
bostadsenheterna förskjuts i halvplan och 
omvandlar takytan till en till rumslig dimension.

  skapar yta ovanpå 
förskjutning av volymen i halvplan detta tillåter volymen på 

våningsplanetöver att förskjutas
ett halvt plan nedåt  vilket 
minskar byggnadens höjd

Förskjutning i sidled tillåter 
ljus att nå våningen under 
samt ger utrymme åt anslutande 
trappa till våningen över 

Volymens kant annsluts direkt mot 
trappan och blir till ett trappsteg
taket blir direkt tillgängligt från trappan

volym med våningsplanet
dikt an mot taket

byggnaden förhåller sig till de 
mänskliga proportionerna
och gör den överblickbar
Fasaden döljer infrastrukturen

utan fasad får byggnaden viss 
genomsiktlighettrapporna och 
rörelseallternativen mellan våningsplanen 
visasBegränsad tillgänglighet mellan 
planen pga en vertikal trappa

transparens i våningsplanen 
åskådliggör rörelseallternativen 

translusent fasad erbjuder 
genomsiktlighet och skydd 
mot de ytt   re elementen  

ej överblickbar
huskropp

Trappor på varje sida av byggnaden
tillåter ett diagonalt rörelsemönster
över våningsplanen

Den som första gången köper sin lägenhet i storstaden, och inte disponerar en mindre 
förmögenhet, får finna sig i att utbudet av lägenheter är begränsat och likformigt. Små 
lägenheter i flerfamiljshus till stora summor per kvadratmeter är det som står till buds. Trots 
den stora investeringen motsvarar lägenheten inte alltid de önskemål man kan ställa på ett 
modernt och flexibelt boende. Den öppna tillsynes rymliga lägenheten som visades av 
mäklaren förvandlas snart till ett trångt kaos. Drömmen om ett trivsamt boende går i kras när 
kök, sovrum, förvaring och umgänges yta trängs på samma plats.  

Målet för mitt projekt har varit att utforma ett alternativt boende som inte finns på 
bostadsmarknaden idag. Jag har utformat ett lägenhetshus som ska tillgodose unga 
människors önskemål.  

Lösningen är ett bostadshus där man äger de kvadratmetrar man har råd med men får 
generositeten av en större lägenhet. Förutsättningen är att man delar vissa utrymmen i huset 
med de övriga boende. Den egna avskilda lägenheten på 10 kvadrat metrar inhyser det mer 
privata som badrum, säng och förvaring. 

Gestaltningen grundar sig i ett nytänkande betr. funktion och utseende. Traditionellt 
tillhandahåller bostadshuset endast ett antal lägenheter bakom en fasad som döljer 
fastighetens infrastruktur. Endast genom erfarenhet vet man hur man kan röra sig i volymen. 
Utrymmet utanför den egna lägenheten är inte tillgängligt för de boende.  

Genom att minska lägenhetsytorna och låta hela bostadshuset vara tillgängligt för de boende 
har jag skapat möjligheten ungdomar annars inte kan finansiera. Lösningen innebär ett 
trivsamt boende med mycket yta och en stor variation av rum för umgänge tillsammans med 
avskildhet för var och en.  

Min byggnad är lätt att överblicka. Redan på markplanet kan man skapa sig en uppfattning 
om den rumsliga mångfalden. 

Byggnadens infrastruktur är fullt synlig och tydliggör kommunikationen mellan våningarna 
och rummen. Den tar hänsyn till byggnadens transparens, framhäver och artikulerar de 
rumsliga kvalitéerna snarare än att skymma dem. Dygnets variation av ljus och sol ger de 
boende en flexibilitet i utnyttjandet av de gemensamma utrymmena  

Detta uppnås genom att bostadsenheterna förskjuts till halvplan och bidrar till en större 
rumslig mångfald. det skapar även ytor ovanpå bostadsenheterna och effektiviserar den totala 
ytan vid varje våningsplan. 

Bostadshuset är utformat som ett kollektivt boende med 10 lägenheter på 10 m2 vardera. 
Dessa inrymmer säng, förvaring och badrum. I övrigt står huset till förfogande för de boende. 
Tre personer delar på ett kök per våningsplan.  

Byggnaden kan infogas i stadsrummet på små ytor där huskroppen kan anpassas till platsen 
tack vare dess modularitet och flexibla karaktär. Detta erbjuds genom infästningen av 
bostadsenheterna i bjälklaget. 
Känslan av att komma hem ska infinna sig redan då man går in genom entrén!!!  
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