
Samtidens och framtidens mest eftertraktade boende

Vått och torrt - hus för en extrem framtid

”I VÅTT &
TORRT”

Under de senaste åren har vi i Sverige fått se kraftigare effekter av klimatförändringarna. 

Detta var kanske mest märkbart under sommaren 2018 då bönderna fick se mycket 

av deras grödor försvinna på grund av torkan. På landsbygden och i städerna ser vi 

hur översvämningar förstör grödor och kostar miljoner i försäkringspengar då våra 

dräneringssystem inte klarar av höstens kraftiga skyfall. Vi möter en framtid år 2049 som är 

kantad av ännu mer extremväder, men också ny arkitektonisk och teknisk innovation som 

både kan minimera extremvädrets effekter och utgöra fantastiska bostadsmöjligheter för 

familjer. Kan enfamiljshusets framtid vara en del av lösningen på klimatförändringarna som 

slår mot våra ekosystem? Ja!

I undersökningar av SCB konstateras det att enfamiljshuset är den mest eftertraktade 

boendeformen i Sverige, och det ser inte ut att avta. Vi ser också att familjekonfigurationer 

förändras och det är inte säkert att den framtida svenska ”enfamiljen” inte ut på samma sätt 

som idag. Det är därför av största vikt att vi gör dessa enfamiljshus hållbara, flexibla och 

med så lite klimatpåverkan som möjligt. Förslaget ser därför till att behålla de befintliga 

bekvämligheterna i samtidens villa samtidigt som framtidens krav på flexibilitet möts!
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Framtidens villa skall 
kunna motstå det 

skandinaviska vädret 
som idag - men i en 

extremare form.

Torkan har stor inverkan 
på det konventionella 

lantbruket, vår mat 
borde produceras lokalt i 

hemmet.

Vatten kan användas 
till hydroponisk 

matproduktion i ett 
vanligt växthus.

.. var ett historisk torrt 
år i Europa. Forskare 

varnar om att det kan bli 
normalt redan om 25 år. 

.. betecknas som ”kraftig 
nederbörd” - och 

beräknas förekomma 
dubbelt så ofta 2049

Sverige, 2018

Norge, 2018

Danmark, 2018

.. är den maximala 
temperaturstigning som 

vi har förpliktigat oss 
till i Paris-avtalen. Bara 

vid 2°C kan man se stora 
klimatiska förändringar.
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Mellan åkermarken ligger de moderna akvedukterna

Låt oss bygga hus på diket! 

Hur? - De nya husen ingår i ett cirkulärt system med markens dränering

Skalbarhet och flexibilitet är viktigt idag - och i framtiden

Översvämmad åkermark och uttorkad åkermark innebär båda två ett hårt slag mot 

matproduktionen. Översvämmade åkersmarker innebär syrgasbrist och sommartorka gör 

marken beroende av bevattning.  För att motverka detta har vi åkerdiken. De fungerar idag 

som dränering av regnvatten från brukmarken. Dikenas ekosystem ger åkrarna skydd mot 

ogräs och minskar samtidigt markens torkkänslighet, en perfekt symbios. Klimatförändringar 

har dock gjort att dikenas dränering inte  räcker till på hösten samt att vattet dunstar bort 

under sommarmånaderna vilket i sin tur leder till en minskad matproduktion men även ett slag 

mot den biodiversitet som ingår i dessa ekosystem. Samtdigt blir städerna tätare och platser 

för att bygga våra enfamiljshus blir färre. Med modern teknologi blir dikena den perfekta 

platsen för enfamiljshuset och enfamiljshuset den perfekta lösningen för dikena.

De konstgjorda dammarna samlar upp regnvatten och kan tillsammans med ett enfamiljshuset, ingå i ett cirkulärt system som gör hushållet lokalt självförsörjande samtidigt 

som en torkas eller en översvämning kan förebyggas av huset.

Huset är självförsörjande, men kan ingå i många olika konfigurationer för att möta platsens och/eller de boendes behov

Med längre och mer frekventa torrperioder, torkar 

åkersmarken ut och ger en minskad matproduktion

Enfamiljshuset kan nyttja dammarna och vattnet till 

produktion av mat. Spillvattnet filtreras sedan och förs 

tillbaka till dammen

ENSAMVILLA BOGEMENSKAP KOOPERATIV MED BOENDE OCH LANTBRUK

EXISTERANDE DRÄNERING 
MELLAN ÅKERSMARK

MÖJLIGA BYGGTOMTER EXEMPEL PÅ 
TOMT

Skyfall blir också allt vanligare. Åkerdiken 

översämmas och grödorna drunknar

I särskilt utsatta områden för torka kan vattnet 

tillfälligt övertäckas med svarta, långtidsnedbrytande 

bollar för att förhindra avdunstning

Genom att anlägga nya, konstgjorda dammar i 

anslutning till grödorna kan stora regnmängder 

hanteras och bevaras till torrperioder

De nya, hållbara bostäderna kommer därför ingå i 

ett cirkulärt system med översvämningsvattnet, som 

absorberas vid skyfall och bevaras till perioder med 

torka och vattenbrist.



