
Från 2011 till 2040 kommer urbaniseringen att fort-
sätta i hög takt och storstäderna kommer att ha 
ökat med cirka 25 % under den här tiden. Bostäder 
åt drygt 3 miljoner människor behöver byggas tills 
dess.

Hur kan man kombinera de fördelar som vinns med 
småhus och samtidigt bygga många bostäder på liten 
yta?

De flesta vill helst bo i en villa, 51 % mot bostads- och 
hyresrätternas 21 %. Samtidigt som småhus ritas 
för den typiska kärnfamiljen, bebos de oftast av an-
dra hushåll, såsom singlar, ensamstående med barn 
och par.  Ungefär 50 % av Sveriges befolkning bor i 
småhus samtidigt som var tredje upplever bostaden 
som för stor.

Istället för att människor ska bo i småhus, vilket är 
ett ineffektivt sätt att använda mark, föreslår jag att 
vi bygger på höjden, men istället gör det på ett sätt

som påminner om att bo i småhus. Varje hushåll få 
sitt eget hus men tillsammans med andra i ett lite 
speciellt villakvarter.

B O 2 0 4 9
Bullerbyn 2.0

Bakgrund

38 %

62 %

Sektion A-A i perspektiv     I     skala 1:100

Hus A



NANOCELLULOSA
År 2049 har de tekniska framstegen ännu inte avstannat. Den energikris 
som dominerade tidigare delar av århundradet är nu lösta med hjälp av  
effektiv värmeåtervinning, både från bostäder och människor, samt en 
mycket effektiv värmelagring. Detta har gjort det möjligt att spara och 
lagra solens energi under sommarmånaderna och använda den under den 
mörka och kalla vintern. Solcellerna är effektivare där metallen har blivit 
ersatt av grafen och blivit helt integrerade i nya material

som i nanocellulosaväggarna på Byllerbyn 2.0. Därför 
behövs inga synliga solcellspaneler.

Nanocellulosa är ett nytt material för världen, det kan liknas vid plast men  
istället för olja används träcellulosa vilket gör materialet helt förnyelsebart 
och miljövänligt. Materialet har även helt unika egenskaper, det är väl isole-
rande och brandbeständigt och därför kan det användas som isolering i hus. 
Materialet har även utmärkt beständighet mot tryck vilket gör att det även 
kan användas som stommaterial i byggnader som är uppemot 20 våningar 
höga. Den kan även göras genomskinlig och användas som fönster, därför 
behövs inga fönsterkarmar.



EN LITEN BY
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En liten by med plats för lek och rekreation men också samvaro med  
grannar. Alla bostäder har en sida inemot ”kärnan”, markerad 
av ett ståtligt träd som bildar ett hav av löv, vilket är en gemen-
sam plats där alla har delat ansvar för skötsel. Kanske äger man 
höns och grisar ihop eller odlar tillsammans. På sidan vänd ut 
ifrån kärnan har alla (oavsett våningsplan) ett växthus och mer 
avskild mark för den som vill dra sig undan. I växthusen finns det 
möjlighet att odla året om och ute fungerar det utmärkt att odla 
under sommarhalvåret, enskilt eller tillsammans med grannar. 
På så vis kan alla lyckas att odla stora delar av sin egen mat och 
ha kontroll över produktionskedjan. 

Varje grupp med hus bildar på så vis en egen liten by där man 
kan ha gemenskap och hjälpas åt. 
Att vi behöver minska vår konsumtion har vi känt till länge och 
detta kan vara ett utmärkt sätt att göra det på. Varje by kan 
samsas om en bil och om verktyg, dela gästrum, byta tjänster 
och  på så sätt även komma närmare sina grannar. Varför inte 
starta en liten affär i den gemensamma lokalen. 

De olika våningarna bli också lätta att dela upp eller att slå ihop 
allt eftersom behoven förändras. När barnen flyttar ut kan man 
helt enkelt göra om övervåningen till en egen lägenhet och på så 
vis kan rum skapas för fler människor. 
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Integrerad grönska
Att ha mycket växter och natur nära hemmet har 
enormt många fördelar, både för djur och människor. 

För människor handlar det bland annat om de rekreations- 
möjligheter som naturen erbjuder, den hjälper till att både 
stärka den fysiska och psykiska hälsan. Barn får möjlighet 
att öva upp sin motorik genom att klättra och leka, göra 
kojor och utforska naturen. 

Några fler exempel kommer här nedan:

Grönstrukturer leder till minskat dagvatten

Bra vattenkretslopp ger förutsättningar att förbättra 
återcirkuleringen av kväve och fosfor

Grönska binder partiklar vilket leder till renare luft, 
bättre hälsa och att nivåerna av aerosoler i atmosfären 
minskar

Konnektiviten, olika organismer kan sprida sig lättare,  
till exempel humlor som är viktiga för pollinering

Vegetation minskar buller

Alla kan ta del av naturen!

Genom att varje våningsplan har ett håll i  
mitten för trädet gör detta även att det kan få vatten  
naturlig väg. Samtidigt kan varje våningsplans 
däck släppa igenom  en viss mängd vatten till 
våningsplanet under och på så vis vattnas även  
andra växter som finns där.

De översta 40 cm på varje hus består av ett lika 
tjockt jordlager vilket gör det möjligt att odla på 
taken.

Humlorna får det lättare att 

pollinera och kan återhämta sig

EN GRÖN VÄRLD
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