STRÄNGAR är ett koncept som utnyttjar framsteg inom
3D-skrivningsteknologi och energiproduktion för att
omdefiniera hur vi formger våra hus. Fasaden byggs upp
av ett system som genererar hemmets energi, tar tillvara
på dagvattnet och minimerar energiförlusterna, samtidigt
som det skapar ett nytt, spännande och tilltalande uttryck.
Fokus i konceptet ligger på att skapa innovativ hållbarhet,
en hållbarhet som inte begränsar oss utan ger oss nya
värden, tekniskt, ekonomiskt och estetiskt.
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NUET
Varför ser våra bostäder ut som de gör? Det är i
många fall en fråga om rationalitet och kostnader. Våra
tekniska förutsättningar premierar raka, prefabricerade
byggelement som enkelt kan monteras ihop. Men hur hade
bostadsbyggandet sett ut om vi kunde bortse från detta?
Hade vi byggt likadant?

FORMEN
En ökad utveckling av 3D-skrivning kommer i framtiden att
möjliggöra skapandet av bostäder med väldigt lite arbetskraft
och med minimala begränsningar i formgivandet. I och med
denna utveckling kommer det bli allt mer logiskt att bygga
runt, detta för att det är den absolut bästa formen ur en
energisynpunkt. Sfären har den minsta ytarean i förhållande
till volym av alla former och är därför bäst på att behålla värme.
I dag står uppvärmning för 60% av energianvändningen i
hemmet, så stora vinster finns att göra. I konceptet STRÄNGAR
utnyttjas den sfäriska formen för att skapa ett energisnålt hem
med minimala uppvärmningsbehov. Ett hem som kan tillverkas
snabbt och billigt, generera sin egen energi och ger plats för att
odla en stor del av hushållets mat.

Isolering 3D-skrivs för att skapa luftfickor
som håller värmen.

S T R Ä N GA R N A
Energi tillverkas i hemmet genom ett system av strängar som
oscillerar i vinden. Vinden skapar svängningar i strängarna
vilka driver generatorer i dess ändar. För att skapa tillräckligt
mycket energi krävs att en väldigt stor del av byggnaden
täcks av dessa strängar då varje enskild sträng endast
ger en mindre impuls. Hela det estetiska uttrycket kommer
som ett resultat av dessa strängar. Genom att skapa ett
system av hålrum och utstickande element kan strängarna
monteras över i princip hela fasadens yta och strängarna
kan användas för att skapa ett spännande arkitektoniskt
uttryck istället för att vara i vägen. Elinstallationer och
kablage göms inne i dessa utstickande element.

Strängar

Vattenuppsamlingssystem
Generator

Elsystem

Vinkeln på listerna gör att dagvatten kan
samlas upp och ledas in genom rör i väggen
för bevattning av trädgården och bruksvatten.

INSTRUMENTET
Vid tillverkning så gjuts först en grund av hampacement. Ett
hållbart material som kan produceras lokalt. Därefter monteras
3D-skrivarställningen och huset börjar tillverkas. 3D-skrivaren
lägger strängar av en träfibermassa. Denna består av
restprodukter från träindustrin som blandas med organiska
binde- och impregneringsmedel. Genom att använda träfibrer
kan huset binda kol och återvinnas i slutet av sin livscykel.
3D-skrivaren skriver hela väggen massiv där isoleringen bildas
av en tajt väv av extra tunna strängar som skapar luftfickor
som isolerar väl. Skrivaren lägger samtidigt ut elinstallationer
på rätt plats under skrivarprocessen. Fönster, med många,
väldigt tunna lager glas som isolerar effektivt, installeras
efteråt när skrivarprocessen är färdig.
Avsaknaden av behovet för mänskligt arbete gör att bostaden
blir väsentligt mycket billigare och går mycket snabbare att
producera än i dagsläget, vilket kommer att ha en extrem
påverkan på vilken arkitektur vi väljer och vilka som har tillgång
till den.
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SEKTION A:A