Ett gammalt hus (med ett par nya idéer)
För att förbereda oss för framtiden måste vi lära oss från historien. Torpet och lantgårdarna i 

Sverige är möjligtvis våra mest hållbara enfamiljshus då dessa hus har stått sig i hundratals 

år och är oftast byggda i lokala förnyelsebara material. Förslaget tar avstamp i denna rika 

byggnadstradition och blickar mot framtiden med nya, adderade bekvämligheter och 

tekniska lösningar. Huset har en stomme, en inre kärna som är murad i återvunnet tegel 

för att kunna tåla värme och hålla värme. Alla tekniska apparater och vattenkrävande 

funktioner i hemmet är anslutna till denna kärna och bidrar vid användning till fortsatt 

uppvärmning av kärnan som sedan strålar ut i alla rum. Övriga rum är ordnade runt kärnan 

och separeras av innerväggar i CLT-trä. Elförsörjningen anpassas utifrån husets plats - 

öppna fält ger goda möjligheter för solceller, bergiga platser ger möjlighet för vindkraft 

exempelvis. För att värma upp huset ytterliggare används biogas som skapas genom 

modern teknik av matavfall i hemmet och kan kan därefter lagras till kalla vintrar.

Hydroponik
Huset använder 

hydroponik för att göra 

huset självförsörjande 

på mat. Hydroponik 

är en teknik som 

producerar grödor utan 

någon jord. Genom att 

placera hydroponiken 

i växthuset förlängs 

grönsakernas säsong.

Biomassa
En hemapparat används 

för att konvertera matavfall 

och annat nedbrytbart avfall 

till biogas för uppvärmning 

av huset samt flytande 

gödselmedel till grödorna.
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En välkänd siluett, men med moderna lösningar

CLT-trä - det nya timret 

Materialval

Siluetten av huset är välkänd och smälter diskret in i landskapet, innehållet är nytt och 

erbjuder nya boendekvalitéer. Tack vare den centrala kärnan i tegel och de vackra 

takstolarna skapas intressanta rum där familjens alla behov kan tillfredsställas. För att 

undvika gjutning, kan en modern skruvteknik fästa huset i marken, vilket tillåter enkel 

omplacering av huset vid behov. Halmtaket gör förutom att sin hållbarhet och fantastiska 

isoleringskapacitet, att byggnaden känns naturnära. Detta är för att byggnaden verkligen är 

naturnära. Alla konstruktionsmaterial är återbrukade eller återbrukbara och när livslängden 

är slut för materialen är de nedbrytbara. Teglet är hämtat från gamla byggnader där man 

genom en ny teknik har kunnat skölja bort fogmassan. Detta är en teknik som redan brukas i 

liten skala idag. Stenarnas livslängd förlängs och utgör med sin fina patina fina fondväggar 

i hela huset.

Det är välkänt att några av Sveriges äldsta byggnader är byggda med timmerteknik. 

Vad som kanske inte är lika välkänt är att flera av stockarna i konstruktionen använts till 

många olika byggnader förut, de har alltså återbrukats och flyttats. Med CLT-trä kan husets 

innerväggar formsågas och likt timmerstockar återbrukas flera gånger. Först som vägg, sen 

som dörr, sen som bord och kanske till sist som kapla-stavar. När en familj känner att de vill 

utöka arbetsrummet och inte har behov av en innervägg, har grannfamiljen precis fått ett 

barn till och hade verkligen behövt ett till sovrum = +1 -1. CLT-trä som innerväggar främjar 

alltså inte bara hållbarhet och flexibilitet utan även grannsämjan!

ÅTERBRUKAT TEGEL PLASTBOLLAR

CLT-TRÄ SKRUVFUNDAMENTHALMTAK
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Vatten sugs upp 
och filtreras för 
användning av 

hydroponik

Renat spillvatten 
släpps tillbaka ut i 

dammen


