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Detta är en sammanställning av studentprojekt från masterkursen Housing Inventions 2013, på Chalmers tekniska 
högskola, Institutionen för Arkitektur. Kursens inriktning är gestaltning av innovativa bostäder för ett framtida urbant 
boende, där en helhetssyn på hållbarhetsperspektivet är en utgångspunkt för arbetet. 

Studenternas projektarbeten utgör en del av  en undersökande studie med research by design. Studien är kopplad till ett 
doktorandarbete jag bedriver som är en del av forskningsprojektet Positive Footprint Housing, ett projekt i samarbete  
mellan Riksbyggen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Johannebergs Science Park. Forsknings- 
projektet har som mål att utveckla hållbara, kvalitativa bostäder från ett urbant perspektiv. Detta görs via ett fullskaleprojekt, 
bostäder som planeras och byggs på en tomt i Södra Guldheden i Göteborg. Tomten gränsar till Chalmers campusområde 
och utgör i detta sammanhang en möjlighet att tydligt lyfta fram innovativt bostadsbyggande i högskolans närhet.  
Studenterna har arbetat med bostadsprojekt på tomten i Guldheden för att belysa hållbara utvecklingsaspekter i den 
specifika, urbana kontexten. Studentprojekten belyser olika möjligheter att tillvarata tomtens förutsättningar.

I mitt doktorandarbete undersöker jag möjliga samband mellan flexibla bostäder och social hållbarhet. I studenternas 
arbete har därför frågor om flexibla bostäders användning och påverkan på en livssituation varit en central fråga. Andra 
frågor som studerats i projektarbetet har varit bostadens rum utomhus, där en nytänkande utformning kan bidra till att 
erbjuda en större mångfald av bostäder i Guldheden. De nya bostäderna som en del av den befintliga stadsdelen med 
hänsyn till kringboende och omsorg om lokala, gemensamma stadsmiljöer och stråk har också varit en viktig fråga. 

Den här sammanställningen redovisar exempel från studenternas projekt där två av de frågor de arbetat med lyfts fram; 
bostadens gemensamma rum och flexibla bostäder som kan erbjuda möjlighet att bo kvar i bostaden även då livssitua-
tionen förändras. Samtliga studentprojekt är presenterade i sammanställningen. 

Arbetsgruppen i Positive Footprint Housing har tagit del av studentprojekten vid seminarier och kritiktillfällen. Intressanta 
idéer från studenternas projekt breddar på detta sätt inflödet av innovativa idéer i forskningsarbetet med utvecklingen 
av bostäderna i Guldheden. Förhoppningen är att ett bredare perspektiv ska föra vidare kvalitativa och nytänkande idéer 
in i det pågående bostadsprojektet.

Göteborg, Maj 2013
Anna Braide Eriksson
Konstnärlig lektor och PhD student, Chalmers tekniska högskola

Förord
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Bostadens gemensamma rum

Gemensamma rum inom bostadshuset

Gemensamma mötesplatser i bostaden kan vara utrymmen som också utgör praktiska funktioner i vardagen. Man kan 
träffa sina grannar i entren, tvättstugan eller på gården. Sociala band med övriga boende ger förutsättningar för en mer 
levande och trygg boendemiljö. En gemenskap ger också förutsättningar för delaktighet och gemensamt ansvarstagande 
 för närmiljö och människor. Vilka rum och vilka situationer kan agera mötesplatser i en boendemiljö? Hur kan en 
förutsättning för kvalitativa möten bli en del av bostadsmiljön? Hur ser morgondagens gemensamma mötesplatser och 
rum ut i boendemiljön?  

Gemensamma rum i mötet mellan bostadshus och stadsdel

Bostadshuset blir ett nytt tillägg i stadsdelen Guldheden. Det nya bostadshuset kan av de etablerade guldhedsborna  
uppfattas som ett främmande tillskott som inte hör hemma eller som inte är bra i den sedan länge etablerade stadsdelen. 
Hur kan bostadshuset tillföra kvalitativa stadsrum och stärkta stråk som kan bidra till fler möten mellan människorna i 
stadsdelen?

Social hållbarhet omfattar bland annat: Trygghet, sociala sammanhang, kulturell mångfald, tillhörighet, identitet,  
livskvalitet, välmående

Privata och gemensamma 
trädgårdar omger lägenheterna. 
 Uterummens dubbla våning-
shöjd och en tilltagen yta gör 
förslaget till ett intressant försök 
att skapa stadsbostäder med 
både privata och gemensamma 
sociala, gröna rum.