SKALA 1:50

ODLINGEN

TA K E T

Det översta planet i bostaden används som en vinterträdgård
där mycket av maten som de boende behöver produceras.
Trädgården omges av ett överflöd av ljus från de
omkringliggande takfönsterna som även låter ljus flöda ner
till de andra planen. För att maximera andelen odlingsyta
används även en stor del vertikala odlingar som hänger från
strängar i taket. Dessa är inkopplade till spolar vilket gör att
de kan hissas upp och ner, dels för att plockas och dels för
att inte blockera, alternativt skydda från, solen. Grönskan i
den vertikala, hängande trädgården filtrerar även ljuset vilket
skapar ett spännande ljusspel.

Utformningen av energiproduktionssystemet på utsidan
tillåter en matematisk skönhet i takfönstret. Placering av
fönster i taket skapar även en bra cirkulation i bostaden då luft
som värms upp av de boendes kroppar flyter upp till taket där
det kyls ner igen på fönstrena. Grönskan i vinterträdgården
bidrar också till en syrerik miljö.

L J US E T
Bostaden är designad för att släppa ner så mycket ljus som
möjligt från takfönstret till de nedre planen. När en anländer till
bostaden och kommer in i hallen syns sällskapsrummet som
en ljus oas. Sällskapsrummet öppnar upp sig hela vägen till
taket och blir ett attraktivt rum att vistas i där ljuset uppifrån
gör rummet luftigt och fritt och ger en känsla av att vara i
gränslandet mellan inne och ute. I konceptet behandlas
sällskapsrummet mer som en innergård än ett rum för Tvtittande. Öppenheten och ljuset ovanifrån gör att man kan
få många av de kvaliteter vi förknippar med att vara utomhus,
utan att offra den komfort vi förknippar med att vara inomhus.
Alla våningsplan förhåller sig till och kommunicerar med denna
yta som blir centrum för allt liv i bostaden. Öppenheten gör att
man kan se och samtala med varandra mellan våningsplanen.

Cirkulationen i bostaden
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PLAN 2

PLAN 3
SKALA 1:125

R U TA N
1. GENOMSKINLIGT

2. SKÄRM

Sovrummen på den andra våningen har glasrutor ut mot den
öppna volymen. Dessa rutor kan användas som skärm, spegel,
mörkläggning eller som en vanlig ruta. Ström förs in i fönstret till
små partiklar som reagerar på impulsen. Olika partiklar reagerar
olika. Vissa blir svarta, vissa blir gröna, blå eller röda och vissa
bildar en metallisk hinna som gör glaset mer reflektivt. Genom
att välja vilka partiklar som aktiveras kan olika funktioner väljas.
Rutorna skapar en variation och flexibilitet i graden av privathet
i sovrummet.

INTEGRERINGEN
Genom att 3D-skriva bostaden skapas möjligheten till att
enkelt och billigt platsbygga möblering. Sittplatser, bokhyllor
och förvaring är exempel på inredning som på ett snyggt och
spännande sätt kan integreras i arkitekturen.

3. SPEGEL

4. SVART

MODELL “SKARP”
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MODELL “KOMPLEX”

MODELL “MJUK”

FLEXIBILITETEN
Konceptet bygger även på idén om flexibilitet, där varje
beställare kan göra modifieringar till designen, såsom mönster
och storlekar, utifrån behov och smak. Flera kupoler kan även
sättas ihop till kluster för en högre variation av planlösningar.
Den snabba och billiga tillverkningen gör att bostaden blir
tillgänglig för i stort sett alla. Konceptets flexibilitet gör det
möjligt att skapa allt från ett temporärt singelhushåll, som
återvinns efter användning, till en stor flerfamiljsvilla.

STORLEK “ENSAM ÄR STARK”

STORLEK “MORE IS MORE”

