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Troligen om inte säkerligen är bostadens viktigaste uppgift att erbjuda 
skydd, vara en plats dit man kan dra sig undan och få vara för sig själv. 
I många av dagens studentbostäder finns det mycket som strider mot 
detta. Flera studentkorridorer inhyser över 10 personer som delar på 
både kök och badrum vilket kanske är den mest privata zonen man 
träder in i under dagen. En egen lägenhet är visserligen en bra lösning 
på problemet men inte ultimat på grund av isolering. Vad som behövs 
är en arkitektur som erbjuder social interaktion. Ett gemensamt kök är 
definitivt en plats för möten men har en negativ klang då det snabbt blir 
stökigt och snuskigt vilket är förståligt med den belastning som finns. 

Förslaget Treenighet ger studenterna ett boende som medför en god 
livskvalité. Konceptet innefattar en lägenhet med tre rum och kök där 
varje rum har ett eget badrum. Med endast två rumskamrater minskar 
belastningen i köket. Boendet är strukturerat så att bredden på social 
kontaktyta trappas upp allteftersom studenten rör sig från sitt rum ut ur 
byggnaden. I köket får man kontakt med de boende i lägenheten och 
utanför finns en loftgång som skapar kontakt mellan våningsplanen.  

Begreppet studentkorridor säger mycket om dagens studentboende. 
Mycket ser likadant ut och arkitekturen är trist och stram. I komplexet 
uppbyggt av treenigheter är formerna oförutsägbara och skapar en 
spännande estetik vilket inte bara är en fröjd för ögat utan också en del 
av hållbart byggande. Bortsett från estetiska själ är våningsplanen 
vridna för att minska antalet stammar då kostnadseffektivitet är en 
viktig punkt för att kunna skapa billigt boende. Att byggnaden byggs på 
moduler ger repetition och prefabricering vilket sänker kostnader.   
 

Exempel på hur en treenighet 
kan komponeras och se ut.

Visionsbild

Intill den tänka tomten ligger trekanten 
som erbjuder fina rekreationsytor.

 

.

Tomtens närhet till liljeholmssundet 
öppnar för ett hållbart uppvärmnings-
system. Vatten pumpas upp från sjön 
och förs genom en värmeväxlare som 
tar värmen från sjövattnet som bärs av 
vatten genom stålrör som är integrerade 
i betongbjälklaget.
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