Podem parlar de Mannheim com a ciutat sostenible, com a ciutat smart, com a ciutat bike-friendly, però Mannheim és primer de tot una ciutat

.
En l'anàlisi es va trobar certa carència d'equipaments al barri de Lindenhof; una carència que es veuria alleujada amb la inclusió
de la biblioteca. I d'una sala polivalent, no només per fomentar l'esperit i les habilitats artístiques dels estudiants sinó també la de
proporcional un espai que es pugui fer servir com a sala d'actes, projeccions audiovisuals o conferències.

Aquesta idea de Mannheim va fer que el pas lògic en l'elecció del projecte fos una
per a estudiants considerant la gran tradició universitària d'aquesta. Un cop seleccionat la tipologia d'edifici es va fer un
pas més enllà en la concepció del projecte i es va plantejar un edifici bio sostenible tot sent fidel al caràcter progressiu i a la voluntat sostenible d'aquesta ciutat.
El sistema de cultiu de microalgues com a font d'energia evoca la importància que es dóna als espais verds i a la sostenibilitat mediambiental de la ciutat i en especial al projecte de barri de Glückstein Quartier, la
ubicació de la residència.

Cultiu de microalgues
Residencia universitaria

Biblioteca

Sala polivalent

En la concepció de la residència partim d'una tipologia d'edifici en barra

Aquest s'eleva permetent la comunicació entre el barri de Lindenhoff i Glückstein a través del parc

Plena accessibilitat
TOTS SOM IGUALS

La gelosia de rampes es converteix en una peça clau de l'edifici: al llarg d'aquesta els estudiants van trobant botigues que poden
oferir serveis, queviures o material d'escriptori. La gelosia de rampes és una extensió en altçada del carrer que a la vegada
permet una plena accessibilitat amb bici o cadira de rodes i té un caràcter públic, ja que el seu accés no està limitat només a
estudiants de la residència.

Les quals un cop es pleguen

A la residència es planteja un sistema de passeres

Habitació Residencia
Espais comuns-nuclis de serveis
Espai comú-Sala de jocs-Bugaderia
Horts interior
Recepció
Administració
Biblioteca
Salas d'estudi i informàtica
Foyer/Sala d'exposicions
Sala Polivalent
Recepció espais de creació
Camerinos
Espais de creació i assaig
Bucs d'assaig
Sala de màquines i instal·lacions
Serveis
Magatzems
Pista de jogging i estany microalgues
Comerç

Donen origen a una gelosia de rampes que comunica tota la residència.

Residencia d'estudiants a Mannheim
UPC

Glückstein Quartier, Mannheim, Alemanya

La comunicació entre les rampes i l'edifici es realitza a través de ponts.
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