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”Att dela ett bostadshus eller 
kommunikationen till staden” 

”To share a residential building or the 
communication to the city ” 

 
 

  



Att dela ett bostadshus eller kommunikationen till staden

Var möts vi i staden? Var är vi tillsammans i bostaden? När övergår den privata sfären 
till gemensam? Detta projekt handlar om hur vi kan bo nära varandra i en stad och 

samtidigt ha tydliga gränser kring de ytor vi delar. 

Kommunikationen i dagens bostadshus har reducerats till minsta möjliga vilket helt tar 
över dess utformning. Att istället se denna som en social yta har potential att skapa ett 
levande atmosfär där mer privata funktioner delas med kommunikationen. Delandet 
handlar också om de saker vi har i hemmet, är delning av kökmaskiner och städredskap 

ett möjligt sätt att spara energi? Hur kan vi bygga för att främja detta?

I processen har jag försökt definiera vad som skapar ett attraktivt boende i stadskontext 
och se hur detta går att applicera i morgondagens Stockholm. Jag har gjort detta ge-
nom att  skissa i modell och analysera dessa i jämförelse med exempel på lyckade bo-
stadshus. Utformning av kommunikation och vad vi kan dela i ett bostadshus är de två 
frågor jag har fokuserat på i detta projekt. Hur kan bostadshuset vara en förlängning av 

staden och samtidigt signalera en privathet?



Nordvästra Kungsholmen har en uppbruten bebyggelse med stora separerade 
husvolymer. Även vid tomten som är långsmal och sluttar ner mot Stadshagens 
tunnelbanestation och st. Göransgatan finns dessa förutsättningar. För att inte 
blockera genomsiktlighet (nord/syd) har jag placerat huset i en riktning som föl-
jer de befintliga lamellhusen på Kungsholmen. Genom att huset är placerat på 
en tunnelbaneuppgång anser jag att ett parkeringstal på 0,7 inte är relevant för 

denna plats, kan vi bo centralt i Stockholm utan bil? 

Grå byggnader - gymnasium, vuxengymnasium och dagis. Yttervägg
(Se yttervägg mot loftgång)
10. Tunnplåt 3mm

Yttervägg mot loftgång
1. Träreglar 45x45mm
2. Impregnerad Spånskiva 12,5 mm
3. Isolering 45 mm
4. Mineralull 195 mm
5. Stålregel 195 mm
6. plastfolie 0,2 mm
7. Spånskiva 12,5 mm
8. Gipsskiva 12,5 mm
9. Stålskena som fäster reglar 195 mm

Balk
1. Balk 200x200 mm
2. Brandskydd runt balk 17,5 mm

Innervägg (ej lägenhetsavskiljande)
1. Gipsskiva 12,5 mm
2. Spånskiva 12,5 mm
3. Stålregel 70 mm, c/c 1200mm
4. Mineralull 30 mm

(Referens Gyproc GS 70/70 (450) 1-1 M0)

Golv
1. Gjuten betongskiva 200mm
2. installationsgolv
3. Stålregel 180mm, c/c 600mm
4. spånskiva 22 mm
5. Golvbeklädnad 22mm
6. Grovgolv, kakel. 300x300mm, 300x600mm

(Referens Granab Golvregelsystem 3000)

Räcke
1. Tunnplåt 3 mm (svart, räcke)
2. Stålräcke 30 mm c/c 100mm
3. Tunnplåt 3 mm 

4. Tunnplåten klär även fasaden 
på loftgångens slut.
5. Galvaniserad plåt på 
loftgångens undertak, detta för 
att re�ektera ljus in i köket.

Fönster mot loftgång
1. Pivotfönster
2. Reglar fortsätter över 
fönsterkarm. 
3. Stängfönster.

(2) Detta för att hindra 
direkt insyn, men skapa en 
koppling utåt då köket är 
det centrala rummet.

Fönster mot nordöst
1. Normalt öppningsbara. Mer privata.

Fönster inomhus
1. Stängt. Högt och smalt.

 Hall/lindpassage

En toalett är kopplad till köket medan de två 
större är vardera kopplad till en sovrumslänga. 
Vad som signalerar det privata är regelväggen i 

lind, som skiljer jag från oss.

kök/vardagsrum

Köket är det sociala rummet där boende möts med 
närhet till rörelsen i huset. 

Förbipasserande kommer at se mina 
krukväxter på köksbänken och jag kommer 

att se deras ben.

Det kanske doftar gott. Det kanske låter 
gott! Genom pivotfönstret i köket närmar 

sig lägenheten till passerande. 
Ljuset mellan lindreglarna kommer att 

påminna mig om att jag går in i min sfär.

Kommunikation

Loftgång,balkong, odlingsbalkong

Loftgången som har plats för odling och umgänge 
längs vägen är nersänkt 200 mm från lägenhetsnivå. 

Detta möjliggör utsikt från kök och samtidigt skapar en 
privat distans för de boende.

Sovrum

Efter lindpassagen är sovrummen avskild med en tjocka-
re vägg för att dämpar ljud och de�nera det privata.
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Huset är uppdelat i en ”fram- och baksida”, där det mest gemensamma öppnar 
upp sig mot parken och gatan. Denna uppdelning är skapad för att de olika nivå-
erna ska förtydligas för de boende och besökare.  

Bostäderna är kombohyresrätter med gemensamma ytorna som består av kök, 
allrum, mindre toalett och balkong. Den del man hyr och är privat består av bad-
rum, hall och sovrum. 

Köket är det viktigaste sociala rummet vilket är kopplat till loftgången/balkonger 
och de privata delarna för att skapa en social knutpunkt för boende och grannar. 

Tekniskt snitt 1:50



Entréplan kopplat till tunnelbana  

- Lånetek
Här låna saker för hemmet, detta delas upp i kök, elektronik, 
kultur osv. Denna del är bemannad dagligen för att möta boende 
och människor utifrån.
- Cykelgarage med parkeringstal på 4,5.

1:400

Plan   2

En ramp binder samman parken och st göransgatan. Detta för 
att främja gående och cyklister. Ny markbeläggning kommer att 
läggas i denna korsning för att förbipasserande ska sänka farten.

1:400

Sektion B

Sektion A

Dagis

fritidsentré

Lokal för skolor/förskolor
 i närområdet

Lånetek

Parkentré

Sektion B

Sektion A

Cykelgarage

Reservdelar

Sopprum

Cykelramp

Postlådor

Lånetek-elektronik

Lånetek

Lånetek

tunnelbaneentré

Cykelentré 

Info

sovlänga

1 privat sovlänga.  
(ca 3 personer.)

Delas av ca 6
hyresgäster.  

