


I detta projekt har jag arbetat uteifrån en frågeställning om små ytor. Hur 
mycket yta behöver en ensamstående människa för att kunna leva bekvämt? 
Hur behåller man bekvämligheter trots en ytminimering? Vad händer med 
flexibiliteten i ett sådant hem?

In this project I have explored small spaces. How much space does a single 
person need to live comfortably? How do you make such small spaces 
comfortable? What happens to flexibility in a house built with these principles 
in mind?

Kvarteret Tjället har historieskt sett haft en tradition av trångboddhet, i synnerhet runt sekelskiftet då 
platsbristen var mycket kännbar. Mitt mål har varit att göra denna trångboddhet till en positiv 
upplevelse. I detta hus finns enbart enrumslägenheter anpassade för ensamstående, troligtvis unga 
och barnlösa. Med dessa flexibla lägenhetslösningar vill jag skapa ytor som ska kunna vara så 
generella som möjligt, och istället anpassa sig efter brukarens önskemål för stunden. De 50 planerade 
lägenheterna är mellan 18 m2 och 26 m2 stora. Den lilla ytan till trots erbjuder lägenheterna såväl 
olika kombinationsmöjligheter som förvaringsmöjligheter. Platsbyggd möblering skapar även mindre 
behov för konsumtion, något som idag är en mycket aktuell frågeställning. 

Tanken är att denna byggnad till stor del ska kunna byggas enligt modulprincip, och på så vis hålla 
kostnader nere i byggstadiet. Lägenheterna kommer därför i olika delar som sätts ihop på plats likt ett 
pussel. De olika in- och utbuktningarna bidrar till ett mer spännande stadsrum som även, tack vare 
byggnadens höjd, syns på håll. Färgsättningen speglar områdets närhet till vatten och det generella 
marina tema som präglar Kungsholmen.

De små lägenheterna är placerade kring en bärande kärna av betong, där de sitter omlott och skapar 
ett mer intressant uttryck utifrån såväl som många möjligheter till gemensamma terrasser och 
balkonger för de boende. I bottenplan finns ett mindre bibliotek som är öppet för allmänheten, och 
på de nedre planen finns kontorslokaler. Vid större tillställningar finns två gemensametslokaler att 
hyra, en större och en mindre. Bägge har tillgång till terrasser - den ena en takterrass och den andra 
en terrass mot den inre parken. Högst upp i huset finns även ett gemensamt växthus för de boende. 
Nedgången till tunnelbanan är inbyggd i entrén till byggnaden för att skapa rörelse i området och 
intresse för byggnaden i sig. Genom att ha en glasad by mot den organiska innergården skapar man 
en nyfikenhet som kan dra fler besökare till biblioteket.

Inspirerad av bland annat Nakagin Capsule Tower i Tokyo började jag göra efterforskningar på 
mindre lägenheter och vilka platsbesparande åtgärder man använt sig av i de fallen. Det som skiljer 
sig är bland annat brist på möjlighet till ändring, något jag har försökt motverka genom att inte bygga 
in någon teknik i den platsbyggda inredningen. På så vis kan lägenheterna fortsätta att fungera i flera 
år framöver, utan att bli föråldrade.

Den platsfasta inredningen består av ett system av hyllor och skåp som är placerade kring ett 
sängskåp, vilket gör att man kan frigöra mycket yta under dagen genom att ta undan sängen. När 
sängen är undanfälld tar istället en soffa med förvaringsmöjligheter under sofflocket dess plats. Vidare 
finns det en arbetsyta som kan förlängas med flera bordsskivor för att skapa ett längre middagsbord 
vid eventuella gäster. Med denna flexibilitet i bostaden kan man anpassa helt efter hur ens situation 
ser ut just för den dagen.

I husets materialval har jag velat skapa kontraster. Den yttre fasaden är rigid med sina färgade 
aluminiumplattor, som med sin geometri upprepar den rationella modulformen. I den inre halv-
klimatiserade zonen, där husets inre kommunikation sker, råder det däremot en organisk 
framtoning med träpanel och ett tänkt system med kläng- och hängväxter för att skapa en grön lunga i 
huset. Genom detta trapphus strömmar även ljus från flera öppningar. Detta gröna schakt kan 
upplevas både genom en vandring längs trapporna i schaktet, men också genom en glashiss.

The area known as Tjället has historically had a tradition of cramped living conditions, especially at the 
turn of the century when the lack of space reached its climax. My goal has been to turn these minimal 
living conditions into something positive. In this building there are only studio apartments, with a young 
childless demographic in mind. Using flexible solutions, I wanted to create space that’s as general as 
possible, and instead make it possible to adapt the apartment after the user’s needs for the moment. 
The 50 planned apartments are between 18 m2 and 26 m2 in size. Despite the small space, these 
apartments offer a wide range of different combinations and storage space. Built-in furnishing also 
minimizes the need for consumption, a topic hotly debated.

The idea is to be able to build as much of this building as possible with modules, to keep costs low in 
the building stage. The apartments arrive in parts and are assembled on site as a sort of puzzle. The 
difference in shape in the facade create a more visually interesting city scape, which will also be 
visible at a distance due to the building’s height. The colour scheme reflects the close proximity to 
water and the marine theme that’s typical for Kungsholmen.

The small apartments are placed around a load-bearing concrete core, where they’re placed at an 
interval, creating an interesting visual picture as well as the opportunity to have multiple general 
terrasses and balconies for the tenants. At the ground floor, there’s a small library open to the public, 
and on the bottom three floors there are office spaces. For special occasions there are two communal 
spaces open to rent, one larger and one smaller. Both have access to terrasses - one roof terrass and 
the other level with the park. There is also a communal greenhouse on the roof for the tenants. The 
entrance to the subway is placed inside the entrance to the building, creating movement and a general 
interest in the building. A glassed wall towards the organic inside creates curiosity and may bring more 
visitors to the library.

Inspired by buildings such as Nakagin Capsule Tower in Tokyo, I researched small apartments and the 
space-saving elements used. The difference between earlier examples and this project is that they’re 
limited in their ability to adapt, something I’ve tried to surpass by not incorporating technology in the 
built-in furnishing. This way, the apartment has a far longer shelf-life-

The built-in furnishing is a system of shelves and cabinets placed around a Murphy bed, which 
allows for freeing up space during the day by hiding the bed. When the bed is not in use, a couch with 
storage space takes its space. Further, the workspace can be elongated, creating a dining table for 
guests. With this flexibility, the apartment adapts after situations on a day to day basis.

I wanted to create contrasts with my materials. The outer facade is rigid with its coloured aluminium 
panels, repeating the rational module shape with its geometry. In the inner zone, there’s a more 
organic approach with a wooden panel and a system of plants to create a green lung. Through this 
stairwell light comes in from several openings. This green area can be experienced both by foot, but 
also by glass elevator.
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