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I ett allt mer individbaserat samhälle, 
med ett skifte från normer när det gäller 
levnadssätt till allas unika livsval, ser vi ett 
ökat behov av boende för olika typer av 
konstellationer. Kärnfamiljen är inte lika 
självklar längre, ensamhushållen är fler 
och separationer är vanligt. Människor 
kan välja att bli förälder på egen hand och 
tvåsamhet som en självklarhet ifrågasätts 
helt och hållet. Vi är fria att välja det liv vi 
vill. En utmaning vi står inför är dock hur 
vi kan förtäta staden och skapa boende 
för människors olika behov, samtidigt 
som de blir ekonomiskt hållbara. 
Kvadratmeterpriserna ökar i takt med att 
fler flyttar in i områdena och kombinerat 
med det stora antalet ensamhushåll blir 
det dyrt för många att bo i städerna. Vår 
digitala tid erbjuder dessutom utmaningar 
inom frågor gällande den sociala tillvaron 
och vår fysiska hälsa. På bekostnad av 
individualismen och digitaliseringen 
känner många sig idag isolerade och 
ensamma, trots att vi bor i täta samhällen. 
Samtidigt kan morgondagens äldre 
generationer komma att behöva försörjas 
på ett annat sätt när den försörjande 
befolkningen krymper. Det är med dessa 
förändringar och insikter i åtanke som vi 
vill ta avstamp i ett projekt som tacklar 
frågorna om hur ett flerbostadshus som 
passar vår samtid kan se ut.

Varför känner vi inte våra grannar? 

Hur får vi folk att genom arkitekturen se 
varandra och träffa varandra mer?

Hur får vi de boende att vilja bryta 
isoleringen och leva mer utanför sin 
lägenhet?

In our individualized society, with a 
shift from strict norms on how we live 
our lives to everyone’s own unique 
lifestyle, we see a growing need for 
diversified housing for different types 
of constellations. The nuclear family is 
not a certainty anymore, the number 
of single residencies have increased 
and separations are common. People 
can choose to become a parent on 
their own and twosome relationships 
are being questioned all together. We 
are free to choose the life we desire. 
But we are faced with challenges on 
how to densify our cities and create 
housing for everyone’s needs, while 
making it economically sustainable to 
live here. The prices per square meter 
are increasing when more and more 
people move into urban areas and with 
the large amount of single residencies 
it’s expensive to live in the city. Our 
digital era furthermore challenges us 
regarding social and physical health. 
At the expense of individualization and 
digitalisation many people experience 
isolation and loneliness, despite the fact 
that we live in dense communities. We 
are simultaneously in need of a different 
solution when we have a decreasing 
population provisioning for the elderly. 
With these insights as a basis we take off 
into a project concerning questions on 
what a contemporary multi residential 
building may look like. 

Why don’t we know our neighbours? 

How can we, with means of architecture, 
enable people to see and meet each 
other more?

How do we make the residencies want to 
break the isolation and live more outside 
their apartments?  

Abstract
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na |  bo 

na3~bω2

i vissa trakter även
nab3ω2

substantiv 
~n ~r

granne eller när boende

ibland även person i grann land
 exempel: våra nabor norr männen

numera i allmänhet dels arkaiserande, dels i folkligt språk

singular
en nabo obestämd form
en nabos obestämd form genitiv
nabon  bestämd form
nabons  bestämd form genitiv

plural
nabor  obestämd form
nabors  obestämd form genitiv
naborna bestämd form
nabornas bestämd form genitiv

se även

nabofrid = grannsämja
nabolag = grannskap
nabolig = vänligt sinnad granne

NABO
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Kartoffelrækkerne, Köpenhamn
(Schurmann, 2007)
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1.  Inledning
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Amsterdam, Workers District 
(Hertzberger 1991 48) 
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Våra bostäder och inomhusmiljö blir 
bättre och bättre, och idag spenderar vi 
människor ca 90 % av vår tid inomhus (EPA 
2018). Förr var vi tvungna att använda 
det offentliga rummet, ta stolen och gå 
ut och sätta oss på gatan eftersom det 
var för trångt, mörkt och ohälsosamt i 
våra inomhusmiljöer. På så vis bröt vi 
isoleringen från vår egen privata sfär 
och kom ut och träffade våra grannar. 
Idag har vi löst hälsofrågan när det gäller 
inomhuskvaliteten, men frågan är om vi 
inte förvärrar en annan? 

Många undersökningar pekar på att ett 
rikt socialt liv är gynnsamt för hälsan, 
medan ofrivillig ensamhet har negativa 
hälsoeffekter. En metaanalys, utförd av 
amerikanska forskare, som publicerades i 
tidskriften PLoS Medicine 2010, framkom 
det att ofrivillig ensamhet innebär en lika 
stor risk att dö i förtid som rökning och till 
och med en större risk än både fetma och 
fysisk inaktivitet. Peter Strang, professor 
vid Karolinska Institutet, har arbetat med 
döende patienter i många år och ser 
ensamhet som en folksjukdom som inte 
får den uppmärksamhet som den borde. 
Han menar att den borde tas lika allvarligt 
som andra livsstilsfaktorer, så som kost, 
motion eller rökning. (Lund 2015)

Teknikens framsteg har underlättat 
livet för oss markant och vi sparar tid 
och pengar genom digitaliseringen. Vi 
slipper gå till mataffären, apoteket och 
pizzerian när vi kan få allt  hemlevererat. 
Doktorn skriver ut recept åt oss efter en 
chattkonversation på internet och hyran 
betalas på autogiro. Erik Gandini beskriver 
händelser i sin dokumentär, ”The Swedish 
Theory of Love”, där människor går bort 
i sin ensamhet och inte hittas förrän 
pengarna på kontot är slut och hyran inte 
längre kan dras via autogiro. (Gandini 
2015, 22:00) 

Vi har ett skyddsnät i Sverige som gör att 
vi inte behöver förlita oss på andra i lika 
stor utsträckning eller ta hand om andra, 
välfärdssystemet gör det åt oss. 
Det föder en stor frihet och individualism, 
men också ensamhet.

Dagens möjligheter och kommunikationer 
har också gjort att vi kan bo var som, vilket 
gör oss rotlösa, likaså på gott och ont. 
Få som växte upp i byar kan tänka sig att 
flytta hem till byn igen, där alla känner 
alla, efter att dem en gång har lämnat. 
Men i städerna är det lätt att bli isolerad 
och det är svårt att träffa nya människor. 
Det är ofta tätare mellan människorna 
men ibland glesare mellan relationerna. I 
Sverige har vi generellt sett högre social 
tillit till varandra jämfört med i resten 
av världen. 68 procent uppger att det 
går att lita på de flesta andra invånarna, 
medan siffran globalt sett hamnar på 26 
procent. Dock visar statistiken, enligt IQ 
samhällsbyggnad, att antalet som känner 
sig otrygga i flerfamiljshus är högre än i 
småhus, 23 procent gentemot endast 9 
procent. (IQ Samhällsbyggnad 2017) 

1.  Inledning
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Det vi behöver för att komma varandra 
lite närmre är att bygga socialt kapital 
och det är inget som görs en gång och 
sedan kan läggas på hög, utan de måste 
ständigt skapas på nytt genom möten 
människor emellan, menar Inobi arkitekter, 
vilket de skriver om i boken ”Att bygga 
mötesplatser”. Deras benämning kommer 
från statsvetaren Robert D Putman som 
citeras: 

“Medan fysiskt kapital åsyftar fysiska 
objekt och humankapital beskriver 
egenskaper hos individer, avser socialt 
kapital kopplingar mellan individer 
- sociala nätverk och de normer för 
ömsesidighet och pålitlighet som uppstår 
ur dem”. 

