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off the grid

Den tekniska utveckling som vi kan se redan 

idag pekar mot att framtidens bostad kommer 

att vara oberoende av centraliserad infras-

truktur i form av transport, energi och renhålln-

ing. Framtidens bostad kommer att vara en 

självförsörjande enhet som kan vara belägen 

mitt i naturen, långt bort från övrig bebyggelse. 

En modern version av det svenska torpet. 

Byggnadens klimatskal och bärande struktur 

består av limträelement vars kärna utgörs av 

uppfrästa luftspalter. Luftspalterna förbättrar 

elementens isolerande egenskaper medan 

de omslutande skikten håller ihop elementen. 

Tillsammans beter sig skikten som massiva 

element vilka precis som traditionell timmerkon-

struktion tillåter ombyggnad och återanvänd-

ning.

Liksom torp är orienterade kring sin murstock är 

de modulbaserade rummen orienterade kring 

en central kärna. I kärnan finns både kök och 

våtutrymmen, vilket gör den till en samlingspunkt 

och ett centralt motiv i bostaden, men framför 

allt huserar kärnan byggnadens energi- och 

återvinningssystem.

Byggnadens energi- och återvinningssystem 

fungerar som en substitut för dagens kommu-

nala infrastruktur. Biogas utvinns ur avfall och 

svartvatten innan det lagras eller förbränns, grå-

vatten renas och lagras som dricksvatten, elen-

ergi styrs och lagras från solpaneler på taket 

eller tomten. För att göra systemet kompatibelt 

med framtida teknikutveckling är det uppbyggt 

som ett standardiserat chassi, där delar och 

funktioner kan uppgraderas eller bytas ut.
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MODuLER

PLANALTERNATIV 1:200 (A3)

genom möjligheten att bo och arbeta på dis-

tans utvecklas bostaden till att innehålla fler ytor 

och rum som kan användas till arbetsplatser. 

Sovrummen kan i hög grad utnyttjas för arbete 

och genom det modulära väggsystemet kan de-

dikerade arbetsrum såväl som mindre gästrum 

inrymmas i planen. Modulsystemet erbjuder 

flexibilitet även över tid, då det kan plockas isär 

och expanderas då framtida behov uppstår.

Byggnadens plan styrs av ett rutnätssystem som 

är anpassat efter de standardiserade modul-

erna.

Den tekniska kärnan ryms inom ett modulmått, 

vilket möjliggör olika typer av planer kring en 

och samma standardiserade kärna.

Med tiden kan de massiva elementen plockas 

isär och nya element kan passas in. Detta 

möjliggör ut- och ombyggnad där de befintliga 

elementen kan återanvändas, precis som i 

traditionell timmerarkitektur
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