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Juryutlåtande arkitekttävling

Morgondagens allmännytta
–en plats för alla 
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GotlandsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Region 
Gotland. Företaget, som har funnits sedan 1957, äger och förvaltar 
drygt 4 600 hyreslägenheter vilket motsvarar drygt 50 % av markna-
den på Gotland. GotlandsHem har ett varierat bostadsbestånd, från 
medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse och 
studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus 
Gotland. I beståndet ingår även 400 lokaler som är spridda över hela 
ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder.

Ett stort ansvar
I genomsnitt bor det ungefär 1,5 personer i varje lägenhet, vilket inne-
bär att ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos GotlandsHem. 
Det medför ett stort ansvar för hela samhället och är något Got-
landsHem känner stolthet inför. Målet är att bidra till ett tryggt och 
trivsamt samhälle, för gotlänningar och inflyttade i olika åldrar och 
grupper.

Leva upp till visionen
GotlandsHems vision är Den bästa av värdar. Siktet är inställt på att 
leva upp till den i varje möte och moment varje dag. Ett löfte om att 
alltid göra sitt bästa. Hyresgästernas trygghet, behov och förvänt-
ningar ska alltid sättas i första rummet. Viljan att lyfta blicken, vara 
på tå och se lösningar och möjligheter.

OM GOTLANDSHEM
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GotlandsHem avser att bygga ett nytt huvud-
kontor med ytor för egen verksamhet, uthyr-

ningsbara verksamhetslokaler, kontorshotell och 
korttidsboende. Verksamheterna är idag utspridda 
över flera platser och man önskar samla dessa. 
Byggnaden och tomten ska utgöra en naturlig 
mötesplats och strävan är att skapa en plats för 
alla där man känner sig välkommen och inkluderad. 
Platsen ska främja samarbete, vilket ses som en 
nyckelfaktor för den kommande mötes- och arbets-
platsen. Den ska andas morgondagens allmännytta 
och utgöra ett nav för verksamheter där socialt 
ansvarstagande står i fokus.

Tävlingen arrangerades av AB GotlandsHem i sam-
arbete med Sveriges Arkitekter och föregicks av en 
öppen prekvalificering.

GotlandsHem avser att i generalentreprenad 
uppföra den nya byggnaden, för att sedan äga och 
förvalta fastighet och grönytor.

Tävlingen syftar även till att, utan föregående 
annonsering, förhandla med vinnande arkitektteam 
om det fortsatta uppdraget att projektera Got-
landsHems nya kontor och verksamhetslokaler.

BAKGRUND OCH SYFTE

Efter en prekvalificeringsprocess utsågs fyra 
team som bjöds in för att delta i tävlingen.

Uppgift
Uppgiften har övergripande inneburit att skapa för-
slag till nybyggnad av GotlandsHems nya arbets-
plats på A7-området, Visby. Den nya byggnaden 
ska vara en mötesplats för GotlandsHem. Försla-
gen ska ställa människan i fokus genom att ta sin 
utgångspunkt i individen, behoven och funktioner-
na. Klimat, miljö och hälsa har varit viktiga frågor. 
Livscykelperspektivet, låga utsläpp av växthus-
gaser, genomtänkta materialval, återbruk och ett 
ansvarsfullt resursutnyttjande, med fokus på energi 
och vatten likaså.

Byggnadens BTA (bruttototalarea) ska omfatta 50 
procent av tomtens 11 495 m2. Uppgiften har inne-
fattat utformning av ett helhetsgrepp avseende 
byggnad och omgivande utemiljö och samspelet 
däremellan.

Ytor och funktioner
• Kontor (cirka 2 000 m2)
• Verkstad inklusive utrymmen för arbetsrelaterad 

utemiljö (cirka 1 500 m2)
• Verksamhetslokal (cirka 1 800 m2)
• Korttidsboende (cirka 400 m2)
• Entréytor
• Logistikytor
• Utemiljö

GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGEN

Tävlingsområdet utgörs av GotlandsHems fastighet Visby Korpralen 1, i 
det gamla militärområdet A7, Visby. Detaljplanen innehåller en bygg-
rätt för kontor, handel och hotellverksamhet med maximalt 10 meter i 
nockhöjd.  

Fastigheten är en tomt på 11 495 m2 med en bruttoarea på 50 procent 
av fastighetens yta. Tomten ligger relativt centralt i Visby, vid Greta  
Arwidssons gata i det nya bostadsområdet Visby Artilleriet 1:33. Här 
växer en ny stadsdel fram med en varierad bebyggelse och stora  
grönområden i anslutning till de nya bostäderna. Tomten  
angränsar till kolonilotter i norr, parkering och energiverk i öst,  
bostäder och odlingsytor i syd och bostäder i väst. 

