Remonthagens strövområde

VÄLKUMMEN HAIM
Kv. Malajen

k

rå
lst

ke

y
hc

c

Kv. Serganten 2

o
ng

å

G

Remonthagens kolonilotter

ta

a
sg

k

a

Ad

oc
Bl

G
a
ret

Kv. Signalottan

at

g
ns
sso
vid
Ar
a

Framtida kolonilotter
Framtida Parkering
Honnörsparken
ta

a
sg

h

ina

g
sko

elm

ilh
W

VY FRÅN FAMTIDA KOLONITRÄDGÅRDAR I SÖDER
VÄLKUMMEN HAIM
Detta förslag skapar en inbjudande och generös plats
för Gotlandshem med stark identitet som bjuder på
faktiska upplevelsevärden i såväl inre som yttre rum.
- En välkomnande, rofylld och hälsosam plats för alla
anställda, besökare, korttidsboende och hyresgäster.
- En hållbar plats där ute- och inne flyter samman till en
helhet som är levande under hela dygnet och alla dagar.
- En flexibel plats för möten, samarbeten och vila med en
mångfald av möjliga användningar och aktiviteter med
fokus på social hållbarhet
Platsen för Gotlandshems nya hem ligger i gränsen
mellan stad och landsbygd. De angränsande bostadshus
som håller på att växa fram knyter platsen till Visbys
innerstad. Österut glesnar bebyggelsen i övergången
till det omgivande landskapet.
Den kringbyggda gårdstypologi som är grunden i förslaget
har sin utgångspunkt både i Visbys innerstadsgårdar och
i jordbrukslandskapets gårdsbildningar. De kringbyggda
gårdarna skapar i båda kontexterna kvalitativa platser

HORTUS CONCLUSUS INNERGÅRDEN SOM EN PLATS
FÖR ODLING, ARBETE, LEK,
KULTUR OCH SAMVARO

VÄLKUMMEN HAIM

med tydlig identitet. Det är vindskyddade uterum som
skapar värdefullt lokalklimat för såväl växtlighet som
sociala kontakter.

människor emellan dit alla gotlänningar ska kännas sig
välkomna, och den utgör även en mötesplats och vilsamt
trädgårdsrum för de boende i närområdet.

GATAN
Mot den angränsande bostadsbebyggelsen tecknar
sig Huvudbyggnaden med en kontinuerlig takfot för att
skapa en kvartersliknande sluten volym med stadsmässig
karaktär. Byggnadsvolymen sträcker sig längs med gatan
för att definera gaturummet och genom gavelmotivet
annonseras entrésituationen.
Den kringbyggda gårdens öppning skapar en inbjudande
gest mot gatan. Torgytan flankeras av aktiva delar av
programmet med café och entréfunktion på ena sidan
och en attraktiv lokal på den andra. Bottenvåningarna
är uppglasade och tillåter blickar in på gården som
lockar till besök och vistelse.
Det fina sydvästläget utformas som en breddning
av gatan, en trafikskyddad grön zon med sittplatser,
uteservering till caféet och en yta att aktiveras av
hyresgästen i Längans gavellokal.

GÅRDEN
Programmet är disponerat runt ett gårdsrum som utgör
platsens hjärta. Gården som är en nod för alla delar av
verksamheten består av tre delar och är gestaltad för
en rik upplevelse under hela året och stor flexibilitet i
användning.
Torgytan är en hårdgjord mångfunktionell yta som skapar
en länk och passage för fotgängare mellan befintliga
och planerade koloniområden i en sekvens från gaturum,
via gårdsrum till landskapsrummet i norr.
Trädgården utgör en grön vindskyddad oas med en
mångfald av varierade vistelseytor och sittbara trappor
som bl a leder upp till terrassen utanför kontoret.
Terrassen fungerar som en förlängning av kontorsmiljön
och kan även nyttjas som odlingsplats för de som arbetar
och bor i kvarteret.
Som helhet erbjuder gården en rikedom av platser och
händelser som lockar till vistelse och aktivitet under
hela året. Den är en plats där både anställda och
besökare träffas. Det är en plats för informella möten

GAVLAR I STADSRUMMET SOM
SKAPAR KARAKTERISTISKA
SILHUETTER

EN INNERGÅRD MED SKYDDAT
KLIMAT OCH RIK EXOTISK
VÄXTLIGHET.