(2 sovlängor.)

Sektion B

Sektion A

Tekniskt snitt

Delas av ca 15
hyresgäster.  

(5 sovlängor) 

hall

Kök

Allrum

loftgång
/balkong

Bostadsplan 1

- 4 kombolägenheter, 120 kvm (våning 1)
- 2 kombolägenheter , 60 kvm 

1:200



Bostadsplan 2A

- 4 kombolägenheter (våning 2)

Övriga ytor delas av boende på fyra våningar (ca 60 personer.)

1:400

Bostadsplan 2B

Dessa ytor delas mellan boende på fyra våningar (ca 60 personer)

1:400

Plan 15

Dessa ytor är tillgängliga för boende i närområdet.

1:400

Sektion A

Sektion B
Sektion B

Sektion A

Sektion B

Sektion A
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Sektion B 1:100
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A3 1:200 10 meter
Fasad mot nordöst 1:200 1:200



12/2/2013 

Studiebesök i stadshagen. Vart möts man? Kan isolering mätas i antal möten? 

11/2/2013 
Första dagen för kandidatprojektet. Program: Urban byggnad i stadshagen. Vad är en urban byggnad? En byggnad som har 
olika funktioner och förhåller sig till staden i ett större perspektiv. Program? Vad finns i stadshagen? Vad skulle 
stadshagen/kungsholmen/Stockholm/Europa/världen behöva i en urban byggnad? Hur har bostad i stockholm utvecklats under 

1900-talet? Hur kan den formas för framtiden? (Citat om bostad av Lennart Bergvall.)  

"Springer vi efter det förflutna når vi aldrig 
dit, bara genom att manifestera nutiden får vi 
det förflutna att tala." 
Sverre Fehn

13/2/2013 
Platsanalys. Studiebesök på teoretiska gymnasiumet (Ralph Erskine). Många 2 gymnasium, 1 kommande gymnasium, 1 realskola 

och 2 dagis är direkt kopplade till platsen. Läst ”Omställningens tid” av Björn Forsberg 

14/2/2013 
Val av program. Program Analys, börjar bygga första situationsmodellen för att få en volymmässig förståelse för plats 

och program. Besök på stadsbyggnadskontoret för att hämta ritningar från omgivningen. 

Givet program:
20 bostäder

kontor
kopplat till tunnelbanan

ca 2000-3000 kvm
kommunen ser gärna ett punkthus

Gladan 7, Ralph Erskine
Ligger i anslutning till platsen.

Är Kontor nödvändigt på denna plats? 
Nej,

Många av de gamla industrierna i området är redan ombyggda till kontor. Om 
flera tillförs främjar det en homogenitet i området. Dock kan det vara relevant 

att tillföra en plats där dessa arbetare möts?
Kontorslandskap är inte till att byggas för framtiden. Vi kommer att arbeta på 

nya sätt.
Är kopplingen till tunnelbanan nödvändig?

Nej, 
men det är absolut något positivt för de boende och om andra entréer finns 
till huset ser jag inte något negativt med detta. Det skulle inte ha skett under 
funktionalismen för att det skulle vara ge några i samhället för mycket fördel 

av något som ska kunna brukas av alla. Men idag är det möjligt, fuck jante!

Är lägenheter det bästa att bygga här?
Ja,

bostadsmarknaden är i kaos. Allt bostadsbyggande välkomnas med öppna 
armar. Ett stort lägenhetsområde (ca 400 lägenheter) kommer att växa fram  
på grönområdet norr om tomten.  Dock är det viktigt att ifrågasätta  dagens 

bostadsbyggande.

”Å andra sidan utesluter det inte alls, att i en utanförstående betraktare 
dessutom åstadkommer en endast i honom baseras syntes mellan per-
sonerna, en syntes av samma slag som mellan rumsliga element. Vilket 
område av den yttre synliga tillvaron, som kan sammanföras till en en-
het, framgår inte av dess omedelbara och rent objektiv enhet, som inte 

förutsätter en utanförstående betraktare.
Å ena sidan är naturens ting mer åtskilda än människors psyken. 
Den enhet mellan två människor, som vilar på förståelse, kärlek 
eller gemensamt arbete, har överhuvudtaget ingen motsvarighet 
i den rumsliga världen, där varje företeelse intar en plats, som inte 
kan delas med andra. Å andra sidan sammansmälter emellertid 
delar av den rumsliga tillvaron i betraktarens medvetande till en 
enhet, som är ouppnålig, när det gäller samvaron mellan individer. 
Ty genom att syntesens föremål i det senaste fallet är självständiga var-
elser, psykiska centra, personliga enheter, värjer det sig mot ett absolut 
samgående med ett annat subjektivt psyke, medan de själlösa tingen 
måste foga sig i detta, till följd av att de ”saknar ett själv”. Därför utgör 
en grupp människor reellt en enhet i mycket högre grad, men ide-
ellt i mycket lägre grad än vad en bord, en stol, en soffa, en matta 
och en spegel utgör ett ”möblemang”, eller vad en flod, en äng ett 
träd och ett hus utgör ett ”landskap” eller en ”bild” på en målning. 
Samhället är i en helt annan mening än yttervärlden ”min föreställning”, 
dvs. baserad på medvetandets aktivitet. Ty ett annat psyke har för mig 
precis samma realitet som jag själv, en realitet som på ett betydelsefullt 

sätt skiljer sig från ett materiellt tings realitet.”

Ur ”Och allt ska vara kärlek” av Kristian Lundberg

15/2/2013 
Byggt modell i verkstan. Försökt komma i kontakt med vägverket för att få ritningar från tunnelbanan.

Lilla hörsalen. Markuskyrkan. 
Sluttande golv mot scenen. Böjda bänkrader fram till väg-

garna. Intimt rum.

Hur kan kontor formas för en miljö att mötas och samtidigt 
få arbetsro.

Teknologins utveckling och krav på frihet i dagens arbetskli-
mat talar för att vi kommer att kunna välja mer vart ifrån  vi 

kommer att jobba i framtiden. 
 

Kontoret som förvaring för människan och för material är inte 
längre nödvändigt.

Vi bör skapa platser för interaktion som samtidigt kan dylikt 
definera vad funktionen är för brukaren.