”Att skapa miljöer där varje kvarter, varje gård och varje hus får en egen 
identitet bör eftersträvas.” (Ur planbeskrivningen)

Fakta om Visby Artilleriet 1:33    
700 nybyggda bostäder i området

Hotell, kontor, handel och småindustri i planområdets södra del

Närhet till grönområden

2 kilometer till Visby centrum

08. Tävlingsområdet

12

....

u
u

u

Visby
Korpralen 1

Kolonilo�er

Återvinnings-
central

Biltvä�

Planlagda etableringar

Natur

Tävlingsområde
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Startmöten hölls med tävlingsdeltagarna i mit-
ten av februari och sista dag för inlämning var 

22 maj 2020. 

Bedömningen har gjorts av en samlad jury  
bestående av:
• Elisabeth Kalkhäll, VD GotlandsHem

• Christian Hegardt, arkitekt SAR/MSA, stads- 
arkitekt Region Gotland

• Cia Heldtander Färnlöf, arkitekt SAR/MSA,  
vd Visbyark

• Markus Westerén, byggnadsingenjör SBR,  
KA GotlandsHem

• Göran Andersson, byggnadsingenjör SBR,  
KA Visbyark

• Nina Sahlin, chef bovärdar, trädgårdsmästare, 
GotlandsHem

• Jon Rytterbro, kvalitets- och hållbarhets- 
ansvarig, GotlandsHem

• Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA,  
utsedd av Sveriges Arkitekter

• Mattias Palme, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionärer: Bo Bandelin och Agneta 
Blommark, GotlandHem

Juryns ordförande är Elisabeth Kalkhäll

Processledare för juryarbetet: Ulrika Nero, arkitekt 
SIR/MSA Sveriges Arkitekter. 

Sekreterare: Helena Olofsson och Daniel Baum-
gardt. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver indivi-
duellt arbete för inläsning av förslagen, haft fyra 
heldagsmöten. 

Förslagen kommer att finnas tillgängliga på  
arkitekt.se.

BEDÖMNINGSPROCESS

Förslagen har bedömts utifrån hur väl de svarat 
mot kriterier som utan inbördes ordning eller 

viktning legat till grund för uppdraget samt utifrån 
krav och önskemål formulerade i programmet. 

Gestaltning
• Hur väl tävlingsförslagets utformning samspelar 

med sin omgivning och tar hänsyn till gatu- 
rummet.

• Hur väl tävlingsförslaget håller hög arkitektonisk 
kvalitet.

• Hur väl tävlingsförslaget skapar en plats för alla.

Genomförbarhet och förvaltning
• Hur sannolikt tävlingsförslaget bedöms kunna 

genomföras inom tidplan och budget som anges i 
tävlingsprogrammet.

• Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms 
fungera för framtida förvaltning avseende på 
skötsel, reparationer och underhåll.

• Hur väl tävlingsförslaget går att utveckla,  
anpassa och förfina i det fortsatta arbetet och 
över tid.

Flexibilitet och funktion
• Hur väl tävlingsförslaget utnyttjar ytor till 

samnyttjande.
• Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende  

logistik, framkomlighet och flöden utanför och 
inom byggnad och tävlingsområde.

• Hur väl tävlingsförslaget harmoniserar med ett 
tydligt nav för socialt ansvarstagande.

• Hur väl tävlingsförslaget tillgodoser de behov 
som beskrivs i tävlingsprogrammet.

Klimat, miljö och hälsa
• Hur väl förslaget är anpassat för att ur ett livscy-

kelperspektiv bidra med minsta möjliga klimat-
påverkan.

• Hur väl förslaget tagit hänsyn till ansvarsfull 
resursanvändning med avseende på vatten- 
besparing, återbruk samt effektivt material- 
utnyttjande.

• Hur väl förslagets inslag av grönska och vatten 
bidrar med funktion och främjar en rofylld och 
hälsosam arbets- och mötesplats.

BEDÖMNINGSKRITERIER
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Juryarbetet upplevs ha fungerat bra och löpt 
smidigt trots den rådande omständigheten att 

enbart kunna ses digitalt. De fyra utvalda teamen 
har levererat varsitt förslag av hög kvalitet och 
med bredd i sina individuella lösningar. En gedigen 
urvalsprocess har borgat för ett starkt startfält 
som i förlängningen ger trygghet åt den fortsatta 
processen.