T YDLIGA VOLYMER SOM
AVTECKNAR SIG I DET ÖPPNA
LANDSKAPET

LANDSKAPET
Landskapet domineras av en öppen himmel, låga bryn,
solitära lövträd och ängsytor. I vyer från det omgivande
öppnare landskapsrummet tecknar sig gavelmotivet
på Huvudbyggnaden och Längan tydligt och Längans
laduliknande form står fram som en silhuett med referens
till jordbrukslandskapets ekonomibyggnader. Ytorna
för angöring, leveranser och parkering är placerade i
sydost mot angränsande parkering och i nordväst mot
en mindre grön allmänning för att inte utgöra en barriär
mot gata eller landskap. Parkering för verksamhetens
fordon är förlagd i garage för god funktion och för att
inte parkering skall dominera upplevelsen av platsen.
Parkeringarna bryts upp med planteringar och linjära
trädstråk inspirerade av växtlighetslinjerna utmed
odlingslandskapets diken.

SITUATIONSPLAN 1: 1000

ARBETE

EN PLATS FÖR ALLA

EN HÅLLBAR PLATS

En plats som bidrar till ett hållbart samhälle
som inkluderar alla

En kvalitativ multifunktionell miljö med lågt
klimatavtryck och ansvarsfullt användande
av våra gemensamma resurser

FRITID

EN PLATS FÖR MÖTEN
SAMARBETEN OCH VILA
Ett positivt tillskott till närmiljön som bidrar
med goda bostäder, attraktiv arbetsmiljö och
generösa utemiljöer som är tillgängliga.

10m

*

DEFINERA GATAN

LÄNKA PLATSEN

SKAPA ET T GÅRDSRUM

Skapa en tydligt definerad gatufasad som
aktiverar Greta Arwidssons gata

Skapa en rörelsemöjlighet genom platsen
som bjuder in till besök och som bildar en
länk mellan odlingslotterna i norr och söder.

Skapa ett offentligt gårdsrum - en grön
prunkande vindskyddad oas - för alla
anställda och för alla gotlänningar

ORGANISERA FLÖDEN

FÖRDELA FUNKTIONER

SKAPA IDENTITET

Skapa funktionella flöden för fordon som
sidordnas byggnaden. Angöring i nordväst
och Parkering i sydost med möjlighet till
rundkörning vid behov.

Fördela verksamhetytor för bästa funktion.
Entré, café och bostäder aktiverar gatan dag
och kväll. Verkstad paceras i ostört läge mot
landsskapet i norrr. Uthyrningsbara lokaler i
en egen volym för största möjliga flexibilitet.

Forma volymen till en egen stark identitet.
Med inspiration av lokala traditionella
typologier men med ett ege samtida uttryck.
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1 Entrétorg - aktiverar gatan
2 Terrass - kontor på dagen, för boende på kvällen
3 Trappan - plats för föreläsningar och event
4 Trädgården - plats för arbete och rekreation
5 Torgyta - plats för långbord
6 Arbetsgård - plats för Utomhusbio
7 Café
8 Reception
9 Groventré, Personalentré, Leveranser
10 Kontor
11 Verkstad
12 Förråd
13 Uthyrningsbara lokaler
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VY ÖVER TRÄDGÅRDEN
GATURUMMET
Greta Arwidssons gata är en lågtrafikerad bostadsgata
som löper förbi kvarteret. En entrézon där gränsen mellan
privat och allmänt är upplöst skapar ett inbjudande
möte med gatan. Entrézonen är en platsbildning med
parkkaraktär med en bred grusyta som har inslag av
lokala trädarter, ängslika planteringar och sittplatser på
låga kalkstensmurar. Caféet får en södervänd yta mot
gatan som bjuder in förbipasserande och har potential
att bli en målpunkt i området.
GÅRDSRUMMET
Kvarterets hjärta är den rikt grönskande Trädgården.
En ”botanisk trädgård” i miniformat. Gotland har en
fantastisk odlingspotential och gårdens fina microklimat
nyttjas för att skapa en varierad och frodig grönska med
många aspekter över året. Trädgården är anpassad till
de som jobbar och bor tillfälligt i kvarteret och de små