 

Exploateringskontorets program:
Punkthus

30 enheter  (t.ex. 3:or (80kvm) och 4:or(125kvm))
25 parkeringsplatser (inom fastigheten)

45 cykelparkering (inom fastigheten)
Sophantering (100 kvm inklusive källsortering och hushållsavfall)

Anslutning från tunnelbanan direkt till huset
Yta 

3:or och 4:or
15*80 + 15*125 = 1200 + 1875 = 3075 kvm * 1,3 (cirkulation) = 4000 kvm

1:or och 2:or
15*30 + 15*45 = 1125 kvm, 1125 *1,3 (cirkulation) 1470 kvm

312,5 parkeringsplats utan cirkulation, 530 kvm med cirkulation (gissningsvis)
Cykelparkering 70 kvm för 45 cyklar

Total
4674 kvm 3:or 4:or (bilparkering med i beräkning) 12*12 32 våningar 18*18 

14 våningar
2145 kvm 1:or 2:or 12*12 14 våningar 18*18 7 våningar

Jesus program:
Komersiell bottenvåning

Kontorslokaler för 25 anställda (ca 465 kvm varav 30 % cirkulation)
- 12 kvm/arbetsplats i öppet landskap, 10 kvm om det är i eget rum

För 25 arbetsplatser ska det finnas:
2 mötesrum (10 och 20 kvm)

15 kvm fikarum
8 kvm vilorum

10 kvm kopiering mm
2 toaletter var av en HCP

20 kvm förråd
Cirkulation (trapphus, korridorer) ca 30 %

Minst 20 enheter ca 2000 kvm
Gemensamma lokaler till bostäder, soprum, cykelrum 300 kvm 

18/2/2013 
Forsatt bygga modell och diskutera program. Även studiebesök på Markuskyrkan (Lewerentz) med tekniken. 

Workshop framtidens kontor 3.2012

I denna workshop lade vi fram dessa teser och jobbade 
med att försöka hitta nya sätt att mötas inom kontoret. 

27/2/2013
Lägenhetsplan. ett plan med ca 15 enheter(runt 30 per-
soner.) Jag har sökt efter en gradering i det priva-

ta och det gemensamma. Tänkte att loftgångar ska fung-
era som yteffektiv korridor som kräver uppvärmning.

24/2/2013
Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att 
dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en frågeställ-
ning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo 

tätare utan att förlora viktiga kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån det-
ta kombinerar jag enheter som är mer eller mindre privata.

Central kärna med kommunikation i loftgång
13 enheter

+ förråd fyller ut mörkt område.
+ Variation på gemensamma ytor.
+ Gemensamhetsyta i söder (Söder är upp.)
- Loftgången som enda transport. 
  

Central kärna med kommunikation genom 
gemensamt utrymme och loftgång

+Gemensamma ytor passeras till lägenheten.
- Förråd dåligt placerat

(Liten förändring) från förra. Förråd satta direkt kopplade till enheter.
Loftgång utskjuten från fasad.
gemensam balkong flyttad till hörn.
Balkonger förstorade.

Lägenheters exponering av grannar
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Lägenheters exponering av grannar

Central kärna med kommunikation genom ge-
mensamt utrymme och loftgång
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- Förråd dåligt placerat

(Liten förändring) från förra. Förråd satta direkt kopplade till enheter.
Loftgång utskjuten från fasad.
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Boende statistik, statistiska centralbyrån.

Loftgångar borta.
Mörk kärna med förådd.

Gemensamthetsgrad   A     B    C     D

Gemensamthetsgrad ute   A     B    C     D

Storlek lägenheter  A     B    C     D

Kommunikation
Lägenheter “Privat/o�entlig”
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2. Bostadshushåll och boendeförhållanden 2010

Bostadshushållets medelstorlek 2,07 personer

Antalet bostadshushåll med 1–2 personer har ökat redan i flera decennier och var 74
procent av alla bostadshushåll i slutet av år 2010. I slutet av år 2010 fanns det totalt
2 537 000 bostadshushåll, av vilka 1 040 000, dvs. 41 procent, var
enpersonsbostadshushåll. Bostadshushållens medelstorlek var 2,07 personer år 2010,
medan den ännu år 1970 var tre personer.

Figur 1. Bostadshushåll efter storlek 1970–2010, antal

Bostadshushållens storlek varierade efter region. I urbana kommuner var
bostadshushållens medelstorlek 2,02 personer och i landsbygdskommuner 2,21
personer. Bostadshushållets sammansättning är olika på landsbygden och i städerna. I
städerna finns det mer (43 %) enpersonsbostadshushåll än i landsbygdskommunerna
(37 %).

Ett bostadshushåll förfogade över en bostadsyta på ungefär 81 kvadratmeter och 39
kvadratmeter per person. Räknat per person minskar golvytan betydligt då
bostadshushållets storlek ökar. De som bor ensamma hade i genomsnitt 59
kvadratmeter till sitt förfogande, bostadshushåll bestående av två personer 44
kvadratmeter, men bostadshushåll på sex personer hade däremot bara 21 kvadratmeter
per person.

Tabell 2. Golvyta per person (m2) efter bostadshushållets storlek 1985–2009

År Personantal

Alla
bostadshushåll

1
person

2
personer

3
personer

4
personer

5
personer

6
personer

7+
personer

1985 28,9 48,6 34,3 27,6 24,1 21,2 18,7 15,2

1990 31,4 51,8 37,0 29,4 25,0 21,7 19,0 14,8

1995 33,4 54,0 39,2 30,4 25,3 21,9 19,0 15,0

2000 35,3 55,6 40,8 31,4 26,0 22,5 19,4 15,4

2005 37,5 57,0 42,4 32,3 27,3 23,7 20,4 16,3

2010 39,1 58,6 43,6 33,0 28,2 24,4 21,0 16,9

Räknat enligt lägenhetsytan per person var boendetätheten mindre i ägarbostäder än i
hyresbostäder. Ett bostadshushåll som bodde i ägarbostad förfogade i genomsnitt över
42 kvadratmeter lägenhetsyta per person, medan ett bostadshushåll som bodde i
hyresbostad i genomsnitt bara förfogade över 32 kvadratmeter per person.

Av hyresbostäderna var boendetätheten minst i fritt finansierade hyresbostäder, 33
kvadratmeter per person. Skillnaderna mot andra hyresbostäder var inte stora. I
aravahyresbostäder var golvytan per person 31 kvadratmeter och i
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 Sök

Potentiella kombinationer 
mellan 2 enheter. (Då de 2 
enheterna uppfattas.)

BrukareTrolighet

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Barn till skilda föräldrar. 

Två ungdomar som lär sig laga tillsammans.

Två konservativa som vill ha en större matsal.

Vem vill (enbart) dela toalett med någon annan?

En bror och en syster som litar på varandra med inte umgås. 

Någon med barn med många skor.

Vänner som vill ha ett stort rum för fest.

80
00

3600

System - från privat enhet till gemensamt boende
Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en 
frågeställning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo tätare utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån detta kombinerar jag enheter som är mer eller 
mindre privata.

