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Kanske måste vi omdefiniera vad det innebär att vara ung 
vuxen i dagens samhälle. Tänka om.
I dag klassas man som ung vuxen längre. Vi börjar med 
universitetsstudier senare, vi studerar under en längre tid, 
lever på studiemedel längre och många studenter hinner 
därför både gifta sig, få barn och kanske även skilja sig 
under den här tiden. 

Förslaget bygger på ett hus med en gemensam 
social kärna där det finns funktioner såsom dagis, 
arbets-/studieplatser och tvättstuga. Runt kärnan 
samlas de privata bostäderna. 
Projektets grundidé är att huset ska vara ett 
boende med fokus på interaktion där de gemen-
samma sociala funktionerna hjälper till att under-
lätta vardagen.

Detta förslaget bygger på att underlätta en skild 
students vardag då det kan vara svårt att få ihop 
krävande studier med ansträngd studentekonomi 
och den logistik det innebär att vara ensamstående 
förälder. 

I huset erbjuds bland annat lägenheter som främst riktar sig till separerade föräldrar med gemensam 
vårdnad om ett eller flera barn. Dessa lägenheter sträcker sig över tre våningar, där tanken är att den 
ena föräldern bor på våning 1, barnen bor på mellanvåningen och den andra föräldern på våning 3. Det 
finns ingen direktkoppling mellan föräldrarnas lägenheter, utan det är barnens våning som fungerar som 
gräns. Gränsen flyttas beroende på vilken förälder som har vårdnaden den aktuella veckan, genom att 
trappan till barnens våning blir tillgänglig respektive försvinner.
Om barnet inte behöver flytta mellan två boenden, och om föräldrarna fortfarande kan hjälpas åt trots att 
de valt att inte längre leva ihop, förenklas logistiken avsevärt. Dessutom kan boendekostnaden för hela 
lägenheten kan delas av båda föräldrarna, Detta underlättar för målgruppen - unga studerande föräldrar 
med delad vårdnad-problematik. Detta är en grupp som inte prioriteras på bostadsmarknaden idag och 
som lyfts fram i detta projektet.

pappans lägenhet barnens våning mammans lägenhet

konceptuella sektionsskisser  “delad vårdnad”

Sektion typlägenhet
“delad vårdnad”

Sektion som visar byggnadens struktur
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Dagiset i huset kan vara ett kooperativ där de boende hjälps åt att passa varandras barn.

Huset och lägenheterna 
anpassas efter formen på 
den valda tomten.
 I dessa två våningsplan 
visas den sociala kärnan 
med dess olika funktioner 
- terrasser, tvättstuga och 
arbets-/studieplatser.
 De färgade lägenhets-
planerna representerar den 
ena förälderns, respektive 
barnens våningsplan i tre-
våningslägenheten.
 Förutom trevånings-
lägenheten innehåller huset 
lägenheter av varierande stor-
lek för att svara mot olika unga 
vuxnas boendebehov och 
därmed  bidra till mångfald 
och social hållbarhet.

Interiörvy från en lägenhet
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Tvättstugan som social mötesplats
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