RESURS
Motto: Resurs-Den hållbara villan

DEN NORDISKA HISTORIAN

MINSKAT C02
Tankesättet ändras, bostaden - en resurs

PRIMITIVA METODER
Det nordiska arvet har många goda exempel

CIRKULÄRT PERSPEKTIV
Allt som byggs ska kunnas ta isär och flyttas

Året är 2049 och FN:s klimatmål för hållbar utveckling är nära att
uppfyllas trots år av omställning för världens länder. Varje land har
insett uppgiften att ta tillvara på inhemska resurser och Sverige
utnyttjar teknik och natur för att minska sitt koldioxidavtryck. Världen
har nu bromsat den stora miljöförstörelsen genom nya tankesätt och
utvecklad teknik och Sverige har spelat en stor roll i utvecklingen.
Resan dit har varit lång men i Sverige har man valt att blicka bakåt
för att sedermera tänka långsiktigt. Vilka primitiva lösningar användes
långt före den industriella revolutionen? Den nordiska urhistorian är
rik på uppfinningar och idéer som kan tituleras som hållbara. Den stora
användningen av det förnyelsebara materialet trä är ett exempel, det
faktum att man lade bostäder och städer på en plats där man kunde
få ut mest av naturen och jordbuket är ett annat exempel. Människan
bodde mer tätt för att koncentrera uppvärmning, vattenanvändning och
byggnation och naturen runt omkring kunde låtas vara orörd.
Det fanns tydliga tankar om en livscykel som gör att byggnaden kan
genomgå förändringar och till och med demonteras för att byggas upp
på en annan plats, snarare än att de ska stå på en plats i hundra år för
att senare rivas. Mängden energi som en byggd byggnad innehåller,
varje liten tegelsten eller balk ska utnyttjas i en längre och cirkulär livscykel. Vare sig infallsvinkeln är av ren sparsamhet, geniuin välvilja för
kliatet eller rentav estetik kvittar. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen,
vi behöver bara lära oss av vår historia och ta tillvara på all kunskap
som finns i vårt arv för att senare fokusera på tekniska lösningar kring
energiaspekterna i ett hus. Det möjliggör bibehållna levnadsvillkor men
ett minskat slöseri inom våra byggda miljöer. Effektivisering och längre
livscykelperspektiv är en stark utgångspunkt.
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INSPIRATION:

Ringebu stavkyrka, byggd på 1200-talet
Foto: Sigurd Rage

Familj som hjälps bygga sitt Egnahem hus
Foto: Stockholms stads småstugebyrå

Inneboende som bidrog till hushållet
Foto: SVT

Spisen som värmde maten, huset och de boende
Foto: Gösta Berg

Delboskollektiv under 70-talets ”Gröna vågen”
Foto: Johan Ahlén
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DEN FÖRÄNDERLIGA BOSTADEN

CENTRALT UMGÅNGE

Bostäder har länge setts som den största tryggheten för människan,
bostaden är för många en grund där livet senare kan utvecklas. Den
svenska bostadsmodellen har genom stora satsningar byggts upp kring
starka ord som trygghet, jämlikhet, hälsa och solidaritet. Ett ord som
länge saknats har dock varit hållbarhet, målet är att ge bostaden
ytterligare en dimension och se den som en resurs.

Planlösning med lika förutsättningar i alla rum

I detta förslag har inspiration tagits från det tidiga nordiska arvet men
det går inte att underskatta betydelsen för bostadsutvecklingen i
Sverige under den industriella revolutionen. Egnahemsrörelsen,
Stockholmsutställningen och inte minst folkhemsbygget är också något
som föreslås att fortsätta bygga vidare på. Tankar som bildar en röd
tråd genom processen är enkla byggsatser för både stad och landsbygd,
levnadsutvecklande och sociala planlösningar och inte minst möjlighet
för förändring inom bostadens yttre ramar.

FLEXIBILITET

Vare sig en bostadsmodell består av den klassiska kärnfamiljen,
eventuella inneboende eller rentav den mest växande bostadsformen
kollektivboende så ska en byggnad kunna klara av förändringar. Det
grundläggande konceptet för planlösningen är alltid intakt; att skapa
platser att dra sig tillbaka runtom den sociala och gemensamma ytan i
bostadens hjärta. Om man senare väljer att utnyttja en del av
sovrummen för lokal affärsverksamhet, garage eller kontor , det
bestämmer användarna själva. Huvudsaken är att alla ytor går att enkelt
förändra, och kan ses som en resurs för användaren.

Ger ägaren möjlighet att ändra om

DEN SAMLADE ENHETEN
Effektiv och ytsmart planlösning

Resursen i mer koncentrerade bostadsformer blir också den samlade
enheten som kan bestå av både familjer eller valfria konstellationer som
gemensamt kan minska sitt koldioxidavtryck genom effektivisering.

Kollektivboende plan
Skala 1:100

Kärnfamiljsbostad
Föräldrar med två barn

Bostad med affärsverksamhet
Tvås separata handelslokaler

Bostad med kontor och garage
Separat kontorslokal och varmt garage

Skolverksamhet
Verksamhet för barn och unga

Verkstad
Skapande och kreativitet i en stor lokal
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MED NATURENS INNOVATION
Naturen är en av vårt långa lands styrkor. Vår innvation, inspiration och
teknikutveckling kan göra bostäder självförsörjande, vare sig man väljer
att placera dem på landsbygd eller i städerna.

