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Re-Kreation

Flytande termisk massa
En termos är uppbyggd av två skikt  som 
separeras av vakuum, den inre vätskan 
bibehåller sin temperatur genom att 
konvektionen bryts. I Teorin skulle man 
kan se detta i ett större perspektiv där 
den termiska massan kan flyttas mellan 
den yttre och inre volymen. För att sätta 
detta i ett byggnadsperspektiv skulle till 
exempel under dagen den termiska 
massan kunna upphettas av 
strålningsvärme i ett yttre skikt och under 
natten förflyttas till det inre skiktet. Detta 
skulle utjämna temperaturförändringar 
svalare under dagen eller omvänt i 
varmare klimat. Om man leder mediet 
genom växtbädden skulle också värmen 
bidra till en frostfri jordmån och ett bättre 
växtklimat. Dessutom skulle man kunna 
dela den inre volymen i olika skott som 
t.ex öppnas vid olika tryck och därmed 
justera vart den termiska massan 
koncentreras.  

Avlopp
Kretsloppssystemet nyttjar ”Slutna” 
avlopps där svartvattnet behandlas i 
egna trekammar-brunnar. Först avskiljs 
slam genom de tre kamrarna sedan leds 
vattnet (eller näringslösningen) ner i en 
cistern som pumpar vattnet ut i  första 
växtbädden, från första växtbädden leds 
vattnet ner i cistern 2 som i sin tur 
pumpar vattnet in i nästa växtbädd osv. 
När alla växtbäddar passerats är vattnet 
rent nog att samlas till en möjlig 
hydrofonisk odling, damm eller som 
termisk massa. Ett självbevatnande 
system för växterna samtidigt som 
vattnet renas är nu verklig. Om hänsyn 
tas till vad som hamnar i avloppet kan 
slammet användas som gödsel för 
gemensam odling. 

Markarbete
Tanke bör också läggas på hur vår 
byggnadsteknik påverkar omgivningen 
och hur det ingreppet vi genomför bör ha 
en minimerad inverkan på våran 
närmiljö. Schaktarbeten och 
sprängningar innebär inte bara en 
påfrestning på den tilltänkta platsen 
utan har transporter och stora kostnader 
knutna till sig. Genom att lyfta huset på 
ankrade hydrauliska plintar har 
strukturen visst skydd mot 
naturkatastrofer, översvämningar, 
jordbävningar och samtidigt minimeras 
ingreppet i naturen. 

Vatten 
Att regnvatten eller smältvatten insamlas 
för att renas till dricksvatten kan vara 
bra, men det blir klimatberoende och  
kommer möjligen inte vara tillräcklig. 
Framtidens dricksvatten bör komma från 
avsaltningsanläggningar i hemmet. 
Problemet är att dessa är  idag 
energikrävande  processer, men om 
solenergin kan driva dessa system blir 
framställningen hållbar. Förhoppningen  
är att vatten inom byggnaden  i 
framtiden kan renas till den grad att 
gråvatten åter blir drickbart. Först då 
förutsätter inte huset infrastrukturella 
kopplingar eller grundvattennärvaro och 
kan placeras friare.      

Energi
TLSC, Transparent Luminiescent Solar 
Concentrator kallas en nyligen utvecklad 
teknik att utvinna solenergi i klara 
glasskikt. Kombinationen av fönster och 
effektiv solcell kan komma revolutionera 
den hållbara utvinningen av solenergi. 
En annan spännande teknik, som idag 
sägs vara möjlig, är artificiell fotosyntes 
som kan infånga koldioxid och bryta 
väte från vatten. Det möjliga överskottet 
av strukturens energiproducering kan gå 
till allmänna behov, t.ex gemensamma 
odlingar för att driva upp grönsaker.
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Växthus
Glaset är det väsentliga materialet i växthuset. 
Moderna fönsterkassetter tillverkas idag i olika 
glasskikt. Dessa infattas i en ram och hermetiskt 
innesluter en flyktig gas som ska förhindra 
direkt temperaturöverföring mellan skikten. 
Termisk konduktivitet, förmågan ett material 
har att leda värme, existerar inte i vakuum men 
är liten även i gas. Strålning kvarstår dock och 
den är betydande igenom glas. Men kan man 
styra graden av genomlysning hos glasskikten 
t.ex med led-teknik eller primitivare 
solavskärmare kan man även styra graden av 
värmestrålning. Luften innanför glaset som 
uppvärms stiger, och graden man väljer att 
ventilera ut luften justerar insläppet av kall luft 
som ersätter den varma. Detta underlättar 
kontroll över temperaturen i en tät konstruktion. 

Graphic anatomy 
Atelier Bow Wow

Flexibilitet
Genom att bygga efter förutbestämda system 
kan man skapa en struktur som tål förändring. 
Detta framhålls redan under modernismen 
som en viktig pusselbit för hållbar utveckling. I 
förutbestämda byggnadssystem kan delar 
enkelt bytas ut eller strukturer byggas om. Den 
slitna flexibiliteten som arkitektonisk term är 
delvis sann. Genom att förutspå att tiden 
förändrar hur byggnaden brukas, men inte på 
vilket sätt så kommer att ske, kan man skapa 
förutsättningar som underlättar förändring. 
Huset har ett system som bygger på yttre 
membran och inre som tål förändring. 
Utvecklas, byggas till och förändras över tid 
för att möta rådande ytkrav som ställs av de 
boende. 