Alla förslag har utnyttjat detaljplanen till fullo 
och hanterar på olika sätt frågorna om relationen 
till omgivande landskap, staden och gaturum-
met. Vidare ser juryn att förslagen i varierande 
utsträckning redovisar en analys över det större 
sammanhanget. Detaljplanen tillåter hotell och 
kontor i fastighetens ena del, kontor och handel i 
den andra. Den föreslagna byggnaden/byggnader-
na, dess orientering och gestaltning samt hur det 
komplexa programmet har distribuerats har varit 
centrala frågor. I tre av förslagen har volymerna 
disponerats på i viss mån likartat sätt genom att 
de omgärdar en innergård, mer eller mindre sluten. 
Det fjärde förslaget innehåller en mer solitär bygg-
nad där volymen hanterats genom förskjutningar 
i byggnadskroppen. Alla team har huvudsakligen 
arbetat med träbyggnad och har fört resonemang 
kring lokala material och byggnadstraditioner som 
kopplar till hållbarhetsfrågor, resursutnyttjande och 
materialanvändning. 

JURYNS SAMLADE INTRYCK AV PROCESSEN

Förslagen präglas av kreativitet och professiona-
litet som sammantaget bidrar till fördjupad kun-

skap om möjligheter för GotlandsHems nya mötes-
plats och byggnad med höga ambitioner avseende 
funktionsblandningen och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Juryarbetet har innefattat diskussioner om för-
slagens genomförbarhet i förhållande till budget. 
Juryn har också fått stöd av extern expertis för att 
bedöma anläggnings – och underhållskostnader. 
Alla fyra förslag har blivit något dyrare än beräknat, 
vilket till viss del kan härledas till att den initiala 
budgeten var något låg. I den fortsatta bearbet-
ningen av vinnande förslag kommer den ekonomis-
ka genomförbarheten att säkras utan att ge avkall 
på förslagets arkitektoniska kvaliteter. 
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Juryn ser att förslaget VÄLKUMMEN HAIM 
sammantaget bäst uppfyller bedömnings- 

kriterierna och önskemålen i programmet. 

Juryn rekommenderar härmed detta förslag för 
fortsatt bearbetning och utveckling.

Juryns underskrifter: 

Elisabeth Kalkhäll   

Christian Hegardt

Cia Heldtander Färnlöf

Markus Westerén

Göran Andersson

JURYNS BESLUT

Nina Sahlin 

Jon Rytterbro 

Oskar Ivarsson   

Mattias Palme
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JURYNS OMDÖMEN
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Gestaltning och samspel med omgivningen
Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och 
komposition som på ett övertygande sätt åstad-
kommer en inbjudande mötes- och arbetsplats. 
Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning 
av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar 
till den framväxande stadsdelen. Volymer som 
samspelar med sin omgivning, med ett uttryck 
av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöpp-
na kvarteret orienterar sig runt den inbjudande 
trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig 
ordning och har potential att bli en mötesplats. 
Ytorna kan användas under olika årstider och vä-

derlekar tack vare väderskyddade sittplatser som 
ger förutsättningar för ökad utevistelse. 

Juryn ser stor kvalitet i byggnadernas utformning 
där gavelmotivet med sin speciella profil ger plat-
sen identitet. Silhuetten som ges av lanterninen 
ger ett karaktärsfullt uttryck till gavelfasaderna 
som med sadeltak utan taköverhäng också fram-
står som förankrade i lokal byggnadstradition.
Arkitekturen är enkel och ödmjuk men också med 
ett alldeles eget uttryck som på ett lågmält sätt 
kommunicerar verksamheten som bedrivs i den. 
Entrén med reception och cafélokal är uppglasad 

VÄLKUMMEN HAIM
Vinnare

Förslagsställare: 
In Praise of Shadows Arkitektur: Arkitekter Fredric Benesch, Katarina Lundeberg, Tobias Thiel och 
Björk Tryggvadottir.

Waugh Thistleton Architects: Arkitekter Andrew Waugh, Kirsten Haggart, Julen Perez,  
Ana Lourenco, lsobel Fraser och Cass Golding.

LAND Arkitektur: Landskapsarkitekter Alf Orvesten, Camilla Doms och Siri Allard.

Bjerking: Markus Lagerwall/konstruktion , Johanna Freden/LCA.

WRS: Daniel Stråe/dagvatten.
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och ger goda möjligheter till genomsikt från Greta 
Arwidssons gata in mot gården. Juryn ser även att 
den uppglasade delen står i fin kontrast till den 
delvis mer slutna delen av byggnadsvolymen mot 
sydväst som kan ge spänning åt gaturummet när 
man närmar sig kvarteret inifrån staden. 