Byggnadens nivåer

Referens: Min lägenhet i Luma, Hammarby sjöstad (byggår:2008)

De�nerade rumsligheter
- Sovplats eller sovrum (6kvm)
- Pentry (4kvm)
- Matplats (6kvm)
- Toalett/dusch (4 kvm - 1 garderob)
- Garderober (1 kvm)
- Hall (2 kvm) 
- vardagsutrymme (7 kvm)

Övrigt:
- Förråd (4 kvm)
- cykelparkering (2kvm)

Sovplats eller sovrum

Pentry 

Matplats

Toalett/dusch

Garderober/förråd

Hall

vardagsutrymme

Kombinera allt utom 
sovrum och hall.

Kompisarna.
Skissupplägg

Delar på matsal och 
balkong.

De konservativa.

Skiljda föräldrar

Med gemensamma barn 
delas hall och förråd.

Program

Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en 
frågeställning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo tätare utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån detta kombinerar jag enheter som är mer eller 
mindre privata.

1 enhet

flera enheter
(Privat gruppering)

flera grupperingar
(Semiprivat gruppering)

Kommunikation

Lånetek

Parkering

Tunnelbanan

Lokaler för staden

Parken

Staden

Gemensam lokal 
för skolor/fritid.

Potentiella kombinationer 
mellan 2 enheter. (Då de 2 
enheterna uppfattas.)

BrukareTrolighet

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Barn till skilda föräldrar. 

Två ungdomar som lär sig laga tillsammans.

Två konservativa som vill ha en större matsal.

Vem vill (enbart) dela toalett med någon annan?

En bror och en syster som litar på varandra med inte umgås. 

Någon med barn med många skor.

Vänner som vill ha ett stort rum för fest.

80
00

3600

System - från privat enhet till gemensamt boende
Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en 
frågeställning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo tätare utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån detta kombinerar jag enheter som är mer eller 
mindre privata.

Byggnadens nivåer

Referens: Min lägenhet i Luma, Hammarby sjöstad (byggår:2008)

De�nerade rumsligheter
- Sovplats eller sovrum (6kvm)
- Pentry (4kvm)
- Matplats (6kvm)
- Toalett/dusch (4 kvm - 1 garderob)
- Garderober (1 kvm)
- Hall (2 kvm) 
- vardagsutrymme (7 kvm)

Övrigt:
- Förråd (4 kvm)
- cykelparkering (2kvm)

Sovplats eller sovrum

Pentry 

Matplats

Toalett/dusch

Garderober/förråd

Hall

vardagsutrymme

Kombinera allt utom 
sovrum och hall.

Kompisarna.
Skissupplägg

Delar på matsal och 
balkong.

De konservativa.

Skiljda föräldrar

Med gemensamma barn 
delas hall och förråd.

Program

Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en 
frågeställning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo tätare utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån detta kombinerar jag enheter som är mer eller 
mindre privata.

1 enhet

flera enheter
(Privat gruppering)

flera grupperingar
(Semiprivat gruppering)

Kommunikation

Lånetek

Parkering

Tunnelbanan

Lokaler för staden

Parken

Staden

Gemensam lokal 
för skolor/fritid.

19/2/2013
Volymstudie.

19/2/2013
Volymstudie, programutveckling.

Volymstudie
1 våning á 3,2 m/4500 kvm

Om tomten fylls rymmer den ca 4500 kvm bostäder. 
- Att bygga bort en vacker park.

-Privatisering av offentlig mark är dåligt (argument...)

Volymstudie
12 våningar á 3,2 m/4500 kvm

Jag tror att platsen med parken och vatten i norr klarar ett 
högt hus. Vart ska vi bo när vi växer upp? Stockholm måste 

förtätast.

Student huset Embla
Jag bor på 29 kvm i en av 1:orna (ljusgröna) i den här fastig-

heten. 

-56 personer på en våning.
- Ca 30 kvm per person.

’Svårt att känna gemenskap med den som bor brevid, jag vet 
inte vem som bor brevid. Det som avslöjar att det bor folk brevid 
mig är att jag hör dem, annars är det nog bara tidningarna som 
kommer och går utanför dörrarna som avslöjar deras existens.’

Lägenhetsteori: De är skapade efter idéen att man egentligen 
vill bo i ett hus, där man är separerad från sin omgivning.

Program ideér

Boende med fokus på övergången mellan total 
rumslig gemenskap till det privataste.

Vad är Stockholm 2057?
En stad i världsklass?
4 miljoner människor

Befolkningen blir bara äldre. Fler måste bo nå-
gonstans. 

Resurserna har börjat sinna, vi måste dela med 
varandra och vara energisnåla för att överleva 

våran generation.
Framkomlighet

Att kombinera dessa boenden med en verksam-
het som kan utnyttjas av staden och det boende. 
Att huset ses som ETT boende, där olika funktio-
ner är utspridda i huset för möjlighet att dela och 

låna saker av varandra. 

”0-summan”
All massa som tas bort, används i huset. 

20/2/2013
Studerat mitt studentboende. 

21/2/2013
Programskiss. 

LGH om 2 rum och kök 
(2Ai, 2Ae1, 2Ae2)
ca 52 KVM

SSSBs Studentbostäder Hammarby Sjöstad
Maltgatan 4, 8 och 12

VÅNING 3 TRAPPOR

MURMAN ARKITEKTER AB

LGH om 1 rum och pentry, grundtyp 1A och 1B
(LGH 1As1, 1As2, 1AB1, 1Ab2, 1Asc, 1Ad, 1Asd, 1Ae, 1B1, 1B2)

ca 20- ca 25 KVM

LGH om 1 rum med alkov och pentry, grundtyp 1Aa
(LGH 1Aa1, 1Aa2)
ca 26 KVM

LGH om 1 rum och pentry, grundtyp 1C, 1D och 1F
(LGH 1C1, 1C2, 1C4, 1C5, 1Cs1,1Cs2, 1Cs3, 1Cs4, 1Cs5, 
1CA1, 1Ca2, 1Csa4,1Csa5, D1, 1D2, 1Ds1, 1Ds2, 1Ds1, 1Db, 
1Dc, 1Dsd, 1De1, 1De2, 1Dse1, 1Dse2, 1F1, 1F2)

ca 27- ca 38 KVM

LGH om 1 rum med alkov och pentry, grundtyp 1Da
(LGH 1Da1, 1Da2)
ca 40 KVM

LGH om 2 rum och kök, grundtyp 2A och 2B
(LGH 2A1, 2A2, 2As1, 2aS2, 2ab, 2asb, 2Ac1, 2Ac2, 2aSC1, 2aSC2, 2Ad, 2Af, 2Asf, 
2Ag, 2Ah, 2Ash, 2B)
ca 41- ca 47 KVM

LGH om 2 rum och kök med alkov, typ 2Asa
ca 50 KVM

LGH om 3 rum och kök grundtyp 3B
(LGH 3B1, 3B2)
ca 70 KVM

LGH om 2 rum och kök, grundtyp 2C
(LGH 2C1, 2C2, 2Cs1, 2Cs2, 2Ca1, 2Ca2, 2Cb2, 2Cbs2)
ca 56- ca 60 KVM
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0306

0    1                        5                              10

N

- Hur möts vi i vårat boende i framtiden?
- Vilka senarium av brukare finns för boende?

