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Schematisk Plan och Sektion
Skala 1:800

Pga tidsprist kunde endast denna del ritas  mer detaljerat. 
Dock följer resten av byggnaden samma princip.

Hisshakt fortsätter rakt in i nya huset
och planlösningen anpassas därefter.

Trapphus förkjuts i 
horisontalplanet mellan 

nya och gamla huset.

Installationshakt förskjuts
mellan nya och gamla huset

Trädgård för odling
är belägen i söder.

Trädgård med utsikt över Öresund, hamnens, 
stationens och gatans rörelse samt metropolen 

Lund. Här kan boende exempelvis grilla i 
kvällssolen

Gemenskapsutrymmen är 
beläget vid trädgårdarna 
och inger en något mer 
privat känsla än torget.

I byggnadens mitt finns ett torg som sträcker sig över flera 
våningar och erbjuder en samlingsplats för alla husets 
boende. Här kan även ett café ligga.

Malmö Sky City, eller Nya Rönnen, är ett nytt 
lägenhetshus på taket av Värnhems gamla 
sjukhus som varit studentlägenheter sedan ett 
antal år tillbaka. Det nya huset ska likt det 
gamla spegla sin tids arkitektur och därför ska 
det gamla husets exteriör bevaras och skapa 
en kontrast gentemot det nya.
 
För att ännu tydligare skilja byggnadernas 
volymer åt är våningen emellan indragen och 
neutralt utförd. Denna våning är främst 
reserverad för installationer såsom ventilation 
men kan även inrymma förråd och lokaler efter 
behov och utrymme. Våningens kanske 
viktigaste syfte är att omfördela schakt för 
såväl trappor som installationer mellan 
byggnaderna så att den nya kan ges ett eget 
formspråk och inte styras allt för mycket av 
den gamla. Hisschakten däremot löper hela 
vägen genom båda byggnaderna och sätter ett 
spännande avtryck i planlösningen.

I byggnadens mitt finns ett torg där alla boende 
i båda husen kan mötas. Detta kompletteras av 
mer privata gemenskapsrum längre ut i 
byggandens. Slutligen finns det även bord och 
stolar i korridorerna för att boende spontant 
ska kunna mötas och umgås över en kopp kaffe 
man bryggt hemma i sin lägenhet.

Den nya byggnaden har blandade lägenheter för 
att såväl studenter som barnfamiljer och 
pensionärer ska trivas med en viss vikt åt 
ettor eftersom andelen ensamhushåll i Sverige 
är så stort.

HISSMASKIN

Det svepande taket 
medför att vissa 

lägenheter får ett sovloft

Tvättstugor ligger längst in i huset i 
utrymmena utan fönster 
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TRÄDGÅRD M. GRILLPLATS

Lund

Turning Torso

Öresundsbron

↑ Byggnadens fönster är placerade ordnat i rader vertikalt men till synes 
slumpmässigt spridda horisontellt för att skapa en kraftig horisontalitet i 
fasaden. Denna förstärks även av den liggande panelen. Enstaka smala 
fönster ger en underordnand vertikalitet som ger liv åt fasaden.

Överljus används dels för att få ljusare lägenheter i den djupa byggnaden, 
dels för att ge intrycket av ökad höjd. Fönsterbanden ligger tätare överst för 
att byggnaden ska se ännu högre ut och för att sovloften ska få lämplig 
bröstninghöjd för att betrakta staden liggande. Sett inifrån ramas staden in i 
de nedre fönstren och himmeln i överljusen.
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→ Ett problem med Rönnens befintliga 
gemenskapsrum, "naven", är skadegörelsen. Genom att 
begränsa åtkomsten till lokalen till enbart de som bor 
närmast kan boende bli mer engagerade och ställa dit 
egna möbler och utrustningar (t.ex. tv-spel) utan att 
riskera att de förstörs.

Att kunna stänga dörrarna till gemenskapsrummen gör 
dessutom att de lämpar sig bättre för möten, 
exempelvis i föreningar.

Trädgården är däremot tillgänglig för alla som bor i 
huset och är nersänkt för att förhindra insyn i 
lägenheterna.
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GEMENSKAPSRUM
GEMENSKAPSRUM

GEMENSKAPSRUM

↑ Denna typlägenhet utgör den vanligaste 
modulen och finns i 7 varianter. Det som 
skiljer är framförallt sovloft i två storlekar, 
separat sovrum i två typer och sovalkov. 
Denna modul är blåaktig i plan.

En annan grundmodul används för 
lägenheterna i sydväst med kök mot 
korridoren för att inrymma fler sovrum mot 
fasaden. Denna grundmodul finns i tre 
versioner varav en har ett helt sovrum 

↑ Lägenheterna varieras för att fylla den svepande volymen. 
Vissa har sovloft med snedtak och en har en mysig omsluten 
"sovgrotta" med sängen placerad mot den utåtlutande väggen.

Längdsektion
Skala 1:200

Plan och Sektion Typlägenhet
28m² (exkl. loft)      Skala 1:50

inrymt på en övervåning. Denna modul är gul-
orange i plan.

Längst norr på plan 9 och 10 finns en 
korridorslägenhet för studenter. Genom att 
dela kök och hygienutrymmen hålls hyran 
nere men med färre studenter än i vanlig 
korridor blir ansvaret för att hålla rent 
lättare att ta och boendet blir mer trivsamt. 
Dessa lägenheter är gröna i plan.

Sovgrotta

Arbetsbänk, matbord och 
skrivbord kombineras till en bänk 
där plats fördelas efter behov.

Upplevelsen av rymd och ljus i 
rummet förstärks av att man 
först passerar genom en 
omsluten hall.
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Sovloft

varianter på takhöjd
Skala 1:100

↑ Den vanliga takhöjden är 2,5 m men där plats finns 
görs rummet högre och kök, hall samt badrum lägre 
för att skapa en kontrast.

Takhöjdsvarianter
(övervåning?)
loft
högt 
lågt
(grotta)


