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Att bygga på det redan byggda
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Genom att analysera stadens befintliga
resurser och potential skapas utgångspunkten för framtidens boende år 2049.
Ett hållbart tänkande är att behålla det som
är fungerande, rusta upp där behov finns
och till sist addera nytt för att utveckla och
förtäta staden. Förslaget Miljon har sin
utgångspunkt i att utveckla och förändra
miljonprogramsområdena i Sverige - ett
koncept som tack vare sin standardisering
är applicerbart på många ställen runt om i
landet.

M
STÄDER EXPANDERAR

Småvillor med privata trädgårdar är
inte en hållbar stadsstruktur
i framtiden

SEGREGATION

Miljonprogrammsområden liknas
vid satelitstäder, placerade utanför
stadskärnan

RESURS

Idag lever vi och förbrukar våra
resurser linjärt på ett ohållbart sätt

FRAMTIDSSCENARIO 2049
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VISION

M
BYGGA PÅ DET REDAN
BYGGDA
OMVÄND INTEGRATION
(att få fler att vilja flytta till områdena)
UTNYTTJA BEFINTLIGA
RESURSER

VILLOR PÅ
MILJONPROGRAMSOMRÅDEN

FÖRTÄTNING

För att möta den ökade
populationen krävs en
förtätning i staden

LÄGENA FÖRÄNDRAS

I takt med urbaniseringen vidgas
stadskärnan och förändrar därmed
miljonprogramsområdenas
läge och status

SAMNYTTJA BEFINTLIGT

Vi behöver utnyttja befintliga ytor
och system för att kunna bygga och
leva hållbart

MILJONPROGRAMSOMRÅDEN
Här finns ytan

FÖRDELAR
ROBUSTA KONSTRUKTIONER
CENTRALT BELÄGNA (FRAMTID)
NATURNÄRA OMRÅDEN
BRA KOLLEKTIVA KOMMUNIKATIONER
BILFRIA OMRÅDEN
ETABLERAD CENTRUMBEBYGGELSE
FUNKTIONELLA & FLEXIBLA PLANER

Den mest förekommande byggnadsstrukturen under miljonprogramstiden är
lamellhus i tre till fyra våningar. Byggnaderna
har många arkitektoniska fördelar men
också en del nackdelar. Miljon har som
utgångspunkt att vid nybygge även förbättra
dessa nackdelar och skapa mervärde till de
redan boende i området.
De befintliga byggnaderna uppfattas ofta
som storskaliga volymer med avsaknad av
variation. Tack vare att de konstruerades
för att klara en viss snölast (som idag är i
princip obefintlig) möjliggörs tillsammans
med adderad stomme i limträ byggnation på
takytorna.

20%

12-14m

55-80m

Miljonprogrammet utgör
idag 1/5 av Sveriges
totala bostadsbistånd

12m

Implementering av konceptet Miljon förädrar
karaktären i områdena genom att addera
bostäder på volymernas tak. De befintliga
lamellernas uttryck blir mer varierat och
skalan bryts ner då fasaden delas upp.

FÖRSLAG

Att bygga på det redan byggda

NACKDELAR
BEHOV AV RENOVERING
UPPREPADE FASADER
AVSAKNAD AV MÄNSKLIG SKALA

PLAN 1:400

SEGREGATION
LÅG STATUS
ENFORMIG UPPLÅTELSEFORM
INSKJUTNA BALKONGER

FASAD 1:400
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RITNINGAR
Bevara miljonprogrammens styrkor

SYSTEM 66

Många miljonprogramsbostäder byggdes i
ett flexibelt system där ytterväggar och få
punkter står för bärningen. Det ger
möjlighet för förändring i plan över tid
och är en idé som speglas i villornas plan.

