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2Staden
 

Staden vi lever i har gott om energi och  
ekonomiska resurser som används för viss 
politisk styrning och en bred ekonomisk 
utveckling. Det är dock pga av företag i olika 
branscher, från energi- och byggsektorn  
till IT–företag samverkar från start kan vi täcka 
in alla aspekter av ett smart boende med 
fokus på social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet.

Alla har tagit sitt ansvar och börjat planera 
staden och byggnader efter ett hårdare  
regelverk med en och samma riktning, att  
skapa en ekonomisk och miljömässig  
hållbarhet. Innerstaden förtätas och förorter 
utvecklas med nya transportformer som till  
exempel förarlösa och självkörande taxipoddar. 
Den tekniska utvecklingen är stark. Samtidigt 
som spår- och rälsstationer blomstrar.  
Taxipoddar, trängs med spårvagnar och 
fotgängare på gatorna i staden. Markpriserna 
är skyhöga då bristen på mark i framförallt de 
större städerna är påtaglig och hela tiden  
ökar. Solpaneler har utvecklats och används 
som byggnadsmaterial såväl som på tak  
som på fasad. Det är framförallt den mono- 
kristallina solcellen samt den tunnfilms- 
solcellen som utvecklats och används.  
Utseendet på solcellerna påminner år 2049 
mer om en enfärgad platta som kan form-  
och storleks anpassas efter behov.

Beställare
 

Villa Hybrid är byggd åt en familj bestående av 
fyra personer, varav två barn. Heltidsjobb och 
skola blandas med fritidsintressen och flätar 
samman vardagen. 

All teknik i vardagen styrs nu helt och hållet 
från vardera familjemedlems smartphone. 
Allt från att komma in och kommunicera med 
podden, till skolschemat, underhållning, 
planering eller varför inte det elektroniska 
cykellåset. 

Matplatsen är en viktig punkt i hemmet för  
familjen. Det är den platsen man umgås på, 
där man möts och socialiserar. En öppen plats 
för familjen Familjen uppskattar öppna och 
gemensamma ytor.

Koncept
 

Villa Hybrid tar upp en liten markyta och bygger 
istället på idén att utnyttja höjden. Exteriört är 
fasaden samt tak klätt med utvecklade  
solpaneler, som år 2049 är det nya fasad- 
materialet och som man ser på allt mer villor 
och byggnader. 

Solpanelen på fasaden är bestående av 
utvecklade monokristallina solceller. Solceller 
består av enkla kristall solceller vilket gör  
att solpanelen får dess jämna svarta färg.  
Valet av de monokristallina solcellerna (eller 
tunnfoilmssolceller) är på grund av dess ho-
mogena struktur i kristallerna vilket bidrar till 
dess jämna yta och färg samt att verknings-
graden är högre än hos polykristallerna. 

Hybridvillan tar sig an framtidens teknik  
med att vara helt självförsörjande på el. Sol-
panelsfasaden täcker hela familjens elbehov 
och ger familjen en ekonomiskt hållbar en-
ergilösning som såväl en hållbar miljömässig 
lösning.

Interiört är planen i villan skapad med 
flytande allmänna utrymmen som löper genom 
våningsplanen. Klassiska rum som vardags-
rum är inte definierande på samma sätt i Villa 
Hybrid. Här är vardagsrummet flytande och 
skapar möjligheter och kvaliteter som inte be-
gränsar några utrymmen i villan utan snarare 
skapar möjligheter att vistas i hela villan. 

Genom att avsäga sig rum som sovrum, 
toalett och kök från ytterväggarna skapas ytor 
och rum mellan och runt dessa vilket bildar  
det flytande vardagsrummet. 

Planlösningen är assymetrisk och där valda  
väggar har en lätt vinkel förstärks den koncep-
tuella idén om det annorlunda boendet.

Planlösningen grundar sig även i en idé om 
att på ett enklare sätt kunna bygga om och 
förändra sin bostad. Byggnaden har endast 
en bärande innervägg, där vattenledningarna 
går genom huset, i övrigt är det ytterväggarna 
som bär. Det gör det billigare och enklare för 
människor i framtiden att flytta in och förändra 
efter sina behov. Lösningen är miljövänlig 
och mindre material slängs och går till spillo. 
Genom att dra vatten och avlopp genom hela 
huset skapar även möjlighet att i framtiden 
kunna hyra ut ett våningsplan till exempelvis 
studenter.

Villa Hybrid skapar ett sätt att möta de pri-
vata och det allmänna ytorna i en villa på ett 
nytt sätt som passar framtidens behov och 
levnadssätt.
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4Framtid
Skenande markpriser tar villan till nya höjder
 

Tanken om att bygga mindre area och bygga 
högre grundar sig i ett hållbarhetstänk.  
Genom att bygga mindre yta på mark och 
istället fördela kvadratmeterns på höjden  
tas mindre markyta upp och man kan i fram-
tiden bygga fler hus på mindre markyta och 
förtäta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ytterligare en fördel med att bygga vertikalt 
istället för horisontellt är att vatten och avlopp 
inte behöver utöka sina system och ledningar  
i samma grad. Man kan istället använda  
befintliga ledningar.

I framtiden är klimatsmarta byggnads- 
material och teknik subventionerad av staten 
och kommer då ha en snarlik funktion likt  
rot- och rutavdrag.

 
Längdsektion

Solpaneler Bärande yttervägg 

2049 har tekniken utvecklats och mer
effetkiva men också visuellt estetiska solpaneler.
Tekniken möjligör en bred flexibilitet i både
storlek, form, känsla och färg.

Icke-bärande innervägg

Att bygga flexibelt och föränderligt
Material och form
  

Hybrid Villan har endast en bärande innervägg 
där övriga bärande väggar är ytterväggarna. 
Valet att ha ickebärande innerväggar och att 
byggnaden bärs av ytterväggarna grundar sig 
i möjligheten att på ett enklare sätt kunna byg-
ga om rummen i byggnaden när kommande 
familjer flyttar in. Valet att dra vattenledningar 
genom hela huset förenklar också möjligheten 
till att hyra ut delar av huset. Solceller gör det 
möjligt för privata hushåll att själva producera 
miljövänlig solel, vilket till stor del kan täcka det 
dagliga energibehovet. Solcellerna omvandlar 
energin i solens strålar till el, vilken sedan om-
vandlas från likström till växelström för att kun-
na användas i hushållet. Detta görs med hjälp 
av en så kallad växeldiktare. Med ett eget sol-
cellssystem på fasaden sänker man kostnad-
erna för el eftersom det är den boende som 
blir elproducent. Solel är både ett bra miljöval 
och ekonomiskt hållbart. I framtiden kommer 
klimatet vara en extremt viktig fråga och sol-
celler sommar subventioneras av staten.
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