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svårt att kombinera med urbana lägenheter. 
Grundkonceptet är en terrasslösning där 
loftgångar framför trädgårdarna är de enda 
ingångarna till lägenheterna. Detta kommer 
förmodligen innebära att man lätt stöter 
ihop med sina grannar. Speciellt under de 
varmare delarna av året. Dessa spontana 
möten är vad jag eftersträvat när jag ri-
tat huset. Jag ser framför mig att de nära 
grannarna i detta hus kommer lära känna 
varandra till en viss grad och ha ett intresse 
av den sociala aspekten med detta boende.

uppifrån och ned finner vi en gemensam-
hetslokal med fullt utrustad kök, ett stort 
multifunktionsrum med fantastisk utsikt 

kvarteret kråkelyckan är beläget i Centrala 
Lund mellan Clemenstorget och Allhelgon-
nakyrkan. Utanför fastigheten löper den 
ihärdigt trafikerade Sant Laurentiigatan där 
bussar, bilar, fotgängare och bilister färdas 
från Clemenstorget och Centralstationen 
mot universitetsområdet, biblioteket och 
sjukhuset, och vise versa. Tomten gränsar 
till en brandvägg i nordostlig riktning och 
har förutom det fritt i resterande riktningar. 
Detta innebär att mycket trevligt dagsljus 
och kvällsljus kommer falla på huset.

byggnaden är tänkt för människor som vill 
bo i staden men ta del av grannsämjan och 
trädgårdspåtandet som annars kan vara 

samt en bastu med tillhörande omklädning-
srum, duschar och toaletter. De fyra vånin-
garna inunder är terrasser innehållandes 
fyra lägenheter per våning. Varje lägenhet 
består av en grundmodul som utökas ju 
längre ner man kommer. De största lägen-
heterna har utökats med ett extra sovrum 
vilket gör att dessa avviker mer från grund-
modulen än de andra. På bottenvåningen 
finns framför allt en affärslokal som skulle 
kunna fungera som café för alla gående och 
cyklandes människor som dagligen trafik-
erar gatan. Förutom detta finns cykelrum 
och separat ingång till trapphuset för de 
boende. I källaren finns tvättstuga, förråd 
och pannrum.

de vertikala kommunikationerna består av 
en utanpåliggande trappa samt ett his-
shus. Detta innebär alltså att man måste 
gå utomhus för att ta sig in och ut ur sin lä-
genhet. Detta för att förstärka känslan av ett 
radhusområde samt inspirera till grannge-
menskap. 

huset bärande del utgörs av en betong-
stomme vars dimensioner är anpassade till 
de tunga lasterna från terrassträdgårdarna. 
Bottenvåningen samt utsidan av terrasserna 
är klädda i vertikalt orienterad träpanel 
som svänger ut mot toppen. Den inglasade 
första delen av trapphuset samt takvånin-
gen med gemensamhetslokal bryter den 
mer klassiska stilen med sina rena ingla-
sade former. Detta för att skapa kontrast-
verkan mellan de olika elementen och att 
experimentera med ytterligheter.

Kvarteret Kråkelyckan kommer 
förhoppningsvis bli lugnt, grönt och 
lummigt.



Kvarteret Kråkelyckan, Lund: Situationsplan 1:500
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Fasad Sant Laurentiigatan: 1:100



Fasad mot parken: 1:100
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Plan lägenheter: 1:100

Grundmodul
Plan 5
32 m2 

2,5 m2 balkong
12 m2 trädgård

Grundmodul + 1 påbyggnad
Plan 4
39 m2 

2,5 m2 balkong
14 m2 trädgård

Grundmodul + 2 påbyggnader
Plan 3
46 m2 

2,5 m2 balkong
14 m2 trädgård

Specialmodul + 3 påbyggnader
Plan 2
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2,5 m2 balkong
14 m2 trädgård
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Sektion lägenhet plan 5: 1:50



Sektion: 1:200














