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SKELETT

teknisk kärna

bostadsmoduler

sköld

trä - framtidens material

För en effektivare och mer hållbar framtid krävs en förändring i hur vi ser på, 
värderar och lever i våra bostäder. Genom att utnyttja hela bostadens volym i 
tre dimensioner och inte bara ett tvådimensionellt golv ges möjlighet till ett mer 
flexibelt, effektivt och nytt sätt att leva. Från kvadratmeter till kubikmeter. 

Detta förslag är indelat i fyra delar, bestående av ett skelett, bostadsmoduler, 
en teknisk kärna och en sköld. Skelettet är den bärande struktur som ramar in 
projektet. Det är uppbyggt av 3D-printat trä, vilket tar vara på restprodukterna 
av Sveriges stora träindustri och resulterar i en stark och klimatsmart stomme. 
Inom detta skelett placeras prefabricerade bostadsmoduler på vardera 91 m3, 
vilka tack vare en inre flyttbar vägg erbjuder ett flexibelt och effektivt boende. 
Bostadsmodulerna kopplas sedan samman via den tekniska kärnan genom 
vilken byggnadens alla ledningar passerar. Här ryms även kök, badrum, förvar-
ing samt den vertikala kommunikationen som sker via både trappa och hiss. 
Då modulernas ytterväggar består av våningshöga glaspartier skyddas bygg-
naden av en yttre sköld av trä. Denna kan fällas upp och ned och fungerar i 
nedfällt läge som terrass.

Presenterat i detta förslag är ett minimumförslag av strukturen, bestående av 
tre bostadsmoduler samt en teknisk kärna, men tanken är att strukturen kan 
växa och att nya moduler kan adderas utefter att de boendes förutsättningar 
och behov förändras. Detta medför en flexibilitet inifrån och ut, över tid och 
genom livets gång.

Materialmässigt tar förslaget avstamp i nordisk byggtradition men genom nya 
innovativa tillvägagångssätt. Den 3D-printade stommen av trämassa ger en 
igenkänningsbar materialitet av trä men på ett nytt sätt som visar omvärlden 
att trä är oslagbart ur hållbarhetssynpunkt. Undersidan av träskölden målas i 
faluröd färg, vilket ger byggnaden en historisk och klassiskt svensk ton men i 
ett nytt prefabricerat format. Öst- samt västsidan av de tekniska modulerna kläs 
med träfasad, även den målad i falurött, och isolerad med återvunna jeans. 
Övriga ytterväggar i byggnaden består av våningshöga, skjutbara glaspartier 
med integrerade transparenta solpaneler för att tillvarata solenergi. Högst upp 
i skelettet fästs vindturbiner, vilka både genererar energi och fungerar som 
ett arkitektoniskt element. Byggnaden drar på så vis fördel av omgivningens 
förutsättningar och kan placeras i flera olika miljöer och situationer.

Byggnadens skelett är utformat utifrån ett 
rutnät av 4,5 x 4,5 x 4,5 meter. Det är en 
struktur byggd av 3D-printat trä, vilket tar 
vara på spillmaterial från Sveriges stora 
träindustri.

Den tekniska kärnan är byggnadens 
ryggrad, vilken möjliggör vertikal kommu-
nikation via både trappa och hiss. Här 
ryms även kök, badrum och byggnadens 
alla teknikska delar. Den tekniska kärnan 
kröns av ett växthus. 

Inom skelettet placeras prefabricerade 
bostadsmoduler, på vardera 91 m3. Varje 
modul innehåller inre skjutbara väggar 
utifrån vilka möbler och loft kan fällas ut 
vid behov. 

Byggnadens skelett förlängs med roter-
bara armar vilka kan fällas ned och upp. 
Mellan dessa armar fästs en sköld av trä. 
I uppfällt läge skyddar den byggnaden 
och i nedfällt läge bildar den terrasser. 

Trä är förnyelsebart, absorberar koldi-
oxid och är en naturresurs Sverige har 
rikliga mängder av. Ny framtida teknologi 
kommer göra det möjligt att använda trä 
på nya sätt, exempelvis genom 3D-print-
ning. På så sätt möjliggörs strukturella 
kopplingar liknande dagens i metall och 
betong, och träindustrins restprodukter 
kommer dessutom till nytta! 
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Det finns tre olika sorters moduler; den tekni-
ska modulen, bostadsmodulen samt växthus-
modulen. Genom den tekniska modulen 
passerar byggnadens alla ledningar. Här ryms 
även kök, badrum och förvaring. Den tekni-
ska modulen utnyttjar den tredimensionella 
rumsligheten genom en statisk mellannivå för 
maximerad effektivitet, medan bostadsmodu-
len erbjuder en mer flexibel rumsanvändning. 
Här kan rummet förändras genom en flyttbar 
vägg med inbyggda möbler och förvaring. På 
så sätt kan bostadsmodulen skifta mellan flera 
mindre intima rum eller ett större gemensamt 
rum utefter de boendes behov och önskemål. 
Den flyttbara väggen förflyttas i sidled gen-
om ett skensystem integrerat i tak och golv, 
och passage genom väggen sker genom en 
skjutdörr. Växthusmodulen placeras ovanpå 
den tekniska kärnan och erbjuder de boende 
en möjlighet att odla sin egen mat. Bevattning 
sker med det insamlade regnvattnet vilket även 
förser de tekniska modulerna med färskvatten 
för hushållet.