rumsligheterna bär på olika program. Någon möbleras
för utelunch och/ eller möten med möjlighet till wifi och
laddning av laptop/mobil, en annan liten rundel kan få
ett lekvärde för barn som bor i korttidsboendet.
Alla delar av verksamheten har direkt kontakt med
Trädgården via passager och entréer. Trapporna som
leder ned till gården kan även användas som sittplatser
och den bredare trappan kan även utgöra läktare för en
utomhusföreläsning eller så bjuder man alla hyresgäster
på utomhusbio.
Gårdens Torgyta som skär genom kvarteret skapar
en generös hårdgjord yta som kan användas flexibelt
till en rad olika event i vardagen och vid speciella
tillfällen. Ett långbord kan t ex dukas upp när alla
Gotlandshems anställda ska ha fest tillsammans, eller
för en marknadsdag eller odlingsskola för de odlande
grannarna. Terrassen har ett trädäck och uppbyggda
planteringsytor för oding och skuggande grönska.

LANDSKAPSRUMMET
Söder och norr om platsen ligger koloniträdgårdar.
Att via vårt kvarter erbjuda möjlighet till rörelse mellan
dessa bejakar ett redan etablerat rörelsemönster på
platsen och skapar ett vardagligt flöde genom kvarteret.
Koloniträdgårdarna kan även bidra med underlag till
framtida affärsverksamhet eller event i kvarteret. Kanske
kan en skördemarknad dukas upp på Torgytan eller
möjligen kan en framtida plantskola eller blomsterbutik
etablera sig här?
DAGVAT TEN
VAT TENBESPARING
Regnvatten från taken leds via ledningar och en öppen
ränna ned till ett markförlagt magasin. Från magasinet
kan sedan vatten pumpas upp och användas till
bevattning av planteringsytorna. En handpump kan också
användas för att ta vatten till bevattning av odlingar. Vid

AXONOMETRI

överskottsvatten och vid extrema regn kan magasinet
bredda till ett markförlagt fördröjningsmagasin. Från
hårdgjorda ytor och parkeringar leds dagvatten till
planteringar och grönytor.
TRAFIK/LOGISTIK
Garage samt arbetsytor och förvaring för fordonsskötsel
nås via en egen infart och arbetsgård i nordväst. Mötet
med den smala remsan allmänning gestaltas sömlöst med
grönska och träd som ramar in arbetsytan. Parkeringarna
är lätta att nå och använda och så många som möjligt
utformas som gröna parkeringsytor med gräsarmering.
Leveranser, driftsfordon och räddningfordon har
möjlighet att köra runt kvarteret men tanken är att bilar
inte ska tillåtas trafikera den norra delen för att minimera
trafikrörelser kring kvarteret.
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TRAFIK
- fordonsrörelser är sidoordnade och vid
behov kan alla delar av kvarteret nås.

GATURUMMET
- förstärks och aktiveras - en öppning
visar in till Gårdsrummet

GÅRDSRUMMET
- består av tre delar - Terrassen, Trädgården,
Torget och länkar samman kvarteret.

LANDSKAPSRUMMET
- och de angränsande odingslotterna
länkas med en passage genom kvarteret

A Huvudbyggnaden
B Längan

1

1 Entréplats
2 Terrass
3 Trädgård
4 Torgyta
5 Gårdspump
6 Cykelparkering
7 Personalparkering (78)
8 Bilpol (5) och besöks- och hyresgästparkering (2)
9 Uppställningsplats för containrar (6)
Odlingslotter
VÄLKUMMEN HAIM

Greta Arvidssons gata

Entrétorget

Gårdsrummet

Dagvattenbrunn och -magasin

Remonthagen

Odlingslotter
MARKPLAN 1:400
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VIRKESFÖRRÅD
48 m2

