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Bakgrund
Folkhemmet

Intention

Merparten av bostäderna i Sverige är likartade till följd av
politiska beslut genom 1900-talets historia. Välfärdsstatens
ambitioner var att förbättra bostaden så att hela befolkningen skulle förses med goda och hygieniska bostäder
till rimliga hyror. Funktionsstudier och teknikens utveckling
ledde till att mindre och större lägenheter kom att närma
sig varandra, inte i storlek men i planlösning och funktionsuppdelning.

De senaste decennierna har det blivit allt tydligare att
utbudet på bostadsmarknaden inte matchar efterfrågan.
Främst den rådande bristen på bostäder, men också för
de bostäder som alla slåss om i huvudsak är byggda
utifrån hur Sverige såg ut för 40–50 år sedan. Dagens
familjer och deras behov ser inte lika dana ut som när
bostäderna byggdes. Bostadsmarknaden måste följa
samhällets utveckling och vara villiga att satsa ekonomiskt
på nytänkande.

För en del regnbågsfamiljer där man delar vårdnad av
barn och för en del skilsmässofamiljer, skulle denna typ
av boende kunna vara ett alternativ. Förälder/föräldrar bor
intill varandra så att barnen får sin egen zon med nära
tillgång till föräldrarna. Föräldrarna bor då på vardera sida
om barn zonen, utan någon kontakt emellan varandra med
barnen i mitten. På detta vis skulle det man även få en
ekonomisk besparing då barnen ej behöver ha åtskilliga
rum hos respektive förälder/föräldrar.

Det finns en mängd olika familjekonstellationer och boendeformer som, t.ex. kollektivboendet, regnbågsfamiljen,
storfamiljen, skilsmässofamiljen och generationsboendet,
som skulle gynnas av en modernare bostadsplanering. I
mitt examensarbete vill jag visa på hur ett sådant boende
skulle kunna se ut.

Behovet av att kunna skilja av större ytor och erbjuda
separata entréer, men samtidigt kunna öppna upp till en
gemensamhet. Dessa större privata ytor ska vara kapabla
till att kunna avskiljas helt från resterande boendedel till att
bli en separat bostad.

Tidigare
Hyresrätt:
2 rum och kök 59 m²

Äganderätt:
4 rum och kök 116 m²

Hyresrätt:
3rum och kök 80 m²

Bostadsrätt:
3 rum och kök 80 m²

Hyresrätt:
3 rum och kök 80 m²

Bostadsrätt:
4 rum och kök 100 m²

Bostadsrätt:
4 rum och kök 100 m²

Bostadsrätt:
4 rum och kök 100 m²

Bostadsrätt:
4 rum och kök 100 m²

Hyresrätt:
2 rum och kök 59m²

Separat boende

Separat boende

Gemensamt boende med möjlighet till
separata boendedelar med egna entréer

Total boendearea: 196 m²
Årsta

Dellen 4

En översiklig stadsplan över Årsta utarbetas år 1940.
Planen var att skapa en stadsdel med bostadshusen
grupperade runt ett närcentrum innehållande basal service.

Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun.
Den bebyggda delen av stadsdelen ligger på södersluttningen av den förkastningsbrant som sträcker sig längs
Årstavikens södra sida. På norrsluttningen ligger Årsta
skog, som sluttar brant ner i Årstaviken.

Årsta började byggas 1942 och är i huvudsak bebyggt
med smalhus i två till tre våningar. Den vanligaste lägenhetsstorleken är två rum och kök. I tidstypisk anda är den
ursprungliga naturmarken mellan gårdarna och husen
bevarad. Bottenvåningar till bostadshusen skapades
ursprungligen till att innehålla butiker och service, men har
kommit att idag användas som kontor eller lager.

Årsta är en produkt av efterktigstidens folkhemsplanering.
Man utgick från att lägenheterna skulle vara väl solbelysta,
vilket resulterade i en uppradning av lamellhus. Därför vill
jag använda mig av denna tomt för att tillföra en mer diversifierad bostadstyp i ett område som beskrivits som enformigt och tråkigt.

Önskemål:
Att kunna bo tillsammans och hjälpas åt i vardagen.
Behöver kunna dra sig undan till en privat zon.

Tot. 5 sovrum varav 2 stora och 3 små.

