
VÅRT FÖRSLAG
Den här studentlägenheten är 16 kvm stor 
och innehåller alla funktioner och ytor som en 
student behöver och vill ha. Det finns plats för 
att umgås, en ordentlig säng för en god natts 
sömn, ett rejält kök där matlagningen inte blir en 
belastning, ett fullt tillgängligt badrum med stora 
förvaringsmöjligheter samt en matplats som 
också fungerar som studieplats. I lägenheten 
finns det även en balkongdörr, för en fransk eller 
vanlig balkong.

GÅR DET ATT BYGGA MINDRE 
STUDENTLÄGENHETER? 
Om framtidens studentlägenheter byggs 
enligt den plan som visas här, kan man bygga 
studentlägenheter som är 10 kvm mindre än de 
som byggs idag, samtidigt som alla funktioner 
är bibehållna. Detta ger en minskad årshyra för 
studenterna med nästan 40 %! 

Detta förslag är en mycket bra kompromiss 
vad gäller tillgänglighet, eftersom att alla 
funktioner finns och lägenheten är mycket lätt att 
alternera. Det är en ljus lägenhet som visar på 
multifunktionalitet, smarta förvaringslösningar, 
den ger en känsla av volym och erbjuder 
studenterna livskvalitet.

FR
AM

TID
EN

S STU
D

EN
TBO

STÄD
ERK7006B UTVECKLINGSPROJEKT

Civilingenjör Arkitektur  
Luleå Tekniska Universitet

I förslaget har vi utgått från de krav som BBR ställer 
på tillgänglighet. En del krav på tillgänglighet har 
frångåtts; sängen är förhöjd för att få in så mycket 
förvaring som möjligt under sängen. Enligt BBR 
ska det finnas möjlighet till avskildhet mellan de 
olika ”rummen”, i denna lägenhet finns det istället 
för en vägg, ett draperi som separerar sovplatsen 
från det övriga rummet. Utöver detta är de krav 
som BBR ställer på en studentlägenhet uppfyllda.

- Ett fullt tillgängligt badrum. 
- En kombinerad säng och soffa, som inte       
behöver bäddas undan. 
- Mycket förvaring och smarta förvaringslösningar. 
- Kombinerad sittbänk, förvaring, bänkskiva.
- Nedvikbart bord som ger en större fri yta när det är 
nedfällt. 
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