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Byggnaden får en distinkt karaktär av de 
sammansatta gavlarna och den levande 
landskapsbehandlingen. Samtidigt anpassar sig den 
låga skalan och den uppbrutna byggnadsvolymen 
till det omkringliggande bostads- och grönområdet. 
Byggnaden kan föra tankarna till gotländska 
fi skarstugor, ett antal luftiga hölador, eller ett antal 
arkitypiska husgavlar; symbolen för ett hem.

Exteriörvy från väst

Sektion mot nordväst
1:200

Sektion mot sydöst
1:200

Flygvy från söder

Fasad mot sydväst
1:200

En naturnära mötesplats!

Tillsammans vill vi skapa en symbol för 
morgondagens allmänhytta, en attraktiv 
arbetsplats med hållbarhet och socialt 
ansvarstagande i fokus. Med låga trösklar, 
mångfald av funktioner och välkomnande 
atmosfär, vill vi erbjuda en mötesplats för alla! 
En bas för fortsatt samarbete.

Förutsättningar

Tomten ligger i ett utbyggnadsområde, ca 2 km 
från Visbys stadskärna. Närområdet är till största 
delen präglat av moderna fl erbostadshus i en till 
tre våningar, samt olika former av grönytor mot 
angränsande bostads- och verksamhetsområde. 

Fastigheten är 11 495 kvm stor, men endast 
8084 kvm av ytan är användbar för önskade 
funktioner på grund av ett enligt detaljplanen 10 
m brett område av så kallad prickmark längs tre 
av tomtens sidor. Endast angöring till de olika 
funktionerna får ske över prickmarken.

Uppgiften är att på ett effektivt sätt optimera 
utnyttjandet av den tillgängliga marken, och 
placera de olika funktionerna på ett optimalt sätt 
på tomten.

Kolonilotter

Situationsplan
1:1000

Kolonilotter

Parkering

Atrium
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Interiörvy de gemensamma ytorna kring atriumgården
Byggnadens alla verksamheter strålar samman kring 
atriumgården; husets sociala hjärta. Den kringbyggda 
ytan är solig och vindskyddad så att den kan användas 
under en stor del av året.

Parkering & angöring

Hela anläggningen vänder sin framsida mot 
gatan och staden. Huvudentrén ligger därför mot 
väster där gående och cyklister från stadskärnan 
möter byggnaden lika självklart som bilisterna på 
den gemensamma parkeringsytan. 

Bilparkeringen och hela den arbetsrelaterade 
utemiljön med tillhörande logistikytor delar en och 
samma in- och utfart, vilket är kompakt,skapar 
tydlighet gentemot det allmänna gatunätet och 
underlättar orienterbarheten för externa leveranser.

Framtida utredning får mer i detalj visa det 
faktiska parkeringsbehovet. Nuvarande förslag 
redovisar ett totalt antal bilparkeringsplatser 
något under gällande P-norm, men vi bedömer 
att kompletterande delar av fastighetens 
parkeringsbehov, ifall önskvärt, bör gå att lösa på 
angränsande allmän parkeringsplats då allmänna 
parkeringsytor för kontors- och bostadsbehov 
lämpar sig mycket väl för samutnyttjande.

Kontor med olika zoner 

Längs hela fasaden från öst till väst erbjuds 
bästa möjliga förutsättningar för en högkvalitativ 
kontorsmiljö. Tre olika zoner tillgodoser 
arbetsdagens varierade behov: 

Fokus
Närmast fasaden är plats för fokuserat enskilt 
arbete. Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön 
består till stor del av traditionella arbetsbord, men 
även ståbord för informella avstämningar och 
olika sittplatser för alternativa behov. Arbetsplatser 
i endast ett våningsplan och högt placerade 
fönster gör att alla får god tillgång på dagsljus, 
även långt in i lokalen. Alla har dessutom 
utblickar mot den rogivande parkmiljön utanför!

Verkstadsytor med 
arbetsrelaterad utemiljö
Funktion och rationella fl öden är högsta prioritet 
för verkstadsytor och arbetsrelaterad utemiljö, 
eftersom det är frågan om en arbetsmiljö med 
högt ställda funktionskrav. Samtliga ytor är 
samlade i ett område där invändiga verkstadsytor 
står i direktkontakt med motsvarande utemiljö. 
Den kompakta layouten möjliggör funktionella 
arbetsfl öden, fl exibel användning de olika 
funktionera emellan, samt möjlighet att skapa ett 
rationellt skalskydd.