Nav, samnyttjande och flöden
I förslaget är uthyrningsbara lokaler och kontor 
placerade i en fristående länga i anslutning till 
gården. De tillfälliga bostäderna står i nära rela-
tion till både gården och gatan. Det ger Gotlands-
hem goda förutsättningar att förverkliga mål-
sättningen att bli en välkomnande plats för både 
medarbetare, besökare och boende i stadsdelen. 
Det gör också att kvalitativa exteriöra och interi-
öra rum och samband däremellan skapas.  

Den publika passagen/torgytan som bildas av den 
fristående och snedställda längan är viktig och  
bjuder in till kvarteret, som är avskilt men tillgäng-
ligt. Gotlandshem ser ett stort värde i att kunna 
bidra till och uppmuntra odling både bland med-
arbetare och boende, gärna kollektiv, och ser att 
stråket ger förutsättning för en grön koppling mel-
lan koloniområdena och skapar en relation mellan 
gården och gatan. 

Stråket genom kvarteret, som även leder vidare 
till övriga delar av bostadsområdet, behöver vara 
tydligt eftersom det är en avgörande förutsätt-

ning för butiker i längan. Passagen/torget bedöms 
kunna bli en målpunkt i området. Innergården 
blir den gemensamma mötesplatsen för de som 
bor och arbetar här. Torgstråket med de många 
kopplingarna mellan inne och ute ger ett natur-
ligt flöde genom byggnaden som knyter samman 
verksamheternas olika delar till en välintegrerad 
arbetsmiljö. Förslagets inre och yttre miljöer står 
även i kontakt med varandra genom ett flertal en-
tréer mot trädgården och terrassen. Trappor leder 
ner till trädgården varav den bredare även tjänar 
som läktare och samlar medarbetare vid särskilda 
tillfällen. 

Flexibilitet 
Juryn ser flera möjligheter i den fristående längan 
med sina uthyrningsdelar. Butiker kan vid behov 
erbjudas anslutande kontor i det övre planet. Här 
finns en flexibilitet i ytor som kan växa eller krym-
pa. Eventuella framtida behov där GotlandsHems 
egen verksamhet behöver beredas ytterligare 
plats kan tillgodoses genom möjligheten att växa 
in i dessa delar.   

Bostäder och arbetsplatser
Korttidsbostädernas placering mot gatan ger 
ett mått av stadsmässighet och bidrar till liv och 
rörelse över hela dygnet. Kontakten mellan bostä-
derna och gården ger förutsättning för en trygg 
och livfull miljö även utanför kontorstid.
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Kontorsdelarna har givits en rumsgestaltning 
med bra balans mellan ytornas storlek och grad 
av öppenhet. En tilltalande enkelhet där lanterni-
nens överljus bidrar med stor rumslig kvalitet. Det 
innovativa utekontoret är en stor styrka och ett 
efterfrågat inslag. Även verkstäderna har kom-
pletterande utomhusytor. Att kunna arbeta i det 
fria bedöms främja hälsa och synliggöra verksam-
heten, visa på återbruk och omhändertagande av 
allmännyttans resurser.   

Trafik
Trots omfattande parkeringsbehov för motor-
fordon har dessa på förtjänstfullt sätt givits ett 
nedtonat utrymme i utomhusmiljön, utan att göra 
avkall på funktion genom förberedda vändzoner 
och -slingor.

Hållbarhet och produktion
Hållbarhetsaspekter beaktas genom trä i stomme 
och fasad med en generell och repetitiv struk-

tur av moduler med möjlighet till prefabricering. 
Fasadmoduler med olika fyllning föreslås vilka kan 
bidra till flexibilitet och utvecklingsbarhet över tid.

Helhet
Välkummen haim svarar väl mot de högt ställ-
da kraven i tävlingsprogrammet och med dess 
tydlighet ser juryn i detta förslag morgondagens 
allmännytta, en plats för alla, ett nav som rymmer 
social samvaro och en känsla av att vara välkom-
men hem.
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Frågor att beakta i fortsatt process,  
utveckling av förslaget

Sammantaget ser juryn ett väl genomarbetat för-
slag där den fortsatta utvecklingen ligger i detal-
jerna. 

Lanterninen är en viktig del i förslagets gestalt-
ning. En lösning behöver studeras vidare i fort-
satt projektering avseende exempelvis glasytans 
omfattning, dess lutning, avvattning och underhåll 
som samtidigt säkerställer att det karakteristiska 
gavelmotivet förblir intakt. 

