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“Lev ditt liv - jag 
sköter resten.”
Bästa Hälsningar,
Ditt Hem 2.0
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KONCEPT

Hem 2.0 omdefinierar betydelsen av vad ett hus kan vara.

Genom att använda de tekniska lösningar som finns idag 
(och som med största sannolikhet vidareutvecklas till år 
2049) och kombinera dessa kan huset bli självförsörjande. 
Dessutom kan huset börja hjälpa till med städning, 
tvättning, hälsokontroller, matlagning och växtodling för 
att nämna några få exempel - plötsligt blir huset mer än 
bara ett klimatskal.

Genom dessa smarta lösningar och tekniker kan vi 
avlasta vardagen för individen och ge människor en ökad 
livskvalitet. Man frigör mer tid för att tänka, att umgås, att 
skapa och att vila - det vill säga tid för att fokusera på det 
man verkligen vill göra. 

Denna frigörelse av tid öppnar i sin tur upp för möjligheten 
att bidra mer till en bättre värld.

Innan man fick en stadig tillgång till mat på bordet var 
det enda man tänkte på hur man skulle jaga, samla eller 
odla. Först därefter kunde man ägna tid åt att tänka och 
utveckla civilisationen, så som de gamla grekerna gjorde. 

Vår civilisation har utvecklats 
markant sedan dess, men 
om vi i framtiden inte längre 
behöver lägga tid och 
energi på vardagssysslor 
som vi varken vill eller orkar 
göra - vilka nya möjligheter 
öppnar vi upp för då?

“Plötsligt 
blir huset mer 
än bara ett 
klimatskal.
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HEMMET

Hemmet har sitt eget ekosystem med lokal mat- och 
energiproduktion samt avfalls- och vattenhantering. Tack 
vare dessa  system och de andra tekniska lösningarna i huset 
kan man leva närmare naturen och spara tid även om man 
pendlar till jobbet, eftersom huset sköter vardagssysslorna 
själv. 

Uttrycksmässigt har hemmet en ganska privat och sluten 
framsida, men baksidan som vetter mot utsikten har generöst 
med glaspartier för att skapa en öppen men samtidigt trygg 
inre plats. 

Byggnaden består av två olika typer av byggnadselement: 
solida volymer där rummen finns och glasade volymer som 
fungerar som länkar mellan dessa volymer (t ex hallen).

År 2049 har man inte längre drönare för nöjes skull. Denna 
lilla hemmedlem kan hjälpa till med de flesta sysslorna, som 
att vattna växter, dammsuga, hämta saker och mycket mer.

Hemodling. Basfödan odlas 
hemma; allt ifrån grönsaker till 
insekter ingår i den hälsosamma 
och miljömedvetna framtidskosten. 
Eventuellt överskott kan säljas på 
den lokala marknaden.

Lokal vattenrening. Genom att skapa ett slutet 
ekosystem med organismer som kan bryta ned 
organisk avfall kan det mesta av reningen ske lokalt. 
Dessutom ökar det incitamentet till att inte släppa ut 
giftiga kemikalier!

Solpaneler & Solfångare. 
Alstrar både elektricitet samt 
värme för att värma upp hus 
och vatten.

Glaspartier med touch-funktion. 
Se sida 4.

3D-Printer
Se sida 4.

Sektion skala 1:100 (A3)

Ovan. Baksidan av huset med generösa öppningar.
Längst till vänster. Egen odling av växter och insekter.
Direkt till vänster. Grovhall och multifunktionell trappa.



Things are going great in our new

home. I hope you and Dad can

come to visit this summer.

   Well, I better get going.

Dear Mom,

Bob's Pencil Company2

Hall

Entré

Sovrum

Allrum

Kök
Matplats

Vardagsrum

Teknik
& Avfall

Sovrum
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PRAKTISKA LÖSNINGAR

Hemmet kan arrangeras flexibelt beroende på vem som bor 
där och vilka behov den boende har.