De arbets- och installationsintensiva lokalerna för 
garage och verkstad är del av huvudbyggnaden 
där personalen har direktkontakt med 
Gotlandshems övriga anställda och faciliteter. 
Uppställningsplatser för servicefordon och 
kompletterande förråd är samlade i enkla, 
lågmälda långskepp intill.

Kvarterets samlande hjärta

Alla funktioner sammanstrålar kring den 
gemensamma förplatsen med tydlig huvudentré 
och atriet som binder samman alla funktioner inne 
i byggnaden. Detta är projektets sociala hjärta!

I en tät sekvens ligger den publika förplatsen, 
foajén och kvarterslokalen som är tillgänglig för 
allmänheten och den soliga atriumgården med 
byggnadens alla sociala funktioner samlade 
runtomkring. Här blandas insida och utsida och 
här sammanfl ätas kvarterets olika funktioner. 
De centrala delarna skapar en fokuspunkt där 
spontana möten sker och där det känns extra 
härligt att komma som besökare, äta sin lunch, 
ha ett spontant möte, ta en kopp kaffe, eller bara 
umgås.

Det centrala hjärtat skapar god överblick och 
orienterbarhet för personal och besökare.

Tillträdes- och skalskyddzoner

Anläggningen kan på ett naturligt sätt delas in i 
ett antal zoner med avseende på användning, 
skalskydd och tillgänglighet för besökare och 
hyresgäster:

A
Allmänhet och besökare har tillgång till hela 
den publika utomhusmiljön samt reception 
och utställningsyta. Allmänheten kan hyra 
kvarterslokalen som man kan nå utifrån.

B
Till vardags är kvarterslokalen, tillsammans 
med de sociala ytorna runt atriet, samt 
omklädningsrummen en trappa upp, 
gemensamma för alla personer verksamma i 
huset.  

Korttidsboende

Lägenheterna för korttidsboende placeras i direkt 
anslutning till den gemensamma förplatsen. 
Direktkontakt med gatan är trygghetsskapande. 
Det här ska vara en schysst boendemiljö som 
det ska kännas positivt att få ta del av, även ifall 
övriga omständigheter inte alltid är de bästa!

Vi föreslår genomgående lägenheter mot en 
södervänd loftgång. Loftgången görs extra bred 
för att fungera som social yta och solig balkong 
för de boende. Fasaden mot söder ges extra 
omsorg och kläs med klätterväxter då den är 
en viktig del av det omfamnande rummet kring 
förplatsen. Här fi nns plats för odlingslådor och 
mindre ytor för markplantering. 

Flexibilitet och över tid

Hela förslaget bygger på hög fl exibilitet och 
samutnyttjande mellan funktioner; både som 
bearbetningsbart koncept under programskedet 
och som en robust struktur som kan förändras över 
tid när byggnaden tagits i bruk.

Verkstadszonen kan växa in i kontorsdelen, 
Gotlandshem kan växa in och ut ur hyresgästytan 
och korttidsboendet kan expandera i sidled. 
Hyresgästytan kan få egna entréer mot den 
allmänna parkeringsplatsen. Hela kontorsdelen 
kan dessutom expandera inne i själva 
byggnaden genom att huset är förberett för en 
mezzaninvåning.

Konceptet med slutna funktioner i boxar gör att de 
kan anpassas och förrändras med verksamhetens 
behov.

Landskap

Den rika landskapsgestaltningen är en väsentlig 
del av det välkomnande helhetsintrycket. 
Landskapet är utformat för att både knyta an 
till närområdet med kolloniträdgårdar och 
ängsmarker, så väl som till Visby med sina 
kyrkoruiner och rika växtlighet på skyddade 
platser och innergårdar. Material och växtval har 
tydlig gotlandsprägel.

Samspelet mellan omgivning, landskap 
och byggnader skapar en sekvens av 
mångfacetterade uterum: Från parkstråket längs 
gatan där allmänheten bjuds in att delta, till 
den skyddade förplatsen framför huvudentrén 
till den prunkande atriumgården som är husets 
oas. Utemiljön är utformad för att engagera med 
intressanta detaljer, synliga dagvattendammar 
och växtbäddar för odling, samt vara rogivande 
som ständigt närvarande bakgrund till vardagen 
på jobbet.

