

HUS C -4 VÅN HUS B -4 VÅN HUS A -7 VÅN
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PROJEKTET I SIFFROR
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