DÄCK 102 m2

MÅLERI
21 m2

SVETS
16 m2

KALLFÖRRÅD
48 m2

BÅS
4 m2

CENTRALFÖRRÅD
42 m2

ARBETSYTA OCH
PLATS FÖR EVENT

ENTRÈ

VERKSTAD
135 m2

STD

FÖRRÅD ÖVRIG
54 m2

KONT
12 m2

GARAGE VERKSTAD 239 m2

WC/D

VÄDERSKYDDADE
SITTPLATSER

SITTPLATSER
VID EVENT

GEMENSAMMA
MÖTESPLATSER

BUTIKSLOKAL
191 m2

SCEN / PODIUM
VID EVENT

ELBILAR 18P 354 m2

MÖJLIG EVENT OCH
UPPSTÄLLNINGSYTA

A

A

INFORMELLA
SITTPLATSER

BUTIKSLOKAL
191 m2

GEMENSAMMA
MÖTESPLATSER

AVSKILJDA
MÖTESPLATSER

CLUB CARS 20P 239 m2

KPR

UTSTÄLLNING

TEKNIK/UC/EL 111 m2

SPOLHALL 38 m

2

RECEPTION
40 m2
FRD
6 m2

BUTIKSLOKAL
179 m2

KÖK 40 m2
WC
13 m2

CAFÈ 107 m2
SITTPLATSER
UPPSTÄLLNINGSYTA

GARAGE/FÖRRÅD 65 m2
MILJÖ
9 m2

G.ENTR
LEV.
15 m2

PERSONAL
ENTRE

ENTRÉ

V Y FRÅN CAFÉT MOT TRÄDGÅRDEN OCH TORGY TAN
ENTRÉPLAN 1:200

B

ENTRÉPLAN
Café och entré är uppglasade och medger genomblickar
från både gata och gård liksom god överblick över såväl
gata som gård. Den indragna fasaden bilder arkader
som stärker den offentliga karaktären och skapar
väderskyddade entrésituation och sittplatser under tak.
Cafét kan enkel delas av för separat användning utanför
kontorstider.
Ytor för fordon och fordonsskötsel ligger i en djupare
volym med angöring från nordväst. Rummet kan öppnas
både mot gård och angöringsväg och de stora portarna
och uppglasade partier ger möjlighet till alternativ
användning av garageytorna under t ex marknadsdagar
eller för ”bakluckeloppis”.
Verkstadsytorna är placerade i nordöstra flygeln i
anslutning till torgytan som möjliggör att arbetet kan
flyttas ut på gården. Att synliggöra återbruksarbetet,
som är en viktig del av Gotlandshems verksamhet,
kan inspirera till en mer hållbar livsstil. Gotlandshems

förvaltande verksamhet är i linje med samhällets
hållbarhetsutmaning och den kunskap som byggts kring
detta arbete är en viktig resurs att vidareutveckla och
dela.
Förrådsutrymmen i Längan i anslutning till verkstad.
Uthyrningsbara lokaler är placerade i en egen byggnad
för maximal utvecklingsbarhet i relation till blivande
hyresgäster. Lokalen i gaveln lämpar sig bäst för
kommersiell verksamhet men även övriga lokaler i BV kan
nås direkt från marknivån och därmed aktivera fasaderna
mot såväl parkering som gårdssidan.
ÅTERBRUK
Byggprojekt kan genom att återbruka byggmaterial minska
både miljöpåverkan och kostnader. Tävlingsförslaget
bidrar till ett ökat återbruk och föreslår möjlighet till
effektivt materialutnyttjande på flera sätt.
- Genom att undersöka möjligheten till återbruk av

Gotlandshems befintliga byggprodukter.
- Genom att undersöka möjligheten till att inkludera
återbrukade produkter från andra aktörer i projektet.
- Genom att designa för framtida återbruk. Den
genomgående modulariseringen och prefabriceringen
ger i detta perspektiv stora möjligheter.
- Genom en inventering av Gotlandshems nuvarande
huvudkontor/servicehallar för att identifiera möjlighet till
återbruk.
Kunskapscentret Centrum för cirkulärt byggande
(CCBuild) har utvecklat en inventeringsapp som kan
användas i detta arbete. Genom CCBuild finns även
möjlighet att söka efter återbruksmaterial genom
Marknadsplatsen, en digital plats där köpare och säljare
av produkter och tjänster för återbruk kan mötas.
För att minska transporter så föreslår vi att schaktmassor
i möjligaste mån återanvänds på platsen och att
fyllnadsmassor kan tas från närliggande fastigheter