Energibehovet löses genom att husen producerar 
den mängd energi som krävs via de installerade 
solpanelerna. Samtidigt delar även huset energi med andra 
energiproducerande byggnader i dess närhet. Tack vare 
denna organiska energikedja (som även kan utökas vid 
behov) minskar man beroendet av en utomstående aktör 
och därmed även risken för ett tillfälligt underskott av 
energi. 

Detta kan låta som en utopi, men vi är inte långt ifrån denna 
framtid. Nedan har vi samlat ihop en handfull referenser på 
existerande tekniker där vi hämtat vår inspiration:

Självrengörande garderober:
The LG Styler wardrobe

Auto-Kök:
Moley.com

Hälsokoll i badrummet:
worrell.com/iot-future-bathroom

3D Printer:
CNBC.com 
“How 3-D printing will radically change the world”

Glaspartier med touch:
OLED teknik i kombination med touch teknik.

Leverans med drönare:
Amazon Prime Air

Organisk Energikedja
En kollektiv försäkring på energiförsörjningen.

Husvariation
Ett oändligt antal kombinationer för varje enskild behov och önskemål.

Kollektivt boende

Familje- & Inneboende

Generationsboende

Dagens energiförsöjning är i hög grad beroende av en aktör. Om 
denne tappar förmågan att producera energi (t ex strömavbrott) 
påverkas samtliga av konsekvenserna.

Den nya formen av energiförsöjning innebär en organisk 
energikedja där husen själva agerar som lokala producenter av 
solenergi. Eventuellt överskott slussas över till närmsta behövande 
granne eller offentlig byggnad. På detta sätt sprids riskerna, vilket 
betyder att det finns alternativa energikällor att tillgå vid temporära 
avbrott. Vid behov kan även energikedjor från andra platser kopplas 
in så att husen alltid har tillgång till energi, även när t ex hela 
närområdet har låg produktion på grund av dåligt väder.

Trycksensorer i golvet gör att Hem 2.0 
kan känna hur du rör dig och lära sig 
dina beteenden för att underlätta ditt 
liv genom att t ex automatiskt öppna 
dörrar, reglera ljud- och ljusförhållanden.

Drönarholk. Här
laddas drönaren
som hämtar upp 
dina leveranser.

Hälsokoll. Varje morgon och kväll 
genomförs den med hjälp av en sensor 
i badrumsgolvet. Relevant information 
och tips på eventuella åtgärder visas 
sedan på badrumsspegeln.

Ytterdörren öppnas med 
hjälp av fingeravtryck på 
dörrhandtaget - säg hejdå 
till bökiga nycklar!

Självrengörande garderober. Genom 
micropulser och vattenånga i garderoben 
skjuts smutsen på kläderna “sönder” och 
faller sedan ned till botten, där det sugs ut 
till avfallsrummet. Inget mer tvättande, men 
ändå rena kläder varje dag!

Glaspartier med touch-funktion. 
Genom dessa OLED glaspaneler 
har man möjlighet att surfa på nätet, 
kolla på tv, reglera ljus och ljud eller 
helt enkelt mörklägga rummet. Ditt 
innehåll följer med dig vart du än 
befinner dig så att du kan titta på 
din favoritserie medan du går runt i 
huset.

Träd med renande funktion. Rötterna från 
trädet växer ner i tanken under huset, vilket 
skapar ett ekosystem där trädet tillsammans 
med andra organismer bryter ned avfallet.

3D-Printer. Det moderna och effektiva 
sättet att få varor levererade hem. Vid 
enkla beställningar finns redan materialet i 
skrivaren, annars skickas dessa i kompakt 
form för att sättas in i printern och skrivas 
ut. 

Auto-Kök. Ibland kan det 
vara svårt att hinna med 
matlagningen. Därför finns det 
ett autoläge på köket där två 
robotarmar hjälper dig att tillaga 
maten. Självklart kan du även 
stänga av funktionen och laga 
mat själv när du har tid och lust.

Plan skala 1:100 (A3)