Vidare menar han att socialt kapital är 
något som behövs i samhället för att 
förenkla kollektiv problemlösning, ”smörja 
hjulen” så att friktionen mellan människor 
minskar, göra så att priset/ansträngningen 
för interaktion blir lägre, samt gör oss 
mer medvetna hur vi är sammanlänkade i 
samhället. 

Inobi anser att det finns tre nivåer av 
socialt kapital;

Den första är en grundläggande 
socialisation: Där vi delar rummet, känns 
vid varandras närvaro, tolererar och 
respekterar andra, exempelvis på gator, 
lekplatser eller i köer. 

På det andra trappsteget sker relationer:
Kontakter knyts, tillhörighet uppstår, 
exempelvis på caféer, barer, 
omklädningsrum. 

På den översta nivån uppstår synergier: 
Gemenskap, nätverk och samarbeten där 
vi har delade mål eller projekt, exempelvis 
i skolor, kontor eller föreningslokaler. 
(Berg m.fl. 2014, 72-79) 
 

För att vi ska klättra i trappan behöver 
vi mötas och interagera, fortsätter 
författarna, och det första och mest 
grundläggande steget i den riktningen 
är att vi ser varandra. Därefter behöver 
den fysiska miljön göra att människors 
vägar korsas vid mötesplatser där det 
finns möjlighet eller krav på interaktion. 
Den fysiska miljön behöver därför agera 
sammanbindande och det finns enligt 
Inobi katalysatorer som kan möjliggöra 
det. Exempel på sådana katalysatorer 
är täthet, koncentration och funktioner 
som fungerar i synergi med varandra och 
därmed skapar mer interaktion. Faktorer 
som avgör mötesplatsens förmåga att 
attrahera och behålla besökare delas in i 
murar och magneter. Murar är egenskaper 
som får oss att inte ta oss till en plats eller 
söka interaktion med andra. Exempel 
på sådana är bristande tillgänglighet, 
informella sociala gränser, störande ljud, 
lukter och obehagligt klimat. Magneter, 
däremot, är de egenskaper och funktioner 
som får oss att söka oss till och stanna 
kvar på en mötesplats, exempelvis;
 
Människor lockar andra människor: 
Synliggör besökare för att attrahera andra 
besökare.

Möjlighet att sitta ner :
Attraktiva sittplatser är alltid starka 
magneter

Fyll ett reellt behov :
Ju bredare och mer basalt desto fler 
potentiella brukare.

Möjlighet att observera utan att tvingas 
interagera aktivt på mötesplatsen:
Vi vill kunna kontrollera vår interaktion. 

Löften om sociala belöningar :
Vi är sociala varelser som vill höra till 
grupper och ingå i sammanhang. 
(Berg m.fl. 2014, 256-279) 
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Socialiserande damer 
(Wisuella, u.å) 
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2.  Metod
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Det finns alltså möjligheter i att bygga 
upp ett fysiskt kapital genom arkitektur 
som hjälper till att skapa socialt kapital. 
Det vi är nyfikna på är hur det kan bildas 
där vi bor så att vi lär känna våra grannar 
och trivs bättre. Enligt Kollektivhus.
nu pekar trenden mot ett ökat intresse 
för att bo ihop med andra (Kollektivhus 
NU 2018), men när HSB frågade 1000 
personer i Göteborgsregionen kunde 
endast 22 % tänka sig att bo kollektivt 
(HSB rapport 2016). Det är nämligen ofta 
just klassiska kollektiv som dyker upp först 
i tankarna när boende i gemenskap tas 
upp, ett ord som för alla inte klingar helt 
rätt. Det är något som möjligen är för tätt 
förknippat med fördomen om 70-talets 
kollektiv för boende med en alternativ 
livsstil. 

Det kan kännas som ett långt steg från att 
känna till namnet på sin granne och på 
sin höjd småprata någon gång ibland för 
en ökad grannsämja, till att förplikta sig 
att laga mat och äta ihop flera gånger i 
veckan. Vi har därför gjort undersöknignar 
av olika typer av koncept för kollektivt 
boende för att ta reda på vad boende i 
gemenskap egentligen innebär. 

Undersökningarna har gjorts med hjälp 
av litteratur och tidsskrifter som berör 
olika sätt att bo i gemenskap. Här 
införskaffades en bred kännedom om de 
olika projekt och bostadshus som redan 
är uppförda och drivs i Sverige idag. 
För att få djupare kännedom om ämnet 
har vi även gjort flera platsbesök och 
intervjuat en person som bor i ett nybyggt 
kollektivhus i Malmö. 

Vidare har vi jämfört olika 
kvartersstrukturer på vår valda plats 
för att hitta en struktur som passar 
med våra tankar om socialt kapital och 
möten. Här har vi också hittat inspiration 
från traditionella stadskvarter i Japan 
och Skottland. I vår gestaltning har vi 
senare kombinerat dessa med de initiala 
undersökningarna för att skapa vårt eget 
boende- och designkoncept - Nabo.

2.   Metod
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3.  Att bo i gemenskap
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3.1  Kollektivboende
 
I boken ”Gemenskap och samarbete 
- I kollektivhus och bogemenskap”, 
sammanställd av några av grundarna till 
gruppen Bo i Gemenskap 2014, kan man 
läsa om hur ett kollektivboende fungerar 
och dess fördelar. Kollektivboendet 
handlar om att på ett eller annat sätt 
dela sin vardag med andra. En vanlig 
vardagssyssla man delar på i svenska 
kollektivhus är matlagningen, ofta genom 
matlag som ansvarar för vissa dagar 
eller veckor och ser till att alla i huset har 
möjlighet att äta tillsammans. I andra 
länder kan det vara den gemensamma 
planeringen eller förvaltningen av huset 
som är centralt i ett typiskt kollektivhus 
(Grip, Kärnekull & Sillén 2014, 10)

Några av fördelarna med ett delat 
boende enligt författarna är:

Minskad konsumtion och kostnad för mat 
genom storinköp

Samutnyttjande av fest- och 
övernattningslokaler

Möjlighet att låna böcker av varandra

Enklare sopsortering och kompostering

Återbruk genom utrymme där de boende 
kan ställa saker de inte längre behöver

Egen organiserad bil- och cykelpool

Enklare att dela på 
tidningsprenumerationer

Gemensam utrustning som symaskin, 
extra frys, högtryckstvätt, microvågsugn, 
dator, skrivare m.m. 
(Grip, Kärnekull & Sillén 2014, 22-23)

En annan klar fördel är gemensamma 
utrymmen som balkong eller terrass, 
matsal, verksamhetslokaler eller andra 
umgängesrum, samt att man utan tvekan 
kan placera dessa i husets bästa läge då 
det blir rättvist och tillgängligt för alla. 
Man kan också unna sig kvaliteter i de 
gemensamma utrymmena som man inte 
vill kosta på sig i sitt eget boende, t.ex. 
öppen spis, balkong i söderläge, extra 
stor TV eller varför inte en jacuzzi och 
bastu. (Grip, Kärnekull & Sillén 2014, 28)

Ett antal nybyggda renodlade kollektivhus 
har dykt upp här och där i landet de 
senaste åren. Det är allt ifrån personer i 
den senare delen av livet med utflugna 
barn som inte vill bli ensamma, till familjer 
eller ensamstående föräldrar som vill 
underlätta vardagen genom att få hjälp 
med matlagning och barnpassning. 

