
Växthuset utnyttjar solen till att värma upp 
lägenheterna. Växthusskalet isolerar också, när det 
är kallt ute blir inte värmeförlusten lika stor från 
de isolerade lägenheterna. Växthuset fungerar som 
en buffertzon.
Medeltemperaturen ökar inne i växthuset året om 
vilket minskar behovet av uppvärmning som är en 
mycket stor del av energiåtgången i en byggnad.

Ett skal bildar ett växthus runt en stomme av lägenheter.
På varje plan ligger 4 st friliggande lägenheter. Mellan lägenheterna och det yttre skalet bildas 
ett grovt rum på gränsen mellan ute och inne.
Lägenheterna är på 20 kvm respektive 30 kvm med kök och toalett. Varje lägenhet har en yta 
att odla på eller möblera och använda året om.

Ytorna kring lägenheterna är gemensamma men är placerade så att varje lägenhet har
en yta utanför sig. 

Ett mini kvarter / by på varje våning.                              

Lägenheterna har bärande väggar i betong. Betongen fungerar som 
en värmelagrare. Betong har stor värmelagrings kapacitet.
På dagen blir växthuset varmt och betongen värms långsamt upp 
och avger värme på natten när det är kallare. Betongen utjämnar
temperaturen. 

På sommaren blir det mycket varmt i växthus, den värmen
ventileras bort naturligt med ventilerings fönster samt stora
skjutdörrar på varje plan som kan öppnas. Solavskärmning finns 
på insidan med en speciell textil som dras för och skärmar av solen.
Textilen kan också dras för när det är kallt ute för att minska
värmeförlusten.

Fasaden består av kanalplast som har bra isoleringsförmåga och

glasfönster. Kanalplasten är transparent och släpper igenom ljus.
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Lägenheterna har en stor
fönsteryta som vetter utåt för 
att få in mycket ljus och minska 
behovet av artificiell belysing.
Lägenheterna har också mindre 
fönster inåt trapphuset för att 
göra trapphuset till en trevlig 
plats att vistas i.
Alla utrymmen är viktiga även ett 
trapphus. 
Utrymmet mellan lägenheterna 
är tänkt att skötas delvis av de 
boende.
Att skapa ett engagemang i de 
utrymmen som inte är direkt 
privata som en uteplats man 
sköter fast här är det ett
trapphus.

Det är 8 våningar i 
byggnaden med 
typplan 1 och 2 
varannan våning.
Hela huset rymmer 
20 stycken 20 kvm 
och 12 st 30 kvm 
lägenheter.                 
Den nionde våningen 
inhyser tvättstuga 
och har en helt 
öppen planlösning.

Jag har valt att bygga på höjden för att få plats och kunna
förtäta staden. Samtidigt finns en anknytning till marknivån
genom att kunna ha ett grovt utrymme utanför varje lägenhet
och att kunna odla sina egna grönsaker.

Inomhus klimatet förbättras av den naturliga ventilationen 
på de öppna planen samt möjligheten att odla och ha 
växter förbättrar luftkvaliten.

Lägenheterna har en öppen planlösning med kök som är öppet
utåt rummet. Lägenheterna är små men utrymmet utnyttjas så 
att inga ytor bara kan användas till en sak. Det finns möjlighet 
till olika varianter på möblering. De små fönsterna har djupa 
nischer pga de tjocka väggarna.  
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Vy in mot köket och toaletten.  20 kvm Trapphuset Vy från uterummet mellan lägenheterna och skalet.

Vy inåt lägenheten   30 kvm
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