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Livet är sällan statiskt, varför ska bostaden vara det? 

Med modularitetet monteras de enskilda husen lätt ihop och förändras 
efter behov. Livsförhållanden förändras, familjen växer och byte av 
ort blir allt vanligare. Med modulära bostäder, gjorda på rätt sätt, är 
bostaden lika dynamisk som livet. 

Behovet av bostad har inte förändrats mycket sen antiken och det 
sker nog inte heller någon drastisk förndring fram till 2049. Däremot 
har medvetenheten om miljöns drastiska försämring blivit var mans 
börda och ansvar. Förutsättningarna ser annorlunda ut 2049 och det 
finns alla möjligheter för att dra sitt strå till stacken!

Befolkningsökningen sker explosionsartat det är ett faktum att fler 
personer måste samsas om samma yta. 

Urbaniseringen ökar och rapporter hävdar att så många som 75 % 
kommer bo i städer om 30 år. 

Typen av arbete väntas förändra allt mer och en ökad digitalisering 
samt trådlöshet tillåter en del, kanske villaköparna, att flytta tillbaka 
till mindre urbana orter och ändå vara närvarande på arbetsplatsen i 
stan.

En utopisk vision eller en förutsättning? 

Genom att dela på det som går att delas på begränsas konsumtionen 
till det mest nödvändiga och både plånboken och miljön tjänar på det. 
Både saker och rum delas och det skiljs på privat och offentligt. TIll det 
privata hör sovrum, badrum och förvaringsytor och till det offentliga hör 
alla de andra rummen: bara fantasin sätter gränser. 

Även imateriella saker och erfarenhet delas på ett naturligt sätt. Barnen 
passas mot att cykeln lagas.

Med akvaponik kombineras konventionellt vattenbruk (fiskodling) med 
odling av växter. Det behövs bara en bråkdel mängd vatten och ingen 
jord för att producera samma mängd mat. 

Genom att flera lever tillsammans i samma hushåll delar fler på arbetet 
och det finns alltid någon där att hjälpa till. 
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Ett par köper en villa åt sig 
själva men med en tanke om 
att expandera i framtiden.

Ett tillskott till familjen väntas och 
ett extra hus köps och byggs 
ihop. 

Ännu ett barn är på väg och 
ytterliggare ett hus adderas. 

Ett äldre par vill flytta från staden 
och familjen vill gärna ha sällskap 
till sig själva och barnen.

Några vänner har fått jobb på 
samma ort och deras familj 
bestämmer sig för att flytta hit. 

Tillsammans har de råd att unna 
sig lite lyx och en utbyggnad köps 
som hyser bastu och bad.

2051 2053 2057 2062 20652049

I denna klassiska hustyp finns i första hand sov- och badrum. Vid 
behov utökas villan genom att addera en volym till långsidan. Genom 
att bygga till på långsidan minimeras väggarean mot utsidan och 
således även energiutsläppet. 

År 2049 har flera landvinningar gjorts vad gäller teknik. Trots det är det 
fortfarande sadeltakshuset som är den mest uppskattade hustypen vid 
köp av villa.

Övriga funktioner i hushållet tar plats i den sexkantiga huskroppen. 
Genom denna förbinds husen med 120° mellan sidorna vilket 
säkerställer att fler hus resulterar i större yta. Rummen är inte 
programmerade på förhand utan anpassas och förändras vid tillfälle när 
förutsättningarna ändras eller nya behov uppkommer. 

NYTOLKNING

VILL(J)A DELA 2



BADRUM

BADRUM

BADRUM

SOVRUM

SOVRUM

KÖK

VARDAGSRUM

BIBLIOTEK/KONTOR

BASTU/BAD

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

SEKTION 1:200

FASAD 1:200

PLAN 1:200Som huvudsaklig fasadbeklädnad 
används stående träpanel. Trä är ett 
beständigt och miljövänligt material som 
med rätt behandling står emot väder och 
vind i åtskilliga år. 

För att kontrastera mot de träbeklädda 
huskropparna används takpapp som 
fasadmaterial till hexagonerna. Det är 
billiggt att producera, lätt att byta ut och 
har försumbar vikt.

2049 är en fantastisk tid att leva i för den 
som vill producera el hemma! Där läget är 
gynnsammt förses taken med solpaneler 
som producerar tillräckligt mycket el till 
alla tre hushåll.

Järnivtrolbehandlad stående panel Tjärad papp Solpaneler

VILL(J)A DELA 3



 PLUSENERGIHUS  CLT (CROSS LAMINATED TIMBER)  ÅTERVINNSBART

RATIONELL EXPANSION

+

Husen är uppbygda av moduler i krosslaminerat trä, med 
innerdimensioner 2x4 m. Det är en såpass enkel installation att ett par 
personer utan specialkompetens enekelt kan sätta ihop sin byggnad 
själv. 

Husen dockar med hexagonerna vilka även de består av samma 
material och samma dimensioner. Dimensionerna och tekniken möjligör 
också en enkel nedmontering av huset för att kunna monteras upp på 
annan plats vid behov.

2 m 4 m

Vid behov flyttas husen enkelt till annan plats, exmpelvis närmre stan.

2049 har solenergitekniken utvecklats så pass att tillsammans med 
gedigen isolering och solpaneler kan de flesta hushåll producera ett 
överskott med energi.

Som stomme och bärande struktur i väggarna används CLT eller 
krosslaminerat trä. Det fungerar som en solid skiva och bär krafter 
i alla riktningar. Det tillverkas av helt vanligt trä som finns i våra 
svenska skogar och i fabrik görs eventuella utskärningar för fönster 
och dörrar.

Om inte modulerna används pånytt på annan plats är materialet i 
sig återvinningsbart och kan fylla andra funktioner eller helt enkelt 
omvandlas till energi.
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