Miljon utnyttjar befintliga resurser och utökar
upplåtelseformerna i området. Detta skapar
ett mer varierat och integrerat bostadsområde
och möjliggör en bostadskarriär för de
boende.
Miljonprogrammet är känt för sina
välplanerade och flexibla planlösningar.
Villorna utgår, precis som lägenheterna, från
66 systemet med kvardratsmarta lösningar
och möjlighet till induviduell indelning av
ytor. Likt lägenheterna är villorna spegelvända
och våtutrymmen vända mot varandra.
Befintligt trapphus och hiss-schakt förlängs
upp till taket.
År 2049 kan man utmana mängden
uppvärmda kvadratmeter i bostaden. Som
ett exepmel på detta placeras trappa och
hall utanför det uppvärmda klimatskalet, i
växthuset som också fungerar som vindfång.
Förslaget erbjuder allt mellan två stora rum
till åtta mindre rum - indelade med hjälp av
skjutdörrar.
Isotimber används för att kombinera bärande
konstruktion och isolering. Fasaden utförs
i en kiseltryckt, miljöklassad träpanel ex.
Organowood.

ENTRÉ PLAN 1:100

ÖVRE PLAN 1:100

BEFINTLIGA SYSTEM

Miljonprogramsbostäderna planerades
med våtutrymmen och kök längst en sida.
Detta skapar effektivitet vid rördragning
och samnyttjan av schakt. Detta utnyttjas
vid placering av villorna.

TILLFÖRA MERVÄRDE

Genom att addera en bärande trästomme
framför befintlig lamell möjliggörs en
förlängning av de idag inskjutna balkongerna.
Möjlighet finns till vertikal odling.
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FASADSNITT + SEKTION 1:100

ANPASSA KONCEPTET

FUNKTION

Skala upp och ner konceptet

Ta vara på befintliga resurser

Ventilation

S

Vattenåtervinning

SMALL

Trästomme adderas utanpå befintligt
lamellhus för att supportera småhusens bärning på
taken. Tillfälligt tioårsbygglov utnyttjas för att
möjliggöra en snabbare process vid nybygge. Villor
och stomme är demonterbara.

Våtrumsutrymmen

SOLCELLER

Delar av villornas tak och fasader förses
med solceller som försörjer både villorna
och lamellhusen med elektricitet.

M
MEDIUM

Inom de kommande 30 åren är de flesta befintliga
byggnader i områdena i behov av renovering.
Det är upprustning av tekniska system och
energieffektivisering av ventilation, fasad och fönster
som görs.Balkonger förlängs och trästommen får
möjlighet till vertikal odling. Källaren byggs om med
aquaponics- system och vattentank för regnvatten.

VERTIKAL ODLING

Stommen i limträ möjliggör ett vertikalt
odlingsystem som alla boende får ta del
av. Detta är ett steg mot självförsörjning
i städerna.

VATTENUPPSAMLING

Regnvatten samlas upp från taken och
förs ner till tankar i källaren. Detta vatten
används sedan till bostädernas
toalettspolning.

L
LARGE

Hela miljonprogramsområdet får bostäder på taken
och befintliga volymer rutas upp. De större befintliga
parkeringsytorna kan få nytt användnigsområde.
Varken markarbete eller nya vägar behövs och
konceptet kräver inte heller att natur försvinner vid
exploatering av nya bostäder. Områdena är redan
etablerade med centrumbebyggelse, skola och
kommunikation.

AQUAPONIC

Framtidens mat kommer till större del att
odlas i städerna. I de rymliga källarvånigarna i befintliga lameller kan med fördel
fiskodling i ett slutet system installeras.
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INNOMHUSKLIMAT

Växtligheten som adderas kring
trästommen skapar skuggning framför de
större fönsterna på sommarhalvåret, vilket
ger ett behagligare innomhusklimat.

VENTILATION

Hela byggnaden får ett gemensamt ”ground
duct - system” där värmen från marken tas
till vara på. Tilluften värms upp / kyls ner
tack vare markens termiska tröghet.

