
rendezvous

rendezvous

exempel

lägerplatsen

exempel på hur en 
uteplats kan vara 
mötesplats och 
på så vis ha såväl 
socialt som häl-
somässigt positiva 
effekter

inspiration hämtad 
från ett båtdäck av 
trä. Uteplatsen blir 
en förlängning av 
det privata rummet 
och en plats att se 
och bli sedd 

problem

horisontella funktioner omvandlas 
till vertikala och främjar förtätning 
utan förlust av kvalitet i närmiljö

grönytor, parkering och 
övriga ytor placeras ovanpå 
alternativt under fastighet

funktioner med lägre 
krav på fysiskkomfort 
placerad utanför 
klimatskalet

analys av primitiva boendeformer

manifest

möjligheter
statisk stadsplanering
obalans mellan offentligt och privat 
oplanerade och ineffektiva allmänna       
ytor
odefinierade ytor utan varken privat eller of-
fentlig karaktär
tydliga funktionsuppdelningar, utan  naturlig 
använding
marknadsstyrt
dåligt integrerat mellan bostad och övrig 
verksamhet

- 
-  
- 
       
- 

- 

- 
- 

- 
-
  
-
- 

- 

 
- 

multifunktionella ytor
tydliga och medvetna gränser mellan privat 
och offentligt
integrerade bostad och övrig verksamhet
vertikala funktionsytor, så som grönytor och 
publika torg
förtäta genom att omvandla 
felplacerade och tomma lokaler till bostäder 
och övrig verksamhet
utforska nya boendeformer och 
lägenhetskonstellationer

För att komma till bukt med den alltmer komplicerade och svåra bostadssituationen 
som råder för unga och ekonomiskt svaga personer måste förändringar åstad-
kommas i flera skalor. Relationen mellan privat och offentligt, gemensamt och enskilt 
behöver omvärderas, samt flexibla och dynamiska funktionslöningar måste skapas. 
Först då möjliggörs nya socialt och ekonomiskt hållbara boendeformer. Behovet av 
innovativa lösningar på hur man kan samutnyttja och modifiera ytor efter tid och 
anändare är stort. Likaså behovet av tillvägagångssätt på hur man på individnivå kan 
hitta möjligheter att påverka boendesituationen och bestämma grad av privat sfär.
 
Här följer förslag som ifrågasätter relationen mellan det privata och offentliga och 
skapar nya samspel och kvaliteter i boendet. Genom att bortse från befintliga strukturer 
och normer samt analysera primitiva boendeformer, kan man utläsa en mer direkt 
funktionsbaserad boendeform och hitta essentiella kvaliteter och relationer mellan 
sfärer. Dessa ligger här till grund för en nyskapande och innovativ boendeform.

TEMA/stad kropp

koncept-idé

realiseringsexempel

vy från ett av de privata rummen vy över gemensamma ö et me  et ntegrera e var agsrummenk k d d i d d

offentlig horisontell 
transportyta

halvprivata uteplater 
för det olika 
bostadsenheter

privata bostadsenheter 
med entré till både 
halvprivat uteplats och 
gemensam yta

gemensam yta till 
kök samt samlings- 
och uppehållsplats

Det finns en kvalitet i relationen som råder 
mellan den privata och offentliga sfären. 
En tydlig uppdelning skapar säkerhet i 
förhållningsätt samtidigt som en diffus 
linje mellan ytorna skapar justerings-
möjlighet och flexibilitet. En skyddad 
gemensam yta skapar säkerhet samtidigt 
som en direkt kontakt till de privata 
bostadsenheterna främjar användning 
och ger ett personligt förhållningssätt. 
En direkt kontakt med uteplatser och 
offentlig sfär utan att behöva passera den 
gemensamma ytan bibehåller integriteten 
och ger bostadsenheterna en möjlighet 
att verka individuellt.