C
Kontorsytorna längs fasaden (inklusive 
Gotlandshem) delas in efter hyresgästernas 
behov. Via stråken kring atriet har man tillgång 
till pausytor, mötesrum och gemensam ingång 
genom huvudentrén, oavsett indelning.

D
Verkstadsmiljön med tillhörande utearealer är 
en egen zon som bara nås av Gotlandshems 
personal. Ytan nås externt eller via den 
gemensamma zonen kring atriet. 

E
Korttidsboende kommer och går som de själva vill 
med ankomst direkt från den allmänna utemiljön. 
De är inte beroende av att passera igenom 
Gotlandshems lokaler.

Support
Den öppna zonen med kontorsarbetsplatser 
kompletteras med en mer avskild mellanliggande 
del med rum för enskilt arbete, telefonsamtal, 
projektrum samt kontorsmiljöns supportfunktioner 
innehållande förråd och kopiering. De små slutna 
rummen byggs upp som enkla boxar under det 
gemensamma samlande taket.

Social
Närmast atriet ligger delade funktioner i form 
av stora mötesrum och pausytor. Här är platsen 
för socialisering och utbyte av idéer! Även 
atriumgården är en naturlig del av arbetsmiljön 
för den som vill ha en skyddad plats att arbeta 
utomhus. 

C

D

E
A B

C



ATRIUM 3/4

Scentario 1, tävlingsförlsag
Totalt 5455 kvm BTA

Kontor, verkstadsytor, uthyrbara ytor mm enbart i ett plan. 
Endast teknik och personalytor en trappa upp.

Scentario 2, utvecklingsförslag
Totalt 5745 kvm BTA

Uthyrbara ytor kompletteras med mindre entresolplan. 
Storlek på entresol anpassas till möjlig byggrätt enligt 
gällande detaljplan.

Scentario 3, utvecklingsförslag
Totalt 7940 kvm BTA

Hela kontors- och den uthyrbara ytan kompletteras 
med entresol. Verksamheten kan expandera ytterligare 
genom att markparkering fl yttar över till öster och 
servicebyggnaderna kan expandera. Möjlig publik entré 
även från öst. Utbyggnad ej förenlig med nuvarande 
detaljplan.

Areauppskattning, ccentario 1, tävlingsförslag

Kontorsytor och 
areasammanställning
Av Gotlandshems önskade 100 
kontorsarbetsplatser är 50 platser vid fasta 
skrivbord. Resterande platser är fördelade 
på alternativa arbetsytor så som mötesrum, 
alternativa sittplatser i kontorslandskapet och i 
den gemensamma delen kring atriet. Vi har utgått 
från att de 50 fasta skrivbordsplatserna har 100% 
beläggning. Med kompletterande alternativa 
arbetsytor fi nn det en kapacietetsbuffert. 

Förslaget är tänkt som en fl exibel utgångspunkt i 
förhållande till Gotlandshems önskemål, men den 
slutliga fördelningen mellan olika arbetsmiljöer 
kommer att behöva utvecklas tillsammans med 
verksamheten.

Den uthyrbara ytan är i tävlingsförslaget illustrerad 
på samma sätt som Gotlandshem. Tanken är 
att ytan ska kunna fungera på samma sätt, 
men ytterst är det en fråga om de kommande 
hyresgästernas önskemål. 

I och med att delar av arbetsmiljön är förlagda 
till den gemensamma ytan kring atriet, är dessa 
ytor även räknade som LOA-/hyresgästyta. Alla 
ytor som fi nns omnämnda i lokalprogrammet 
har vi defi nierat som LOA. Byggnadens 
utformning innebär att det i princip endast är 
rena kommunikationsytor (zonen närmast atriet), 
ytterväggar och hyresgästskiljande väggar som 
inte är uthyrbara.

Areasammanställning

Garage/carport Verkstad Kontor

BTA (program) 1242 401 1710
BTA (förslag) 1248 365 1498
BIA
LOA (program) 1130 317 1371
LOA (förslag) 1160 357 1434

Teknik Uthyrning Korttidsboende

BTA (program) 268 1745 380
BTA (förslag) 214 1370 447
BIA
LOA (program) 220 1430 330
LOA (förslag) 200 1315 386

Total (m2)

BTA (program) 5746
BTA (förslag) 5455
BIA 313

LOA (program) 4798

LOA (förslag) 4852
BYA 4621

Markplan
1:400

Plan bostäder 2 tr
1:200

Entréplan
1:200

Plan bostäder1 tr
1:200

Plan1 tr
1:200
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Interiörvy över kontorslandskapet
Vi föreslår en rationell och klimatsmart byggnad. Den 
största lyx vi kostar på oss är de delvis dubbelhöga 
utrymmena; för rymden och för möjligheten att i 
framtiden expandera med ett invändigt entresol eller 
extra våningsplan.