- vad är ett privat rum?

Gemensamma ytor

Lånetek - Hushållning 
(Popkornmaskin, Kitchen Aid, 

korvstoppningsmaskin osv. 

Lånetek - Kultur
Film, böcker osv.

Lånetek - Elektronik
Ipad, Kamera osv.

Publik lokal för skolor i området och boende.

Samt svensk standard:
Tvättstuga

Sopphantering
Cykelförrvaring

Förråd
Parkering (?)

 
Gatan

Parken

 Programidé
“Detta projekt kommer att handla om att 

exprimentera kring boendeformer för möjliggöra att bo på en 
mindre yta närmare varandra. Med detta i fokus vill jag skapa 

en boendemiljö där det lokala stå i centrum .“ 

Däckhus, Erik Friberger

22/2/2013
volymstudie

Volymstudie
: Swiss tower med plockepin loftgångar.

+ Intressant gestalt.
- Hur skulle de mest 90graders loftgångarna fungera. 

Volymstudie
Stor volym (15 våningar) med loftgångar, formad efter 

tomten.
-För klumpig för platsen.

22/2/2013
volymstudie

Volymstudie
Klassiskt skyskrapa.

26/2/2013
volymstudie. 

25/2/2013
Volymstudie. 

Volymstudie
Två volymer (14 våningar)

+ Öppnar upp siktlinjer mer än föregående.
+ Fungerar i omgivningen trots dess volym. 

- Stor som fan.

Volymstudie
Två volymer (ca 14 våningar) knyts samman med loft-

gångar. 
- Fungerar som en vägg i öst-väst riktning.

28/2/2013
Referens (okänd.)

Programskiss.

28/2/2013
Tomten är avlång och för 

att ramma in denna. samti-
digt genom att hålla den 
öppen mot st göransgatan 

föreslår jag ett långsmalt 
hus. Inklämt mellan Dagis-
byggnaden och tunnelbane-

uppgången.

Problem:
Passerar 2 tomtgränser.

Potentiella kombinationer 
mellan 2 enheter. (Då de 2 
enheterna uppfattas.)

BrukareTrolighet

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Barn till skilda föräldrar. 

Två ungdomar som lär sig laga tillsammans.

Två konservativa som vill ha en större matsal.

Vem vill (enbart) dela toalett med någon annan?

En bror och en syster som litar på varandra med inte umgås. 

Någon med barn med många skor.

Vänner som vill ha ett stort rum för fest.

80
00

3600

System - från privat enhet till gemensamt boende
Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en 
frågeställning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo tätare utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån detta kombinerar jag enheter som är mer eller 
mindre privata.

Byggnadens nivåer

Referens: Min lägenhet i Luma, Hammarby sjöstad (byggår:2008)

De�nerade rumsligheter
- Sovplats eller sovrum (6kvm)
- Pentry (4kvm)
- Matplats (6kvm)
- Toalett/dusch (4 kvm - 1 garderob)
- Garderober (1 kvm)
- Hall (2 kvm) 
- vardagsutrymme (7 kvm)

Övrigt:
- Förråd (4 kvm)
- cykelparkering (2kvm)

Sovplats eller sovrum

Pentry 

Matplats

Toalett/dusch

Garderober/förråd

Hall

vardagsutrymme

Kombinera allt utom 
sovrum och hall.

Kompisarna.
Skissupplägg

Delar på matsal och 
balkong.

De konservativa.

Skiljda föräldrar

Med gemensamma barn 
delas hall och förråd.

Program

Utifrån min lägenhet tänker jag skapa alternativ för att dela på delar av sin lägenhet.  Detta som en 
frågeställning kring det privata och det gemensamma. Hur kan vi bo tätare utan att förlora viktiga 
kvaliteter. 
Varje person har ges till 29 (privata kvm) och utifrån detta kombinerar jag enheter som är mer eller 
mindre privata.

1 enhet

�era enheter
(Privat gruppering)

�era grupperingar
(Semiprivat gruppering)

Kommunikation

Lånetek

Parkering

Tunnelbanan

Lokaler för staden

Parken

Staden

Gemensam lokal 
för skolor/fritid.
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 Frågeställning      Volymstudie   skissmodeller (loftgångar)          Collagemodell över gemensamma ytor,.      Program diagram

PROCESS/METOD 

Urban bulding?      Vad behövs i området?     Programskrivning  Studiebesök, markuskyrkan.   Studie över min lägenhet, Embla, Hammarby sjöstad.   Volymstudie på platsmodell.



14/2/2013 
Fördelning av byggnaden i sektion. 

Lånetek längst ner.
Ungdomslokaler mot parken.

Central kärna.
Något publikt, tex ateljeer, högst upp.

Enhetsnät i resten. 

Jag har en stor och vid frågeställning och vill få denna klarare för att 
utvecklas åt ett kontrollerat håll. Vad jag har jobbat med hittills:

- Hur öppnar man upp för sociala strukturer?
- Hur möts vi?

- Hur bygger man idag för att isolera boende?
- Vad är normalt för en lägenhet?

- Hur väver man in staden i byggnaden?
Hur kan en byggand förstärka parken den ligger i?

Jag har just nu en grundstruktur i min byggnad som fungerar. Den skulle 
vara trevlig att bo i, med trygghet genom olika zoner. Lyfter fram parken 
men förtätar samtidigt. Nu vill jag göra detta med fokus på loftgångar:

- Vad kan en loftgång vara?
- Vilka funktioner kan rymmas i denna?

- Hur har loftgångar/balkonger sett ut/ används genom tiderna?

14/2/2013 
Delkritik.

Under dagen har jag varit runt och tittat på andra som har 
urban building. Vi har förvånadsvärt lika förslag. Detta ser 
jag som något positivt och som något som rättfärdigar mitt 
förslag. Dock känns detta väldigt ointressant i en skolsitua-
tion och jag vill få fram en mycket klarare frågeställning 
som inte bygger på Jesus grunduppgift. Denna likriktning är 
troligen också en reaktion på Monica Almquists föreläsning och 

byggandet idag. 

