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BESKRIVNING

- Förändring

Ett försök till bättre bostadsförhållanden för studenter. 
Initiativet är att förändra sättet studenter bor på. Att bo 
trångt ute i stadens utkanter tillhör det förflutna.  Tanken 
är att studenter, liksom övriga målgrupper, får chansen att 
bo centralt och kvalitativt.

- Urbant mikrokosmos

Idén har varit att utforma ett bostadshus som liksom en 
organism lever sitt egna liv och försörjer sig självt. Kan ses 
som en community för unga vuxna som erbjuder 
möjligheter för de boende, men även övriga, att umgås, 
sporta, studera, shoppa etc.  

- Tillsammans blir vi starkare

Privat respektive gemensamt är två viktiga begrepp. I 
bostadshuset har varje student sitt privata rum med 
toalett - allt annat delas. Social interaktion prioriteras högt. 
Ingen ska behöva känna sig ensam.

- Ekonomiskt oberoende

Bostadshuset är även tänkt som ett ekonomiskt projekt.  
Det drivs och ägs av studenter, som även styr 
verksamheterna i huset. I utbyte är hyran minimal. På 
bottenvåningen finns offentliga lokaler till uthyrning som 
genererar intäkter och gör det hela mer ekonomiskt 
lönsamt.

PLATS
Lantmäteribacken

Idén kring detta projekt har haft sin utgångspunkt 
utifrån just denna plats men skulle likväl kunna 
appliceras på liknande tomter i staden.

- Aspekter
 - Helt obebyggd tomt
 - Centralt - nära till allt
 - Väldigt nära till vatten och grönområden
 - Ligger mellan ett “lugnt” och ett “livligt” område
 - Ligger precis intill Kungsträdgården
 - Lutande tomt

- Analys
En lämplig plats i centrala Stockholm för bebyg-
gelse. Den står helt öppen utan några hus eller 
objekt som är i vägen. Tomten är attraktiv och 
lämpar sig för ett bostadshus för unga vuxna med 
tanke på dess läge precis intill Stockholms 
“vardagsrum” Kungsträdgården, som erbjuder en 
gemenskap och mängder med aktivitet.

FORM
Privat 

Offentligt 

- Glasfasad mot Kung-

strädgården. Visuell kontakt 

med staden och dess 

invånare. Stor insyn som 

förstärker tanken om ett 

tillgängligt och aktivt 

bostadshus.

- Villkoren för de olika våningsplanen genererar formen för 
huset.  Den mest aktiva sidan av huset, den mot Kung-
strädgården, kantilevrar olika mycket per våning 
beroende på vad det är för typ av våning. För att ytterligare 
förstärka tanken om våningarna som lager på lager, har 
horisontaliteten i fasaden framhävts. Även takhöjderna är 
olika, beroende på verksamheterna, vilket skapar ytterlig-
gare dynamik.

BLIR VI STARKARE!
TILLSAMMANS
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Eftersom de gemensamma ytorna 
har maximerats, har de privata 
enheterna minimerats till en yta på 
knappt 12 kvm. Boendet kan ses 
som en form av compact living med 
olika yteffektiva lösningar. I varje 
enhet finns en toalett med dusch 
och även ett litet pentry.

Utgångspunkten för planlösningen 
har grundats på tanken om vad 
som är mest privat i ens hem - 
duschen. Därför har detta utrymme 
tagits till vara på och fått mest 
omtanke. Genom en rundad form 
skapar det dynamik både invändigt 
och utvändigt.