Teknikutrymmen samt ventilationens till- och 
frånluftskanaler behöver arbetas in i förslaget för 
att nå en robust lösning där teknik och gestaltning 
samspelar.

Huvudentrén kan utvecklas ytterligare tillsam-
mans med verksamheten och utifrån dess behov. 

Rum för externa möten behöver tillkomma och en 
samordning mellan verksamhetsyta och bostäder-
na för att säkerställa de boendes behov och till-
gänglighet till entréhall och hiss över hela dygnet.  

Det publika stråkets/torgytans anslutning mot 
nordväst kan utvecklas för att bli ännu tydligare 
och stärkas i kopplingen mot odlingslotterna och 
bostadsområdet. 

De ekologiska hållbarhetsfrågorna avseende kli-
matpåverkan och återbruk, behöver utvecklas och 
studeras vidare i den fortsatta processen.
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Förslagets styrka är de enkla rättframma bygg-
nadsvolymerna organiserade kring en innergård 
med väl avvägda mått. En nedtonad arkitektur, 
som kännetecknas av självklara, välfungerande 
lösningar, signalerar en sorts bruksarkitektur. Den 
anspråkslösa arkitekturen för tankarna till det 
moderna jordbrukets nyttobyggnader med en an-
strykning av industri-romantik. Juryn ser en vilja att 
låta verksamhetens innehåll avspeglas i fasadernas 
portar mot gatan och gården. 

Volymen som vetter mot Greta Arwidssons gata är 
väl lång men relationen som skapas i förhållande 
till gaturummet är väldigt positiv och något som 
detaljplanen syftar till. Juryn ser stor inlevelse i ut-
formningen av en varierad förgårdsmark mot gatan, 
som även kan bidra till att bryta ner upplevelsen av 
den långa fasaden.   
 
En viktig del i förslaget är huvudentrén, fint place-
rad och generöst utformad som projektets var-
dagsrum, och en samlande punkt. Entrérummet 

GODA GRANNAR
Förslagsställare:
Ahrbom & Partner Arkitektkontor:  Arkitekter SAR/MSA Paul Kvanta, och Bosse Ericson.
Medverkande: Arkitekt MSA Emilia Almqvist Jansson, arkitekt SAR/MSA Joel Yngvesson, 
arkitekt MAA Ebba Daun. Kontors/ayout: arkitekt SIR/MSA/MFA Maria Angantyr. Presentation:  
Alexandra Pacoste, arkitektpraktikant. Visualiseringar: Arkitekt SAR/MSA Mats Halmberg, arkitekt 
MSA Semina Papadopoulou.

Landskapslaget: Landskapsarkitekt LAR/MSA Bibbi Leine. 
Medverkande: Landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Gronow. 

Kvarteret Konstruktörer:  Staffan Flodmark, Civ.lng.
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leder in besökaren, knyter ihop gatumiljön med 
den väldisponerade gården och kvarterslokalen. 
Genomsiktligheten är värdefull och kommunicerar 
gården och det inre livet. Även verkstadens entré 
har utformats med stora genomgående portar, ett 
karaktärsfullt grepp som exponerar livet i byggna-
den. Den publika passagen utformad som en öppen 
portik som leder in till gården är en fin inbjudande 
gest och är en viktig del i förslagets komposition. 

Växthuset som föreslås i anslutning till bostads-
längan är ett sympatiskt inslag i gårdsmiljön liksom 
den föreslagna vattenspegeln. Växthuset placering 
och dess storlek hade med fördel kunnat studeras 
mer ingående för att svara på frågor om målgrupp 
och underhåll. Det stora inslaget av gröna tak i för-
slaget är positiv liksom återanvändande av schakt-
massor för att skapa innergårdens kullar.   

Bostäder är placerade i en egen enhet på den norra 
delen av tomten med möjlighet till uteplatser mot 
norr samt en gemensam terrass mot söder. Pla-
ceringen är å ena sidan självklar genom sitt lite 
undanskymda och mer privata läge. Å andra sidan 
bidrar den inte till den stadsmässighet med liv 
över dygnets alla timmar som kan åstadkommas 

vid placering mot gata. Bostäder i två plan innebär 
utmaningar avseende tillgänglighet. 

Förslaget redovisar kontorsytor utformade enligt 
väl beprövat koncept med en mörkare kärna med 
två smalare kontorsfiler på ömse sidor. Rums-
måtten är välstuderade och ger bra tillgång till 
dagsljus i arbetsmiljön. Juryn hade gärna sett en 
starkare koppling mellan kontorsytor och gårds-
ytor. Den föreslagna terrassen är ett trevligt in-
slag men som med nuvarande utformning riskerar 
upplevas sidoordnad och lite inklämd mellan hus-
kropparna och utan tydlig och kontakt med kon-
torsytorna. 