1/3/2013
Referenser.

Gifu housing - Smalt hus som ringar in en stor in-
nergård. Byggdes som ett ställningstagande för 
feminsim då kvinnor kan röra sig på balkongerna 

fritt.
M-building - Insvept volym. Fin sammansättning av 

enheter.
Svartlamoen housing - Intressant byggnad av massiv-

trä.

1/3/2013
Visionsbild.

Byggnaden lägger sig brevid t-baneuppgången. På etta sätt 
blir dess verksamhet exponerad för passerande. Samtidigt 

som den inte tar av parken, utan ramar in.

Gifu housing, Sanaa

Svartlamoen housing , Geir Brendeland
Olav Kristoffersen

M building, Stephan Maupin

4/2/2013 
Program. 

Idag har jag fördelat upp programmet mer, delandet kommer 
att ligga i fokus. Byggnaden kommer att vara fokuserad på 

staden och dess brukare. 

14/2/2013 
Fördelning av byggnaden i sektion. 

Lånetek längst ner.
Ungdomslokaler mot parken.

Central kärna.
Något publikt, tex ateljeer, högst upp.

Enhetsnät i resten. 

”Byggnaden ska bli den tomma staden. som vi brukare fyller med liv. Jag 
vill att det handlar om att mötas, dela, utveckla, förändra och på så sätt 
får brukaren sin chans att påverka det offentliga rummet, förhålla sig till 
sin omgivning, men också få chans att skapa sin egen (lilla) privata del.”

Lokal för förskolor kan utnyttja. 80 kvm

Be�ntligt dagis

Lokal för äldre elever 80 kvm

Översta våning
Lokaler för fest, ateljerer osv.

Program

trapphus 14 kvm

Hiss 4 kvm (x2)

Långtidsförvaring -Sakotek 80 kvm

Sakotek (för ungdomar) - Kultur
Film, böcker osv. 80 kvm

Sopphantering (16 kvm x2)

Sakotek
Hushållning 
(Popkornmaskin, Kitchen Aid, 
korvstoppningsmaskin osv.  80 kvm

Exponering inne 
mot tunnelbanan

Här kan elever laga Sakotekets saker

Stor trappa som leder brukarna upp i 
byggnaden mot parken.

“Inomhuspark” 

Koppling till dagis.

Bemannad Entré

sakotek - Elektronik 80 kvm
Ipad, Kamera osv.

Verkstad 80 kvm

Restaurang/co�ce, bottennivå 100 kvm 50 sittplatser (?)

Restaurang (matsal) 50 kvm

Restaurangkök 40 kvm

Förråd Balkong

Cykelparkering (0,5x1,8) x 250 x 1,3(cirkulation) 

 Tvättstuga 40 kvm (var tredje våning)

Omlädningsrum personal 10 kvm
Personaltoalett 2kvm
Toalett 4 kvm

5/3/2013 
Föreläsning. Jobbat med planer.

5/3/2013 
Plan. 12 m djup. 

Föreläsning: Monica Almqvist, exploateringskontoret. 

- Exploateringstal 2,4 (jämför hammarby sjöstad 1,6)
- Området har många solitära byggnader.
- I höst kommer detaljplanerna av området komma igång (primula på 
andra sidan vägen.)
- ska byggas på idrottsplatsen.
- St göransgatan kommer att flyttas söderut vid sjukhuset.
- 20-30 skulle kunna diskuteras, enligt exploateringskontoret.
- Minskat p-tal kan diskuteras vid bilpool. Studentbostäder har mindre 
p-tal.

I området är: 
85% småbostäder (1or-3or.)
60% bostadsrätter
5% allmännytta 
35% övriga upplåtelseformer.

Stadsmässighet enligt ex-kontoret:
- Lokaler i gatunivå.
- Uppbrutna kvarter. (siktlinjer och gångstråk.)

- Tomträtt görs för dem som bygger hyresrätter. 
- Platsen vid andra sidan st göransgatan är en entrépunkt till området, 
som våran plats är en entré till parken.

 

”Monica pratade om hur målet är att sälja tomten så dyrt som möjligt. 
Detta för att exploateringskontoret ansvarar för skattebetalarnas pengar. 
Pengar blir på detta sätt ett värde i sig. Vårt mål med att betala skatt är att 
samhällets har möjlighet att uppvecklas på sätt som inte enbart är ekono-
miskt lönsamt. de värderingar om att skapa en stad med ökade levnads-
kvaliteter FÖR skattebetalarnas pengar pratades det inte om. Vi samlar 
pengar.”
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Plan 12x40 m

Loftgång

Grid 2x4 m
högst 3 rutor per person.

Erik flyttar in. Tar de 3 rutor-
na som han anser är mest 
attraktiva. Han har då 24 

privata kvm. 

Johan flyttar in brevid och 
de beslutar sig att dela kök 
och matsalrum. Erik har då 
16 privata kvm och(!) 16 ge-

mensamma kvm.

De adopterar ett Kristin och 
med detta har de möjlighet 
att öka ut med 24 kvm (3 ru-

tor). 

Det har blivit en helt van-
lig lägenhet, fast mindre än 

standrard.

20262025 2027

6/3/2013 
Pratat med konstruktören Jacob. Konstruktionen är just nu väl-
digt rationell, den är inget att ifrågasätta. Uppbyggnaden är 

ett klassiskt smalhus (dock smalare.)

6/3/2013 
Volymstudie. 

Inspiration till inomhus park.

Ett typiskt svenskt smalhus från 1930- eller 40-talet:
(Ett smalare smalhus i Stadshagen, 2020)

är 8-10 meter brett (smalare, släpper in ljus, men lägger halvtempererade 
funktioner i fasad.)
är ofta rätt lågt med 2-3 våningar (Högre, ca 20 våningar.)
ligger väl anpassat till terrängen (Terrängen blir också omgivande bebyggelse.)
har ofta delar av källarvåningen ovan mark (kommer att ha det mot gatan.)
saknar vanligtvis vindsvåning (gäller inte alla smalhus) och täcks av ett ganska 
flackt sadeltak eller pulpettak (Taket kommer att utnyttjas för ”urban verksam-
het”.)
är slätputsat i ljusa färger eller murat med fasadtegel (Vill jobba med en lätt 
fasad som släpper igenom ljus.)
har stora fönsterrutor utan spröjs (-)
har vanligen balkonger (-)
har centralvärme och sopnedkast (-)
har förråd och gemensam tvättstuga, torkrum och cykelrum i källarvåningen (-)

wikipedia

Skissplan loftgång

Skiss fasad axo
På denna kommer ett klimatskal 
som är tänkt att halvtemperera 
detta utrymme.

