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URBANISERING
Svenska städer växer exponentiellt, bara 
till år 2035 ska Göteborg göra plats för 150 
000 nya göteborgare. Urbaniseringen är ett 
globalt faktum och det gamla villa-idealet 
kan ifrågasättas ur hållbarhetsperspektiv 
på grund av långa transportsträckor, stor 
materialåtgång, onödig avverkning av natur 
och ineffektiv markanvändning. 
I våra städer finns det många glapp mellan 
byggnader av hårdgjord karaktär som sak-
nar användning och funktion, därav strate-
gin ”glappet”.

GLAPP I STADEN
Glappet är ett infill-hus som utnyttjar så 
kallade “glapp” i staden; små hårdgjorda 
ytor utan någon funktion eller användning. 
Att utnyttja dessa glapp är att skapa hållbar 
förtätning i staden då husen kan bidra till 
en ökad positiv stadsmiljö med bland annat 
grönska, renare luft och bidragande till stör-
re biodiversitet. Samtidigt som de boende 
får närhet till service, arbete och kultur, 
samtidigt som staden blir en mer livfull och 
grön plats.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Strategin “Glappet” kan appliceras på olika tomrum i staden. Exemplet är situerat på Fjärde 
långgatan i Göteborg, en central och attraktiv plats. Tomten är idag en smal hårdgjord yta 
utan funtion, mellan två befintliga byggnader. Glappet är 4,5m brett och 13 m djupt vilket gör 
det olämplig för de flesta typer av bebyggelse, men passande för en en urban villa. 



Grönt atrium optimerar den naturliga ventilationen och 
dagsljusintaget. Det djupa huset som annars skulle haft 
en mörk kärna får istället en privat oas fyllt av dagsljus och 
växtlighet som renar luften.  
Vart man än befinner sig i huset finns det direkt kontakt 
till det gröna atriumet. Denna kvalitét skapar en harmo-
nisk atmosfär och gör huset till en plats för avslappning.

Vertikal växtlighet på söderfasaden mot gatan bidrar till 
grönska I stadsrummet. Detta genererar urban trivsel, 
luftrening och biodiversitet. För de boende fungerar det 
som insynskydd, ljuddämpning från gatan, samt 
solavskärmning.

Växthuset fungerar som odling och rekreationsplats året 
om och går att ha öppet eller stängt beroende på årstid.

Regnvatten leds ner genom atriumet till den hydroponis-
ka odlingen där grönsaker och örter kan odlas året runt. 

OPTIMERAD HÅLLBARHET
Vattnet leds vidare och filtreras för att sedan brukas.
 
Energi utvinns från solceller på taket och kan lagras 
under huset. Eventuellt energiöverskott kan nyttjas 
av grannhusen.
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Hållbara material
Villa av förnybara resurser. Klimatpositivt CO2 avtryck med lokala material. 
Statiskt system i limträ, bjälklag av CLT och fasad av träpanel. 

Planerat för återbruk
Alla husets delar är planerade för att kunna dekonstruera i framtiden och 
återanvändas till nya ändamål. 
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Hållbara materialval
Huset är konstruerat av trä, en hållbar och 
förnyelsebar resurs. Statiskt system i limträ, 
bjälklag av CLT och fasad av träpanel, samt 
återvunnen betong som grund.

Återbruk
Den enkla konstruktionen möjliggör att bygg-
naden kan dekonstruers utan större bortfall 
och återanvändas till nya ändamål.
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PLANER
Huset på 115 kvm rymmer 4-5 rok vilket ger en större familj möj-
lighet att bo kvar i staden. De generella rummen gör att använd-
ningen kan skifta över tid och skapar en flexibilitet för de boende. 
Det gröna atriumet ger en känlsa av stor rymd som vertikalt knyter 
samman alla rum. Förskjutningarna av våningsplan skapar diagona-
la siktlinjer och intressanta rumsligheter med varierad takhöjd.

Växtlighet och plats för rekreation blir kvaliteter året runt i den inre 
trädgården på bottenplan, den vertikala växtligheten i atriumet 
samt i växthuset.

FASADER
Växtligheten på söderfasaden fungerar som solavskärmning, insyn-
skydd och ljuddämning. Fasadodlingar sker på en extern “hylla” som 
inte har kontakt med husets bärande delar för att undvika fuktska-
dor och köldbryggor. Stora fönster i norr släpper in mycket naturligt 
ljus utan att riskera att skapa överhettning. Täta väggar varvas med 
öppna- och halvöppna delar med raster som insynskydd. 

KONSTRUKTION
Genom hela husets konstruktion används naturliga och förnyelse-
bara material för minimal miljöpåverkan och ökad trivsel. Det bä-
rande systemet består av limträpelare och limträbalkar med bjälklag 
av CLT och fasader som utfackningsväggar. 
Det genomgående materialvalet blir en interiör kvalitét som bidrar 
till god akustik och en ombonad miljö.

Trä bidrar till en positiv Co2-balans genom att binda till sig Co2 un-
der sin livstid samt har avsevärt lägre energianvändning vid fram-
ställning och transport än andra material. Det genomgående mate-
rialvalet och den enkla konstruktionen möjliggör även för effektiv 
dekonstruktion och återbruk av husets komponenter.
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