
Interiörperspektiv  “Det öppna rummet”

“G�n�� �� f�� v���� v���n� 
��e���v�nd� �l���� f�� �e� �p�n� 
����e� �k�pa� �iag�n�l� 
k�����ng�� ���l�� �� ���k� 
lä����e���na� ���k� ���k�i����.”

Diagrammatiskt sektionsperspektiv, siktlinjer mellan lägenheterna

Det öppna rummet
Förslaget vilar på en enkel princip. I syfte att undvika korridorer eller andra rena 
kommunikationsytor är varje lägenhet tvådelad. Den inre halvan utgörs av de privata 
rummen som samtliga ansluter direkt till den yttre halvans öppna gemensamma ytor. 
Håltagningar i bjälklagen ger det öppna rummet en vertikal utsträckning samtidigt som de 
fungerar rumsavskiljande inom lägenheterna. Genom att för varje våning spegelvända 
planen för det öppna rummet  skapas diagonala kopplingar mellan de olika lägenheternas 
olika funktioner. Att sudda ut det öppna rummets gränser och skapa kontakt mellan 
lägenheterna är ett grepp som ligger utanför tävlingsprogrammet, men eftersom det skapar 
kvalitéer för den enskilda lägenheten redovisas det i förslaget. Av samma skäl innehåller 
förslaget vertikal kommunikation med både hiss och en spiraltrappa som innanför den tänkta 
glasfasaden slingrar sig som en skulptur genom byggnaden.

Insyn/utblick
             E� ��v�n�� s�u��n��u�

Insyn/utblick är en idé om ett studenthus i framtidens täta blandstad. En boendemiljö där de gemensamma 
ytorna för dialog med gaturummet och där den tysta gårdssidan erbjuder avskildhet.

Den antika akademin, där lärandet innebar en tålmodig resa mot visdom, utgör den yttersta inspirationen till förslaget
Insyn/utblick. Om antikens visdom kan sägas ha en arvtagare skulle det vara den moderna tidens bildningsideal.
Men hur uppnår man bildning? I akademin som vid dagens universitet ägnar vi oss åt förkovran och
re�ektion. Men universitetet är också en fantastisk mötesplats som erbjuder oss möjligheten
att ta del av andras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Den bildningsresa vi gör 
under studietiden sker i hög grad i mötet med andra. Ett boende för studenter
kan i bästa fall förkroppsliga detta växelspel mellan det speci�ka och
det generella, mellan behovet av avskildhet och möjligheten
att dela sin tid med andra i samtal, re�ektion eller
avkoppling. 

Exteriörperspektiv 

“...�� ���r�l�r��p� s�� ��n�nf�� ��� t��kt� 
�lasfasa��� ���n�r�� �i� s�� �� ����p��� 
��n�� �yg�na���”

Insyn/utblick I



BostadsrummenDisposition
Lägenheten rymmer 12 boende och är på totalt 350 m2 inräknat 
utrymmen för hiss, entré och spiraltrappan som sammanlänkar 
våningsplanen. Den gemensamma delen innehåller förutom kök, 
tvättstuga och allrum också ett rum för gruppstudier samt ett 
aktivitetsrum. Aktivitetsrummen ges ett unikt innehåll för varje lägenhet 
men görs tillsammans med studierummen och tvättstugorna 
bokningsbara för samtliga boende för att öka rörligheten inom 
byggnaden. I planen ovan är aktivitetsrummet ett biljardrum, i en annan 
lägenhet kanske det försetts med en projektor för �lmvisning. 
Aktivitetsrummen innebär en möjlighet för intressegemenskaper att 
uppstå. På sikt kan man tänka sig byggnaden som en liten institution 
med organiserad �lmklubb, årlig bordtennisturnering och aktiva 
bokcirklar.

Aktivitetsrum
Kök Tvätt/städ Allrum Bibliotek/grupprum

Entré

WC

“P� ��k� k�� m�� t��k� �i� 
�yg�na��� s�� �� �i��� 
�ns�i�u�i�� �e� �rg��i��ra� 
��������, ���i� 
b�rd��n�is�������n� o�� �k��v� 
b�k����l��.”

Bostadsrummen på 8,5 m2 är 
mycket komprimerade men 
rymmer separat hall, 
studieplats, sovalkov och 
TV-hörna. Genom att varje 
utrymme programmerats kan 
funktionerna hållas åtskilda och 
boendet blir trots sina mått 
smidigt. En låsbar skjutdörr 
skiljer rummet från 
badrummets förrum. 

Under sovalkovens loftsäng 
�nns utrymme för TV och 
fövarning.

I hallen �nns dubbla 
garderober för klädförvaring 
och avhängning av 
ytterplagg, samt överskåp för 
övrig förvaring.

I det gemensamma 
badrummet har dusch och 
toalett separerats för att kunna 
nyttjas samtidigt. Förrummet 
rymmer skåp för hygienartiklar 
och handduksförvaring.

Planperspektiv, bostadsrum 1:50

Sektionsperspektiv, bostadsrum 1:50

Plan 1:100

“G�n�� �� v���� u������ 
�ro�r����rat� k�� ���k�i����n� 
h��la� åt���ld� o�� b��n�e� ���� 
��ot� ��n� m�� ��i�ig�.”

Aktivitetsrummet 22m2.
Aktivitetsrummet och biblioteket är de rum som är 
gemensamma för hela huset. De är placerade mot 
byggnadens gavlar för att öka rörelsen och bidra till 
det öppna rummets o�entliga karaktär.

Kök 38m2. 
Köket har två matplatser och två tilltagna bänkar 
för beredning och tillagning. Varje kyl/frysskåp 
delas av två studenter och privata skåp för 
torrvaror �nns i baksidan av den bredare bänken 
som gränsar mot bostadsrummen. 

Allrum 22m2. 
Allrummet ansluter till den centrala axeln men 
bildar också en enhet med köket tack vare en 
passage utmed fasaden. Rummet karaktäriseras av 
delvis dubbel takhöjd och inblickar i angränsande 
lägenheter.

Bibliotek/grupprum 17m2.
Biblioteket är ett studierum som också går att boka 
för grupparbeten. Rummet glasas mot övriga 
utrymmen för att det ska vara tyst.

Entré/hiss/trapphus/tvättrum/WC 52m2.
I lägenhetens centrala del samlas den vertikala 
kommunikationen och servicefunktioner som tvätt och 
WC. Runt spiraltrappan bildas mindre rumsligheter som 
kan möbleras och tas i anspråk av den som inte vill ingå i 
direkt umgänge, men ändå vara en del av det 
gemensamma.

Insyn/utblick II


