En grön entréplats bjuder in till Gotlandshems nya kontor och bildar en mötesplats tillgänglig för alla

GOTLANDSHEM - DÄR LIVET PÅGÅR
MÖTET MED BYGGANDEN
Platsen för Gotlandshems nya kontor är en del av A7 området, ett
stadsutvecklingsområde i sydöstra Visby. Som fd. militärt övningsområde har det etablerats som ett grönområde och rekreativt stråk. I
översiktsplanen beskriver man visionen av området som en miljö där
varje kvarter får sin egen identitet och där stora grönytor behålls för
natur, park och odling.
Beläget i den zon av bostadsbebyggelse, mellan Visbys yttre ring av
extern handel och småindustri och det inre Visby med tätare stadskaraktär, ser vi att tomten passar till Gotlandshems verksamhet. Genom sitt
läge, sin verksamhet och storlek så kan den nya byggnaden relatera
både till handeln och småindustri söderut (dit hela Visby och stora delar
av Gotland rör sig för service och handel) och kan verka i det lokala
bostadsområdet och bidra till närmiljön.
Gotlandshems nya kontor kommer att vara beläget i utkanten av ett
bostadsområde under byggnation. Den nya byggnaden kommer utgöra
en tydlig entré till det nya området från söder. Då det även planeras en
boendeparkering söder om tomten så kan det tänkas bli ett större flöde
av biltrafik från detta håll. Som gående och cyklist så möter man oftare
byggnaden från andra hållet och då från en mer småskalig miljö.
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Uterum med olika karaktär
Vår arkitektoniska idé bygger på en sammanhängande volym som
trappas och formar två platser med olika karaktär och funktion.
Platserna kopplas ihop av ett invändigt entrérum som blir navet i
byggnaden. Trappningen bryter ner skalan mot bostadsområdet och
skapar en välkomnande grön plats mot gatan. Även taket trappas
och ges formen av ett klassiskt sågtandstak. Det skapar bra läge för
solceller i sydväst, dagsljus till kontor och verkstadsytor samt bryter
ytterligare ner skalan på en stor byggnadsvolym. Gotlandshems nya
kontor får en karaktäristisk siluett, med en blinkning till industrihistoria och produktion, men som också påminner om det gotländska
vindpinade landskapet.
Flexibilitet i program
Detaljplanen delar tomten i två delar, som medger olika verksamhet.
För största flexibilitet placeras medparten av de uthyrbara lokalerna på
den södra delen av tomten, den del som medger kontor och handel.
Här kan de ges entréer direkt mot gatan och ett bra skyltläge mot söder.
Gotlandshems verksamhet och korttidsboendet placeras i den norra
delen med sina publika delar vända mot entréplats och gata. Det finns
goda möjlighet för såväl Gotlandshem som för lokalerna att växa åt
ena eller andra håller samt att hitta synergieffekter i sina verksamheter.
Byggnaden kan bli det nav för verksamheter med socialt fokus som
Gotlandshem önskar.
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Koppla ihop de gröna rummen
Tomten är omgärdad på flera sidor av grönytor, ett uppvuxet bryn i
öster, odlingslotter såväl i ost som väst, parkstråk i norr och natur med
ängsmark i söder. De kvalitéerna har vi tagit fasta på i förslaget såväl i
det utvändiga som i det invändiga. Byggnaden bäddas in av grönska
och kopplar ihop de omgivande gröna rummen.
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Mötet med byggnaden - med bil från den stora skalan,
som gående/cyklist från den lilla skalan
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Gotlandshems nya huvudkontor blir en välkomnande entrébyggnad till det nya området

MOTTO “DÄR LIVET PÅGÅR”
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Markplan 1:400

UTEMILJÖ

HÅLLBARHET

En gotländsk sommaräng med spridda blommande träd omsluter
fastigheten på alla sidor. Den gröna inramningen välkomnar besökare
och utgör en fortsättning på det omgivande landskapet som präglas
av ett flackt lågväxande hedlandskap med diken och bryn som bryter
landskapet. Utemiljön närmast byggnaden rymmer en rad olika uterum
kopplade till varandra, och de gröna uterummen utgör en förlängning
av verksamheten inomhus. Utemiljöns formspråk följer husets trappningar vilket tar ner skalan och skapar flera mindre platser för samvaro.
Låga murar av kalksten återkommer kring byggnaden som avgränsning
mot parkeringar och mellan uterum. En markbeläggning av betongplattor i varierande bredd och längd ger ett livfullt och tåligt golv. Smalare
gångar bryts upp med gräsfogar som släpper igenom regnvatten.