Föreningen Kollektivhus NU har tagit 
fram underlag som visar på 60 byggnader 
som har varit eller fortfarande definierar 
sig som kollektivhus. Av dem är 43 
fortfarande fungerande, medan 17 har 
avvecklat sin kollektiva verksamhet. 
En av anledningarna kan vara att 
bostadsföretagen som har hand om 
husen inte alltid har givit företräde åt 
de somverkligen vill bo i ett kollektiv 
(Grip, Kärnekull & Sillén 2014, 10). En del 
kollektiv drar ner på tvingande uppgifter 
och försöker fokusera mer på lust-
baserade aktiviteter, något som vi också 
tror mer på och vill lägga vikten vid. I 
grund och botten ser vi dock att om ett 
kollektiv är lyckat eller ej ofta inte ligger i 
arkitekturen utan hos människorna. Deras 
inställning är avgörande och filosofin sitter 
inte i själva byggnaderna.  
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Cykelhuset Ohbjoy! i Västra hamnen, 
Malmö.
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3.2  CoLiving
 
CoLiving är ett nytt koncept inom 
kollektivhus-världen. Precis som ett 
renodlat kollektivhus, består det av små 
privata lägenheter och gemensamma 
utrymmen - men ingen är tvungen att 
engagera sig i aktiviteter eller ingå i 
ett matlag, här ingår servicen i (den 
höga) hyran. Begreppet har framför allt 
uppstått i storstäder inom tekniksektorn 
och riktar sig främst till unga, gott 
ställda, som söker nätverk och sällskap 
av andra uppåtgående entreprenörer.  
K9 i Stockholm är en svensk variant där 
de boende har tillgång till bibliotek, 
arbetsrum, meditationsrum och kök med 
egen kock. Många av hyresgästerna 
är från olika delar av världen och 
stannar endast månader åt gången, 
därför planeras även en klädpool för 
personer som t.ex. inte är utrustade 
med vinterjacka som passar det svenska 
klimatet. (Leijonhufvud 2017)
 
Ett liknande typ av serviceboende 
återfinns i Victoria park i Limhamn. Det 
marknadsförs som ett livsstilsboende för 
ett aktivt och bekvämt liv, med tillgång 
till spa, gym, vinkällare, tennisbanor, 
biograf, putting-green etc. (Victoria Park 
2018) Vi tycker dock inte att detta är en 
lösning att satsa på om man vill skapa ett 
inkluderande och gemenskapsfrämjande 
boende på en samhällelig nivå då det 
exkluderar många och skapar otrygghet i 
form av ett gated community. 
 

3.3  Byggemenskap
 
En byggemenskap är en grupp människor 
som går ihop och tillsammans själva 
planerar, uppför och bor i en byggnad. 
Metoden är ett sätt att bygga med mer 
variation, mer användbarhet och kan 
fungera som en katalysator i områden där 
andra aktörer inte vågat satsa. Då dagens 
likformiga och inrutade sätt att producera 
bostäder i Sverige inte alltid 

kan erbjuda den mångfald och innovation 
som samhället och de boende vill ha, 
kan byggemenskaper fungera som 
ett alternativ till de vanliga aktörerna. 
Eftersom de boende själva är med från 
planeringsstadiet - och självklart bor 
kvar och utnyttjar byggnaden - finns 
det större incitament att göra arbetet 
grundligt och så bra som möjligt. Den 
ekonomiska aspekten blir också intressant 
då en byggemenskap inte nödvändigtvis 
vill bygga i de mest attraktiva lägena i 
spekulationssyfte, utan hellre bygger 
ett bra och användbart boende - en 
byggnadsform intressant för områden där 
nyproduktion inte ses som ett alternativ. 
(Broms Wessel & Hedström 2016, 9-11) 
 
Intresset har främst kommit från något 
äldre personer som vill ha ett tryggt 
boende där man kan dra nytta av varandra 
när orken och den sociala samvaron börjar 
sina, men är för ung för äldreboenden 
(SABO 2018). Det finns några exempel 
på byggemenskaper för personer i 
olika åldrar med, ett lyckat sådant är 
Understenshöjden, en ekoby bestående 
av 44 bostäder i Björkhagen, Stockholm. 
Alla bostäder är självförsörjande medan 
man kollektivt tar hand om bland annat 
det gemensamma uthuset, lekmiljöer 
och avfall. Projektet innebar att de 
boende inte bara kunde påverka vem 
man bodde med, utan också allt från 
materialval till takhöjder utan att behöva 
skaffa egen tomt och fristående villa. 
(Understenshöjden 2014)

Byggemenskaper har visat sig vara ett bra 
recept på hur man skapar gemenskap
mellan brukare. De boende lär 
känna varandra i planerings- och 
skapandeprocessen. De får en större 
känsla av inflytande och tillhörande, vilket 
gör att de är mer benägen att använda 
och vårda husen bättre. Det är dock inte 
för alla eftersom det i dagsläget innebär 
hårt jobb, driv och kunskap 

i
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inom byggprocessen samt tålamod 
för en lång väntan, något som gör att 
många hoppar av längs vägen. Samtidigt 
gör det moderna samhällets snabba 
föränderlighet och ombytliga anda att 
färre är beredda att göra åtagandet 
och investera den tid som innebär att 
planera och uppföra ett hus, än mindre 
att låsa sig till att bo kvar flertalet år. 
Synen på bostaden skiftar från att vara 
en långsiktig investering till en produkt 
som uppfyller våra tillfälliga krav. Den 
digitala världen vi lever i med snabba 
influenser och ständiga uppdateringar 
om nya sätt att leva eller bo, gör oss mer 
benägna att testa på nya livsstilar, resa, 
byta jobb och boende. Därav är det svårt 
för samhällsbyggnaden att hålla samma 
tempo när det kommer till samtida 
boendelösningar. (IQ Samhällsbyggnad 
2017)
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3.4   Generationsöverskridande  
        boende
 
I Danmark väljer Aarhus kommun att 
fokusera på att sammanföra olika åldrar 
under ett och samma tak; det så kallade 
Generationernes hus. Ytan kommer 
att fördelas mellan familjebostäder, 
studentlägenheter, seniorboende, 
äldreboende och LSS-boende. 
Förhoppningen är att höja livsglädjen 
för samtliga där alla kan känna att dem 
har något att bidra med. Tjänster och 
gentjänster ska få huset att gå runt, 
där studenter till exempel kan assistera 
funktionsnedsatta och pensionärer kan 
passa barn. Genom att möta personer i 
olika åldrar och med olika livssituationer 
hoppas man kunna skänka nya perspektiv 
åt de boende och minska fördomar om 
äldre. (Aarhus kommun 2016)
 