Modulerna kan öppnas upp eller slutas 
med den mekaniska skölden. Vid nedfällt 
läge fungerar skölden som terrass och 
vid uppfällt läge skyddas modulen under 
framtidens allt hårdare väder och stormar. 
Genom detta system kan de boende styra 
ljusinsläpp och koppling till omvärlden uteft-
er önskemål, behov, klockslag och årstid. 

flexibla rum, flexibelt liv

nedfällningsbar sköld
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STAD SKOG HAV

Byggnaden är utformad för att passa i flera olika 
miljöer. I staden fungerar den som ett vertikalt in-
fill-projekt. Entrévåningen flyttas ned i gatunivå, och 
kan därmed inrymma en mindre lokal. Arkitekturen 
anpassar sig efter sin omgivning, och skölden fälls 
ned åt de håll som är möjliga.

I skogsmiljö lyfts byggnaden upp en halv modul-
höjd, för minimerat fotavtryck och minskad ska-
derisk under framtidens allt mer återkommande 
översvämningar. Byggnaden är självförsörjande 
gällande energi, då både vind- och solenergi 
tillvaratas.

Byggnaden kan placeras i vatten och drar då även 
nytta av vågenergin under ytan.  

PLAN 1 hyser en bostads-
modul innehållande plats 
att äta, vila och umgås. 
Bostadsmodulen kopplas 
samman med den tekniska 
kärnan via köket. 

PLAN 2 rymmer en bost-
adsmodul lämplig för två 
individer då den kan delas 
in i två mindre sovrum med 
varsin arbetsplats. Bostads-
modulen sammankopplas 
med den tekniska kärnan 
via garderober och badrum.

PLAN 3 består av en bost-
adsmodul lämplig för ett 
par. Den flyttbara väggen 
rymmer en dubbelsäng och 
arbetsplats åt söder samt 
förvaring åt norr. 

Vindturbin omvand-
lar vindkraft till energi 
för hushållet.

Uppsamling och 
rening av regnvatten 
för hushållet. 

Transparenta solpaneler inte-
grerade i samtliga glaspartier 
genererar energi för hushållet

Trapphuset fungerar som en 
vertikal trädgård och kröns 
av ett växthus, vilket förser 
hushållet med färska grönsa-
ker och frukt.

Nedfälld sköld fungerar som 
terrass och släpper in dag-
sljus. Avtagbart räcke mon-
teras och demonteras lätt.

Bostadsmoduler Teknisk kärna

Bostadsmodulerna är 
utrustade med flyttbara väg-
gar med varierande innehåll, 
för olika syften, såsom sov-, 
arbets- och matplatser eller 
förvaring. Bostadsmoduler-
nas koppling till den teknis-
ka kärnan varierar beroende 
på deras innehåll och syfte. 
 

EN LEVANDE MASKIN
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Ökad nederbörd Regnvatteninsamling 

Höjd havsnivå & översvämningar Upphöjd byggnadsstruktur

Ökad population Expanderbar struktur

Svårtillgänglig energi Sol-, vind-, & vattenernergi

möjlig evolution 

Byggnaden är utformad för 
att vara flexibel och an-
passningsbar i flera skalor 
och genom tidens gång. Det 
är ett expanderbart system 
vilket kan följa hushållets 
förändrade förutsättning-
ar och i framtiden växa till 
ett stort kollektivt nätverk 
av moduler. Detta system 
möjliggör att de boende kan 
skräddarsy sin egen kombi-
nation av moduler utefter just 
deras behov.

En familj flyttar in i sitt nya 
hus, bestående av grund-
förslaget med tre bostads-
moduler, tre tekniska moduler 
och en växthusmodul. 

Öppen sköld Stängd sköld

Familjemedlemmarna åldras 
och behovet av privatliv och 
självständighet ökar. Bygg-
nadens skelett utökas och 
nya bostadsmoduler ad-
deras. 

När barnen flyttat ut utökas 
skelettet ytterliggare och nya 
modulerar adderas. Två nya 
hushåll flyttar in i strukturen 
där vissa funktioner kan delas 
kollektivt. 
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