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Plats: Belgrad, Serbien
Klimat: subtropiskt

Ekonomi:

- Snittlön i Belgrad är 450-600 euro/mån

- Studenters snittlön är 100 euro/mån

Studenter på stalig budget får sina studier 
betalda av staten och kan även ansöka om 
stipendie om 70 euro/mån.
40 % av Belgrads studenter hamnar inte inom 
statlig budget och betalar 500-2000 euro per 
läsår för sin utbildning. 
De betalar också mycket mer för studentbo-
stad och mat på studentrestaurangerna än de 
inom statlig budget.

Klimat:



Serbien är en landbunden republik i sydöstra Eu-
ropa och även Balkanhalvöns geografiska och his-
toriska hjärta. Huvudstaden Belgrad har alltid varit 
en viktig förbindelse mellan väst och öst, vilket 
framkommer i en stadsbild som kombinerar cen-
traleuropeisk arkitektur med bysantinsk-osmansk. 
Direkt väster om den halvö som utgör historiska 
kärnan, avskjilt av floderna Donau och Sava, lig-
ger så kallade Nya Belgrad. Stadsdelen består 
av numrerade brutalistiska kvarter byggda under 
kommunistiska Jugoslavien. 

Jag har besökt Belgrad otaliga gånger, eftersom 
båda mina föräldrar är uppvuxna i denna stad. I 
januari detta år var jag dock för första gången på 
en lite annorlunda resa där, för att påbörja mitt 
examensarbete. Jag tog kontakt med flera professo-
rer och assistenter samt tidigare arkitektstudenter i 
Belgrad, samt gjorde ett platsbesök på den potenti-
ella tomten

Belgrad är en växande europeisk universitetsstad, 
idag Balkans största till antalet. Uppemot 140 000 
studenter får dela på totalt 12 000 statligt ägda 
studentbostäder. Denna växande trend lär fortsät-
ta i takt med att staden och landet generellt ser en 
ekonomisk tillväxt större än under tidigare år.
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Boulevarden Bulevar Kralja Aleksandra är Serbiens längsta gata på 7,5 km som 
präglas av bebyggelse från 1920-talet. Denna 36 meter breda trädplanterade 
gata med spårvagnstrafik löper från Belgrads stadskärna ut mot sydöstra delen av 
staden. 

Här finns många fina parker och viktiga byggnader; t.ex. postens huvudkontor, 
medborgarhuset, Serbiens nationalförsamling, Stari Dvor (gamla palatset) etc.

På gatans västra del ligger Vukov Spomenik, vilket är en viktig knytpunkt inom 
Belgrads kollektivtrafik men också namnet på en park intill studenthemmet Stu-
dentski dom Kralja Aleksandra I. 

På andra sidan gatan om studenthemmet, Studentski dom Kralja Aleksandra I, cir-
ka 100 meter österut, fanns tidigare en inomhusmarknad, Depo. Denna marknad 
brann ner den 23 augusti 2014 på grund av en gasläcka. Efter branden försökte 
arbetarna på marknaden få byggnaden restaurerad men fick till slut avslag på 
detta. 2015 fick de flytta cirka 500 meter till en annan marknad och byggnaden 
har fått stå helt öde sedan dess. 

Innan Depo blev en marknad har byggnaden varit en vändplats och garage för 
spårvagnar, men då spårvägarna utökats har den fått flytta. Eftersom boulevar-
den tidigare varit full av gatuförsäljare med marknadsstånd på trottoarerna valde 
man att ge dem denna byggnaden för att skydda dem från trafiken. 

Platsen är ideal för att bygga nya studentbostäder på, dels för gångavståndet till 
det tekniska och juridiska fakultetet som hör till Belgrads Universitet, men också 
närheten till alla buss- och spårvagnslinjer som leder till resten av fakulteten. Tom-
ten är centralt belägen i Belgrad med endast 2,5 kilometer till stadens huvudgata 
Knez Mihailova. 
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I ett försök att bemöta studentbostadsbristen bidrar 
jag med ett förslag för hur man effektivt bygger 
för både studenter och stad. Tomten är nämligen 
centralt belägen på Bulevar kralja Aleksandra, vil-
ket är Belgrads motsvarighet till Sveavägen. Fram 
till branden 2014 fanns på tomten en inomhus-
marknad, som hette Depo, i vad som tidigare var 
garage och vändplats för spårvagnarna som går 
längs med boulevarden. Spårvagnsmuseum eller 
ett hotell finns som förslag för nybygge, men ännu 
har inget beslut fattats om tomtens framtid.

På motsatt sida om tomten ligger Serbiens äldsta 
studentbostadshus (från 1920-talet), intill en stor 
allmän park. Studentbostadshuset har en inner-
gård som tyvärr endast används till sophantering, 
inlastning samt parkering. Hiss saknas. Förutom 
studentlägenheter finns här en studentrestaurang 
som är öppen för alla studenter runt om i staden. I 
korridorerna rör man sig tyst och studenterna um-
gås inte mycket med varandra, förutom med dem 
de delar rum med. Hundra meter längre västerut 
finns en av stadens viktigare knytpunkter för kol-
lektivtrafik, vilket är gynnsamt då Belgrads univer-
sitet är utspritt över hela staden.



- Marknaden Depo som brann ner 2014.

- Tidigare ett spårvagnsgarage.

- Står kvar i nerbrunnet skick och finns inga planer på restauration eller nybygge.