Social Hållbarhet
Gotlandshems sociala ambition är stor och den nya byggnaden
skapas för att främja möten, samarbete och ett hållbart levnadssätt.
För att aktivera och underlätta för samutnyttjande av lokaler är de
mer publika delarna placerade mot entréplatsen. Lokalerna har egna
ingångar eller kan delas av/låsas så att de kan nyttjas på kvällar
och helger. Matsalen kan bli ett café med uteservering, mötesrum
för föreningar, verksamhetslokal för fest och barnkalas. Entréytan
med trappan kan nyttjas som mingelyta, kulturevenemang och för
föreläsningar. Verkstaden har en extra yta som kan hyras ut för
kurser, fixarkvällar och med möjligheter att hyra/låna verktyg och
trädgårdsredskap. Delar av garaget kan kanske nyttjas för biltvätt och
grovtvätt.

En välkomnande entréplats
Byggnaden formar en plats i sydväst mot gatan och bostäderna. Den
blir en välkomnande entréplats med en södervänd utetrappa av trä
som kan fungera som mötesplats och plats för samling. Två träd med
perenna planteringar ger platsen skugga och grönska. Vid entréplatsen finns också besöksparkering och plats för cyklar. Entréer till såväl
Gotlandshems kontor som och till de uthyrbara lokalerna läggs mot
gatan och sockelvåningen är öppen och aktiv genom att de mer
publika delarna vänds åt detta håll.
Genom trappningen i plan skapas olika mindre rum med mikroklimat
och ytor i lä. Utanför matsalen och verksamhetslokalerna, som kan bli
ett trädgårdscafé eller bageri, finns en större uteplats med gott om
sittplatser i soligt läge. Uteplatsen har golv av trä som ger ett varmt
intryck och en kryddträdgård ramar in matplatsen och blir en tillgång
för kökets kockar. Långbord och linspänd belysning ger plats för
trivsam samvaro såväl dagtid som kvällstid.

Vi ser att Gotlandshem kan bli en möjliggörare för delningsekonomi
för sina hyresgäster, men även i det lokala samhället genom exempelvis bilpool, cykelpool och uthyrning av lådcykel, gräsklippare, släp
etc. Den gröna entréplatsen blir en naturlig mötesplats i den lokala
miljön med aktiviteter som lockar både barn, ungdomar som vuxna.
Gotlandshem bjuder redan idag in sina hyresgäster för olika informationsmöten och tips i hur man sköter ett hem. Denna pedagogiska
verksamhet skulle även kunna inkludera skolor och förskolor i närområdet.Gällande lokalerna för uthyrning så önskas verksamheter med
socialt fokus och med stort hållbarhetstänk. Det kan vara ett Sopkök
som nyttjar grödor från odlingarna runt omkring och matspill från
närbelägna COOP och verksamheter med service knutet till boendet,
hemmet. Återbruk och reparationer av möbler och kläder, tvätteri,
skomakeri, tapetserare, second hand, antikhandel, auktioner, loppis-

