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UNGA UTAN ETT EGET HEM PARKERINGSHUS MED STOR YTA 
OCH LITEN AKTIVITET

LÅT DE UNGA BO PÅ 
PARKERINGSHUSET

Det råder en ohållbar boendesituation för Sveriges unga medborgare. Rätten till 
ett eget hem och den trygghet det innebär saknar många unga idag. 
Hur löser man ett sådant akut problem utan att glömma bort morgondagen?

Luften är fri!   
Genom att upprätta byggrätter ovanför befintliga 
byggnader kan man utnyttja möjligheten till 
tredimensionell fastighetsbildning för att maximera 
stadens yta. Trots att en byggrätt forfarande behöver 
upprättas berörs marken minimalt (enbart av trapphus 
och pelare) vilket gör att kostnader för mark, sanering 
och underhåll minskar. Även själva byggrätten borde 
bli billigare än en motsvarande byggrätt i marknivå. 
Att bygga över med en fristående konstruktion medför 
ekonomiska fördelar då fasader och bjälklag inte ägs 
gemensamt vilket minimerar fastighetsjuridiska problem.

Ett givande och tagande i en fantastisk symbios!
Vi vill låta de unga berika staden genom att bebo och 
därmed ge liv åt “döda fläckar” - oansedda platser 
som exempelvis parkeringsgarage och lagerlokaler. 
Genom att bebygga dessa ofta bortglömda platser 
minskar risken för överklaganden. Det innebär att 
bostäder kan uppföras snabbare, lättare och därmed 
billigare. Unga flyttar in och aktiverar platsen vilket 
ökar tryggheten för alla. Samtidigt förtätas staden 
utan att friytor och grönområden offras.  

Så som noshörningar och fåglar lever i 
symbios kan även unga och parkerade 
bilar leva. Fåglarna bor på noshörningarnas 
ryggar och håller dem fria från insekter samt 
varnar sin värd för faror.

Så här tänker vi oss att byggnaden kan se ut. I den här bilden är den placerad ovanför ett parkeringshus nära Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. Vi tycker att det är intressant att se på bostäder i förhållande till parkeringar eftersom en 
parkeringsplats i snitt upptar cirka 25 m2 inklusive svängyta. Det motsvarar en fullt acceptabel boarea för en ung människa 
idag. Varför inte låta unga ta lika stor plats som bilarna i staden? PÅ
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Det finns inte bara ett rätt svar på frågan om hur man löser bostadsbristen för unga 
men vi vill med vårt förslag visa på en möjlig väg. Genom att uttnyttja befintliga 
lagars potential i kombination med nya tankar om konstruktion och organisation 
ser vi vi många ekonomiska och sociala fördelar. Som ung har man rätt till ett eget 
hem. En del av att bli vuxen är att lära sig att stå på egna ben. Det vill vi även att våra 
byggnader skall göra. Genom ett vertikalt sammarbete mellan två fristående pjäser 
uppstår en vacker symbios precis som den mellan noshörningen och fågeln. 

Vi vill att våra bostäder skall stå på egna ben!
Vi föreslår en grundläggande konstruktion som en plattform för 
bostäder där ett grannskap med unga människor kan växa fram.   
   För att kunna applicera vår idé i olika situationer över hela landet 
är vår konstruktion framarbetad med målet att fungera som en så 
generell lösning som möjligt. En extern konstruktion som står själv 
oberoende av underliggande stomme. Genom två volymer som 
stöttar varandra kan konstruktionen nå över stora spännvidder 
vilket undiviker intrång av underliggande byggnad för att ta stöd. 
Då konstruktionen är generell kan den massproduceras och 
byggnadselement kan prefabriceras vilket leder till reducerade 
kostnader och snabbare uppförande. Detaljutformningen kan 
däremot anpassas till platsen.

Ungrätt - Rätten till ett eget hem som ung
För att äga och förvalta fastigheten föreslår vi att en nationell 
organisation bildas, här kallad Ungrätt. Bostäderna är tänkta 
att vara en form av hyresrätter med modifikationer för att bättre 
passa unga människors livssituation. Lediga bostäder kan 
sökas av personer mellan 18 och 29 år som saknar ett eget 
förstahandskontrakt. Hyresgäster under 30 år får dessutom 
tillgång till en intern kö för att söka Ungrätt-lägenheter i 
hela landet. Den livstil unga har idag kräver ett flexibelt 
boendesystem där omflyttning ökar möjligheten att söka jobb 
och utbildningar inom ett stort geografiskt område. Då Ungrätt 
förvaltar alla hus har de även en gemensam underhållpott, 
vilket förhoppningsvis kan bidra till att hålla hyrorna nere. Vi 
tänker oss också ett system där man som hyresgäst kan få 
rabatt på hyran genom skötsel och underhåll av fastigheten.

   Ekonomiska argument:
• Typkonstruktion som kan massproduceras
• Generella planer som bara behöver ritas en gång
• Mindre mark att köpa
• Mindre behov av marksannering och underhåll
• Eventuellt billigare byggrätt då det inte ligger i markplan
• Bygg i lägen som minskar risk för överklagande och långa processer

   Sociala argument:
• Bidrar till att skapa en aktiva och levande blandstad
• Unga tar sig in på bostadsmarknaden och kan få goda referenser
• Lättare omflyttning i hela landet ger en större arbetsmarknad och fler                       
 utbildningmöjligheter
• Möjlighet till hyresrabbatt genom arbete på fastigheten

Materialitet och utformning!
För den bärande konstruktionen föreslår vi prefabricerade pelare 
av armerad betong vilket ger ett snabbt och enkelt uppförande. 
Konstruktionen stabiliseras genom stålbalkar som länkar samman de båda 
byggnadsvolymerna. Bjälklagen kan utgöras av massivträ vilket har fördelar 
som att det är lättare än betong, miljövänligt och ger en kort byggtid.
Hur höga byggnader som är aktuella och hur passande området är regleras 
i detaljplanen. För att hålla nere tyngden på konstruktionen men samtidigt 
nå en acceptabel exploateringssiffra föreslår vi fyra våningar. Vi tänker 
oss två lamellhus med en gemensam loftgång i mitten som leder ut till en 
entrébalkong som delas av två lägenheter. Fasaderna har i vår konstruktion 
ingen bärande uppgift utan ska istället vara så lätta som möjligt. Därför vore 
det spännande att använda en polykarbonatpanel (kanalplast) som ger 
fasaden en viss transparent effekt, som en lykta i mörkret. Det är ett lätt och 
relativt billigt material som går mycket snabbt att montera ihop och panelerna 
finns i många olika färger.

En schematisk bild över hur konstruktionen bär upp bostadshusens laster genom tryck och drag. 
Avståndet mellan pelarna måste vara cirka 30 meter, vilket är bredden på det parkeringshus vi utgått från.

Slingerväxter får klättra mellan husen för att ge grönska åt en tidigare grå miljö. Här på gångarna lär man känna 
varandra och umgås,   som en mötesplats i luften.

Summan av kardemumman!

a 

Parkeringsgarage

Tryck Drag Last
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En plan över hur byggnaden hänger samman med trapphus, loftgångar och lägenheter. 
Standardlägenheten är en etta på 30 m2 men det finns även möjlighet att skapa större 
lägenheter på 45 m2 eller 60 m2. I de tvärgående balkarna som krävs passar det bra att 
integrera gångarna till lägenheterna.

bostadsytor kommunikationsytor