Butiksytornas läge bedöms fungera mindre bra ge-
nom sin placering avskilt i förhållande till gata och 
publika stråk.
Förslagsställarna resonerar kring lokalt trä och fö-
reslår en variant av ett traditionellt sätt att bygga i 
trä, som i skiftesverkshus eller bulhus med en möj-
lighet att använda återbrukat trä. Juryn anser att 
det är en intressant tanke som hade behövt stude-
ras vidare i detalj för att kunna vara genomförbar. I 
övrigt en enkel och tydlig konstruktion i redovisat 
byggsnitt. 
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Förslagsställarna kopplar inledningsvis A7-området 
till målen i översiktsplanen och de omkringliggan-
de befintliga och framtida zonerna av bostäder, 
grönområden, kontor och handel samt småskalig 
industri och sätter därmed projektet i ett större 
sammanhang. 

En samlad byggnadsvolym föreslås där skalan har 
brutits ner genom förskjutningar i plan. Det gör att 
byggnaden breder ut sig diagonalt över tomten 
som delas i två större uterum med olika karaktär 
och funktion. De två rummen kopplas samman av 
ett invändigt entrérum som utgör navet i byggna-
den och är en av förslaget styrkor genom sin ge-
neröst tilltagna volym och inlevelsefullt beskrivna 
gestaltningsidé med mycket trä och grönska. 

Byggnadens tak har givits en identitetsskapande 

siluett av sågtandstyp som för tankarna till äldre 
industribyggnader. Kontorsytor och verkstäder för-
ses med dagsljus via glasningen i de brant lutande 
taken medan delarna med lägre takfall förses med 
solceller.   

Byggnadsstommen föreslås utföras med hybrid-
konstruktion och fasaden utförs inspirerad av de 
gotländska bulhusen. Gotländskt kärnvirke föreslås 
i den prefabricerade fasaden, vilket är en fin tanke. 
Juryn ser samtidigt svårigheter i genomförbarhet 
bland annat på grund av att lokal träförädlingspro-
duktion saknas vilket i sin tur skulle ge upphov till 
en kedja av transporter till och från fastlandet.

Det funktionsblandade programmet har fördelats 
med bostäder i den norra delen medan uthyrnings-
bara delar som kontor och handel har placerats 

DÄR LIVET PÅGÅR
 

Förslagsställare:
Marge arkitekter: Arkitekter SAR/MSA Pye Aurell Ehrström och Erik Hökby.
Handläggande : Arkitekt SAR/MSA Matilda Crisp . Medverkande: Arkitekter SAR/MSA Simon Elander 
Hinnerud och Käbi Noodapera Ramel .

Karavan landskap: Landskapsarkitekt LAR/MSA Kristina Ehrstedt. 
Handläggare: Landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Varenhorst. Medarbetare: Landskapsarkitekt  
LAR/MSA Anna Johansson.

Tyréns: Konstruktörer Johan Weber och Pontus Rydstern. Hållbarhetskonsult: Jon Mellqvist.
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mot söder. Publika delar, uthyrningsbara delar och 
GotlandsHems lokaler orienteras mot och nås från 
gatan. 

Byggnadens utformning med förskjutningar av 
volymen mot väster ger utrymme för en välgestal-
tad och välkomnande entréplats som vänder sig 
mot gatan och det befintliga bostadsområdet. Stor 
omsorg har lagts vid den mjuka grönskande över-
gången mot parken och bostäderna. Juryn frågar 
sig dock om platsens grad av offentlighet gör den 
mindre attraktiv som utearbetsplats för verksam-
hetens medarbetare. Förgårdsmarken upplevs vara 
i överkant tilltagen som ett resultat av byggnadens 
avtrappning som därmed drar sig undan från gatu-
rummet och ger en svagare koppling till gatan.

Det andra uterummet är en hårdgjord yta som ska 
klara verksamhetens behov av logistik och trans-
porter. Här finns parkering för personal och carports 
för clubcars, uppställningsplats för containrar och 
förråd för virke. Ytan kopplar till invändiga funktio-
ner som orienterats till detta läge såsom garage, 
verkstad, soprum och varumottagning.