En arbetsgård med brynet som fond
Det andra platsen blir en mer arbetsrelaterad gård, främst anpassad
för att klara Gotlandshems logistik med transporter. Här finns personalparkeringar, carports för clubcars, parkeringsplatser för bilpool,
containrar och ett utvändigt virkesförråd. Här finns också kopplingar till verksamhetens invändiga funktioner som garage, verkstad,
varumottagning och soprum. Ytorna är hårdgjorda för att vara tåliga
och funktionella för verksamheten, men bäddas in av brynet i öster och
mjukas upp av gröna träddungar mellan parkeringsplatserna. Även
taken till carportar och kallförråd är gröna och längs fasaderna klättrar
klätterväxter. Personalentrén placeras här då de flesta troligen kommer
anlända från detta håll. Här lyser morgonsolen och välkomnar till
arbetsdagen, här kan man ta en morgonkaffe intill ett stilla vattenspel
Personalparkeringen linjemålas för att när parkeringen är tom kvällsoch helgtid kunna utnyttjas för sport och aktiviteter som streetbasket,
bandy och mjuktennis. Ytorna kan också på helgerna användas för tex
odlingsmarknader, klädbytardagar och loppis.
På husets norra sida finns en plats med arbetsbord kopplad till huset
invändiga verkstad. Här finns också en plats för småbarnslek med
sandlåda, dagvattenränna för vattenlek och lekskulpturer av betong
för barn till besökare och boende i husets lägenheter. Runt hörnet, på
husets östra sida finns ett utegym i nära anslutning till befintliga rekreationstråk och stigar i angränsande naturmark. Norr om fastigheten finns
en kommunal grönyta som med fördel kan utvecklas till en mötesplats
för hela området, med plats för formade gräskullar för pulkaåkning,
ängs- och gräsytor för yoga, lek och samvaro.

GRÖN ENTRÉGÅRD - KONTAKT MED INSIDA

Flexibilitet och stomme
Ambitionen är att skapa en så flexibel byggnad som möjligt.
Byggnaden kan inom samma koncept växa eller krympa på olika håll
och kan relativt enkelt anpassas för kontor, bostad, handel eller lätt
industri. Detta ökar byggandens livslängd vilket är en av de viktigaste
parametrarna för hållbarhet över tid.
För moderna energieffektiva byggnader som försörjs med relativt
miljövänlig energi är tillverkning av stommen en av de stora delarna
av byggnadens klimatpåverkan. Då trästomme generellt är den typ av
stomme som har minst klimatpåverkan är bygganden anpassad för
att kunna byggas med trästomme. Men eftersom Gotland har en lång
tradition av cementtillverkning och en trästomme riskerar att behöva
en lång transport så kan den även byggas med betongstomme.
Valet bör bygga på en detaljerad livscykelanalys som tas fram i den
fortsatta projekteringen.

Energi och solceller
För en effektiv energihushållning så har vi samlat alla varma ytor i en
volym. Sågtandstaket ger mycket bra lägen för solceller i rätt vinkel
och riktning samt möjliggör även mycket goda dagsljusförhållanden
till kontorslokalerna trots att byggnaden är relativt djup. En yta av
1760m² med sydvästlig placering och en lutning på 20 grader bör
kunna ge ca. 230 000 KWh per år. Då Gotlandshem redan idag har
gott om elbilar finns det bra möjlighet att använda elektriciteten även
på sommaren. Teknik finns idag också för att batterier i elbilar som
inte används kan bli en integrerad del av elsystemet och användas
kortsiktigt som mellanlagring av el.
För att ytterligare minska påverkan ut ett livscykelperspektiv har
möjligheten till en geotermiskt energilösning diskuterats. Detta skulle
passa byggnaden bra då ett borrlager med värmepumpar kan
användas till värme på vintern och kyla på sommaren och förses med
energi från solcellerna. Tankarna på geoenergi påverkar dock inte att
en lösning med fjärrvärme/fjärrkyla kan användas istället. Byggnaden
utformas med en fast solavskärmning som en del av sin gestaltning
för att minska värmelasten och behovet av underhåll.
Vatten
Vattenbristen är stor på Gotland och genom takets utformning leds
dagvattnet till gavlarna samt till två genomgående rännor. Regnvatten samlas upp i regnskördartunnor som rymmer 500 liter och i en
större cistern som rymmer 3000 l. Då bygganden är låg rekommenderas ej att använda regnvattnet för toaletter, men vattensparande
teknik och snålspolande kranar och toaletter bör användas. Vattnet
nyttjas för bevattning av fastighetens planteringar och odlingar eller
vid behov till Gotlandshems andra fastigheter. En del stuprör leds via
öppna dagvattenrännor till lekytan i norr och till en dagvattendamm
för fördröjning placerad i väster. Dammen tar hand om regnvatten
både från stuprör, entréparkering och entréplats och kan vid stora
regn utjämna flöden samtidigt som det kan bli en plats för vattenrenande växter, vattenlevande djur och biologisk mångfald. Dagvatten från huset större hårdgjorda ytor leds till försänkta trädplanterade regnbäddar och till svackdiken i fastighetens norra yttre kant
för rening och kontrollplats för eventuella föroreningar. De mindre
parkeringsplatserna har genomsläppliga markmaterial som kalkstenskross för direktinfiltration. De ängsbeklädda svackdikena i öster och
väster blir både en plats för effektiv rening av dagvatten och en tydlig
koppling till platsens historia, en plats präglad av öppna ängar och
fält, blommande artrika bryn och korsande diken.

