
‘’CONTAINER-BYGGE’’

FÖRUTSÄTTNINGAR:
-Ungdomar vill ha bostad nu, när de är fortarande ungdomar: Detta innebär att
 skaffandet av bostäder måste ske snabbt och effektivt.
-Ungdomar vill bo i ett område där de trivs och kan umgås: De flesta ungdomarna
 föredrar att bo i staden eller i närheten, på så viss kan de ta sig snabbt till deras skola 
eller arbetsplats.
-Projeket ska vara billigt att genomföra: Det ska inte finnas onödiga kostnader.Billiga
 och passande alternativ är att föredras. 

 ARGUMENTATION
I den senaste tiden har viljan att göra något för att förbättra klimatet ökat
 drastiskt.  En del av förslaget blir att använda de engagerade och
 miljövänliga ungdomar som brinner för orsaken att göra något bra åt
 klimatfrågan.Det vill säga att miljövänliga ungdomar, som de flesta 
ungdomar är ,föredrar miljövänliga material och produkter.Med 
detta som grund så är lösningen nästan synlig. Att bygga
 bostäder med miljövänliga material i staden eller i 
närheten som lockar  ungdomar som tänker på miljön.

FÖRSLAG 

Göteborgs yta är stor, många tomma platser finns i stan, som t ex bilden ovan.
 Vi väljer exempelvist den tomma platsen på hisigen som ligger i ett bra område
 och nära stan. Husen uppbyggs med containerar, som blir i sin tur husens 
stomme och skal. Containerarna ger friheten att utforma härliga hus eftersom 
de hanteras lätt.
För att klara funktionskraven isoleras containerarna utvändigt och en eventuell
 fasad. Husens konstruktion och uppbyggnad med återvunnet material ger en 
minskning på kostnaderna och samtidigt är bra för miljön. Denna pittoresk 
lösning kommer att locka ungdomar som nuförtiden är intresserade av miljöfrågan.
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Vi återanvänder containrar, förutom att de är 
billiga och lättillgängliga, så gör vi något bra
 för miljön.
Containrarna ska vara husets stommeContainrarna ska vara husets stomme.

Genom att para ihop två containrar, skapas 
det ett rum som motsvarar en lägenhet, 
vars area blir 29,7 m  och som även har 
toalett och spis.
Storleken passar utmärkt till en studentlägenhet!

Containrar kan hanteras lätt. Detta ger möjligheten
att utforma härliga hus med mycket lite jobb och tid .

Huset stomme är containrarna, det är alltså de som bär upp huset, förutom att de
 fungerar även som skal mot uteklimatet. 
Containrarna isoleras utvändigt för att minska värmeförluster maximalt. Isolering
 kan vara mineralull som är billig. Ett alternativ är att använda återvunnet material 
som isolering, detta skulle minska kostnaderna ytterligare men skulle även få huset
 att vara präglad som miljövänligt.
En putsad fasad eller en fasad gjord av återvunnet material sätts på isoleringen.
 På så viss uppfylls kraven att tåla påverkan från uteklimatet.
Taket som består av takstolar sätts ovanpå isoleringen som det visas i bilden nedan.
 Detta görs även för att klara funktionskraven.

vindskyddet (mellan fasaden och isoleringen), och 
ångspärren (mellan isoleringen och containern) finns för 
att uppfylla funktionskraven