Ett annat exempel är Humanitas i 
Nederländerna där det bor studenter 
på varje våning i äldreboendet. Dessa 
är fria från hyra så länge de tar sig an att 
assistera dem boende 30 timmar/månad. 
Uppgifterna innebär allt från att ta en 
cykeltur tillsammans på husets anpassade 
parcykel, till att servera måltiderna. Under 
övrig tid skänker dem unga trygghet bara 
genom att finnas till hands i byggnaden 
och ledningen ser positiva effekter även i 
det sociala då gamla och unga tar sig tid 
att prata även utanför anordnade tider. 
(Humanitas 2018)

3.5  Elastiska hem 

Kod Arkitekter har tagit fram ett nytt 
boendekoncept, Elastiska hem, där 
hemmen anpassar sig efter de boendes 
livssituation istället för tvärtom. Modellen 
bygger på att boendekostnaden varierar 
beroende på hur mycket du bidrar med 
och hur mycket du behöver. I den elastiska 
livsstilen finns en positiv syn på att dela 
med andra: Ytor, utrustning och tid. Att 

dela på yta har vi sett i många exempel 
på kollektiv- och gemenskapsboende, 
de boende kan dela på allt från kök och 
vardagsrum till en arbetsplats och extra 
sovrum. Utrustning går enkelt att dela 
på via ett digitaliserat system och ett 
återbruksrum där de boende kan ställa 
saker de inte längre behöver. Att dela 
med sig av sin tid om du har är också ett 
sätt att öka gemenskap och grannskap, 
föräldrar kan hämta och lämna varannan 
gång, någon kan hålla i ett träningspass 
för andra boende osv. Ambitionen är 
att tackla utmaningar i samhället som 
beror på hur vi bor: Fysisk- och psykisk 
ohälsa, segregation och ohållbar livsstil, 
samt fungera hållbart för individen, 
bostadsbolaget och samhället. (Kod 
Arkitekter 2018)

Både Generationernes hus och en stor 
del av Elastiska hem’s koncept består av 
idéer som är mjuka värden. Precis som i 
kollektivhus får dessa liten påverkan från 
den fysiskt byggda miljön. Vi anser ändå 
att de är användbara och att det är viktigt 
att designa för att möjliggöra för ideérna 
att kunna uppfyllas. 
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Elastiska hem  
(Kod Arkitekter, u.å) 
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4.  Boendekoncept - Nabo
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4.1  Mentalt välmående & social  
       hållbarhet 
Vårt mål är att utforma ett flerbostadshus 
där vi i gestaltningen kan främja social 
kontakt grannar emellan, utan att binda 
upp dem till förpliktelser. Vi vill ha med 
Kod:s tänk om elasticitet i boendet i vårt 
projekt, samtidigt som vi med arkitekturen 
vill skapa förutsättningar för spontan 
interaktion. Med arkitekturens hjälp vill 
vi få grannar att träffas och lära känna 
varandra för att motverka isolering och 
psykisk ohälsa till följd av ensamhet. Vi 
avser att lägga mindre fokus på fysiskt 
kapital och mer fokus på socialt kapital 
genom att fokusera på mötesplatser, 
rummet mittemellan det privata och det 

offentliga. 

4.2  Ekonomisk hållbarhet för de                      
       boende
Vi vill underlätta en hållbar ekonomi för de 
boende, därför blir bostadsytan mindre 
än normen till förmån för gemensamma 
utrymmen. Fokus kretsar alltså kring 
delandeekonomi där social hållbarhet blir 
en positiv och önskvärd påföljd. Grannar 
kommer i kontakt med varandra när 
saker lånas, lämnas tillbaka och delas. 
Gemensamma utomhusmiljöer görs 
attraktiva och lättillgängliga för att öka 
sannolikheten för att de utnyttjas.

4.3  En variation av         
       boendekonstellationer

Vanligt förekommande i de exempel vi har 
studerat är att de vänder sig främst till en 
åldersgrupp, där tror vi att man går minste 
om sociala och ekonomiska vinster. Vårt 
fokus kretsar därför kring att skapa en mix 
av åldersgrupper för att kunna möjliggöra 
umgänge över generationsgränserna. 
Unga vuxna/medelålders kan ha 
högre hyra i utbyte mot tjänster såsom 
barnpassning, matlagning etc. för att 
spara tid. Pensionärer och studenter 
som har tid men inte pengar kan utföra 
tjänster i utbyte mot lägre hyra. Vi ser 
därför en del av lösningen i att skapa 
varierade bostäder och utrymmen som 
uppfyller olika människors krav för en 
större valmöjlighet i olika stadier av livet. 
Att utgå från en norm, kärnfamiljen, ger 
inte en rättvis fördelning gentemot alla 
de olika boendekonstellationer vi anser 
finns idag. Lösningen är varken universella 
boenden som är flexibla i all oändlighet 
- där kommer ingen känna sig hemma - 
eller allt för specifika boendelösningar 
för specifika personer - där behövs 
engagemanget och insatsen av den 
specifika personen.
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5.  Referensprojekt
 





34

Ett av de nyare kollektivhusen i landet är Sofielunds Kollektivhus i 
Malmö, uppfört 2014 av KiM (kollektivhus i Malmö) och ritat av Kanozi 
Arkitekter. Här gjorde vi i februari ett studiebesök och intervjuade 
en av de boende sedan starten, Frida Jorup. Hon berättade vid vårt 
besök att alla lägenheter är fullt utrustade med eget kök, men de 
boende avstår från mellan 6-10% av sin lägenhetsyta i utbyte mot 
gemensamma lokaler. Speciellt för huset är dess balkonger och 
entréer vilka alla är förlagda in mot gården i det L-formade huset. 
Det består av loftgångar som på vissa ställen breddas för att bilda 
balkonger. Dessa är inte någons privata utan allas gemensamma. På 
smala ställen finns det möjlighet att ställa ut en privat stol eller två 
och på bredare ställen finns det plats för långbord för grannar att 
dela på. 

5.1  Sofielunds Kollektivhus

Sofielunds kollektivhus  
(Kollektivhus NU, 2017)
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Sofielunds kollektivhus  
(Lukac, u.å.)
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I Spangen, Rotterdam, uppfördes år 1922 Justus van Effen-komplexet,
ritat av Michiel Brinkman. Det består av två kvarter med bostadshus
där alla entréer är riktade inåt gårdarna. Husen är byggda i 4 våningar,
där de övre etage-lägenheterna nås via en loftgång. Fri från trafik, 
men bredare än en traditionell loftgång bildar den en livlig gata 
med stor social potential. Denna fungerar som ett komplement 
till de privata balkongerna på över och underliggande våningar 
(Hertzberger 1991, 54).

5.2  Justus van Effen-komplexet

Justus van Effen-komplexet  
(Woonstad Rotterdam, u.å.)
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Justus van Effen-komplexet  
(Woonstad Rotterdam, u.å.)
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I ålderdomshemmet De Drie Hoven i Amsterdam, byggt 1974 och 
ritat av Herman Hertzberger, finns det ett mellanrum framför allas 
entreér, ett in-between space som arkitekten själv kallade det. Två 
entreér samsas om en nisch där privata möbler kan placeras, trots att 
ytan inte är någons privata. Å ena sidan tillhör utrymmet bostäderna 
men å andra sidan tillhör det passagen (Hertzberger 1991, 40). 
Hertzberger själv beskriver det enligt följande: 

“Conditions for privacy and conditions for maintaining social 
contact with others are equally necessary. Entrance, porches and 
many other forms of in-between spaces provide an opportunity for 
‘accomodation’ between adjoining worlds” 
(Hertzberger 1991, 35).