BYGGNADENS STRUKTUR MEDGER:
•
•
•
•
•

Flexiblitet i stomme och plan
Vinklade solceller i sydväst
Uppsamling av dagvatten
Goda dagsljusförhållanden och blickar mot grönska
Kontakt mellan planen

Referensbilder Utemiljö; äng, kalkstensmur, betongplattor, odling, trappningar, vattenblänk

ARBETSGÅRD - KONTAKT MED INSIDA

ENTRÉER MOT GATA, ANGÖRING, LOGISTIK

FLEXIBEL STOMME FÖR OLIKA PROGRAM

SOLCELLER MOT SYDVÄST
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miljö med mycket träkänsla och inslag av grönska. Receptionen ligger
centralt och möter entréerna från båda hållen. Här finns inloggningsplatser, utställning, små mötesrum, caféplatser. En generös trappa bjuder
in till kontorsytorna på övre plan, men kan även nyttjas som en sittrappa
för sammankomster, personalmöten och föreläsningar. Entrérummet har
direkt koppling till matsal, personalrum, omklädning, gym och verkstad.
Här passerar alla på väg in och ut, de möts, ser varandra och platsen
blir ett naturligt nav i byggnaden. Matsalen har också en visuell koppling
med garaget.
Kontorsplan
På det övre planet har lokaler och kontorsytor utblickar över trädtopparna i brynet, gröna tak samt vyer mot ängen. Gotlandshems kontor
har både kontakt med sin arbetsgård och entréplatsen. Delvis dubbel
takhöjd i verkstaden och garaget släpper ned dagsljuset och skapar en
direkt visuell koppling mellan dessa verksamheter och kontorsytorna.
Kontoret har även tillgång till en stor terrass mot sydväst.
Genom stora fönster och takljus finns god tillgång till dagsljus och
överblickbarhet. Det är en flexibel arbetsmiljö med möjlighet att välja
plats efter uppgift med lugnare platser för fokus och mer aktiva platser
runt projektbord. Flera mindre och större mötesrum finns spridda runt
lokalen och delar in kontoret i mindre rumsligheter.
Kontorsytan för Gotlandshem sprider sig på båda sidorna om den stora
trappan, Delen i norr med ca 50 arbetsplatser lämpar sig för att vara
enbart för Gotlandshems anställda och kan enkelt delas av om det
önskas. Ytorna söderut kan fungera mer flexibelt för co-working och har
då även möjlighet att växa och bli större mot de uthyrbara lokalytan om
det skulle bli aktuellt.
Lokaler för uthyrning
För största möjliga flexibilitet är majoriteten av uthyrningsbara lokaler
placerade på den södra sidan som medger handel och kontor. De får
en bra skyltyta mot gatan och på södra gaveln som syns på långt håll.
Lokalerna kan delas i större och mindre ytor med egna entréer från
gatan. Det finns möjlighet till dubbel takhöjd, lokaler i två plan med egen
interntrappa, lokaler bara i markplan och annan hyresgärs på övre plan
som då görs tillgängligt via eget trapphus. Då det möjligtvis kommer
anläggas en boendeparkering kommer det bli ett naturligt flöde av
kunder förbi lokalerna.
Korttidsboende
Bostäderna är placerade i byggandens norra delar. Det är en lugnare
del av tomten med fina utblickar mot den gröna entréplatsen och det
gröna brynet. Flera av bostäderna är hörnlägenheter med ljus från
två håll och möjlighet till indragna balkonger. Bostäderna kan nås via
huvudentré, men har även en egen ingång. Placeringen av bostäderna
bidrar med liv mot entréplatsen och naturområdet i norr. Här kommer det
lysa i fönster på kvällarna vilket bidrar till social kontroll och trygghet.

