
SEKT ION AV MODULEN 1.200

BO2049
FRAMTIDENS BOENDE
Ett f lexibelt boende med fokus på rekreation.

Sova, vi la,  studera, läsa, laga mat och umgås. I  ett samhälle 
där f ler och f ler l ider av stress och psykisk ohälsa t i l l  föl jd 
av ett krävande tempo i vardagen och oändlig t i l lgång t i l l 
information och kontakt med resten av världen var du än är, 
kommer t id t i l l  rekreation och paus bl i  al l t  v ikt igare.

Ett hem som bl ickar inåt och erbjuder återhämntning och 
lugn kommer vara värdeful lt  i  framtidens far tfyl lda städer.

I  framtidens boende har al la våningsplan egna innergårdar 
som bi ldar lugna oaser,  där du t i l låts glömma vardagen och 
utsidan ett tag. 

REKREAT ION

FLEX IB I L ITET

Möjl igheten att möblera om och anpassa sitt  boende ef ter 
nya behov el ler årst id,  kanske rentav väder från dag t i l l  dag 
el ler en engångsföreteelse som en 50-års fest .  I  framtidens 
boende kan såväl möbler som väggar och glaspar t ier enkelt 
f lyttas om.

Framtidens boende måste även fungera för en bredd av 
famil jekonstal lat ioner.  Generationsboende när människor 
bl ir  äldre och äldre, kol lektivboende el ler möjl ighet t i l l 
uthyrningsbar del för den ökande andelen singelhushål l ,  samt 
stora föränderl iga famil jer med bonusbarn varannan vecka.

NORDISKA KL IMATET I  FÖRÄNDRING

Ett hot för framtiden är höjda vattennivåer,  att lyf ta 
byggnaderna från marknivå bl ir  enkelt i  och med pelar-balk 
strukturen som bär byggnadskropparna.

Det nordiska kl imatet är relat ivt milt  och har inte extrema 
väder förhål landen men varierar från många minusgrader t i l l 
heta somrar och kan för väntas bl i  mer extremt i  och med 
kl imatförändringarna. Flexibla hem som går att öppna upp 
och göra mer slutna t i l låter människorna i  framtidens boende 
att lättare ta del av el ler stänga ute ol ika väder förhål landen.



MODULEN

EXEMPEL PÅ OL IKA KONSTALL AT IONER AV MODULEN 

(EXKLUS IVE PEL AR-/BALKSTRUKTUREN)

1 .

2.

3.

Skapar intressanta 
organiska innergårdar.

Skapar tunnel

(möjl ig genomfar t/
passage i  stadsrum)

Skapar höga punkthus

Se: Perspektiv A

I Sverige är framtidens främsta material  trä.  Modulerna är 
konstruerade med en trästruktur som skelett .  I  framtiden f inns 
mil jövänl ig och säker impregnering som förhindrar bränder i  höga 
trähus. Träbyggnadstekniken är redan idag avancerad och man kan 
konstruera höga trähus, i  framtiden är dessa konstruktioner standard. 
Hål lbar t för planeten och hälsosamt för människan, det är “ inne” att 
vara nära naturen igen.

MATER IAL : SVENSKT TRÄ

Perspektiv A

Solpaneler kan monteras på ett fr i tt  sätt i  den bärande 
trästrukturen. Detta då anpassat ef ter den specif ika platsen 
och dess vädersträck . Solcel lerna genererar energi t i l l 
byggnadens uppvärmning/nerkylning och elektr ic itet . 

SOLENERGI

Flexibla solpaneler
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PL ANEXEMPEL: C
1.100

PL ANVARIAT IONER
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VV Förvaring av vik-vägg. Se planritning.

Möjl igt kol lektivboende.

En fyra och en trea med delad innergård.



“Vi kan tacka våra bin för maten! Ungefär en tredjedel av den mat vi  äter 
kommer från växter som bin och humlor pol l inerar.  Bin ger al l tså inte bara 
honung utan gör l ivsvikt iga insatser för vår överlevnad.”

- Naturskyddsföreningen.se

HEM FÖR B IN

Redan idag är de vi lda bina i  Sverige hotade av utrotning. Detta t i l l  föl jd 
av utarmningen av deras l ivssmil jöer.  (käl la:  naturskyddsföreningen.se) 

I  framtiden behöver vi  trol igen aktivt bidra för att säkra binas 
överlevnad. I  framtidens boende f inns där för även rum för bin. Blommor 
som bin gi l lar och små bi-hotel l  f inns integrerade i  arkitekturen.

V IKVÄGG:

Förvaringsskåp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I  framtiden kan man konstruera 
l jusisolerande skjutväggar som 
fungerar l ika bra som dagens 
vanl iga regelväggar men som 
enkelt går att skjuta undan el ler 
dra för igen med ett knapptr yck .

F LEX IBL A RUM

Vy över de gröna taken som finns på varje lägenhetsmodul i 
byggnadsstrukturen.

Vy över de gröna innergårdarna i  mitten av varje 
lägenhetsmodul.


