
STUDENTSLUSSEN

Platsen är belägen vid det vackra men outnyttjade hamnområdet i centrala Umeå.
Med hamnmagasinet och tullkammaren som grannar har platsen en transporthistoria och passar därför bra  till 
kontainerbaserat  byggande.  Både i historiska avseende samt logistisk med hamnen som transporthub. Platsen används nu 
som parkeringsplats för övernattande lastbilsschafförer och husbilar. Det finns ceptiska tankar i anslutning vilket gör att ett konventio-
nellt avloppsystem inte behöver byggas.

separera rotera skapa kvarter binda sammanstapla

Det  behövs en ökad rörlighet och integration  och färre 
särlösningar på den allmänna bostadsmarknaden. Sär-
lösningar motverkar grupperingar i områden beroende 
på samhällsklass.  60% av studenterna i Umeå uppger 
att de känner någon som har tvingats avbryta sina 
studier på grund av bostadsbrist. Därför måste en 
katalysator initieras för att möta varje utbildningsplats 
med en bostad. 

Detta förslag är en vidareutveckling av akutboendet  
som sluss mot en mer permanent byggnadsform för 
studenter. Förutsättningarna för hyra är begränsade till  
en eller 2 terminer beroende på hur stort söktrycket är. 
Således är man garanterad en bostad när man har fått 
sin utbildningsplats och slipper tacka nej till sin plats på 
grund av bostadsbrist.  Bostadskvarteren kan enkelt 
alterneras beroende på söktrycket.

Studentbostaden ska i sig ha kvalitéer som främjar 
möten och vänskap så att de boende har goda 
förutsättningar till starka relationer. Dessa kan 
förhoppningsvis leda till att de efter terminens slut till-
sammans finner en större vanlig lägenhet som är bety-
dligt lättare att hitta en den etta som var aktuell när stu-
denten flyttade hit. 

Eftersom studenter i är en grupp som i allmänhet har 
låg betalningsförmåga kan man inte räkna med att den 
allmänna bostadsmarknaden ska ta hand om student-
ers bostadsbrist.  Tillsammans har de dock  en betaln-
ingsförmåga som gör att de kan 
integreras i den allmänna bostadsmarknaden.  De får 
dessutom mer tid att knyta kontakter och skapa en up-
pfattning om vart de vill med sin bostadssituation.

Lägenheterna är fullt fungernade vid leverans och planerade så att minimalt anläggningsjobb krävs. Detta 
sparar pengar eftersom det krävs minimalt av det annars så kostsamma byggarbetet på platsen.  

Modulerna har ett flexibelt system med utveckligsbara luckor som gör att de boende kan alternera de 
privata och offentliga zonerna. De staplas 2 i höjd och vrids vinkelrätt från varandra för att 

ge båda våningarna fri himmel att umgås under. 

Luckan på kontainern agerar både som loftgång, terrass och gemensamt vardagsrum. Detta 
främjar både spontana möten och planerat ungänge.
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