Gröna rum

Tomten ligger intill en öppen gräsyta som fungerar som
porten till ett parkstråk som leder till det välanvända rekreationsområdet Årsta skogen. Utformingen av kvarteret
Årsta bryter sig loss från den omkringliggande strikt uppraddade
lamellhus och bjuder in grönskan in i kvarteret där det
skapas semi-privata delar mellan byggnadskropparna och
även en större gemensam gård. Husen riktar sig antingen
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Under 1930-talet var kollektivboendet mer service inriktat
med förmåner som barnpassning, restaurang med egen
mathiss bl a. Under 70-talet blev denna typ av kollektiv allt
mer sällsynt och kollektivboendet gick mer åt storhushåll,
där man hjälptes åt med vardagen inom bostaden.
Under 90-talet blev “ collective living during the secon half of life”
allt mer vanligt, där kanske barnen flyttat ut eller att som
ensamstående förälder bo i kollektiv. I detta infördes en åldergräns
där ungdomar exkluderas.
Önskemål:
Man vill åt gemenskapen och leva i en samvaro där man delar
på vardagssysslor som matlagning. Till skillnad från 70-talets
kollektiv där mycket gjordes tillsammans är dagens kollektiv
mer ”to live apart together“.

År 2001/2002 bodde ca 18 procent av alla barnen till separerade
föräldrar växelvis. Det rörde sig då om 4,5 procent av alla barn,
omkring 87 000 barn. Enligt Stockholms Universitet, pedagogiska
institutet 1985 är: “De negativa konsekvenserna för barnen av
delad vårdnad/växelvis boende utgörs mest av avsaknad av en
fast punkt och en känsla av splittring på grund av de ständiga
bytena av bostad och förälder”

Tot. 6 sovrum varav 1 stor och
5 mellanstora.

Tot. 5 sovrum varav 2 stora
och 3 mellanstora.

Barn av delad vårdnad/växelvis boende innefattar inte enbart
skilsmässobarn utan även andra, t.ex. barn i regnbågsfamiljer
där man har delad vårdnad. Det blir en ekonomisk dyrare kostnad
för familjerna eftersom barnet/barnen ofta har rum hos de båda
olika föräldrarna.
Önskemål:
Delad vårdnad av barn. Att kunna ge sina barn en fast
punkt i tillvaron. Enskilda rum åt alla barnen.
Att de vuxna ska kunna leva och bo helt avskiljt från varandra.

På tomten finns idag en vårdanläggning som avses att rivas. I östra delen av planområdet finns det en fotbollsplan
som ska ersättas i närområdet.

1953 bodde ca 23 700 personer i Årsta, 1963 när Valla var
färdigbyggt, ca 25 000. 1985 hade invånarantalet sjunkit
till 13 400.

Bostäder 20101
31 december

Total boendearea: 200 m²

Befintliga förhållanden

Då de flesta lägenheterna var små misnkade antalet
barnfamiljer i Årsta och antalet pensionärer ökade. Detta
skapade en åldersfördelning som gav smalare behov och
tillgång till samhällsservice.

forts.

Total boendearea: 279 m²
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Flexibilitet

Modul

Modul 7x(4x(5 x 5))

“The flexible occupation and reoccupation of raw space is highly
dependant on a number of factors. The first is the strucutre, dimensioning of which affects the viability of the internal layouts. There is no
golden rule as to what is an ideal structural dimension; too small and
the strucure overdetermines the layouts, too large and the structure
becomes too inefficient. Generally a structural dimension that is the
width of a dwelling unit (typically 5m -8m) provides the most flexibility
for internal layouts; traditionally such spans where not seen as appropriate or fiesible for domestic construction, but with new constructional
systems they are economically available in timber, steel or concrete.”

I min thesis blooklet hade jag en önskan att rita back to
back radhus där man skulle komma åt bostäderna från
olika gator på vardera sida av radhuslängan. Jag började med att utgå ifrån SIS standard och skapade mig ett
gridd där desa specifika funktioner skulle passa in i. Detta
resulterade i atriumradhus back to back som fick allt för
mörka atrium. Det visade sig även vara svårt att ändra på
programdelar efter tid, vilket resulterade i tre saker.

“The basic principles are straightforward, namely that housing should
be considered as a structure of support and infills. The support provides the basic infrastructure and are designed as long-life permanent
base. The infills are shorter life, user determened and adaptable. The
support and infill approach also implies different levels if imvolvement
on the parts of the user and professional, with professionals assuming
more control over the support, users over the infill”.

Jag gick ifrån det rumsspecifika till det mer generella, en
modul.

I mitt föreslagna projekt vill jag erbjuda flexibla bostadäder
som kan anpassas med små medel till olika livssituationer.
Bostäderna ska kunna öka och minska i storlek beronde
på familje-/bostads situationen. Lägenhetsavskiljande
väggar förses med öppningar och har möjliga öppningar
förberedda. Genom att förbereda för framtida uppdelning
av bostaden, placeras funktioner som våtutrymmen och
kök strategiskt. Mitt mål har varit att skapa ett dynamiskt
publikt rum och samtidigt ge varje bostad sitt egna privata
uterum.

