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Buller med “mellanlager” utanför gamla fasaden.Totalt yta: 17 800 m2
Ursprunglig yta: 7 500 m2
Totalt antal boende: 395 personer
Max antal boende: 643 personer (delad dubbelsäng)
Antal Boendeenheter: 208 st

Konstruktion.

nytillkommet bärverk

ursprungligt bärverk

Skapa mer yta. Genom att riva delar av befintligt val 
voch bygga nya med lägre takhöjd ger förutom mångsi-
digt boende även extra boendeyta, extra hyresintäkter, 
lägre hyra, och möjlighet att ansluta i rätt nivå till intillig-
gande byggnads översta våning. taklandskap med mils-
vida utblickar. Som komplement till den mer skuggade 
innergården. 
Driftutrymmen, konferens/grupprum, gym/bastu.

+ 1050 m2 boendeyta = 2,1-2,4 miljoner kr i extra hyresin-
täkter/år (i jämförelse med enbart 
jämnhöga våningsplan)
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plan 9.  Takterass  1:50

Vindstilla taklandskap med milsvi-
da utblickar. Som komplement till 
den mer skuggade innergården. 
Driftutrymmen, konferens/grup-
prum, gym/bastu.

plan 8.  1:50

Representationsvåning. 
Används främst av bakomliggande 

byggnad (skola)  som kompensation 
för den försvunna utsikten. 

Ger liv i flöde i det annars lite öde 
kontrollkontoret.

plan 4.  Studentrum  1:50 

Generös sovplats som fyller ut rummet  
och bildar en i sinnet större sfär samti-
digt som garderober avskärmar till ett 

flerdimensionellt boende. 

Varje rum går i två plan och har plats för 
2-6 personer i varje 

enhet. (kan justeras beroende på an-
vändning: kontor istället för sovplats)

plan 1.  Etagelägenheter  1:50

Innanför köket finns tvättstugan som 
leder in till ett bergliknande badrum. 

Då lägenheten är smal och ganska 
lättläst och förutsägbar i sin form är 

badrummet utformat för att luckra 
upp denna föreställning, för att förd-
jupa dimensionerna mellan rummen. 
Eftersom badrummet vätter mot ber-
get finns inga fönster och med hjälp 
av extra väggar och speglar ger det 
illusionen om en odefinierbar grotta 
snanare än ett mörkt slut av en smal 

lägenhet.

plan 3.  Studentrum  1:50

Ett studentplan med gemensamma ytor som 
rymmer färre personer, och passar därför til 

långtidsboende. 

plan 5.  Lägenhetshotell  1:50

Föränderliga lägenheter med utfäll-
bara fuktioner ur garderober, insk-
jutning av säng i under mellanskiktet 
och skjutbara funktioner som gör 
om rum från sovplats til matplats. 
Mellanskiktet fungerar som vilket 
rum som helst, men kan sommartid 
öppnas med skjutdörrar och skapa 
en “rums-balkong”.

plan 6.  Lägenhetshotell  1:50

Föränderliga lägenheter med 
skjutpartier. 2 personer.

Mellanskiktet fungerar som vilket rum 
som helst, men kan sommartid 

öppnas med skjutdörrar och skapa en 
“rums-balkong”.
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Vindstilla taklandskap med milsvi-
da utblickar. Som komplement till 
den mer skuggade innergården. 
Driftutrymmen, konferens/grup-
prum, gym/bastu.

plan 8.  1:50

Representationsvåning. 
Används främst av bakomliggande 

byggnad (skola)  som kompensation 
för den försvunna utsikten. 

Ger liv i flöde i det annars lite öde 
kontrollkontoret.

plan 4.  Studentrum  1:50 

Generös sovplats som fyller ut rummet  
och bildar en i sinnet större sfär samti-
digt som garderober avskärmar till ett 

flerdimensionellt boende. 

Varje rum går i två plan och har plats för 
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enhet. (kan justeras beroende på an-
vändning: kontor istället för sovplats)
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Innanför köket finns tvättstugan som 
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plan 9.  Takterass  1:50

Vindstilla taklandskap med milsvi-
da utblickar. Som komplement till 
den mer skuggade innergården. 
Driftutrymmen, konferens/grup-
prum, gym/bastu.

plan 8.  1:50

Representationsvåning. 
Används främst av bakomliggande 

byggnad (skola)  som kompensation 
för den försvunna utsikten. 

Ger liv i flöde i det annars lite öde 
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Generös sovplats som fyller ut rummet  
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plan 9.  Takterass  1:50

Vindstilla taklandskap med milsvi-
da utblickar. Som komplement till 
den mer skuggade innergården. 
Driftutrymmen, konferens/grup-
prum, gym/bastu.

plan 8.  1:50

Representationsvåning. 
Används främst av bakomliggande 

byggnad (skola)  som kompensation 
för den försvunna utsikten. 