Personalentrén är förlagd till den här sidan av bygg-
naden. Den hårdgjorda ytan föreslås linjemålad för 
sportaktiviteter under kvällar och helger. Likaså 
kan ytan användas för marknader, loppis med mera 
utanför kontorstid vilket är positivt samtidigt som 
den undanskymda platsen kan göra att den riskerar 
bli ett tillhåll.

Utemiljön i norr rymmer arbetsbord i anslutning 
till verkstäder men även ytor för småbarnslek med 
sandlåda och vattenlek. Runt hörnet finns plats 
avsedd för träning med bland annat utegym.  

Juryn ser i förslaget en solitär byggnad och ett 
landmärke. Den fristående byggnaden är utformad 
med tydlig inspiration från modernismens hus-i-
park. Byggnaden ger på samma gång intryck av en 
lite traditionellt utformad kontorsbyggnad. Genom 
det sätt volymen placerats på tomten finns risk 
att de två sidorna uppfattas som en fram- och en 
baksida. Platsen är blåsig och uterummen skulle bli 
väderutsatta. Positivt är de mindre rum som bildas 
i vinklarna mot väster som bedöms kunna bli fina 
och skyddade läplatser.  

Dispositionen av byggnaden samt hur funktioner-
na fördelats ger ej heller upphov till de korsande 
flöden som juryn anser är en av flera förutsättningar 
för en bra mötesplats.  

Stora öppna kontorslandskap där sågtandstakets 
ljusinsläpp hade behövt ytterligare studeras för 
optimal samverkan med planlösningen. Juryn hade 
gärna sett en tydligare fysisk koppling mellan kon-
torsytorna och utemiljön. 

Förslaget rymmer en flexibilitet där GotlandsHems 
kontorsytor respektive uthyrningsbara kontorsdelar 
skulle kunna växa och krympa över tid vilket be-
döms vara en styrka.  

MOTTO “DÄR LIVET PÅGÅR”

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 övningsom-
råde 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 stadskar-
aktär, 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. 

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.
  

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 industrihis-
toria 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.

I gränsen mellan småindustri, bostäder och grönska

Mötet med byggnaden - med bil från den stora skalan, 
som gående/cyklist från den lilla skalan

KOPPLA IHOP DE GRÖNA RUMMEN UTERUM MED OLIKA KARAKTÄR FLEXIBILITET I PROGRAM

Situationsplan 1:1000

Gotlandshems nya huvudkontor blir en välkomnande entrébyggnad till det nya området

En grön entréplats bjuder in till Gotlandshems nya kontor och bildar en mötesplats tillgänglig för alla
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Tvärsektion 1:200

Längdsektion 1:200

EN ARBETSPLATS FÖR SAMARBETE OCH MÖTEN 

I organisationen av byggnaden har fokus legat på att få till många 
kontaktytor mellan de som jobbar på kontoret, jobbar i verkstaden 
eller är ute och rör sig mycket. En hälsosam arbetsplats skapas med 
naturliga material, bra dagsljus och utblickar och kontakt med grönska. 
Olika ytor för umgänge, samarbete, fokus, avkoppling och träning finns 
såväl i det exteriöra som i det interiöra. 

Entréplan
Entréytan utgör navet i byggnaden och kopplar ihop de olika uterum-
men såväl fysiskt som visuellt. Det är en välkomnande och ombonad 
miljö med mycket träkänsla och inslag av grönska. Receptionen ligger 
centralt och möter entréerna från båda hållen. Här finns inloggningsplat-
ser, 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 trädtop-
parna 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.

Entréplan 1:200

Entreytan utgör navet i bygganden med nära koppling till uterummen. En inbjudande trappa leder upp till kontorsytorna. 

Kortidsboende

Gotlandshems ytor

Verksamhetslokaler

YTSAMMANSTÄLLNING
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BYA BTA LOA BIA
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BYA BTA LOA BIA
3192 5742 5197 0

BYA BTA LOA BIA
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Ytor som kan samutnyttjas/hyras 
ut kvällar och helger
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Fasad sydväst 1:200

Fasad Nordväst 1:200

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 facksprimär-
balkar uppbyggda med svetsade lådbalkar av stål som kan integre-
ras 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 bjälkla-
get 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. Takstom-
men 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 anpas-
sas 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.

Entréplan 1:200 Övre plan 1:200

Kontorsytorna med stor överblickbarhet, goda dagsljusförhållande och utblickar mot grönska och trädtoppar.Gotländska Bulhus Kärnfuru från Gotland

Kortidsboende

Gotlandshems ytor

Verksamhetslokaler

Ytor som kan samutnyttjas/hyras 
ut kvällar och helger
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Förslaget Atrium är utformat som en enplansbygg-
nad där huvuddelen sluter sig runt en atriumgård. 
Byggnaden visar på ett tydligt arkitektoniskt grepp 
som vid en första anblick känns intressant och 
samtida i sitt uttryck. Gestaltningen för tankarna 
till ett historiskt hansamotiv genom det upprepade 
gavelmotivet i fasaderna. Juryn tolkar den som ett 
tecken riktad mot lokal tradition. 