5.3  De Drie Hoven 

De Drie Hoven  
(Hertzberger 1991, 40)
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De Drie Hoven, plan  
(Hertzberger 1991, 40)
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I Vallastaden, Linköping, har HSB uppfört radhus som stod färdiga 
2017 inför expot under hösten. Även här gjorde vi ett studiebesök 
för att leta inspiration och lösningar på framtida boenden. HSBs 
radhus har altaner på entrésidan som kan glasas in om den boende 
vill det (HSB broschyr u.å.). Det skapar ett mellanrum, ett rum som 
ger en hint hur den privata sfären innanför väggarna ser ut och den 
förbipasserande grannen och den boende ser varandra. Vi kunde 
jämföra två av radhusen där den ena grannen hade valt att glasa in 
medan den andra behållt altanen som den ursprungligen var. Här såg 
vi en tydlig skillnad i hur ombonat och hemtrevligt man som besökare 
uppfattade husen, familjen med inglasad altan gav en större glimt av 
hur deras liv därinne pågick i jämförelse med grannarna. 

5.4  HSB Vallastaden

HSB radhus
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6.  Plats
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När vi startade med projektet hade vi 
ingen given plats för vårt projekt. Det 
vi däremot visste var att vi ville rita ett 
flerbostadshus i en urban kontext som vi 
båda känner till, därför siktade vi tidigt 
in oss på Lund. Här har vi båda bott 
och studerat under en tid och har en 
uppfattning om var de centrala delarna är 
belägna, i vilka områden staden kommer 
växa i framtiden och var det kan komma 
att behövas fler bostäder. Med siktet 
inställt på Lund började vi leta efter lediga 
tomter som står inför förtätning och 
nybyggnation. 

Vi har båda under tidigare kurser 
kommit i kontakt med området kring 
Margretedal och Hardebergaspåret strax 
söder om stadskärnan och funderade 
på om det kunde vara en lämplig plats 
för vårt projekt. Vi begav oss då ut på en 
vandring med start vid Botulfsplatsen och 
Hardebergaspåret vid Margretedal och 
Stenkrossen som mål för att se området 
och dess förhållande till stadskärnan. 
Efter vandringen och ytterligare 
efterforskningar om kvarteren Stenkrossen 
och Råbykungen kom vi fram till att denna 
plats har alla kriterier vi var ute efter.

6.1 Val av plats
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Kvarteren Stenkrossen och Råbykungen 
ligger i nära anslutning till den 
tätbebyggda staden och området 
är unikt för Lund då det erbjuder 
både mycket grönska och närhet till 
centrum. I kvarteren och närmast 
runt omkring finns idag mycket 
daglig verksamhet i olika former: 
Förskolan Arken, idrottsverksamheten 
EOS-hallen, kulturverksamheten 
Stenkrossen, Smålands nation, ett flertal 
studentboenden, kyrkoförsamlingen Sankt 
Laurentii, småbutiker och
kontor samt det välanvända gång- och 
cykelstråket Hardebergaspåret.

Runt kvarteren finns många uppvuxna 
rader av lövträd och har gott om 
vegetation längs med Hardebergaspåret 
som ligger på gränsen mellan de 
två kvarteren. (Lunds kommun 
planbeskrivning 2018, 18) 

Området har ett fördelaktigt läge i 
staden för resor till fots, på cykel eller 
genom kollektivtrafik och biltrafik är 
mest koncentrerad i sydöst längs med 
Arkivgatan och Södra Vägen. (Lunds 
kommun planbeskrivning 2018, 48) 

6.2 Platsen idag
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STENKROSSEN
HARDEBERGASPÅRET

EOS-HALLEN

FÖRSKOLA

STUDENTBOENDE

STUDENTBOENDE

SMÅLANDS NATION

LAURENTIISTIFTELSEN
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Kvarteret Stenkrossen i Lund har 
omnämnts flitigt under senare år på 
grund av de tidigare planerna att förnya 
området och riva industribyggnaden 
som idag huserar kulturverksamheten 
Stenkrossen. Platsen har sedan början av 
1900-talet använts för Lunds stads upplag 
av grus och gatsten och 1963 uppfördes 
verkstadsbyggnaden efter ritningar av 
Bernt Nyberg och Karl Koistinen. Den 
ursprungliga industriverksamheten pågick 
här fram till 1983 då kommunen tog över 
lokalerna och sedan några år tillbaka 
bedrivs kultur- och inkubatorverksamhet 
i verkstadsbyggnaden. (Lunds kommun 
planbeskrivning 2018, 10)

 

Vi har valt att arbeta med en tomt i 
kvarteret Stenkrossen som är belägen 
längst norrut. På platsen stod tidigare 
ett flertal paviljonger som fram till 2008 
användes av förskolan Arken. Idag är 
paviljongerna rivna och ersatta med nya 
tillfälliga lokaler i kvarterets nordöstra 
hörn (Lunds kommun planbeskrivning 
2018, 10), men förskolans utemiljöer står 
fortfarande kvar och skvallrar om vad som 
tidigare funnits här. Valet av tomten har 
präglats av vår strävan att arbeta med ett 
område som idag står inför en förändring, 
som lämpar sig för bostäder och som 
ligger i en urban kontext. Platsen känns 
lummig och fridfull, är omgärdad av 
låga bostadshus och passeras av många 
gående och cyklister. 

6.3 Platsens historia & karaktär
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Det finns en ny detaljplan över kvarteren Stenkrossen och 
Råbykungen som Lunds kommun har haft ute på samråd och som i 
skrivande stund bearbetas inför granskning. Den nya detaljplanen 
föreslår nya bostäder, fortsatt kulturverksamhet i Stenkrossen, förskola 
med gård, möjlighet till centrumlokaler, fortsatt idrottsverksamhet i 
EOS-hallen, nytt torgrum med multisportyta samt säkerställande av 
Hardebergaspårets funktion som gång- och cykelstråk. 
(Lunds kommun planbestämmelser och -karta 2018)

6.4 Kvarteren Stenkrossen & Råbykungen
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Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i plan 1.

GRÄNSER

Användning av kvartersmark

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

PLANBESTÄMMELSER

Egenskapsgräns

Användningsgräns

BC 
1

Idrottsändamål.

Idrottsändamål och centrumverksamhet.

Bostäder och skola. I plan 1 och 2 i huvudsak skola.SB

Kulturverksamhet och bostäder. Kulturverksamhet ska
finnas i bottenvåning mot torg.

Kulturverksamhet, skola och bostäder.R1SB

Skola och kulturverksamhet.

SCB

SR1

Användning av allmänna platser

TORG

GATA

GC-VÄG

Gång- och cykeltrafik. Enstaka fordonstrafik tillåten.

Idrottsändamål och bostäder. Huvudsakligen
idrottsändamål i bottenvåningen.

Skola, centrumverksamhet och bostäder.

PARK

Gång- och cykeltrafik. Enstaka fordonstrafik tillåten.

Torg.

Trafik mellan områden.