Re-Kreation
Byggnaden som återvinningscentral, kraftverk, 
reningsverk, växthus och boning.
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Människocellen och växthuseffekten, den 
biologiska byggnadsstenen, kan kanske 
översättas till en mer hållbar byggnadsprocess. 
Drivhuset, den konstgjorda atmosfär som vi 
skapar däri, ska ge växten den bästa 
förutsättningen för celldelning. Där kan vi reglera 
miljön för att optimera levnadsförhållandet. Ljus, 
värme, ventilation och fukt kan justeras för att 
främja biologisk utveckling.       

Så kan vi skapa en bostadsmiljö där fördelarna 
från drivhuset, energiabsorption, frigöra syre och 
skapa en artificiell atmosfär som vi kan styra och 
däri samtidigt tillgodose det psykologiska behov 
vi har av att leva i närhet med naturen. Förse de 
boende en optimerad levnadsmiljö, minska 
resursanvändningen och vända 
energiförbrukningen till energiproduktion. Finna 
lösningar som också kan ta vara på det 
biologiska avfall vi producerar, och se det som en 
resurs i näringskedjan som upprätthålls inom vår 
byggnadscell. 

Det finns historiskt mängder av inovation som 
har möjligen har sidostats till förmån för nyare 
teknologier framställda av syntetiska material 
genom fossila förbränningsmetoder. Det är 
omöjligt, inte trovärdigt och inte heller åtråvärt 
att hindra den tekniska utveckling som sker. Vi 
bör ta tillvara på de tekniska framsteg som idag 
ger oss alternativ till de tidigare ohållbara. I 
väntan på att någon ska lösa energi och 
resursproblemen åt oss måste vi optimera de 
lösningar och metoder som redan existerar och 
även omfamna de historiska, mekaniska 
kunskaper om byggnadsteknik som kan 
reducera vår energiförbrukning. 

Växthuseffekten innebär att atmosfären 
hindrar solens energi att i tillräcklig grad 
reflekteras ut från vår levnadsmiljö. 
Atmosfärens sammansättning av gaser reglerar 
nivån av energiabsorption dvs global 
uppvärmning. Koldioxid är en av de gaser som 
väl absorberar energin och en av de gaser vi 
tror vi kan reglera. Men koldioxid är också den 
väsentliga byggnadsstenen för vår natur. 
Genom fotosyntes binds kol i koldioxid och 
frigörs syre. Respiration eller cellandning kallas 
det när energi i våra celler frigörs från tidigare 
lagrad näring. Detta misstolkas ofta som 
andning men är en kemisk process som bland 
annat sker i våra kroppar.

Naturhus har på senare tid gjort just detta. 
Inkapslat en ”vanligt” bostadshus innanför skalet 
av ett växthus men denna integration kan 
justeras ytterligare så fler fördelar kan dras, 
ytterligare sudda ut gränsen mellan inne och ute.       
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Hydralisk plint

Shoji skjutdörr

Det yttre membranet

Arkitekter och designers har ett ansvar att genom sitt 
medvetande om utmaningens omfattning, inte designa för 
gröna alternativ utan att inse att hållbarhet inte längre är ett 
alternativ utan en förutsättning för att vi ska kunna säkra 
vår och kommande generationers livsmiljö. 

Forskare har vetenskapligt klargjort att, den 
anomali vårt klimat uppvisar, kan förklaras med 
människans inverkan på vår atmosfär. Allt från 
stigande temperaturer och havsnivå till 
minskande grundvattennivåer och glaciärer 
förväntas. Detta kan förutspå förändra våra 
levnadsområden. Hur vi bygger, Var vi bygger 
och för Vilka vi bygger. Vi lever just nu farligt 
nära brytpunkten som kommer avgöra vårt fall. 
Vetenskapliga tidsskritten Science publicerar, tätt 
duggande, dystra forskningsresultat som speglar 
hur vår livsmiljö förändras i en allt snabbare takt 
och att även om alla de åtgärder som föreslås, 
genomförs, kan dessa inte längre kan hindra 
utvecklingen.

Skumglasisolering

Ledningsrör för termisk fördelning

”Växtbädd”  För artificiell fotosyntes

TLSC solpanel

Bevattningsrör till växtbädden

Isolerad trekammarbrunn
Dränagelager för växtbädden  

Cisterner för bevattningssystem
Panel av väderbitet virke

Det inre membranet

Hur angriper vi då som arkitekter och formgivare 
det faktumet att vårt sätt att leva inte förutsätter 
att vi överlever. Ska vi med skygglappar fortsätta 
presentera förslag som tillfredställer de enorma 
behov och krav som samhället kräver. Vi kan inte 
frångå att det finns stora krafter som kräver 
snabba lösningar. Dessa lösningar kommer ofta 
genom kompromisser, och kompromisser inte 
sällan på bekostnad av kvalitet. Materialens 
kvalitet, miljöns kvalitet och i slutändan 
livskvalitet. Mål har satts som måste mötas och 
vår uppgift är visa att vi kan hitta lösningar som 
kan förvandla målen till verklighet. 


