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CTRLZ - ETT URBANT TÄLTANDE
- Allemansrätten appliceras på staden. Tillfälliga strukturer skapar tillåtande attityd till förändring och ett organiskt 
samhällsklimat. Ett urbant tältande utmanar dagens bo-konvention, men anknyter till människans ursprung; 
Livet som nomad. I framtiden kan boendet vara säsongsbaserat och fritt istället för dyrt och identitetsskapande.

CTRLZ - ETT URBANT TÄLTANDE

BOSTÄDER 
MELLAN 4,8 - 9 M2

GALLERGOLV

TOALETTER VID VAR INGÅNG 
CENTRAL KÖKSENHET 

ÖVERLAGGD KORSANDE TRAPPA
GER STABILITET OCH ANSLUTNING TILL
ALLA BOSTÄDER

LAGÄNDRING INNEBÄR STARTSKOTTET FÖR CTRLZ PROJEKTET: 
ÅNGRINGSBARA PROJEKT  KAN ISCENSÄTTAS ÖVER HELA STADEN, 
MÖJLIGHETEN ATT KUNNA “UNDO” ELLER “ÅNGRA” SKAPAR NYA FÖR-
UTSÄTTNINGAR FÖR STADSUTVECKLINGEN. EN PRÖVANDE ARKITEKTUR. 

Malmö beslutar som första stad i Sverige att applicera CTRLZ-programmet på regionen,
och röstar även igenom lagen som fastslår att alla byggnadsställningar som reses i regionen 
skall lämnas kvar ytterligare 90 dagar efter det att det tjänat sitt ursprungliga syfte, 
och då snabbt byggas om till bostäder för unga. 
Staden ser det som ett unikt tillfälle att skapa en hälsosammare relation till ett hem,
och att skapa en dynamisk rörelse i staden där området man bor eller växt upp i inte
har den starka identetetsmarkör som idag. 
Hyran för en ställningsbostad är runt 400 kr i månaden. Bostadsmarknaden kommer aldrig
att bli sig lik igen.

FAS 1
Som en inledande kampanj för den nya stadsutvecklingsprincipen byggs en koncept-
bostadsställning upp på Innomhuscentret entré’s fasad. (kvarteret Uno och Valter).
Bostadsställningen verkar som symbol för Malmös satsning på Unga, och en del 
av arbetet för att alla som vill ska kunna hyra en egen bostad. Källsorteringsstationen
i foten av ställningen utgör ett tydligt statement för Malmös utveckling och självbild som 
en stad som tar miljöansvar.
Staden valde tomten på Fredsgatan för dess potential att nå ut till så många som möjligt:
dels de många besökarna på innomhuscentret, samt vägen från Lund som passerar runt hörnet.

Genom att skapa ett säsongsanpassat boende med smarta material, smarta lösningar och
enkel montering kan Malmö erbjuda Unga och Studerande en billig och attraktiv bostad. 
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Vision för den första bostadsställningen på inomhuscentrets Entrés fasad,
som ett första steg för att kommunicera stadens nya stadsplan.

Generell visionsbild : ställningsboenderna sprider sig över staden

SCENARIO
 - En utveckling i 2 faser



Situationsplan över den planerade stadsdelen Hyllie och befintligt 
avlopps- och vattensystem; som idag är under konstruktion.

De projekterande husen byggs i regel utifrån och in, och för den
konstruktionstekniken används byggnadsställningar. Detta innebär
att skalet står klart innan lägenheterna är klara invändigt. 
Det är idealiska möjligheter för ett ställningsboende, och de snabbt
inflyttade hyresgästerna kan börja bebo stadsdelen innan de p
ermanenta bostäderna står klara, och bidra till att få igång ett levande
stadsliv i den idag glesbefolkade stadsdelen. 
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FAS 2
CTRLZ-Programmet utvecklas, och efter den inledande marknadsförande
ställningen på fasaden till innomhuscentrumet Entré - sprids programmet 
över hela staden: i riktiga “begagnade” ställningar. Ett lämpligt område, 
där många av de första ställningsbostäderna troligen kommer sttas upp är kvarteret Hyllie.
 

Anpassning till området: vattendragning
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Brandposterna är i Malmös
centrala delar placerade med
ca 150 meters intervall.
Genom att koppla på en brand-
postmätare får man snabb och 
enkelt anslutning till stadens
vattensystem.

1. 

2..

3.

Avlopp leds ner i avloppsbrun,
eller direkt ner i dagvattens-
brunnar, som är konstruerade
med vattenlås, i de fall då vattnet
från dem passerar reningsverket.
Den sortens rördragning är van-
ligast i Malmös äldsta delar.

Elgenerator. Kopplas vanligen
in genom ett närliggande källar-
fönster med 20 mm sladd. Där-
efter trimmar generatorn upp 
elen och kan distribuera elektri-
citet till hela ställningen.

Glas, kompost, metall, plast
papp och brännbart avfall.
Med rutschkanor kanar det
sorterade avfallet direkt till
kärlet. Inget mellansteg där
man behöver släpa med sig
sitt avfall.
Källsorteringen
- Görs tillgänglig för enkel hämtning
- Blir en enkel vardagsrutin
- Synliggörs
- Försvinner direkt: ingen sopkorg
att tömma
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2. Genomsiktsprincip
Mot den permanenta huskroppen
vätter en persiennvägg. Detta för
att helt kunna stänga till, men även
för att kunna öppna upp och skapa
fri sikt genom bostaden dagstid när
man är hemmifrån.

Gummilist tätar mötet
mellan ribborna

3. EFTE vägg och tak
Det växthusliknande innomhuskklimatet som lätt blir
resultatet av en pressenningstäckt ställning undviks
med EFTE (ethylane tetraflourethylene). 
Värmen från solen fastnar i de luftfyllda tak och väggarna
och ger, trots sin lätta vikt, goda termiska egenskaper till
bostaden.Strukturen ger U-värden omkring 2.8 K m2/ W, 
och an-vänds tillexempel i Edificio de Oficinas Media-TIC
i Barcelona. I den byggnaden kan även lufttätheten i 
kuddarna regleras och därmed även dess transparens,
(man ökar luftens densitet genom att tillsätta väte).

EFTE-FAKTA - Slutsatser från realiserade projekt 

-  1% av glasets vikt 
- 24 till 70 % billigare att montera än glas
- Självrenande ytskikt
- 100% återvinningsbart
- 20 års livstid

30 C° 23 C°

15 C°

X 6
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1.

Nytt provisoriskt
betonglock placeras
på brunnen
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BRANDVATTENPOST  AVLOPPSSYSTEM

SEKTION AA
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CTRLZ - ETT URBANT TÄLTANDE

LÄMPLIG PLATS FÖR STÄLLNINGSBOENDE: 
- NÄRA TILL BRANDVATTENPOST OCH AVLOPPSBRUNN
 

HYRESKALKYL

500 000 Kr Haki universalställning 21 x 15, Lastklass 5
500 000 Kr Kök och toalettenheter, plan 1
= 1000 000 Kr

Ränta 5% = 50 000 Kr / År
/12 = 4166,66
/10 (Bostadsenheter) = 417 kr

417 kr / månaden för varje enskilld bostadsenhet 