Flexible housing

För att få ett hållbart samhälle måste dagens bostäder
även kunna användas av morgondagens boende. Man
bör se på bostaden utifrån ett långtidsperspektiv. När
behoven förändras måste bostaden vara flexibel nog till att
kunna anpassas till situationen, istället för att man tvingas
till att flytta. Men, trots en flexibel planlösning ändrar merparten av de boende inte sina bostäder. Om den flexibla
bostadens möjlighet till förändring ska utnyttjas, krävs en
tydlighet och enkelhet i designen och att de boende kan
utföra ändringarna själva.
Den flexibla bostaden utveckling har påverkats av tre huvudsakliga orsaker. Under 1920-talet uppstod en utbredd
bostadsbrist som skulle lösas med små, billiga och flexibla bostäder. Den andra orsaken uppstod under 30- och
40-talet, var användadet av prefabricerat och nya tekniska
lösningar skulle användas för massproduktion av bostäder.
Idén om brukarmedverkan på 60- och 70-talet gav flexibla
bostäder med sociala och demokratiska ideal.

Jag ökade storleken och kom fram till ett mått på 5.0 m x
5.0 m. Detta tar mer yta i anspråk, men möjliggör ett mycket friare användande av ytorna. Det som har använts till
sovrum kan program och komma att användas till vardagsrum. Det innebär att kök och sovrum blir större medan
vardagsrum blir mindre. Dessa mått är även tillräckligt
stora så att de inhängda uterum blir tillräckligt solbelysta.
Jag gick ifrån back to back radhusen till husblock med
back to back parhus. Dels för att få in dagljus från två olika
väderstreck vilket ger mer ljus åt uteplatserna och flera utblickar från bostäderna. Genom att samla vatten och vertikal kommunikation till husblockets mitt, blir det enkelt for
bostäderna att koppla samman till intilliggande bostäder
vid önskan. Med mindre huskroppar än radhuslängan fick
jag även en större frihet i utnyttjandet va platsen. Genom
detta har jag skapat en spänning mellan blocken och givit
dem alla olika publika utemiljöer minds samman av det
gröna.

Konstruktion
Konstruktionsprinciper för flexibelt byggande går ut på att
skilja det som är permanent från det som är föränderligt.
Det yttre bärande är det permanenta och det inre, som ej
bör vara bärande eller innehålla installationer, är det som
är förändligt.
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För att uppnå detta har jag föreslagit en mycket kompakt lösning där varje bostad har direkt anslutning till det
publika rummet. Entréerna är utspridda längst med hela
tomten vilket i sin tur skapar rörelse och sociala möten.
Utanför bostaden finns det publika gårdsrummet och
gränder, som kan användas av de boende i området
och som sammankoplar det nya kvarteret till Årsta. Varje
bostad får en privat förgård, samt möjligheten att välja till
trädgårdar på de privata terrasser som skapas beroende
på hur bostaden utformas. Ytterväggen som omsluter de
fyra sammansatta enheterna fungerar både som klimatskal
samt även som avgränsande mur. På så vis skapas en
privata zon mellan bostadens inre och den publika zonen
utanför. Muren rör sig längst ytterväggarna och svänger
av för att skapa privata samt semi-privata zoner, samt
perforeras för att skapa utblickar och släppa in dagsljus,
samtidigt som den skyddar mot insyn.

terrass

Kollektiv
Skilsmässofamilj

Här visas en kombination av ett kollektiv och en delad vårdnad av barn familj.
modul

modul

eller

Plan 2

eller

terrass

terrass

“block”

På tomten finns det 7 st “block”, beståendes av fyra hus,
där varje hus i sin tur är uppbyggd av 3-7 moduler, vardera på 25 m² (5.0 x 5.0 x 3m). Delar av dessa hus kan sammakopplas för att skapa gemensamma rum eller för att
dela på en viss modul. De kan även slås ihop för att bilda
en större bostad.
Entréplanet består av 2 moduler och ett förråd som även
kan göras om till sovrum. Plan 2 kan bestå av 1-3 moduler
och plan 3 består av 1-2 moduler. När moduler ej används
kan man välja att bygga terrasser på ytan som släpper
ner dagljus till förgårdarna, eller välja att inte bygga ut
alls. Denna yta kan senare komma att användas för framtida expansion. När en av husen i blocket blir tomt kan de
intilliggande husen ebjudas att anväda sig av någon av
modulerna, ytterligare ett sätt till att växa.

Plan 1
förråd eller
sovrum

Parallel uppställning

Diagonal uppställning

- Mindre dagsljus.
- Insyn.

- Bra dagsljus.
- Bra utblick.

Parallel respektive snedställd uppställning längst med rak gata
Separat boende

Separat boende

Separat boende

Separat boende

Gemensamt boende med möjlighet till
separata boendedelar med egna entréer.

På följande vis ser vi hur de olika delarna sitter ihop och det visar
samtidigt hur blocket skulle kunna delas upp vid framtida behov.
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Delad vårdnad av barn
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Delad vårdnad av barn
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Plan 2

Plan 1
Kollektivt boende
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Delad vårdnad av barn
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Kollektivt boende

Delad vårdnad av barn
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