Ger liv i flöde i det annars lite öde 
kontrollkontoret.

plan 4.  Studentrum  1:50 

Generös sovplats som fyller ut rummet  
och bildar en i sinnet större sfär samti-
digt som garderober avskärmar till ett 

flerdimensionellt boende. 

Varje rum går i två plan och har plats för 
2-6 personer i varje 

enhet. (kan justeras beroende på an-
vändning: kontor istället för sovplats)

plan 1.  Etagelägenheter  1:50

Innanför köket finns tvättstugan som 
leder in till ett bergliknande badrum. 

Då lägenheten är smal och ganska 
lättläst och förutsägbar i sin form är 

badrummet utformat för att luckra 
upp denna föreställning, för att förd-
jupa dimensionerna mellan rummen. 
Eftersom badrummet vätter mot ber-
get finns inga fönster och med hjälp 
av extra väggar och speglar ger det 
illusionen om en odefinierbar grotta 
snanare än ett mörkt slut av en smal 

lägenhet.

plan 3.  Studentrum  1:50

Ett studentplan med gemensamma ytor som 
rymmer färre personer, och passar därför til 

långtidsboende. 

plan 5.  Lägenhetshotell  1:50

Föränderliga lägenheter med utfäll-
bara fuktioner ur garderober, insk-
jutning av säng i under mellanskiktet 
och skjutbara funktioner som gör 
om rum från sovplats til matplats. 
Mellanskiktet fungerar som vilket 
rum som helst, men kan sommartid 
öppnas med skjutdörrar och skapa 
en “rums-balkong”.

plan 6.  Lägenhetshotell  1:50

Föränderliga lägenheter med 
skjutpartier. 2 personer.

Mellanskiktet fungerar som vilket rum 
som helst, men kan sommartid 

öppnas med skjutdörrar och skapa en 
“rums-balkong”.
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Plan 5 korridor. Den oregelbundna korridoren skapar med två olika material/färger  och olikformade lägenheter en uppbrytenhet 
som påminner om en skogsstig snarare än en klinisk spikrak gång.  

Plan 5 korridor. Likt solens genomträngning bland träd i en mystisk skog upplevs här hela byggnadens längd i en strimma av fri sikt i mitten av kor-
ridoren. Ovan skymtar den transparenta övervåningen som leder till något större lägenheter än detta plan, vilket ger mindre rörelse och ger extra 
mystik och rymd denna korridorsupplevelse som husets inre kärna.
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tolkningar av rumssekvens som genererar rymd
Som ersättnign för en fysisk modell visar dessa tolkningar effekten, upplevelsen och kännslan ett studentboende 
som utgår ifrån andra värden än t.ex antal kvadratmeter. För att kunna utmana värdet av yta är ett av målet att låta 
den inre uppfattningen av boendet generera större plats än den faktiska verkligeheten. Det är sinnet som tolkar allt 
vi upplever och påverkas av där vi vistas. Genom att låta sinnet transporteras längre strecka mellan upplevelserna 
genererar det en kännsla av rymd som ger utrymme åt vårt inre och i förlängningen vårt välmående. 

SLUSSEN att transportera sig från ett sovande 
tillstånd till vakenhet och påklädning är längre 
sträcka än ett steg ur sängen. I slussen genom 
gerderobsväggarna skalas drömmarna av dig 
och det närvarande (svärtan) tar steget ut i da-
gen.

ORDNINGEN: För att neutralisera våra störande input (tan-
kar & måsten) omfamnas de här av ett rum avsedd endast 
för garderober och ordning. Då omgivningen är i ording 
kan våra tankar lättare bli logiska och harmoniska. Då 
boendet saknar plats för möblering är garderobsväggarna 
en ersättning för det. Varje person monterar själv foton/
bilder/tapeter innanför glaset på garderobsdörrar vilket 
ger den omtanke och värme ett annars personligt inrett 
hem genererar. Det symboliseras på bilden av de insticka-
nde förlängningarna.

VÄXANDET. Från en tät intim massa till en 
luftig: En trappa upp eller ner ger oss en trans-
portkännsla som en förberedels på utgång eller 
ingång genom entredörr & badrumsdörr. Från 
trängre lågt till tak och omfamnande(mer massa), 
blir nu takhöjden mer generös.

KONTROLL. Hallen som ett nav, en utkikspunkt. Kontrollen blir påtaglig när man har uppsikt över trappa, ut genom fön-
ster, dörrar och också högt till tak. Tanken letar sig redan ut igenom alternativa vägar.

