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green pervasiveness accessabilitypublic spaces

green pervasiveness accessabilitypublic spaces

city-wide public spaces

smaller green spaces 
inside the clusters

trees along the roads



tetris
trappan

Tetristrappan skapades för 
uppgiften att rita ett vindskydd 
där fyra personer skulle kunna 
övernatta och tillaga mat. I mitt 
projekt valde jag att undersöka 
hur stor volym var funktion 
för vindskyddet krävde. Det 
gav en form där alla ytor noga 
uträknade för att räcka till men 
inte vara överflödiga. De stora 
ytorna finns utanför med klippor 
så långt ögat når. 

Typ av projekt: 
Plats:  
Universitet:
År:

Fritid, vindskydd
Bohus Malmön 
Chalmers
Första året

entré

2 sovplatser

2 sovplatser

matplats

kök



uteplats utanför köket uteplats till varje 
patientrum

grön atriumgård

Igelosa 
Hospice

  
‘‘

Examensarbete
Typ av projekt: 
Plats:   
Universitet:

januari 2013
Sjukvårdsarkitektur
Igelösa, Lund 
Chalmers

Hösten 2012 gjorde jag 
mitt examensarbete där 
jag designade ett hospice 
för Igelösa Life Science 
Community. Examensarbetet 
löpte över en termin och jag 
presenterade det i januari 
2013. Min handledare var 
Peter Fröst som håller i 
masters-programmet Centrum 
för vårdens arkitektur på 
Chalmers.



naturen nära

utsikt från 
patientrummenegen uteplats från 

alla patientrum

uteplats i 
trädgård

innergårdar i lä att 
använda på hösten och 

vårkanten känsla av trygghet

närstation

livet i köket och i 
arbetsplatserna syns vid 

ankomsten

närstation



socialt stöd

privat
halv privat
allmänt

sittnischer utanför 
patientrummen

rum att aktivt eller 
passivt följa vardagen 

på hospice

vara en del av 
vardagen



Typ av projekt: 
Plats:   
Universitet:
År:

Förskola
Malmö  
LTH
Femte året

Common 
dining 
and 

activityroom

Wash

Kitchen

Storage

Staff 
room

Sleeping room/
playroom

Exhibition 
area

Playroom

Playroom

orsko labokens



Today: 50 kids Future: +50 kids Extension divided into 
smaller units

• Light and view from many different directions
• Transparency and access to the green outside
• A playful building in a small scale 

Bokens Förskola var ett projekt 
där en befintlig förskola skulle 
utöka sina lokaler. Antalet 
barn skulle dubblas och därför 
behövdes en tillbyggnad. Dagens 
50 barn skulle bli 100 och den 
största utmaningen var att ge 
barnen gröna ytor och plaster 
att både vara tillsammans och 
kunna hitta en egen plats på.

concept



interior boxes

Back and front of 
box with kitchen, 
WC, cloakroom 
and toproom for 
playing, reading 
stories, staffspace 
or storage

Two sides of the 
playbox. Storage, 
playroom and a 
calm top floor to sit 
and look in a book



Ekohus i 
Baskemölla

se på film
4,5 meter från 
soffnischen till väggen

myskväll
sitta framför brasan
en kväll

middagar ihop
plats för stort 
middagsbord

Typ av projekt: 
Plats:   

Kunduppdrag åt privatperson
Baskemölla, Österlen 



se genom 
byggnaden 
längs fasaden

se genom 
byggnaden ut 
i trädgården 
direkt man 
kommer in

ENTRÉPLAN ÖVRE PLAN

öppet ner

sovrum

arbetsrum

brygga mellan 
rummen över 
vardagsrummet

Karin och Paolo hade länge drömt om ett ekohus på österlen 
när jag blev tillfrågad att rita det till dem. De ville ha ett 
hus som var enkelt till formen inspirerad av italienska 
lanthus, den svenska ladugården och industrimiljöer. 
Huset skulle rymma alla delar i deras liv. De många 
filmkvällarna och middagarna med vänner, pyssel och arbete, tangotränande 

och mysiga kvällar framför brasan. Olika arbetstider krävde 
stängda rum samtidigt som de ville ha ett öppet hus 
med mycket rymd. Detta är huset de två drömt om. 
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bambu plantation
At the edge of the village there’s a 
bambu forset which can be used by 
the residents as building material 
when they want to extend their house. 
The bambu will be processed in the 
community workshop where all the 
tools are available. There are many ad-
vantages of bambu:

• low cost
• grows fast
• cheap to grow
• strong and flexible
• light material which doesn’t keep heat
• environmental friendly material

community 
workshop

first year 5 years later 10 years later

celebration

market






