
g r ö n s k a p e t
Forskare förutspår att vi i Sverige står inför ett varmare 

och blötare klimat. Det förändrade klimatet kommer att 

medföra bättre förutsättningar för odling av mat. Sam-

tidigt förväntas temperaturen öka globalt vilket kommer 

att innebära outhärdligt varma temperaturer i andra 

delar av världen. Som ett resultat av detta förväntas 

Sverige ta emot ett stort antal klimatflyktingar. Samhäl-

let kommer att behöva producera många nya bostäder 

och jobb som svar på dessa förändringar. Genom att 

anlägga nya bostäder som har förutsättningarna att 

producera tillräckligt med mat för att täcka det årliga 

behovet för en familj, kan nya jobb skapas för de nyinfly-

ttade i området. 
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Tomt

Området utgörs av hexagon-formade 

tomter som alla inhyser åtta kompakta 

parhus. Mellan parhusen står växthus som 

förser de boende med mat. Lokalt regn-

vatten leds längst med taket till en vat-

tentank som renar och distribuerar vattnet 

mellan odlingarna. Utöver inomhusodling 

tillkommer även odlingsmöjligheter på 

tomtens innergård där mat som inte är 

lika klimatkänslig kan odlas. På två platser 

på varje tomt finns det dessutom plats för 

de boende att sälja den mat som inte kon-

sumeras av de boende. På så vis kan hela 

området främjas av den närproducerade 

maten.   
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Fasaden är klädd i plywood 
för utomhusbruk

Regnvatten leds längst med det 
sluttande taket till en regntank som 
fångar upp och renar vattnet. 
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De kompakta bostäderna är 66 kvadratmeter stora och 

rymmer två sovrum. Växthuset som ansluter till köket är 

tänkt att fungera som en förlängning av de traditionel-

la vistelseytorna, med behagliga temperaturer året om. 

Förhoppningen är att odlingen på så vis kan vara en social 

aktivitet som görs tillsammans med familj och grannar.  



Vy i växthus

För att minimera negativ inverkan på 

platsen är byggnaden placerad på 

plintgrund.
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För att undvika att belasta klimatet ytterligare är det vik-

tigt att materialen som används till de nya bostäderna är 

miljövänliga och närproducerade. Detta förslag förespråkar 

prefabricerade element där närproducerad halm används 

som isolering. Elementen är enkla att montera och att ta 

isär och isoleringen i sig utgör ingen påverkan på miljön då 

den är fullt komposterbar. Dessutom resulterar väggarnas 

höga isoleringsvärde i en minimal energiförbrukning. 
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