I kommand exempel presenteras  
kommentarer i färgad textruta
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Vy från Dr.Allards gata / De gemensamma trädgårdarna ligger som öar mellan trädtopparna

Situationsplan

Bostadens gemensamma rum
Francios Massini, Andreas Lindahl, Fredrik Asphult

THE SEVEN GOLDEN ISLANDS

Gemensam takträdgård med entre till gemensamma 
rum högst upp i bostadshusen

De gemensamma utvändiga och invändiga 
rummen får ett exklusivt läge i bostadshuset. 
De ligger som en första mötespunkt då du 
går in i bostadshuset. Här passerar många av 
de som bor i huset. Spontana och planerade 
möten kan ske här.
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Plan gemensam invändig yta

Plan gemensam takträdgård

gemensamma rum

Sektion genom gaturum, bostadshus, natur
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Att kunna bo på en plats under en längre tid gör att det finns möjligheter att lära känna sin närmiljö och människor som 
bor i området. Närmiljön kan vara något man knyter an till, för den boende kan detta innebära en trygghet att bo i en 
välkänd miljö. Närmiljön kan också utgöra en del av den egna identiteten. Där man bor använder man också ofta skolor, 
förskolor eller lär känna andra som bor i området. Sociala nätverk kan utvecklas och blir en del av vardagen. Nätverken 
kan betyda mycket för det sociala livet men också för att känna sig trygg och ha en bra boendemiljö. En bostad som kan 
anpassas för olika livssituationer kan betyda en möjlighet att bo kvar även då en förändring inträffar. 

Hushåll som bor under en längre tid är en förutsättning för stabila och trygga boendekvarter. En närmiljö med boende 
som får och kan ta ansvar kan generera engagemang och ansvarsfullhet i såväl den byggda miljön som i den sociala  
gemenskapen. I detta sammanhang är längre boendetid en avgörande faktor. På en urban skala är därför möjligheten att 
bo kvar en viktig del av en hållbar stad.

Social hållbarhet omfattar bland annat: Trygghet, sociala sammanhang, kulturell mångfald, tillhörighet, identitet, livsk-
valitet, välmående

Flexibla bostäder - 
en möjlighet att bo kvar

Privata och gemensamma 
trädgårdar omger lägenheterna. 
 Uterummens dubbla våning-
shöjd och en tilltagen yta gör 
förslaget till ett intressant försök 
att skapa stadsbostäder med 
både privata och gemensamma 
sociala, gröna rum.

I kommand exempel presenteras  
kommentarer i färgad textruta
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Plan C     Plan D    Plan E

Plan A

Plan A: 2021

• 5 Rok, 140 m2 
Föräldrar med 3 barn. Ett större rum är delat.

• 3 Rok, 110 m2 
Mammans föräldrar bor nära familjen så de kan 
hjälpas åt. En av dem jobbar som massör hemifrån.

• 1 Rok, 30 m2 
1 student bor här.

Plan B: 2032

• 4 Rok, 140 m2 
Äldsta barnet flyttar till lägenheten bredvid detta.

• 2 Rok, 76 m2 
En av morföräldrarna dör. Kvar boende önskar ett 
rum mindre.

• 2 Rok, 63 m2 
Studenten har flyttat och äldsta barnet har bor här.

Plan B
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Wet zone, schafts

Orientation

Living spaces

Outdoors

Byggnadsstruktur

67 m2 Två vuxna, jobbar hemifrån

57 m2 Två föräldrar med en tonåring

67 m2 4 studenter bor tillsammans

Normalplan punkthus

Rumstruktur i varje lägenhet
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Arbeta med bostäderna utifrån nyckelbegrepp som privata- och publika rum, kvalitativa inom- och utomhus rum, riktning-axialitet 
och rörelse. Tomten sluttar brant mot öster vilket ger speciella ljusförutsättningar. Studera ljuskvaliteterna i projektet. Lagar och regler 
enligt BBR gäller för utformningen av bostäderna. Utformning enligt BBR är viktig då vi i forskningsprojektet önskar utveckla trovärdiga, 
kvalitativa bostadsidéer som är möjliga att bygga i Sverige idag. För att arbeta med flexibla bostadsstrukturer, där exempelvis zonerade 
planer eller valda rumskonfigurationer är ett mål, ska en bärande struktur som tillåter önskade samband utvecklas som ett första steg. 
Schakt för VVS och annan teknik ska samordnas och vara en del av denna struktur.  

Ni ska presentera två olika lägenheter möblerade i skala 1:50. Dessa ska visa boendesituationen för de två hushållen. Visa också 
bostäderna, med samma hushåll, 10 år senare. Hur har familjesituationen förändrats? Kan bostaden anpassas för den nya situationen? 

Fordon: Bostäderna riktar sig till de som önskar bo i staden och inte ha en egen bil. Det ska finnas goda möjligheter att använda kollek-
tivtrafik i området. Cykeln ses som ett självklart fordon, bostäderna ska ha en bekväm och väl tilltagen möjlighet för cykelförvaring. En 
bilpol ska också inrymmas på tomten. Den omfattar fem fordon och samverkar med andra bilpoler i stadsdelen för att säkra en högre 
kapacitet. Totalt ska projektet omfatta 18 bilparkeringar varav två för rörelsehindrade. 