- Studenthemmet Kralja Aleksandra I 

- Första studenthemmet i Belgrad byggt 1920

- Innergård som används för sophantering, inlastning samt parkering

- Studentrestaurang med ingång från parken, Vukov Spomenik

- Torg vid sidan av studenthemmet där det spelas utomhuskonserter etc.
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- Hållplats/Station Vukov spomenik   150 m

- Tekniska fakulteten   350 m

- Juridiska fakultetet   700 m

- Knez Mihailova   2500 m

- Nya marknaden Depo 2   
500 m

gamla inomhusmarknaden Depo
(tomten)

befintliga studentbostadshuset





Som en kritik på det befintliga studentbostadshu-
set, där mycket av den sociala aspekten som efter-
strävas i ett kollektivboende, saknas, har jag ritat 
ett till, som förutom att ge studenterna 256 nya 
lägenheter, även ger tillbaka något till staden. 

Markplanet är nämligen offentligt med ett biblio-
tek och flera butiker, en restaurang, ett café, men 
också cykelrum, soprum, inlastning* och kök tillhö-
rande restaurangen/caféet. Intill huvudentrén finns 
en expedition ifall studenterna behöver hjälp med 
något, och inte ett hinder för stadsborna där öv-
riga studentbostadshus i Belgrad kräver att man 
anmäler sig i en reception. När man går in genom 
huvudentrén, som är längs boulevarden, möts man 
ganska snart av en öppning som ger en skymt av 
det övre planet, där studenterna mest hänger. En 
hiss är placerad vid öppningen och går genom 
byggnadens alla plan. En bred spiraltrappa finns i 
den mittersta innergården, från studenternas vå-
ningsplan, och upp mot studentlägenheterna. Det 
finns även två trapphus med hiss på båda kortsi-
dorna av byggnaden. Dessa entréer är privata och 
nås med accesskort. 

* Inlastning och sophantering sker bakom ett nytt 
torg i anslutning till ett café, där lastbilarna backar 
in från den mindre gatan öster om tomten.



På plan 1 finns studierum, datorrum, TV-rum, en 
utställningsgång ovanför huvudentrén (som man 
kan skymta från gatan) och även andra faciliteter 
som finns på ett kårhus, samt ett gym som även 
stadsborna kan nyttja. 

På källarplan finns 256 förråd (en till varje stu-
dentboende), olika lager tillhörande butikerna och 
restaurangen, tvättstuga, teknikrum och en dans-
studio med en scen för uppvisning. Samtliga rum 
kräver inget solljus här. 

Lägenheterna är uppdelade i enheter om åtta 
mindre lägenheter på ca 13-14 kvm med wc/
dusch, en säng, och en kombinerad möbel med 
skåp, garderob och ett inbyggt skrivbord, samt en 
mindre balkong. Denna enhet delar på ett större 
rum med kök, matplats och soffor. Två sådana 
enheter delar på en stor terrass som är i linje med 
fasaden. På plan 6 finns en lång takterass, som föl-
jer korridorernas formspråk. Korridorerna är sma-
la men med små utbuktningar likt burspråk som 
vetter mot innergårdarna och ger variation i det 
annars avlånga rummet och skapar samtidigt små 
ytor med en intimare rumskänsla. 



Studentbostadshusets gestaltning är en dubbel 
kamstruktur där mellanrummen skapar privata in-
nergårdar, öppna mot himlen, vilka nås från plan 
2. Likaså som byggnaden ger något till staden får 
även studenterna dessa uteplatser mitt i staden 
utan insyn från gatorna. Dessutom blir det en social 
mötesplats för studenterna i byggnaden då man 
kan titta ner mot innergårdarna från balkongerna 
tillhörande lägenheterna eller burspråken i korrido-
rerna, och tvärtom.
 
Fasaden är till största delen glasad. Konstruktionen 
är i betong och det mesta är Prefab vilket minskar 
byggnadskostnaderna. Rutnätet är skapat utifrån 
lägenheterna och de undre planen är anpassade 
utefter dessa mått.

Från privat, till delat, till gemensamt, till offentligt. 
Privata rum integreras i enheter bestående av ett 
delat rum, ovanpå studenters gemensamma och 
de offentliga utrymmena.

Mitt nästa steg i detta projekt är att ta med detta 
förslag till Belgrads stadsbyggnadskontor, då jag 
anser att det finns ett stort behov av fler student-
bostäder där. Genom förslaget kan jag visa att 
man kan kombinera ett program som ger tillbaka 
något till staden och inte ännu en gång blir en 
stängd byggnad centralt belägen i staden.
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Program

Antal studentlägenheter: 256
Antal klusterenheter: 32
Antal delade vardagsrum/kök: 32
Antal delade terasser: 16
Antal offentliga terasser: 1
Antal innergårdar: 6

Administration:

Reception
Kök
Lager
Teknik

Privata ytor:

Lägenheter á 13 kvm - 14 kvm:
Sovrum
WC/dusch
Kokvrå
Balkong

+ Förråd á 1,5 kvm

Delat på 8 personer: 

Kök/Vardagsrum

Delat på 16 personer:

Terrass 

Gemensamma ytor (tillgängligt för alla studenter):

Innergårdar
Tvättstuga
Cykelrum
Miljörum
TV-rum
Pingis- och biljardrum
Festsal
Förråd
Studierum
Datasal
Rum med projektor
Musikstudio
Dansstudio (inkl. omklädningsrum)

Offentligt:

Terrass
Butiker
Café
Restaurang
Bibliotek med läsesalar
Gym (inkl. omklädningsrum)
Utställningshall
Toaletter

Utomhus:

Antal parkeringsplatser: 15
Torg
Inlastning

privat

gemensamt

offentligt

administration
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