Axonometri limträstomme

Sektion AA
1:200

Sektion CC
1:200

Detaljsnitt fasad
1:100

Detaljsnitt fasad
1:100

Sektion BB
1:200

Kortfattad teknisk beskrivning

En enkel byggnad ger de bästa förutsättningarna 
för ett genomförande inom givna kostnadsramar: 
Att till större delen endast låta byggnaden vara 
ett våningsplan förenklar vi konstruktion och 
installationer. Materialval och tekniska lösningar 
är gjorda utifrån projektets funktionskrav, 
förvaltningsperspektiv och högt ställda miljömål.

Vi tänker oss enkel limträstomme rest på en 
konventionell platta på mark. Invändiga 
spännvidder optimeras i förhållande till 
byggnadsteknik och behov av fl exibla arbetsytor i 
både kontor och verkstad. Stommen kompletteras 
med utfackningsväggar och takbjälklag i trä. 
Spännvidder och upprepning av moduler 
möjliggör industriellt byggande av lösvirke. 

Byggnaden möter mark med en låg bröstning. 
För att ansluta till landskapet ser vi gärna att den 
kläs med gotländsk kalksten men den kan även 
vara av puts eller betong. Resten av fasaderna 
är klädda med träpanel som grånar. För lång 
beständighet och lågt underhållsbehov föreslås 
utförande i antingen kisel- eller thermobehandlad 
gran eller fur (gärna gotländsk). Även exteriörens 
utformning med bland annat utskjutande tak 
skyddar materialet och bidrar till lång livslängd. 
Fönsterpartier av trä/aluminium i hanterbara 
storlekar.

De branta synliga taken mot söder är 
plåtbeklädda. Övriga låglutande tak täcks 
med sedum och föreslås som en kompakta 
oventilerade konstruktion med TRP-plåt. Eventuella 
lanterniner kan komplettera ytterväggarnas fönster 
ifall extra dagsljus är önskvärt i verkstads- och 
garageytorna. Solpaneler placeras på stativ över 
delar av de låglutande taken. All takavvattning är 
utanpåliggande. 

Förutom undercentraler på markplan föreslår 
vi ett centralt fl äktrum en trappa upp. Genom 
att ringmata ventilationen längs byggnadens 
nock, kan vi på ett rationellt sätt nå hela huset 
med till- och frånluft oberoende av verksamheter 
och hyresgästindelning. Husets bitvis generösa 
takhöjd bidrar till god luftkvalitet.Uppvärmning 
sker med konventionella radiatorer i fasad.

Brandutrymning löses enkelt rakt ut i det fria tack 
vara att byggnaden till största delen bara är i ett 
plan. 

Hållbarhet

För att minska byggnadens klimatpåverkan 
föreslår vi att byggnaden byggs helt i trä. 
Erfarenhetsmässigt kan vi minska klimatpåverkan 
med mer än hälften genom att bygga i trä.

Den kompakta planformen med väl anpassade 
fönsteröppningar i förhållande till dagsljus 
och utblickar och med kompletterande 
mekanisk solavskärmning, säkerställer god 
inomhuskomfort och passiv klimatreglering. 
En kombination av solenergi och solvärme 
optimeras specifi kt för byggnaden för att täcka 
en stor del av byggnadens behov och minimera 
energikostnader. Byggnadens fl exibla planlsöning 
öppnar upp för kreativa lösningar angående 
återbruk av inredning och inventarier för varje 
enskild hyresgäst.

Regnvatten tas om hand via ett sammankopplat 
och öppet dagvattensystem med dammar, 
svackdiken och regnbäddar som leds längs 
tomtens utsida. Det öppna dagvattensystemet 
planeras så att folk bjuds in till att betrakta 
grönskan och vattnet och stanna till på uteplatser. 
Dagvatten från utkastare avleds via grönytor 
på tomten och inne på atriet för att bevattna 
grönskan och minska behovet av konstbevattning. 