privat

halv privat

publik

gemensam 

stad

kropp

hus

organ

rum

cell



rendezvous

problem

problem

möjligheter

möjligheter

bostadsrätter med insatsbehov
onödigt krav på fysisk komfort
korridorsmiljöer vid många 
entréer  
obalans mellan privat och 
gemensam sfär
svårt att modifiera efter 
användare och behov
kortsiktiga byggtekniker 
socialt och miljömässigt 
ohållbara miljöer
osäkra 2:a och 3:e handskontrakt
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dubbla entréer
direkta kontakter till privata och 
offentliga rum
delade utrymmen
beständiga och hållbara material
möjlighet att modifiera mellan bostäder och 
övrig verksamhet
små privata förplatser
ytor med obestämda funktioner
interaktiva ytor
möjlighet att slå ihop rum
enkla uppdelningsmöjligheter i 
lägenheter 

icke bärande inneväggar möjliggör modifikation efter behov 
och användare
ökad flexibilitet samt direkt kontakt till uteplats och 
gemensamma ytor.
alternativa entréval skapar ett personligt förhållingssätt
samutnyttja transportytor för att minimera korridorer och oan-
vända ytor
använda sekundärt ljus till ytor som är i mindre behov av ljus 
och som hålls levande genom mänskligt liv
föra ljus vidare mellan rummen med hjälp av 
transparenta material i överdelen av väggarna och dörrarna

statiska planlösningar
svårt att modifiera efter behov
obalans mellan privat och 
gemensamt
avsaknad av direkta kontakter mellan 
privat och offentligt
låg identifikationsgrad och 
opersonliga lägenhetslösningar
svårt att påverka val av material
ofta oflexibla funktionsbaserade ytor

TEMA/hus

TEMA/rum

koncept-idé

realiseringsexempel

realiseringsexempel

organ

cell

9 rums block 
vån 1

sektion 6 rums block
vån 2-5

horisontell transport 
utanför klimatskalet

solpanel på taket försörjer 
huset med el

uteplats för de olika 
lägenhetsenheterna

Privata entréer skapat intimitet. En förplats i direkt 
kontakt med entrén skapar dessutom en användbar 
och givande uteplats. Den blir en förlängning av 
det privata rummet och fungerar som buffertzon 
mellan den horisontella transporten och den privata 
sfären. En direkt kontakt mellan den privata sfären 
och de gemensamma ytorna ger publik näring och 
skapar förutsättningar för spontana möten. Integritet 
upprätthålls och möjlighet ges att nå det privata 
rummet utan att behöva korsa det gemensamma. 
Det gemensamma rummet hålls levande med direkta 
kopplingar till de privata rummen.

lägenhetsenheter 
med privat entré till 
både uteplats och 
gemensam yta

gemensam yta till kök 
samt samlings- och 
uppehållsrum

privat

halv privat

publik

gemensam 

stängd lösning 
uppdelat mellan 
privat och ge-
mensam sfär 

stängd lösning 
med möjlighet 
att nå ytor från 
gemensam yta

stängd lösning 
med möjligheter 
att nå ytor från 
privat

öppen lösning, 
men möjlighet 
att nå från båda 
sidor och en 
obruten kontakt 
mellan sfärerna

koncept-idé

bärande ytterväggar
och skiljeväggar

Möjlighet att slå ihop och dela upp lägenhetsenheterna. 
De bärande väggarna är placerade i fasaden samt mellan 
lägenhetsenheter och de allmänna ytorna. Detta ger en 
hög flexibilitet och en möjlighet att förändra och justera 
lägenhetsdelarna beroende på användare och behov.

Samutnyttjan av transportyta mellan privat och gemensam 
sfär möjliggör en större, handikappanpassad toalett och 
en naturlig avstängning mellan privat och gemensamt. 
Eftersom lägenhetsdelarna är tänkta för ensamboende är 
problemet med begränsad möjlighet att förflytta sig mellan 
sfärerna när någon befinner sig på toaletten försumbar.  

MÖJLIGHET: omfromera innerväggarMÖJLIGHET: variera graden av privat och 
gemensam sfär

adderade skiljeväggar

icke bärande
skiljeväggar

stäng toa: 
öppen 
transport

öppen toa:
stäng 
transport

bortagna skiljeväggar

Slipad 
betong

Lärkträ 
panel

1m

vertikal 
transport

halvprivat 
uteplats

privat rum gemensam yta

2m 5.15m

skala 1-100 ljus försvidare med hjälp av transprens i övre delan av 
väggarna som vätter mot de gemensamma ytorna

skala 1-200

7.35m
na när någon befinner sig på toaletten försu