Detaljplanegräns

R2

R2B

R2C

R1B

Användningsgräns med utfartsförbud

Detaljplanegräns med utfartsförbud

Lunds kommun
Stadsbyggnadskontoret

Granskningshandling
Antagandehandling

Laga kraft

tiden går ut
Genomförande-

Samrådshandling

Upprättad

Antagen av
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Henrik Nilsson

planarkitekt
Henrik Nilsson

planchef
Ole Kasimir

i Lund, Lunds kommun
Råbykungen och Stenkrossen
Detaljplan för kvarteren

Utökat förfarande

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Fastighetsredovisningen aktuell 2018-01-09

Stadsingenjör
Jonas Andréasson

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD 2018-01-09

registrerad gemensamhetsanläggning

samma fastighet på ömse sidor om linjen

registrerad samfällighet

skärmtak resp trappa
byggnad karterad efter takkanten
byggnad karterad efter huslivet

servitut

registernummer på tomt

traktgräns
traktgräns

nummer för fastighet

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

traktnamn med register-
fastighetsgräns med gränspunkt
kvartersgräns
områdesgräns
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nummer för fastighet

Höjdsystem: RH 2000

XIII

XI

II

V

IV

VI

IV

VI

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
IV

IV

V

V

IV

VI
VI

III-VI

Förskolegård

Största taklutning i grader mot gata.

Egenskapsbestämmelser för utformning av kvartersmark

Största totala byggnadsarea i kvadratmeter för
huvudbyggnader. På marken får komplementbyggnader
placeras.

Högsta byggnadshöjd i meter för komplementbyggnader.

 
1

e 
1 1000

entré 
2

entré4

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger, burspråk
och skärmtak får skjuta ut över mark.

På marken får endast komplementbyggnader placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark. Murar och
dylikt får uppföras.

Entré ska finnas mot platsbildning.

Högsta antal våningar.

Entré ska finnas mot gata. Bostadsentréerna ska vara
genomgående.

entré 
1

Högsta byggnadshöjd i meter mot gata.

IV

2

plantering Gatuplantering ska finnas.

idrottsplan

Centrumverksamhet och bostäder. I bottenvåningen
huvudsakligen centrumverksamhet.

CB

Teknisk anläggning.

Antal våningar, alla ska vara representerade.III-VI

Entré ska finnas mot både  allmän plats och Arkivgatan.

Entré ska finnas mot allmän plats. Bostadsentréerna ska
vara genomgående.

entré3

Högsta totalhöjd i meter

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark

E

Idrottsplan ska finnas.

e2 500 Största totala byggnadsarea i kvadratmeter per
våningsplan för våning III-XII.

k

Byggnaden får inte rivas.r

f 
1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

f2

u

Utökad lovplikt gäller för trädfällning. Nedtaget träd ska
ersättas med ett nytt.

n

Underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag
ska uppföras ovan underjordiskt garage.

De karaktärsdrag och värden som angivits vid fasadfotona
för respektive byggnad ska tas tillvara vid renovering,
underhåll m. m. av befintlig byggnad.

v1 Största tillåtna djupmått för ny bostadsbebyggelse är 13
meter. Utskjutande byggnadsdelar mot gård är tillåtet.

Passage som möjliggör transporttrafik ska anordnas i
markplan med en minsta fri höjd av 4,2 meter.

v2

Entré ska finnas mot både gata och allmän plats.

m I de lägen där bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent
ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad
större än 35 kvm ha tillgång till en sida med bullernivåer
som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mindre
lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65
dBA ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

Underjordiskt garage får uppföras.

entré5

g

v3 Marken får inte förses med ny byggnad. Skärmtak får
skjuta ut över mark.

v4 Takvåning får uppföras på 60 procent av översta
våningens byggnadsyta utan att inverka på beräkningen av
våningsantalet.

p Nya byggnader ska placeras med fasader huvudsakligen i
linje med markerad egenskapsgräns eller
användningsgräns mot gata och torg.

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner
laga kraft.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked för uppförande av nya
byggnader eller ianspråktagande av befintliga byggnader för nytt ändamål ges.

avvägd höjd

kantsten med rännstensbrunn

teleledning i mark (ung läge) tillika ledningsrätt

belysningsstolpe resp brunn
träd
rutnätspunkt

höjdkurvor

slänt

staket med grind

järnvägsspår
väg, gångväg

skärmtak resp trappa
byggnad karterad efter takkanten

transformatorbyggnad
stödmur
häck resp mur

k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.

Fasad: Puts i ljus kulör.
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Bild 1 - Garage och lagerbyggnad från 1924

Bild 3 - F.d. Petroleumlagrets kontor 1911

k - karaktärsdrag och värden som ska tas
tillvara vid renovering, underhåll m. m. av
befintlig byggnad.

Fasad: Blåmålade betongelement mot
gata. Smal stående träpanel mot gård.
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bitvis kraftigt utskjutande takfot.
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Bild 4 -  Verkstadsbyggnad från 1963

Bild 2 - Kontorsbyggnad från 1915
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7.  Gestaltning
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Som en första undersökning av hur 
vi skulle kunna ta oss an tomten vi 
valt började vi jämföra existerande 
flerbostadsområden i Lund och 
hitta ett sätt som passar med vårt 
boendekoncept. Vi valde kvarteren 
Repslagaren, Harlösabanan och Bommen 
- bostadsområden byggda med lamellhus, 
höga punkthus och lägre kvartershus. 

Vi tog reda på ungefär hur många som 
bor i områdena, hur många som arbetar 
där och vilket exploateringstal (e = 
BTA/avgränsad mark) områdena får. Vi 
jämförde med kommunens förslag och 
insåg att det går att bygga minst lika tätt 
som den nya detaljplanen föreslår även 
om man bygger enligt principen som vi 
ser i kvarteret Bommen. 

Här beslutade vi oss för att vi ville försöka 
oss på en stadsmässig kvartersstruktur 
istället för lamell- eller punkthus. 

Vid nästa undersökning hittade vi olika 
stadskvarter i Lund som vi tyckte kändes 
väl utformade, plockade ut dessa kvarter 
och placerade på vår tomt för att se 
platsens verkliga storlek och potential. 
Här fick kvarteren Sigrid, Bommen 
och korsningen vid Adelgatan / Lilla 
Tomegatan agera testobjekt och vi 
undersökte hur en kvartersstruktur på vår 
tomt skulle kunna se ut om man byggde i 
samma täthet och skala. 

Kv. Repslagaren
149 boende
15 företag
e : 1,42

Kv. Harlösabanan
208 boende
13 företag
e : 2,26

Kv. Stenkrossen kommunens förslag
149 boende
? företag
e : 1,02

Kv. Bommen
96 boende
10 företag
e : 0,96

7.1 Kvartersstrukturer
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Kv. Sigrid

Kv. Bommen

Korsningen
Adelgatan - Lilla tomegatan
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Stockbridge Colonies var en av de första bostadsområdena av sitt 
slag som byggdes i Edinburgh i mitten på 1800-talet. Bostadstypen 
byggdes i form av radhuslängor och var experimentell såvida att 
varannan gata har ingång i entréplan och varannan gata har ingång 
via en utvändig trappa upp till våning två. På så vis är ingen sida av 
husen en baksida, utan alla är lika mycket entré som trädgård. (Pipes 
2014)

7.2.1 Inspiration - Stockbridge Colonies

Stockbridge Colonies
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Stockbridge Colonies
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Traditionella japanska gränder utgör smala gångvägar, så kallade roji,  
om leder fram till bostadsentreér. Undangömda, tvärgående från de 
större och livligare stadsgatorna skapar dem en inre, lugnare värld. 
De fungerar som en social katalysator där barn kan leka skyddade 
från trafik och densiteten gör att de boende stannar upp och pratar 
med varandra. Hem, arbete och affärer ligger inte långt ifrån varandra 
vilket gör att vardagen kan levas till fots eller på cykel. Rojin blir en 
semi-offentlig plats som främst delas med sin grannar vilket gör att 
många känner sig bekväma med att placera ut sina möbler och växter 
vid entrén. (Hildner 2013, 15-21)