kontor
garage

VÄLKUMMEN HAIM

i området. Beläggningen av torgytan är i förslaget
en kalkstensyta men kan också tänkas utgöras av en
beläggning som kan finnas tillgänglig via Gotlandshems
bestånd i händelse av att något renoveringsprojekt utförs
och man får beläggningsmaterial över.
MATERIAL
Gestaltningen bygger på en materialpalett där det
är materialens inneboende egenskaper och kulörer
som exponeras. Materialen är valda ur ett brett
hållbarhetsperspektiv. Trä är ekologiskt hålllbart som
förnyelsebar resurs, socialt hållbart då det har positiva
effekter på inomhusklimatet. Det är ekonomiskt hållbart
då det kan byggas med hög andel prefabrikation.
Material är även valda för att åldras vackert över tid med
ett minimum av underhåll. Tak av plåt och en fasad av
trä som kan gråna över tid alternativt förpatineras med
behandling av typ sioo, organowood eller thermowood.
Fönster utförs med karmar ov trä.

Y TSAMMANSTÄLLNING
BYA – Huvudbyggnad – 1790 kvm
Längan – 905 kvm
tot
- 2695 kvm
BTA Huvudbyggnad – 3880 kvm
Längan – 1845 kvm
tot
- 5725 kvm
LOA Huvudbyggnad – 3210 kvm
Längan – 1440 kvm
tot
- 4650 kvm
BIA tot 0 kvm

STOMME
- av limträ och KL-trä

FASAD
- av trä som patineras grå

GRUNDLÄGGNING
- av klimatsmart betong slipad
som golv på bottenvåningen

TAK
- av falsad zinkplåt
(hög andel återvunnet stål)

lokal
GOTLANDSHEM / IN PRAISE / WTA / LAND - Plan 0 1:200 - SKETCH 20.05.15

DETAL JER
- i galvaniserat stål
(hög andel återvunnet stål)

SOLCELLER
- integrerade i plåttaket för
egen energiproduktion

MARKBELÄGGNING
- av återbrukad/lokal kalksten

GRÖNSKA
- med en rikedom av arter för
att stödja biologisk mångfald

kontor

lokal

bilverkstad

elbilar

clubcars

spolhall

garage

SEKTION A-A

1:200

SEKTION B-B

1:200

FASAD MOT SYDVÄST - GATA

1:200

FASAD MOT SYDOST

1:200

B

OMKL 22 m2

MÖTE 24 m2

MÖTE 23 m2

MÖTE 23 m2

OMKL 22 m2

BASTU 23 m2

OMKL 23 m2

OMKL 28 m2

PERS 34 m2

KONTORSLOKAL
178 m2

TEKN.
FRD
11 m2

KOP
11 m2

KPR
GYM 1 25 m2

GYM 2 38 m2

KAFFE

OMKL 28 m2

TEAM

ARBETSLOUNGE
Admin

UTOMHUSKONTOR
ÖPPET
MÖTE

KONTORSLOKAL
383 m2

A

A

TEL

ARBETSLOUNGE

ODLING

PERSONLIG
FÖRVARING

TOUCH DOWN
PLATSER

TEL

ENTRÈ BOSTÄDER

KAFFE

FOKUS

KPR

KOP
11 m2

KONTORSLOKAL
179 m2
TEKN.

MÖTE 24 m2

MÖTE 23 m2

SAMTAL 7 m2

4 Rok 73 m2

2 Rok 39 m2

3 Rok 64 m2

2 Rok 39 m2

4 Rok 72 m2

ARKIV 11 m2

VY FRÅN KONTORET MOT TERRASSEN
SAMTAL 12 m2

FRD 10 m2

11.

+10 m

ÖVRE PLAN 1:200
ÖVRE PLAN
Bostäderna nås via huvudentrén, personalentrén och
med trappa direkt från gården. De har balkong i fint läge
mot gatan i sydväst som ger kontakt med bostäderna i
grannkvarteret och aktiverar gaturummet under kvällar
och helger.
Kontoret är placerat i ett stort flexibelt rum utmed terrassen
mot gården. Det upphöjda läget ger utblickar även mot
omgivande stad och landskap och är avdelningbart
för externa hyresgäster. En taklanterning ger det djupa
rummet fint dagsljus.
Omklädningsrum och gym i anslutning till kontoret och via
trapphus nära även verkstad och garageytor. Gym med
utsikt över gården och bastu med utsikt över landskapet
kan nyttjas separat även utanför kontorstider.
Uthyrningsbara lokaler kan nyttjas som kontor med entré
från trapphus alternativt kopplas till botenvåningens
lokaler med interna trappförbindelser.