7/3/2013 
Skissmodell 1:200. 

7/3/2013 
Övervåning (utan yttre fasad.)

8/3/2013 
Flygfoto.

Svart: Befintliga lamellhus.
vita streck: Planerade lamellhus.

Vit trekant: Park 1 (Samverkanscentral)
Lila: Mitt förslag.

Husets placering tar upp en riktning som 43 lamellhus(ca 30 %) 
på västra kungsholmen har idag. Samverkanscentral som White 
har get försklag på (Park 1) kommer att placeras ca 300 meter 

ifrån tomten och vara 60 m hög.

11/3/2013 
Skissmodell 1:100. 

Våningsplan. hur lägenheterna ska separeras mellan varandra.

11/3/2013 
Skissmodell 1:50.

 Om väggarna ska vara rörliga. Så att man själv kan välja att 
få ett större halvtempererat uterum.

Sektion 1:400

Elevation 1:400

12/3/2013 
2 dagar till delkritik.

12/3/2013 
Elevation. Där reglarna i fasaden görs hål i för fönster. 
Bakom dessa kommer det att vara kanalplast, bakom öppningarna 

kommer det att var fönster/glasade balkongdörrar.

12/4/2013 
Delat upp huset i 3 lika delar med kommunikation mellan dessa 
(se gröna fält.) Hur kan loftgången utnyttjas för att skapa 

möten och en grannsämja?
Lägenhetsplanen är uppdelad i fyra nivåer, från det mest 

sociala(loftgången till det mest privata (sovrum.)

Plan A/ Loftgångsplan

1:100

Plan B/ Etagesplan

Loftgång 2 dm upphojt

2 rum+kök
55 kvm

5 rum+kök
100 kvm

Kok o hall

WC

Fragestallning
Dela upp lagenheterna i en gradering dar 
det mest publika ar mot loftgangen och 
det mest privata ’r djupt in i lagenheten.

Loftgong Hall kok toalett Vardagsrum Sovrum Sovrum

Gustav Wallerius

Sektion  1 100

Skiss fasad (den utan loftgång)

  Vision      Skissmodeller med avtagbara balkonger/väggar    Delkritik              

PROCESS/METOD 

 Referensstudie     Programuppdelning     Lägenheten förändring under tid    Gemensam yta - inomhuspark Odling - skiljer lägenheterna från varandra   Skissmodell med avtagbart skal  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/49931/balcony
loftgång, svalgång, långsträckt balkong längs en byggnads fasad, försedd med 

en eller flera entréer. 

The balcony serves to enlarge the living space and range of activities possible in a dwel-
ling without a garden or lawn. In many apartment houses the balcony is partly recessed 
to provide for both sunshine and shelter or shade. (In Classical architecture a balcony that 
is fully recessed or covered by its own roof is described as a loggia; [].) In hot countries a 
balcony allows a greater movement of air inside the building, as the doors opening onto 

it are usually louvered.

From classical Rome to the Victorian period, balconies on public buildings were places from 
which speeches could be made or crowds exhorted.

In Japanese architecture, based on wooden structures, a balcony is provided around each, or 
part of each, story.

Internal balconies, also called galleries, were constructed in Gothic churches to accommodate 
singers. In larger halls during the Middle Ages they were provided for minstrels.

With the Renaissance development of the theatre, balconies with sloped floors, allowing more 
and more spectators to have a clear view of the stage, were built in the auditorium.

http://www.bauhaus-dessau.de/index.php?housing-with-balcony-access-by-hannes-meyer
Housing with balcony access by Hannes Meyer (Built 1929-30)

Housing with Balcony Access view from outside
The five houses were built on behalf of the ”Spar- und Baugenossenschaft Dessau” (Dessau Sa-
vings and Building Society) by the Bauhaus building department, directed from 1927 by Hannes 

Meyer, who later became director of the Bauhaus.

The balcony access is a traditional type of access for flats, whereby the entrance doors of a number 
of small units face onto a common, open gangway that leads to a staircase. The history of balcony 
access houses reaches back to the Middle Ages; they experienced a renaissance in the social hou-

sing of the 1920s.

The five apartment houses, with a total of 90 flats, were part of a mixed development conceived 
by Hannes Meyer for the extension of Törten, whereby a one-storey terrace would be built between 
three- and four-storey balcony access houses. The partly-realised development bordered on the 
estate of suburban terraced housing designed by Walter Gropius between 1926 and 1928, which 

consisted of 314 residential units and the Konsum Building, and which was already finished.

The balcony access houses are “real” Bauhaus buildings, since they originated in the Bauhaus 
department of architecture founded in 1927 (as opposed to the Bauhaus Building, the Masters’ 

Houses and the Törten Estate, which were designed in Gropius’s architectural office).

Meyer’s motto of “putting the needs of the people before the need for luxury” was also adhered to 
in the balcony access houses and led to the construction of so-called ”Volkswohnungen” (people’s 
apartments), which were rented by workers and employees on low salaries. The floor plans for the 
flats were markedly small. According to Meyer’s calculations of actual living requirements, 48 m² 
in three rooms, a kitchen and a bathroom should be spacious enough for a family of four. While 
Walter Gropius consciously aimed, with his estates of terraced houses, to provide owner-occupied 
housing (for low-income buyers), the balcony access houses were rented out for the relatively low 

monthly sum of 37.50 reichsmark.

The tenants’ assessments of the balcony access houses were consistently positive – a point backed 
up by the fact that very few structural changes have been made to the houses to this day.

Hannes Meyer’s architectural concept differed from that of his predecessor, Walter Gropius, in that 
it accentuated different materials (yellow brick, visible steel window lintels) and signaled a depar-

ture from the ribbon window and the white cube.

For these apartments, as for the terraced houses on the Gropius estate, space-saving and functio-
nal model fittings designed in the Bauhaus workshops were also on offer at a reasonable price.

Today, the houses belong to Wohnungsgenossenschaft Dessau eG. In renovation work carried out 
in 1988, one of the apartments was restored to its original condition. This can be viewed on a gui-

ded tour given by the Bauhaus Dessau Foundation.

14/3/2013 
Teknikvecka.

Tankar efter genomgång av tekniken.
Loftgångar/halvtempererat:

-Kan den andra fasaden fungera som en termisk massa?
Robert (konstruktör) tyckte inte att en dubbel fasad var bra på grund av att man 
inte kan räkna in det som inomhusområde. Men han tyckte att det var bra om 

man kunde få in andra funktioner i den.
Passivhus:

Dessa tar upp värme(vinter) och kyla(sommar) från luftkulvertar under mark. 
Kan tunnelbanan fungera som luftkulvert för de halvtempererade området.

