
Jag ser Staden - Kvarteret - Rummet som enheter i olika 
dimensioner. 
Cirkulationen är något som återkommer i alla enheterna, 
för att hålla den frisk och blandad. Stadens vakanskedjor, 
kvarterets dynamiska flerbostadskomplex med kollektiv 
och storlägenheter samt det orörda rummets potential. 
Om arkitekturen blir för styrd, kan rummet bli för 
statiskt och förlorar sin potential att väcka kreativitet för 
brukaren.

Detta projektet syftar mot skapandet av den blandade 
och hållbara staden för ungdomar och andra nomader.

Huset vilar på tre funktioner:
1)En offentlig bottenplan med storkök och lokaler.
2)En boendedel med ett korridorsboende och en 
större lägenhet.
3)Samt ett terrassystem som genomsyrar 
byggnaden.

Huset är ritat med hänsyn till Nödvändighetens 
Arkitektur.  Alla axonometrier är mätbara skala i 1:200.
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KORRIDOREN
Mel lanplan

STORKÖKET
Bot tenplan

Idén om ett storkök fick jag från en resa i USA där jag 
bodde på ett så kallat “CO-OP”. Boendetypen innebär 
bland annat helpension, då samtliga turas om att laga 
maten. När ett rum blir ledig så läggs det genast ut för 
uthyrning likt ett vandrarhem. 

Bottenplanen med sitt storköket och de andra lokalerna 
riktar sig mot offentligheten med lunch-, butik-, och 
allverksamhet som syfte.



KOLLEKTIVET
Övreplan

Inspirationen för boendetyperna grundar sig dels i vad 
många ungdomar idag redan gör, bor kollektivt. Denna 
boendetypen är hållbar på flera olika sätt, då den är 
platseffektiv, energisnål och kan bidra till den mer 
blandade staden.
I denna lägenheten kan en större familj, en familj med 
hyresgäst eller  ett rent kollektiv bo. Rummen i denna 
lägenheten är dimensionerade för en generösare rums-
volym. 5 rok.

TERRASSEN

Terrassystemet  av massivt trä kan liknas vid en 
byggnadsställning som omger huset. Terrassen tillför 
ytterligare ett lager på huset och utgör kopplingen mellan 
husets offentliga och mindre offentliga rum.
Dess funktioner kan vara;
Uppehälle, odlingsplats, solskydd, solfångare, 
utrymningsvägar och såklart en arkitektonisk upplevelse 
och promenad, fantasin sätter gränsen.
Eftersom terrassen är fristående så skapar den inga köld-
bryggor in i byggnaden. 