7.2.2 Inspiration - Roji

Roji  
(Pinterest, u.å)
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Ajiki Roji  
(Bura-Bura Kyoto, 2014)
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Med referenserna och kvartersstrukturerna 
som underlag tog vi avstamp i 
gestaltningen mot en relativt låg och 
tät bebyggelse. Avsikten var att skapa 
ett intimt bostadskvarter med goda 
möjligheter att träffa och se sina grannar. 
Med koncepten för Roji och Stockbridge 
Colonies som inspiration skapade vi 
radhuslängor i 2,5 plan, med ett högre hus 
intill Gylleholmgatan som bildar porten 
in till området. Verksamhetslokalerna i 
dess bottenplan är tilltänkta för att göra 
Gylleholmsgatan till en stadsmässig gata 
då Lunds stadskärna växer. Huset är i 
övrigt inte designat i detalj av oss, utan 
fokus ligger vid radhusen. 

Valet att inte gestalta ett traditionsenligt 
flerbostadshus grundar sig dels i idén 
om att den mänskliga skalan är viktig för 
att möjliggöra kontakt mellan människor. 
Vi anser att kontakten kan upprätthållas 
med upp till en vånings mellanrum, vilket 
är anledningen till att vi ansåg att alla 
inte behöver ha en entré i gatunivå, utan 
att vissa kan bo en våning upp. Härifrån 
har de boende uppsikt över vad som 
händer på gatan nedanför och kan från 
sina balkonger och entréuppgångar utan 
problem hälsa på någon nedanför. 

Bostadstypen skapar dessutom en 
önskvärd variation mellan att bo på 
markplan och i loftplan, något som 
saknas i våningar i mellanskiktet av 
flerbostadshus. På markplanet kan de 
boende gynnas av fördelen att ha direkt 
kontakt med utomhusmiljön, medan de 
i loftlägenheter får vinsten i form av en 
takterrass. 

7.4 Designkoncept
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Innergård

Bostäder

Offentlig gata Gågata

Semi-privat

Gemensamt

Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²
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För att skapa önskvärda sociala kvaliteter 
i området har vi kombinerat några av de 
lärdomar om  magneter som vi fann i 
förundersökningen. Istället för att skapa 
ett flerbostadshus med typiska invändiga 
korridorer som endast har syftet att leda 
de boende mellan sin egen solida dörr 
och hissen, erbjuder gatan ett extra 
rum för möten grannar emellan. Den 
fungerar som en tröskel till staden, ett 
mellansteg mellan den privata bostaden 
och det helt offentliga, precis som i rojin. 
Den erbjuder en plats fri från trafik där 
barnen kan leka och en lugn plats att 
sitta på. Bostadsområdet är inte stängt 
på något vis, men skalan och intimiteten 
av portarna och gatan skapar subtila 
barriärer som gör att det inte är självklart 
att träda in om man inte tillhör eller är vän 
till dem boende. 

Vattenhålet

Bostäder

Gylleholmsgatan Gatan

Semi-privat

Privat

Gemensamt Konstruktion /
Bärande struktur

Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²

7.4.1 Gatan

T.V. 
Illustrationsbild som visar gatan. 
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7.4.2 Sektion A:A
1:250 
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7.4.3 Områdesplan
1:500 

A 



A 

B

B
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7.4.4 Sektion B:B
1:250 
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Att vända entréer mot varandra är en 
annan strategi för att öka den sociala 
interaktionen. Genom att vända varannan 
entré åt ena gatan och varannan entré åt 
andra gatan, likt Stockbridge Collonies, 
uppstår ingen baksida utan alla får 
grannar tvärs över gatan. De som bor på 
våning två når även dessa trappan till sin 
entré från ena gatan och har själva dörren 
vänd mot nästa. Alla bostäder får genom 
strategin uteplatser åt två väderstreck, 
morgonsol på ena sidan huset och 
kvällssol på andra. 

Husens bärande struktur består 
av tegelväggar som i grunden gör 
bostäderna 9 meter djupa. Mellan 
dessa och gatan skapas en buffertzon 
där avsikten är att de boende t.ex kan 
vara med i byggprocessen och utforma 
burspråk eller lägga till glasade uterum 
etc. Det skapar nischer intill fasaderna 
avsedda för de boende att möblera. 
Det uppstår vad Herzberger kallar in-
between-spaces (Hertzberger 1991, 35), 
platser som inte uttryckligen är någons 
privata, men ändå kan behandlas så. Det 
skapar utrymmen som ger karaktär och 
personlighet till området.

Vattenhålet

Bostäder

Gylleholmsgatan Gatan

Semi-privat

Privat

Gemensamt Konstruktion /
Bärande struktur

Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²

7.4.5 Entréer på varannan sida

T.V. 
Illustrationsbild som visar 
entréer och uteplatser. 
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Fragment 1
Sektion
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Fragment 1
Bottenplan 1:100
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Storleken på lägenheterna är något 
mindre än normen. En vinning av det är 
att kunna skapa ekonomiska bostäder för 
de boende. En välformad planlösning kan 
minska behovet av kvadratmeter samtidigt 
som vi förespråkar ett minskat fokus på 
ett materiella tillgångar. Förhoppningen 
är en minskad yta och förrådsutrymme 
ger drivkraft åt en delande-ekonomi för 
området. Avsikten är även att det ska 
bidra till att gemensamma ytor används 
mer. Innergårdarna i norr som liknas vid 
rojins vattenhål, där man förr samlades 
för att hämta vatten, får symbolisera 
områdets mötespunkt med gemensamma 
långbord och grillmöjligheter. Genom 
portarna utifrån Gylleholmsgatan är dessa 
det första förbipasserande skymtar. Det 
ger en glimt av livet innanför. 

7.4.6 Vattenhålet

T.V. 
Illustrationsbild som visar vattenhålet. 
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Fragment 2
Sektion
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Fragment 2
Bottenplan 1:100
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På tomtens östra sida finns ett växthus, 
som även fungerar som en biergarten 
med långbord för att förlänga säsongen 
på vår och höst. Utanför finns både 
trädgårdsland att odla i och pallkragar 
i varierande höjder så att både de allra 
yngsta och äldsta kan vara delaktiga utan 
problem. 

Parkrummet i söder, den så kallade 
trädgården skapar en lummig oas 
i kontrast till den stenlagda gatan. 
Här bevaras karaktären från tiden då 
dagiset låg på platsen, med buskar, 
stora ekar och små kullar. Utanför 
muren passerar Hardebergaspåret, där 
cyklister och gående bjuds in genom 
dem krökta murarna. Här samsas boende 
och utomstående på gräsmattorna 
och stigarna där nivåskillnaden och 
åsnetrappan upp från parken drar en mild 
gräns för hur besökare rör sig.