Entreytan utgör navet i bygganden med nära koppling till uterummen. En inbjudande trappa leder upp till kontorsytorna.
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TEKNISK BESKRIVNING
Stomme
Pelar- och balkstomme föreslås i limträ med upplag i stål. Måtten är
också lämpliga för alternativa stomsystem såsom betong, stål eller
hybridvarianter. Det ger en generell struktur där stomsystemet är mycket
flexibelt och kan byggas till och minskas utifrån behov. Bjälklaget över
plan 1 har spännvidder ca 8x8 meter och utförs med 2 facksprimärbalkar uppbyggda med svetsade lådbalkar av stål som kan integreras inom bjälklagshöjden. Mellan primärbalkarnas underflänsar byggs
ribbjälklag bestående av limträbalkar tillsammans med skruvlimmade
skivor av korslimmat trä, total bjälklagshöjd blir ca: 650 mm. Pelare
utförs av limträ. Varannan pelare utförs kontinuerlig genom bjälklaget över plan 1 och bär upp fackverk med spännvidd 16 meter som
är placerade i det lutande ljusinsläppet. Fackverket byggs upp med
limträbalkar tillsammans med dragna diagonaler av stål. Takstommen mellan fackverken utförs med prefabricerade takelement av trä.
Stomstabilisering utförs med vindkryss i fasader i kombination med
invändiga skjuvväggar av korslimmat trä.
Ventilation
Byggnaden har många olika typer av verksamheter och speciellt
verkstäder och arbetsgarage ställer stora krav på god ventilation med
separerade aggregat och teknikutrymmen. Förslaget har två lägen
för teknikrum – ett i vardera ”flygel” för att få effektiva dragningar och
mindre kanalstorlekar. Kontorsplanen har en generell luftspridning –
som bygger på tilluftskanaler längs med fasad och frånluft från ett par
centrala lägen i taket.
Fasader och Material
Fasaden är inspirerad av gotländsk träbyggnadstradition - bulhuset, där
stommen är synlig i fasad och fälten mellan fylls med liggande virke.
Fasaden följer den idén, men i vår byggnad så ligger stommen i den
varmt och redovisas i fasad genom en påbyggnad utåt vilket ger ett
djup och rytm till fasaden. Fasaden mellan ”stompelarna” kan anpassas till lokalerna innanför genom fönster i olika indelningar, täta delar
eller halvtransparent som insynskydd eller fast solavskärmning. Det ger
en variation i fasaden som kan vidareutvecklas under bearbetning av
förslaget.
Fasaden föreslås i gotländsk kärnfuru. Med kvalitetsvirke kan fasaderna
lämnas obehandlade, men extra utsatta delar som fönster och dörrar
bör oljetjäras och behåller då en varmare ton som blir en fin kontrast till
den med tiden grånade fasaden. Träet möter marken via betongsockel
för att undvika fuktproblem. Som det naturliga och taktila material trä är,
kommer det att bidra till att ge Gotlandshems besökare och anställda ett
varmt bemötande.

Gotländska Bulhus

Kärnfuru från Gotland

Kontorsytorna med stor överblickbarhet, goda dagsljusförhållande och utblickar mot grönska och trädtoppar.

Fasad sydväst 1:200

Fasad Nordväst 1:200
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