VATTEN
Regnvatten tas tillvara på

Utgångspunkten är en byggsats med inspiration från egnahemsrörelsen.
Repetativa element kan byggas i fabriker för att senare levereras till
familjerna i mindre moduler. Det som skiljer sig på varje unik byggplats
blir mötet mellan landskap och hus. Installationen av energisystem och
gjutning av grunden görs specifikt anpssat på vald plats.
Mitt förslag bygger på ett slutet system av regnvatten. Grunden, genom
dess värmeledande egenskaper i betong skapar en termisk massa och
bildar den huvudsakliga uppvärmningen vintertid. För att skapa
flexibilitet och klimatneutralitet byggs en stomme ovanpå grunden i
repetitiva träelement som bidrar med en starkt nordisk karaktär.

SOL
Solenergin tas tillvara på

FRISK LUFT
Den friska luften renar

Värmen kommer framförallt från två centralt placerade kaminer som i
sin tur värmer upp värmeslingor av vatten som fördelar värmen i
samtliga rum. Plattan har en förhöjning eller så kallad bröstning som
gör att den ska kunna värma på en höjd som motsvarar dagens
radiatorer såväl som marken man går på. Kallras och oönskad kyla från
fönster kan således minimeras. Brasan kompletteras genom att utvinna
alstrad solvärme under jordens yta, en bergvärmepump leder värmen
upp i grunden.
Stommen bär upp ett sadeltak för att slamla in regnvatten som i sin tur
genom stuprör leder det till en vattentank ingjuten i grunden.
Genom ett tak av tunna solceller kan elförsöjningen bli självhushållande, överskottet sprids ut i ett anslutet elnät under dagarna för att
senare ges tillbaka genom exempelvis vind och vattenkraft på nätterna.

Isometrisk vy
Förslag i kontext

Stomme
Trästomme ger flexibilitet i interiör

Uppvärmning
Vedspis och bergvärme värmer upp plattan

Vattenförsörjning
Regnvatten samlas i en tank för hushållsvatten

Energiförsörjning
Solceller som genererar elektricitet

Naturlig ventilation
Korsdrag bildas genom fönster och dörrar
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TILLSAMMANS ÄR VI STARKA
Svensk byggpolitik är ett konstant debattämne, inte minst på
arkitektutbildningen. Organisationer kritiserar det själlösa byggandet
men genom tankar om kvalitativa typhus och byggsatser kan byggtider
förbli korta och kvaliteten förbättras.

BYGGSATS
Enkelt att bygga upp och plocka ner

Mitt förslag är baserat på hur fler människor kan bo på mindre ytor och
genom en delningsekonomi och rationalisering använda färre resurser
men också successivt bli helt självförsörjande. Med förutsättningar från
våra enorma skogsarealer finns inget behov för oss att varken importera
byggmaterial, energi eller teknik. Träslag med olika egenskaper kan
utnyttjas för det de är mest lämpade för inom husbygget, vare sig det
är det bärande träet eller det som agerar ytskikt i fasaden är det lika
viktigt för uttrycket.
Sol, vind och vatten ger vårt land möjlighet att successivt övergå till
helt fossilfri energianvändning. Några räkneexempel från förslaget
sammanfattas nedan:

DELNINGSEKONOMI
Självförsörjande genom delning

NATURLIGA MATERIAL
Utnyttjar den svenska skogen

- Sverige är ett av världens mest glesbefolkade länder. I genomsnitt bor vi
på 42 kvadratmeter var. Genom effektiva planlösningar kan vi bo på
mindre yta med samma levnadsvillkor. Sex personer i föreslagen bostad
skulle innebära 25 kvadratmeter per person. Tätare boenden ger
effektivare resursanvändning och minskat slöseri i både stad och landsbygd.
- 1 m2 tak ger 1 L vatten vid 1 mm nederbörd. I Sverige regnar det 510
mm i genomsnitt per år. Det föreslagna taket på 148 kvm kan med 510 mm
nederbörd samla 75 480 liter vatten. Om vi kan halvera användandet av
vatten i tvättmaskiner, duschar och kök genom system där vattnet cirkulerar
och renas kan tre vuxna personer leva på enbart regnvatten.
- Samma tak kan i öst/väst riktning ge 80% av en södervänd verkningsgrad. På 148 kvm ger detta 188% av en normal villas elanvändning. Rest-

Illustrationsbild
Interiör

erande el kan gå ut i anslutet elnät för att ges tillbaka när solen inte skiner.
Källor: SCB, Sydvatten, Solcellskollen

Fasad nummer 1
Föreslås riktas mot söder eller norr

Fasad nummer 2
Föreslås riktas öst eller väst

Sektionsritning
Snitt skuret genom byggnaden

Fasad nummer 3
Föreslås riktas öst eller väst

Fasad nummer 4
Föreslås riktas mot söder eller norr