7.4.7 Trädgården

T.V. 
Elevation som visar trädgården och 
förhållandet till Hardebergaspåret. 
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Fragment 3
Sektion
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Fragment 3
Bottenplan 1:100
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Stjärnfamiljen Tillfälliga svensken

Den nyseparerade

Minikollektivet

Studenten

Egenföretagaren

Ensamstående föräldern Pensionären

Den lilla familjenÅldringen
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Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²

Vattenhålet

Bostäder

Gylleholmsgatan Gatan

Semi-privat

Privat

Gemensamt Konstruktion /
Bärande struktur

Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²

Vattenhålet

Bostäder

Gylleholmsgatan Gatan

Semi-privat

Privat

Gemensamt Konstruktion /
Bärande struktur

Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²

Vattenhålet

Bostäder

Gylleholmsgatan Gatan

Semi-privat

Privat

Gemensamt Konstruktion /
Bärande struktur

Verksamhetslokaler
3 rok 
~55 m²

6 rok
~110 m2 

1 rok
~30 m²

2 rok + loft
~65 m²

1 rok + loft 
~35 m²

För att uppnå en önskvärd mix av 
boendetyper i gestaltningen tog vi fram 
exempelgrupper där vi anser att det finns 
ett behov idag. Dessa konstellationer 
utgick vi ifrån när vi ritade områdets 
lägenheter. De fungerade främst som 
inspiration för att uppnå den variation 
av grupper och åldrar i området som vi 
strävar efter. 
 
Stjärnfamiljen - Den lite större familjen 
med många barn, extra-barn eller 
varannan-vecka-barn, som vill ha 
fördelarna med villan men utan att behöva 
flytta ut från stan eller nackdelarna med 
skötsel.  
Behov: Många sovrum. ~110m²

Tillfälliga svensken - En person eller ett 
par som arbetar eller studerar under 
en begränsad period. De behöver en 
språngbräda in i samhället och en kick-
start med sociala kontakter.  
Behov: Ett boende utan en större 
investering eller yta att möblera. ~30m²

Student/Nyseparerad/Singel - 1:or till 
rimligt pris för ensamhushållet, utan att 
behöva ge upp standarden av den större 
bostaden exempelvis genom att behöva 
gå ner till kokvrå.  
Behov: Platser för möten för att förhindra 
isolering. ~35m²
 

Egenföretagaren - Tid och energi går till 
företaget och denne frågar kanske efter 
tjänster som matlagning, tvätt, klädpool, 
bilpool osv.  
Behov: Arbetsplats i lägenheten eller i 
närliggande kontorslokal. ~35m²

Minikollektivet - Vänner som bor ihop. 
Behov: Många sovrum. ~110m²
 
Ensamstående föräldern - En person med 
barn varannan vecka som behöver billigt 
boende med smart planlösning  
Behov: Egna rum till barnen är viktigare 
än att föräldern har stort dubbelsovrum. 
~65m²

Pensionären - En person/personer med 
mycket tid över. Vill möjligtvis bidra med 
hjälp som barnpassning eller matlagning 
åt stressade unga vuxna.  
Behov: Lägenhet att kunna åldras 
i. Platser för möten för att förhindra 
isolering. ~55m²
 
Åldringen - Äldre personer som inte vill 
flytta ifrån sin hemmiljö, men har svårt att 
ta hand om en större bostad.  
Behov: Boende i markplan. ~30m²

Den lilla familjen - Unga föräldrar som 
nyligen har bildat familj och inte har råd 
eller en önskan om att skaffa hus.  
Behov: Trygg lekmiljö. ~55m²

7.5 Boendekonstellationer
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Fragment 4
Sektion

2 rok + loft, ~65 m2

3 rok, ~55 m2
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Fragment 4
Övre plan 1:100

2 rok + loft, ~65 m2
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Fragment 5
Sektion

1 rok + loft, ~35 m2

1 rok, ~30 m2
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Fragment 5
Övre plan 1:100

1 rok + loft, ~35 m2
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Fragment 6
Sektion

6 rok, ~110 m2
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Fragment 6
Övre plan 1:100
6 rok, ~110 m2
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Tidigare i vår undersökning använde 
vi oss av begreppet exploateringstal, 
vilket definieras som kvoten mellan den 
bebyggda ytan * antalet våningsplan och 
områdets area. Då detta mått på täthet 
inte tar hänsyn till hur många som kan 
bo i området, utan enbart hur mycket yta 
som bebyggs, ville vi även hitta ett sätt att 
påvisa hur befolkningstätt vårt förslag blir. 

För att kunna jämföra vårt förslag 
med andra kvartersstrukturer i Lund 
samt kommunens förslag och se den 
faktiska påverkan vi gör på platsen, 
har vi istället använt oss av begreppet 
befolkningstäthet. Definitionen av 
befolknignstäthet är kvoten mellan 
områdets invånare och områdets area, 
utslaget per km2. 

Som man kan se i tabellen till höger får 
vårt förslag ett exploateringstal som är 
mycket nära kommunens förslag i den nya 
detaljplanen, medan kv. Harlösabanan 
med sina höga punkthus får mer än 
dubbelt så stort exploateringstal. Tittar 
man istället på befolkningstätheten 
kan man se att vårt förslag lyckas skapa 
boende för nästa lika många personer per 
km2 som de höga punkthusen. 

Befolkningstätheten är därmed ett 
sätt att påvisa att vårt förslag kan vara 
ett gott alternativ till den tilltänkta nya 
bebyggelsen på kv. Stenkrossen då vi 
skapar boende för många utan att göra 
avkall på social kontakt och gemenskap 
mellan de boende. 

7.6 Befolkningstäthet
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Nabo

Kv Stenkrossen 
(enligt detaljplan) 

Kv Bommen
(Lägre kvartershus)

Kv Repslagaren
(Lamellhus)

1,42 21600

0,96 14000

2,26 30100

1,02 21600

1,09 29000

Kv Harlösabanan
(Punkthus)

Kvartersstruktur:
Exploateringstal:
(BTA/avgränsad 

markyta)

Befolkningstäthet:
(Invånare/km²)
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8.  Efterord
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Grunden till projektet Nabo har varit 
att identifiera och implementera sätt 
att genom arkitekturen få grannar att 
träffas i deras byggda hemmiljö. Vi 
anser att den röda tråden har följts 
från start till slut. Det betyder dock 
inte att projektet kan ses som färdigt. 
Vårt fokus låg mycket vid gatumiljön 
som en social katalysator och en 
vidare bearbetning skulle kunna ge 
området gynnsamma gemensamma 
lokaler även inomhus. 

Vidare ser vi inte vårt projekt som 
enbart något avsett för just den här 
tomten, utan projektet skulle kunna tas 
till nästa nivå genom att studera själva 
konceptet mer allmänt för att kunna 
användas på fler platser. Framförallt 
behövs bearbetning i områdets yttre 
gräns, där avslut med murar, gathus 
och park skulle kunna utvärderas mer. 
Vad gäller vår egen prestation ser vi i 
efterhand att byggnadernas utseende 
kom snabbt till och vi önskar att vi 
kunde lagt mer tid på form, detaljer 
och material för att vässa arkitekturen. 

Överlag är vi nöjda med hur projekt 
Nabo föll ut och vi tror att det 
kan vara ett svar på några av de 
utmaningar vi står inför i framtidens 
bostadsutveckling. Vi hoppas att 
arbetet kan bidra till debatten i 
frågor om kvalitativ utomhusmiljö, 
utformning av detaljplaner, normer 
för lägenhetsytor och självklart sociala 
värden framför vinstdrivande krafter. 
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