Tips:
Gör lägenhet som utgår från ett koncept. På så sätt är det lättare att diskutera 

byggnaden och förstå logiken.
-Extrudera inte planen, ”lås den inte vid ett grid.”

Servicestammar kan vara gridet, men dessa behöver inte låsas.

Skiss, delning av hus för att följa tomten och bryta siktlinjer.

Axxo skiss på uppbyggnad.

Rhinoskiss av tanke om delning av volym. Hållet skulle fung-
era som gemensam yta.



Gifu kitagata housing Complex 
Kazuyo Sejima, 2000, Motosu

- Loftgångar med vertikal kommunikation, husdjup 7, 3 m

Monbijou housing complex
Gruntuch Ernst, 2001, Berlin

- 13 m husdjup,

VM housing Complex
Plot, 2005, Köpenhamn   

- loftgångar, hus lyft från marken, husdjup 14,5 m

Söder

11/4/2013 
Jag har fortsatt studera relevanta referenser. Hur de har 
hanterat kommunikationen till bostaden och hur dessa utrymmen 

används för att skapa ett socialt rum.

Ur ’typology +’. S. 113

10/4/2013 
Fasad test. Modell 1:200, trä och kartong.

Huskropp från norr. Vit volym: tunnelbaneingång. Svart volym: 
gemensama lokaler.

1. Påhängd fasad över loftgångar.

1. Galveniserad plåt. 
Håltagning: balkonger. Hela fält: fönster.

2

2

10/4/2013 
Fasad test. Modell 1:200, trä och kartong.

10/4/2013 
Fasad test. Modell 1:200, trä och kartong.

Huskropp från norr.

Passage från söder utan påhängd fasad. 

11-15/4/2013
Referenser. 

Studieresa. Köpenhamn och Malmö.
Lärare: Carl Wärn, Ib Berglund.

11-15/4/2013
Referenser. 

Studieresa. Köpenhamn och Malmö.
Lärare: Carl Wärn, Ib Berglund.

Tiegenkollegiet, Lundgaard/Tranberg
Inspiration:

Privata rum med liten balkong utåt - Korridor - Gemensamma rum inåt gården.

Östra  kyrkogården, Lewerentz
Inspiration:

Panel utan synliga spikar. Dessa siter genom att listerna är skårade och sedan fästa med krokar, 
se detaljbild till höger.

Faellenhaven Residential Complex, Domus
Inspiration:

Loftgångar med olika avstånd från fasaden.

11-15/4/2013
Referenser. 

Studieresa. Köpenhamn och Malmö.
Lärare: Carl Wärn, Ib Berglund.

11-15/4/2013
Referenser. 

Studieresa. Köpenhamn och Malmö.
Lärare: Carl Wärn, Ib Berglund.

VM-husen, BIG/PLOT
Inspiration:

Loftgångar på varannan våning. Hängande balkonger.

SEB - banken, Lundgaard/Tranberg
Inspiration:

Stadspark med avancerad topografi.

Baegesvardskirke, Utzon
Inspiration:

Lungt takljus. Glödlampor i ögonhöjd som när de tänds skapar en helt annan rörelse i korridoren.

Dronningsgatan, Kay Fisker
Inspiration:

Inskjutande balkonger som skapar liv i fasad.

Apartment building 
Philippe Gazeau, 1993, Paris

-vertikal kommunikation mellan byggnader

Tankar om kommunikation i bostadshuset som det sociala rummet-
inspirerad av Typology+ (birkhauser)

Access – Innan ordet kom till användning inom arkitekturen var galleri, trappa, 
steg, lobby rum som symboliserade gränser, att nu nya högre nivåer/zoner. En 
trappa kan symboliseras med kopplingen mellan jorden och himlen, kopplingen 

mellan ett träds rötter och dess krona.

I bostadshuset har kommunikationen reducerats till minsta möjliga, och funk-
tionen tar ofta över helt dess utformning.

Kommunikation som social yta har potential att skapa ett levande samhälle, 
men det är inte en självklarhet i sig. Många faktorer påverkar om dessa platser 
kommer att fungera som ett socialt rum, eller bli en bortglömd läskig plats. Ljus, 

vilka har tillgång, vilka passerar, vilka känner till det, hur brett är detta rum?  

Hur kan Kommunikationen bli ett fungerande socialt rum?

Referenser

the whale apartment house
De Architekten CO, 2000, Amsterdam
- Loftgångar in mot publik gård

Miss Sargfabrik residential complex
BKK-3, 2000, Vienna 

- Loftgångar in mot gård

Rigoletto residential complex 
A2architekten, 2004, munchen

- loftgångar kombinerat med balkonger

Faellenhaven Residential Complex 
Domus, Köpenhamn, Danmark, 2006

- loftgångar separerade från byggnaden, vertikal kommunika-
tion i huskropp, brevlådor på bottenplan. 

Am Cöllenhof apartment complex 
Uwe Schröder, 2002

- kommunikation från gård

Housing Complex 
Steven Holl, 1991, Fukuoka

 - Gård på andra våningen, husdjup 10m,

  Referensstudier, lofgång   Gemensamma nivåer  Skissmodell, avtagbart skal      Vision from skissmodell     Studieresa, referensstudie 

PROCESS/METOD 

   Referensstudier, kommunikation      



16/4/2013
Forsatt skissarbete.

16/4/2013
Modelskiss på lägenhet, 1:100.

Se de olika rummen som nivåer av gemenskap:

1: Lägenheten. Helt privat.
2: Loftgång. Tre lägenheter möts.

3: Kommunikation/trapphus. 9 lägenheter möts.
4. Gemensamma ytor för alla boende.

5. Gemensamma ytor inomhus för boende och stadsbor
6. Gemensamma ytor utomhus för boende och stadsbor.

Utveckla nivå 1 och ta det därifrån...

Entré till lägenheter - 
Utanför, hur mycket privat mark behöver varje boende?

Upphöjning- Genererar detta en privat zon?
Hall - Är detta nödvändigt som en passage in i det mest 

privata?

Hyllor som är emellan 
konstruktionen på plan 1.

20/4/2013
Volymskiss, 1:400.

Jag har tagit bort knycken för att det inte var befogat att ta 
bort så mycket berg för så få lägenheter.

Husvolymen är lägenheterna och loftgången exponeras längst 
fasaden.

20/4/2013
Skissmodell för loftgångar, veckad fasad och utskjutande över-

våning, 1:100.

  Skissmodell

PROCESS/METOD                                                                          

Att dela ett bostadshus eller kommunikationen till staden  

Gustav Wallerius

Lägenhets skiss