I en separat sidoordnad tvåplansbyggnad förlagd 
mot norr är korttidsbostäderna förlagda. Entré-
er via loftgång där det övre planet även rymmer 
en terrass. Framför bostäderna och huvudentrén 
föreslås parkering. Under och bakom bostäderna 
föreslås carports. Det stora fokuset på bilparke-

ringar medför att bostäderna upplevs avskurna 
från entréplatsen framför byggnaden och saknar 
naturlig tillgång till atriumgården. Byggnaden kan 
genom sin höga höjd komma att dominera platsen 
från flera håll på ett inte helt önskvärt sätt. Risk 
finns även att entrén blir skymd då parkeringen lätt 
hamnar i fokus när man närmar sig anläggningen 
inifrån staden. 
Logistiskt finns en tanke i förslaget om att samla 
alla flöden i den norra delen. Juryn ser dock risk för 
konflikter mellan olika trafikflöden och att biltrafi-
ken får en alltför framträdande roll på platsen.  

Entrésituationen är en av förslagets styrkor. Plat-
sen är välkomnande och sekvensen som leder in 

Förslagsställare: 
Wingårdh arkitektkontor: Arkitekter Joakim Lyth, Gustaf Wennerberg, Kyd Kitchaiya, Alex Svärd, 
Anton Köhler, Christoffer Grimshorn, Viktoria Gudmundsson, Isak Tengselius, Ulrika Davidsson och 
Gert Wingårdh. 

Samarbetspartner: 
Konstruktör: Kilonewton AB, Niklas Holm 

Landskapsarkitekt: Paju Arkitektur och Landskap AB, Johan Paju 

Mikroklimat och dagvatten: Stark Stad AB, Seth von Dardel

ATRIUM

ATRIUM 1/4

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.

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



19

i byggnaden är genomarbetad och inlevelsefull. 
Entrérummet är ljust och rymligt. Tanken om den 
samlande entrén som möter det prunkande atriet 
är lockande.  
Innergården kan bli en oas. Dess mått är dock 
relativt små och juryn befarar att den kan bli mörk. 
Kontorsarbetsplatser är placerade i fasadläge 
med varierade utblickar. De som är orienterade 
mot gata blickar ut över omhändertagen förgård-
smark medan det stora antalet platser är vända 
mot parkeringsytan i sydost. Närmast atriet finns 
en kommunikationsyta och inre pausytor är även 
placerade här. Förutom dem är en del slutna rum 
och verkstadsytor placerade i anslutning till ute-
rummet. En fin tanke att alla, både GotlandsHems 
medarbetare såväl som externa hyresgäster, ska ha 
tillgång till och kunna röra sig runt atriet och på så 
sätt få kontakt med den inre utemiljön. Dock kunde 
några arbetsplatser, av exempelvis co-workingtyp, 
ha förlagts till ytor runt atriet för att skapa mer 
livfullhet i zonen och bidra till en mer direkt kontakt 
med atriet som skulle underlätta och främja utevis-
telse. 

Byggnaden är djup och har stora öppna planlös-
ningar där funktioner som mötesrum, wc, förråd 
och arkiv placerats i inställda boxar. Volymen är 
tilltagen och tanken är att flexibiliteten finns i höjd-
led. När verksamheten växer, tillskapas yta genom 
att bygga entresolplan. Juryn ser att denna lösning 
hade behövt studeras vidare och utvecklas för att 
bli helt trovärdig. 

Byggnadsdelen som rymmer garage och verkstäder 
har utformats med ett flackt grönt pulpettak som 
innebär en omfattande grönyta vilket är en styrka. 
Denna del av anläggningen är djup och sluten mot 
nordost och de befintliga kolonilotterna.  
De upprepade spetsiga sadeltaken i övriga delar 
har ett starkt uttryck men är samtidigt resurskrä-
vande materialmässigt.

Sammantaget rymmer förslaget ett arkitektoniskt 
grepp som är intressant men som även upplevs vara 
en aning introvert, mindre inbjudande och når inte 
riktigt upp till målet om en plats för alla. 

ATRIUM 1/4

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.

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 4/4

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. 

ATRIUM 1/4

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.

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
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