VIND
Fläktrum om ca 100 kvm placeras på vind i anslutning till
trapphus.
LIVSCYKELPERSPEKTIV
Vi har gjort en livscykelanalys, LCA, för tävlingsförslaget
avseende två alternativ för stomme; den föreslagna i
Limträ/KL-trä respektive en prefabricerad betongstomme
med Carbon Designer i One Click LCA. Beräkningen
omfattar klimatpåverkan från produktion av byggmaterial
(modul A1-A3 enligt SS EN 15978), transport av
byggmaterial till byggarbetsplats (modul A4), drift,
underhåll, reparation, utbyte och renovering (modul B1B5), samt rivning, transport, avfallshantering och deponi
(modul C1-C4).
Resultatet visar att man genom att välja trä i stomme,
klimatskärm och innerväggar möjliggör en 45% lägre
klimatpåverkan jämfört med motsvarande konstruktion
i prefabricerad betong. Om man inkluderar andra

byggdelar i analysen såsom installationer och
grundläggning visar den att en klimatbesparing på cirka
30% uppnås. Livscykelanalysen visar att de byggdelar som
ger störst klimatpåverkan för KL-träalternativet förutom
stommen är installationer. Den utförda klimatkalkylen
ger en bra grund för vidare arbete med klimatfrågan i
projektet. Inom alla produktgrupper finns en möjlighet
att minska klimatpåverkan genom aktiva produktval;
för betong kan man sänka klimatpåverkan med upp
till 40% med klimatförbättrad betong. Armering med
100% återvunnet material istället för helt nyproducerad
armering kan sänka klimatpåverkan med upp till 60%.
Förutom produktval ger en analys av transporter ytterligare
möjlighet att minska klimatpåverkan i projektet.
EN MODULÄR TRÄSTOMME
Stommen som består av pelare och balkar av limträ
och mellanbjälklag av KL-trä ger stor flexibilitet vid en
utveckling av förslaget då dispositionen av ytor enkelt

2.

kan förändras. Sektionen är med mindre variationer
densamma för hela projektet vilket minimerar antalet unika
detaljer. Den genomgående modulära uppbyggnaden,
det generella stomsystemet och de få unika detaljerna
möjliggör en hög grad av prefabricering och en kort
byggtid. Genom att stommen exponeras interiört
minimeras även omfattningen på inre ytskikt. Trä är en
lätt konstruktion och lättarbetad vid en ev förändring
över tid som skulle ställa krav på förändrade vägglägen
och/eller bjälklagsöppningar.
EN MODULÄR TRÄFASAD
Fasaden är uppbyggd av 2,4m moduler utformade
som ett system av olika fyllningar - täta, glasade eller
öppningsbara enheter. Vid en utveckling av förslaget
finns en grundgestaltning som tillåter en utveckling av
förslaget. Modulerna har ingen bärande fuktion och kan
utföras som prefabricerade element för snabbt montage.
Även i ett förvaltningsperspektiv ger systemet flexibilitet.

5.1 m

3.

2.4 m

5.

4.

9.

3.

12.

6.

3.6 m
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1. Balk 140 x450
2. Strävpelare 270x270 c/c 7200
3. Balk 140 x 315
4. Pelare 140x215 c/c 2400
5. Pelare 270 x 270 c/c 7200
6. Balk 2 x 215x720 c/c 7200
7. Pelare 430 x 405 c/c 7200
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8. Grundläggning
- ytskikt alt slipad betong
- betongplatta (med golvvärme)
- isolering
- dränering
9. Mellanbjälklag
- ytskikt
- installationsgolv
(konvektorer vid fasad)
- KL Trä

10. Yttertak
- plåtak / solceller
- lättelement
- akustiktak ( träribbor)
11. Lanternin
- isolerglas
- balk 56 x 405 c/c 800
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12. Terrass
- trädäck
- tätskikt
- isolering
- KL Trä
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