
SHARING IS CARING

SOCIALT
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EKONOMISKT

S - bostaden M - byggnaden L - kvarteret XL - området

• Anställa lokal arbetskraft i byg-
gnationen av projektet

• En tillkomst av lokaler i området 
ger fl er jobb

• Odlingslotter möjliggör minskat 
köpbehov av matvaror

• Odlingslotter möjliggör 
försäljning av grödor

• Loftgång
• Behovsstyrd LED-belysning 

i gemensamhetsutrymmen
• Uppmana trappgående 

genom trevligt trapphus och 
långsamgående hiss

• Ett trapphus som förser 
      många lägenheter
• Välisolerat klimatskal

• Energieffektiva vitvaror
• Välisolerat klimatskal
• Individuell elmätning
• Mindre bostadsyta
• Swappingmöjligheter
• Ingen parkering

• Kollektivboende
• Loftgång möjliggör fl er 

möten

• Loftgång
• Swappinghyllor i trapphuset 
• Olika lägenhetstyper möjliggör 

en blandning av familjekonstal-
lationer och socio-ekonomisk 
bakgrund.

• Lokaler i bottenvåningarna drar 
folk från andra områden och 
bidrar till liv vid olika tider på 
dygnet

• Odlingslotter
• Förträdgårdar bidrar till mindre 

klotter 

• Anställa lokal arbetskraft i byg-
gnationen av projektet

• Torg och öppna mötesplatser där 
fl era funktioner samlas

• Varierade uttryck i fasaden ökar 
orenterbarheten i området 

• Lokaler längs boulevarden kom-
pletterar existerande målpunkter i 
Rosengård

• Förtätning av Rosengård

• Miljömärkt energi
• Snålspolande toaletter
• Energieffektiva vitvaror
• Swappingmöjligheter i trapphus
• Källsortering i bostad
• Individuell elmätning
• Kurs i miljösmart livsstil 

vid infl yttning
• LED-belysning

• Återvunnet tegel som 
fasadmaterial

• Stomme i massivträ ger 
längre koldioxidutsläpp

• Sedumtak tar hand om dagvatten 
och kompenserar för byggnadens 
fotavtryck.

• Toaletter spolas med gråvatten
• Välisolerat klimatskal

• Pocketparks mellan 
byggnadskropparna

• Fågelholkar i träden och 
• bikupor i taken för biologisk 

mångfald
• Solceller och solpaneler på 

taken
• Markplattor som släpper 

igenom regnvatten

• Goda kollektivförbindelser
• Generösa cykelvägar på bekvämt 

avstånd till centrum
• Varierad plantering av träd och 

växter för biologisk mångfald
• Gröna kilar mot befi ntliga Rosen-

gård möjliggör spridningskorri-
dorer för växter och djur

• Bilpooler istället för egen p-plats
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1. Utgångspunkten är en lamell som ger en tyst 
baksida mot befi ntlig bebyggelse och defi ni-
erar gaturummet mot Amiralsgatan.

3. Volymerna delas in i mindre enheter på 
4x3m.

5.Lägenhetsmodulerna  förskjuts i djupled för 
att skapa rumsligheter och dynamik. 

2.. Lamellerna bryts upp för att skapa siktlin-
jer, platser och stråk.

4. Enheterna formar lägenhetsmoduler om 24, 
48, 96 kvm. Gatuplanet utgörs av verksam-
heter och gemensamhetslokaler som tvättstuga, 
cykelrum och snickeri.

6. Från det centrala trapphuset nås loftgångar-
na och lägenhetsentréer.

7. Loftgångens rumsligheter möjliggör balkongytor, 
spontana mötesplatser och stadsodlingstäppa.

Kim
21 år
Kompakt etta
24 m²

Precis fl yttat hemifrån
Jobbar i klädbutik
Vänder plattor på helgerna
Har en stor umgängeskrets
Träffar sina vänner ute på stan
Kännner “alla”
Cyklar överallt
Spotify är alltid igång
Prioriterar uteliv - ser staden som 
sitt vardagsrum
Drömmer om storstädernas höga 
puls och vill någon gång bo i Berlin

Helena & Abbe
25 resp 28 år
2 rok
48 m²

Lilla familjen
Gillar att ta ett glas rosé på den 
gröna balkongen med odlingslådor.
Tycker om mat och inredning
Uppskattar hemmahäng med vänner 
och bekanta
Har vuxit upp i området och vill bo 
kvar nära familjen
Livsstilsbloggar
Promenader och utfl ykter till 
loppisar och bilshower

De fem vännerna
22 - 30 år
5 rok 
96 m²

Variation av personligheter och åldrar
Gemensamt intresse för matlagning, kök-
strädgården och att hänga i husets snickeri i 
gatuplan
Vill bo ihop för den sociala gemenskapen
och lever efter devisen “sharing is caring”
Det sociala är centralt - därför passar den 
egna kompakta poden bra för avskildhet

VEM ÄR UNG VUXEN?

KONCEPT FÖR UTVECKLING AV AMIRALSGATAN
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ANALYSKARTA ÖVER OMRÅDET

Programområde

Grön målpunkt tex park, sport eller rekreation

Målpunkter såsom handel, skola eller service

Amiralsgatan som stadsgata genom Rosengård

Tvärgående kommunikationer som kopplar 
samman norra och södra Rosengård

Plan över ett halvt våningsplan skala 1:100

Konceptdiagram AmiralsgatanMålpunkter och funktioner 
längs Amiralsgatan

Platsbyggda hyllor för förvaring

Lokaler i bottenplan

Upphöjd förgårdtill entréer och lokaler, 4 m

Gångbana, 3 m

Cykelbana, 2 m

Träd/sittmöjligheter/parkering, 3 m

Bil, 1.8 m
Total gaturum 36 m

Spårvagn, 2.6 m

Förskjutningen skapar balkonger på tysta sidan

Privat pod

Plats för odling och umgänge-
hit fl yttar kollektivet ut somriga dagar

Platsbyggda hyllor i trapphuset för swap-
ping av böcker, fi lmer, verktyg etc.

Sovbås

Sektion över ett halvt våningsplan skala 1:100

++


