
Människan befolkar områden där de enkelt kan försörja sig. Förr 
handlade det mer om närhet till vatten och tillgången på föda. I 
dagens samhälle handlar det om var jobben finns. Många mindre 
orter i Sverige har under en längre tid avbefolkats när först jobben 
försvunnit, sen skola och livsmedelsbutikerna. Kvar blir en äldre 
generation och en massa öde hus.

Men vi har också sett en annan utveckling som har förkortat 
avstånd i världen. Vad som började som telegram och telefoni 
utvecklades under 1900-talet och ledde fram till TV och internet. 
Vi kan nu ha videosamtal med folk på andra sidan jorden. 
Utvecklingen av Virtual Reality (VR) skapar en videoupplevelse 
som är mer ”närvarande” än traditionell teknik
.
Utvecklingen på de här två områdena leder in på ett ödelagt land 
fyllt av möjligheter. När dessutom kollektivtrafiken utvecklas till 
att gå snabbare och miljövänligare kommer det snart inte spela 
någon roll var jobben finns idag – för imorgon kan de finnas var 
som helst.

Kommuner på landsbygden satsar på att locka företag som 
inte längre är beroende av ort, eftersom videosamtal, VR och 
kollektivtrafiken gör att hela jorden är tillgänglig från din skärm. 
På landsbygden slipper man bilköer och enorma lokalhyror. 
Istället får man närhet till naturen.

Men då är det också viktigt att med denna 
utveckling att man tar hänsyn till naturen. 
Att man inte förvandlar Tandsjöborg i Orsa 
Finnmark till parkeringsplatser, industrilokaler 
och dåligt planerade förorter. Det är här min 
vision om arkitekturen år 2049 kommer in. 
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Ingen gillar förändring som blir 
påtvingad en. Därför har jag i mitt 
arkitektoniska språk valt former 
och idéer som påminner mycket 
om de hus vi redan har byggda. En 
kupol skulle se konstig ut i samma 
bostadslänga som det klassiska 
svenska röda huset med vita knutar. 

I exemplet här har jag valt ett väldigt 
enkelt exempel på ett bostadshus 
för en familj med fyra medlemmar. 
Udda vinklar och utsvängningar har 
valts bort till fördel för ett hus som 
är enkelt att konstruera och variera 
efter personlig prägel som många 
väljer att göra med sina hus.

När man bygger mycket under 
markytan öppnar sig möjligheterna 
för ett sekundärt nätvärk. Utöver 
in- och utgången man har ovan jord, 
den ”vanliga”, så finns här möjlighet 
till att konstruera kulvertar för 
bostadshusen. 

Utöver bonusen att man slipper 
bli blöt när man hälsar på grannen 
kan dessa kulvertar vara kopplade 
till livsmedelsbutikerna och/eller 
vårdcentralen. Vid de extrema 
snöfall vi får här i Norden kan 
det ibland vara svårt att ta sig de 
500 meter det är till vårdcentralen, 
speciellt för äldre.

Självfallet är denna konstruktion 
inte lämplig överallt. Dock lämnar 
den också öppen möjligheter om 
att dela sina bostad med andra på 
ett nytt sätt. Hus som är anslutna 
till kulverten har möjlighet att 
konstruera gemensam utrymmen, 
som inomhuspooler, gym, biograf  
etc. Varje grannskap (kulvert) kan 
ha en egen nisch som sen hela 
samhället kan dra nytta av.

Att länka bostäder
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Aerogel är ett material som är lättare 
än luft samtidigt som det har stor 
isoleringsförmåga. 

Användningar av materialet 
utforskas, därav möjligheten att 
applicera det på fönster. Med ett 
dubbel- eller trippelglasfönster med 
ett lager Aerogel applicerat kommer 
fönstren inte vara samma energitjuv 
som det varit.

Cross Laminated Timber är en 
sammansättning av trä som används 
för att konstruera skyskrapor, 
hållbarheten på materialet är därför 
något som går att lita på.

Att gjuta betong kräver ofta längre 
transporter, speciellt om man bygger 
på landsbygden. Norden har ett gott 
bestånd på trä näst intill överallt 
vilket tar ner konstruktionstid/
kostnad och miljöpåverkan.

Bygger man under jordytan är det 
bra om materialet tål fukt. För att 
göra trä till det hållbara alternativet 
har man i framtiden tagit fram en 
sammansättning/behandling av 
trä som gör att det står emot fukt 
mycket bättre.

Virtual Reality (VR) kan inte 
enbart leda till mer engagerade 
långdistansmöten. I hemmet finns 
det även en stor potential att skapa 
en ny form av arkitektur.

J.K. Rowling skrev i sina böcker 
om Harry Potter om ett ”Room of  
Requirement” - Vidbehovsrummet.
Rummet kunde, bland annat, anpassa 
sig efter användarens behov. Med 
VR kan vi i våra hem skapa dessa 
rum. VR kan projicera precis vad 
som helst. Möjligheten att vara på 
stranden på Mallorca kan nu finnas i 
din källare. För fysisk beröring, som 
en solstol, krävs verkliga fysiska ting 
- men deras utseende spelar ingen 
roll.

Nya former av lampor med simulerat 
solljus har också tagits fram. Dessa 
lampor har formen av ett fönster 
och lurar människan psykologiskt att 
det är ett riktigt fönster. Alternativt 
är fönstret frostat så att endast ljuset 
efterliknas, eller så kombinerar man 
lampan med en skärm och ser ut 
över Himalaya.

Smarta Material Ingen mörk och tråkig källare

Förbättringar i infrastrukturen för att möjliggöra en revitalisering av 
landsbygden innefattar en utökad buss- och tågtrafik. Fler bussar går på el 
och vissa vägar är försedda med el för att öka distansen man kommer på en 
laddning. Tågen har tagit inspiration från magnettågen i Japan vilket leder till 
mindre problem med löv/snö på spåren och möjliggör en högre hastighet.

Länken mellan staden och landsbygden
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Att ta vara på den naturliga 
isoleringen från marken är en idé 
som går han i hand med att bygga 
för att inte störa då husen endast 
har 1 våning synlig, men aktiviteter 
som sömn, ”VR-rum” flyttas till de 
utrymmen med mindre dagsljus då 
de inte är i behov av det på samma 
sätt.

Många andra lokaler kräver 
inte heller dagsljus i samma 
utsträckning. Livsmedelsbutiker 
är ett exempel. I framtiden kan vi 
vårat lokala ICA/Coop som en 
trappa/hiss ner i marken. Chansen 
att kassörer har ersatts med en 
digital lösning är också stor.

Idéerna är inte slut här, jag har 
utforskat många liknande hus 
(skisserna här). Även andra 
varianter (kupoler, avancerade 
geotriska strukturer) som inte visas 
här eftersom de gick emot vad jag 
kom fram till var min vision:

Ett enkelt sätt att förbättra 
levnadsvilkoren för en bortglömd 
del av landet - både i politiken 
och inom arkitekturen. Projektet 
handlar inte endast om en 
hållbarhet inom ekologin, utan även 
en social och ekonomisk hållbarhet.

Avslutande ord

Varför gräver du ner huset?

Möjligheter för mer allmänna utrymmen
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