Aktiviteter: Bostadsprojektet ska omfatta gemensamma inom- och utomhusrum, som terrasser eller gemensamma gårdsrum. Studera 
möjligheterna att utveckla dessa rum och undersök hur och av vilka de används. I ett framtida urbant boende finns en stor potential 
att utveckla detta område för att nå kvalitativa bostadslösningar. Ni kan också välja att undersöka hur ett större gemensamt rum eller 
bostadsdel kan komplettera och berika en mindre bostad.

Nivåkarta över tomten

>
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Studentprojekt
Anton Monedero
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REFUGE IN THE WOODS
ANTON MONEDERO DE BALANZÓ · HOUSING INVENTIONS

1. Mi imum xc v tion. 2. Found tions and concr te s ab 3. Set ing of the conc ete prefab
load bea in facade with a crane

4. Attachme t to the s ab through
dry con tru tion m thods,

5. In ta la ion f the 8 meter span
wood slabs.

6. nne  finis ings and a uminium
socle wrap.

1. ROOF

1a. Gr vel t=100 mm
1b. Ge t xtile She t t=1,5 mm
1c. W terproof She t t=1 mm
1d. Insulation t=100 mm
1e. Slope concr te t=150 mm
1f. Ge textile She t t=1,5 mm
1g. LFE Lign tu  wood slab. 4 mm lamin ted pine 
wood+16 mm mineral insulation + 4 mm laminated 
pine wood. Fireproof.

2. WALL

2a. P i ted birch boards. 100 mm wide t=15 mm
2b. Gypson board t=15 mm
2c. Insul tion t=120 mm
2d. Preba icated load-bea ing concrete. Exterio :  Wood 
formwork “b ton brut” t=170 mm

3. WINDOW

3a. The mal b idge breaker insul tion t=30 mm
3b. Solid birch board T=30 mm
3c. I vi ible alumi ium wind w frame.
3d. Double r flecting gla ing glass 6+12+6 mm

4. S AB

4a. Massif oak boards. Wi th=130 mm t=8+6+8 mm
4b. Impact n ise acu tic insul tion t=20 mm
4c. LFE Lign tur wood slab.

5. FIR T FLOOR S AB

5a. Massif oak boards. Wi th=130 mm t=8+6+8 mm
5b. Impact n ise acu tic insul tion t=20 mm
5c. Insul tion t=120 mm
5d. Concr te slab t=270 mm

6. SOCLE

6a. Concrete pilar 400x400 mm
6b. Aluminium lig t tructure
6c. Aluminium Honeycomb panel 2+20+1 mm

CONSTRUCT VE AXONOMETRY 1 : 60 DETAIL SECTION 1 : 10

CONSTRUCTION PROCESS

MATERIALITY & CONSTRUCTION

4

REFERENCE MATER ALSMATERIALITY

GROUND

Co ten steel and g a it rocks

[RCR Arq itectes, Pa c de la pedra tosca, Ol t]

SOCLE

R flective aluminium hon ycomb panel

[SA AA, Louvre Lens]

BUILDING

Wood formwork concr te “béton br t”

[Bunker in Normandie, France]

Studentprojekt
Anton Monedero
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Studentprojekt 
Sandra Baumann, Joel Gödecke

Masterplan

Section Perspective
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Illustration from Dr Allards gata, 
Guldheden

Illustration from path, Mossen

Section

Studentprojekt 
Sandra Baumann, Joel Gödecke
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Elevation from the south l  1:200Longitudinal section l  1:200

Cross section l  1:500

Images of reference I Pic ures of the site I Google map

Aires Mateus I House in Leira I Portugal I 2008-2010

1 x 37 sqm 2 x 70 sqm

4 x 100 sqm (duplexes)

2 x 100 sqm (duplexes)

2 x 70 sqm

1 x 145 sqm (Student flat)

HOUSING INVENTIONS

SODRA GULDHEDEN  I  DR ALLARDS GATA  I  GOTEBORG

Philippe Gazeau I Logements, 46 rue de l Ourcq 
Paris XIXe l France I 1994

NL Architects l Columnar towers ColvillePaul Baumgarten architect I Hansaplatz I Berlin

Studentprojekt 
Hermine Le Cleac’h
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Studentprojekt 
Fredrik Asphult, Andreas Lindahl, Francois Massin
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West elevation

East elevation North elevation

Section B-B

Average housing plan

B

Solar panels

A

BA

BEntrance

BStorage

B

A

A

Ap  B
114sqm

Ap  A
86sqm
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South elevation

Studentprojekt 
Per Kaatman
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Entrance floor

Apartment A Apartment B Apartment B  ten years laterApartment A  ten years later

Studentprojekt 
Per Kaatman
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Studentprojekt 
Victor Altenius
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Studentprojekt 
Victor Altenius
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Studentprojekt 
Victor Altenius
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Studentprojekt 
Victor Altenius
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Studentprojekt 
Steef Meijer
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Studentprojekt 
Steef Meijer








































