
Rötter
Eller:

När landsbygden tog över stan.



  Rötter är en analys på flera plan av de fenomen som vi kan se i bostadssverige. Detta sker 
på tre nivåer:
På samhällsnivå, exteriört och interiört.
 

  Sverige är ett av de länder där urbaniseringen gått som längst. En trend som ser ut att 
fortsätta. Det är dessutom ett land med gott om stora villaförorter. En fransk sociolog 
sa en gång att alla egentligen vill bo i en villa med en liten trädgård nära en storstad. 
Breda generaliseringar till trots så ligger det något i villors popularitet. Det är därför 
av stor vikt att villabyggandet anpassar sig till den trendande urbaniseringen. Rötter 
är en sådan anpassning. Med inspiration av täta villastäder som Limhamn i Malmö, 
eller professorstäderna i Uppsala och Lund (alla väldigt populära områden) sätts ett 
ramverk för hur varje villa ska förhålla sig till staden. Smala tomter ger både behagliga 
planlösningar som släpper in mycket ljus samt ökar villornas urbana karaktärer. Dessa 
villor skall kunna byggas i de flesta urbana kontexter. T.ex. i miljoprogramsområden där 
de stora öppna ytorna ofta ger upphov till otrygghet istället för ett liv nära naturen, som 
faktiskt var tänkt.
  Vad gäller relation till naturen strävar Rötter även efter att kunna slå rot på landsbygden. 

För att uppnå detta har huset likt två frön från olika arter fått samsas över husets 
utformning. Inspiration har hämtats från moderna glashus såsom Mies van der Rohes 
Farnsworth House eller Philip Johnsons Glass House. Dessa moderna glashus är dessvärre 
inte så pragmatiska och har en mängd brister när de skall brukas i ett vardagsliv. Därför 
har en annan, mer pragmatisk, men ändå estetisk, inspiration varit just de hus på 
landsbygden som så ofta överges idag. De falurödfärgade soldattorp och gårdar som står 
ensamna på fält och i skog, men som trots sin distinkta färg känns som ett komplement 
till naturen. Genom att göra så skapas något är nytt men ändå bekant. Modernt men 
ändå hemtrevligt. Denna uppdelning, lik två sidor av ett mynt för med sig en mängd 
andra gestaltningsmässiga konsekvenser för exteriören och interiören.

Inledning

Sammanhang

Ett exempel på hur Rötter kan förtäta i urban kontext.

Rötter



  År 2049 är tillgången på havssand till betong samt råolja begränsad, vilket har sina 
konsekvenser för byggbranschen. Väl medveten om detta har man i större utsträckning 
återvänt till mer närproducerade byggmaterial, såsom trä och tegel. Ett nytt material 
som också är kolbaserat används också, nämligen grafen. Grafen är Rötters innoverande 
struktur. Estetiskt är grafen likt glas, genomskinligt. Funktionellt är det starkare än stål, 
leder ström och är under vissa omständigheter böjligt. Detta bidrar till större säkerhet, 
flexibilitet och levnadsstandard. Glastillverkningens utveckling har länge varit synonymt 
med höjd levnadsstandard (mer dagsljus och bättre isolering). Grafenglas skulle kunna 
kombineras med el för att skapa effektiv, lågintensiv elisolering, vilket skulle motivera en 
glasad fasad i ett så kallt land som Sverige.  
  Entréplanet är, med sin modernistiska utformning, till stor del bestående av en 
glasfasad. Bärande träbalkar och -pelare, likt trädstammar, och ett fåtal centralt belägna 
tegelväggar bär upp den förmodernistiskt inspirerade trävåningen. På så sätt skapas en 
funktionell och estetisk markering mellan de två våningarna. Komfort och modernitet 
möter tradition och hemkänsla. Det övre planet består förövrigt av en traditionell 
träpanelsfasad med mindre profiler som täcker över springorna mellan de bakomliggande 
planken. Värmebehandladde takplattor i trä pryder sadeltaket, vars ända utmärkande 
detaljer är dess nischer som ger ljus till vinden. Majoriteten av övervåningens fönster är 
9-glas fönster.

Exteriör
Traditionell träpanelsfasad

 i Falu rödfärg

Den murade väggen är en vacker barrirär som begränsar 
insyn och ändrar hus huset uppfattas.

Grafenfönster. Starkt, flexibelt och 
kan leda ström.

Putsat tegelgrund.

Värmebehandlade takplattor i trä. 

Gavelsida mot gården.
ca. 1:75

Fasad långsida med tegelmur.
ca. 1:75

Fasad långsida.
ca. 1:75

Rötter

Gavelsida mot gatan.
ca. 1:75



  Vad gäller interiören innehåller Rötter som bekant grafenfönster, men huset har 
dessutom en till innovation som samverkar med de mångsidiga fönstrena. Husets 
elförsörjning sker via en fältgenerator, som skickar ut ström genom magnetfält ut i husets 
alla rum. Det är jämförbart med ett WiFi-nätverk och konsekvensen av detta är att ingen 
ström behöver dras genom husets väggar eller bjälklag. Husets samtliga grafenglaspartier 
förses med nödvändiga elkomponenter gömda bakom lister för att kunna transformeras 
till bildskärmar. Husets karaktär har nu potentialen att ändras vid en knapptryckning.       
  Det öppna entréplanet kan, genom att dess glas färgas i godtycklig färg, bli en mer 
intim plats. Kontorsmöten och filmvisningar kan på så sätt bli mer privata företeelser. 
Huset kommunicerar via sin teknik när det passar att komma på besök. Denna teknik 
kan dessutom användas för att dekorera det annars strama entréplanet. Franska städer 
som Lyon och Le Mans var tidiga med att ha ljuskonst på prominenta fasader under årets 
mörkare månader. Rötter tar steget ut i vad annars har varit julbelysningens territorium 
och lägger till ytterligare en dimension till vad en villa kan göra. Interiören har delats upp 
främst genom funktion på entrévåningen och resten av livet på övervåningen. Det finns 
även en vind för förvaring och utrymme för en källare för uthyrning/förvaring. Källaren 
kan i sådana fall få dagsljus genom ljusschakt i hussockeln. 
  Genom att bygga vidare på det lokala byggda arvet, hoppas Rötter växa fram 
konceptuellt och materiellt som ett hållbart alternativ till framtida villabebyggelse.
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Entréplan 1:100
Öppet och modernt

Sektion AA’
1:200

Övervåning 1:100
Privat och traditionsellt.

Kontorsytan. Det flergla grafenfönstret tar till vara på sin strömledningsförmåga och dubblar som en skärm för rörlig bild.

Vardagsrummets gavelfönster transformeras till scenljus.
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1. Entré kontor
2. Entré hem
3. Badrum
4. Elrum/tvättstuga
5. Kök/matsal
6. Ljusschakt

7. Vardagsrum
8. WC
9. Huvudsovrum
10. Garderobshörna
11. Sovrum 1
12. Sovrum 2