INTERAKTION. Väl ute i det gemensamma ytorna kopplas automatiskt våra kännselspröt på. Det är det mest påtagliga med detta rum oavsett om det befinner sig andra personer i det 
eller inte. Det bildas ett mönster av omgivningens personligheter, med varsina unik kärnor, som på olika sätt och styrkor kopplas samman med kommunikationskanalerna, både fysiska 
och sinnliga kännselspröt.

SERVERING. Som en kontrast till kännselsprötens rum tar man här emot alla intryck utifrån den vida utsikten.Störande moment som odjud 
eller kankse kyla filtreras bort och endast den harmoniska helheten letar sin in i korridoren och förstärker längdriktningen åt båda hållen. Den 
ursprungliga fasaden ger ett robust men genomsläppligt intryck.

SOVPLATSEN: En sängplats som inte anpassar sig efter “litet boende, liten säng”. Genom att ge boendet en 
generös yta för vila och drömmar förstärks sfären som uppstår i den situationen.  Bilden visar rumsupplevelsen : En 
tät mitt som är vårt inre; bubblor som sträcker sig ut symboliserar drömmarna (slutna från verkligheten) och höljet 
som omfamnar det med den renhet den mår bäst i. 

tolkningar av rumssekvens 
som genererar rymd
Som ersättnign för en fysisk modell visar dessa 
tolkningar effekten, upplevelsen och kännslan ett 
studentboende
som utgår ifrån andra värden än t.ex antal kvadrat-
meter. För att kunna utmana värdet av yta är ett av 
målet att låta
den inre uppfattningen av boendet generera större 
plats än den faktiska verkligeheten. Det är sinnet 
som tolkar allt
vi upplever och påverkas av där vi vistas. Genom 
att låta sinnet transporteras längre strecka mellan 
upplevelserna
genererar det en kännsla av rymd som ger utrymme 
åt vårt inre och i förlängningen vårt välmående.

SOVPLATSEN: En sängplats som inte anpassar 
sig efter “litet boende, liten säng”. Genom att ge 
boendet en
generös yta för vila och drömmar förstärks sfären 
som uppstår i den situationen. Bilden visar rum-
supplevelsen : En
tät mitt som är vårt inre; bubblor som sträck-
er sig ut symboliserar drömmarna (slutna från 
verkligheten) och höljet
som omfamnar det med den renhet den mår bäst i.

SLUSSEN 

Att transportera sig från ett 
sovande
tillstånd till vakenhet och 
påklädning är längre
sträcka än ett steg ur sängen. 
I slussen genom
gerderobsväggarna skalas 
drömmarna av dig
och det närvarande (svärtan) 
tar steget ut i dagen.

ORDNINGEN: 

För att neutralisera våra 
störande input (tankar
& måsten) omfamnas de här 
av ett rum avsedd endast
för garderober och ordning. 
Då omgivningen är i ording
kan våra tankar lättare bli 
logiska och harmoniska. Då
boendet saknar plats för 
möblering är garderobsväg-
garna
en ersättning för det. Varje 
person monterar själv foton/
bilder/tapeter innanför glaset 
på garderobsdörrar vilket
ger den omtanke och värme 
ett annars personligt inrett
hem genererar. Det sym-
boliseras på bilden av de 
instickande
förlängningarna.

VÄXANDET. 

Från en tät intim massa 
till en
luftig: En trappa upp 
eller ner ger oss en 
transportkännsla
som en förberedels på 
utgång eller
ingång genom entredörr 
& badrumsdörr. Från
trängre lågt till tak 
och omfamnande(mer 
massa),
blir nu takhöjden mer 
generös.

KONTROLL. 

Hallen som ett nav, en utkikspunkt. Kontrollen 
blir påtaglig när man har uppsikt över trappa, ut 
genom fönster,
dörrar och också högt till tak. Tanken letar sig 
redan ut igenom alternativa vägar.

INTERAKTION. 

Väl ute i det gemensamma ytorna kopplas automatiskt våra kännselspröt på. 
Det är det mest påtagliga med detta rum oavsett om det befinner sig andra 
personer i det
eller inte. Det bildas ett mönster av omgivningens personligheter, med varsina 
unik kärnor, som på olika sätt och styrkor kopplas samman med kommunika-
tionskanalerna, både fysiska
och sinnliga kännselspröt.

SERVERING. Som en kontrast till kännsel-
sprötens rum tar man här emot alla intryck 
utifrån den vida utsikten.Störande moment som 
odjud
eller kankse kyla filtreras bort och endast den 
harmoniska helheten letar sin in i korridoren och 
förstärker längdriktningen åt båda hållen. Den
ursprungliga fasaden ger ett robust men gen-
omsläppligt intryck.
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