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TID är vår gen-
erations största 
begränsning.
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Lösningen är 
att integrera 
boende med 
färdmedel.

Bostadsbristen begränsar möjligheten att tacka ja till arbets- och utbildningsplats på annan ort  för många unga 
vuxna då möjligheten att snabbt byta bostad är svår. Trycket på bostäder är som störst där möjligheten att finna 
tillgänglig byggbar yta är som minst. 

Lösningen på detta problem är delvis att förtäta staden men främst att utveckla en hållbar kollektivtrafik. Med 
hjälp av effektiva förbindelser mellan attraktiva lägen och mindre attraktiva lägen kan nya bostäder erbjudas där 
ett sämre läge kompenseras med andra kvalitéer såsom natur, utsikt, ”frisk” luft etc. 

Men även med ett väl utbyggt och fungerande kollektivtrafiksystem kvarstår problemet att snabbt kunna byta 
bostad och ort. 

Tokyo Shinkansen/Bullet-
train 300km/h.
Främtsa fördelarna med 
monorail är att dess fo-
tavtryck är betydligt min-
dre, vilket ger plats till an-
nan typ av bebyggelse.

För att slippa spendera 
tid på att själv styra bos-
taden till rätt destina-
tion kopplas bostaden 
till ett monorailnätverk. 
För vem vill spendera tid 
på att köra bil när man 
istället kan ägna den åt 
umgänge, sömn, arbete, 
nöjen etc.

Bostaden får måtten av 
en container för att kun-
na integreras med befint-
liga strukturer.

Den lilla ytan är fullt till-
räcklig för att leva kortare 
delar av sitt liv i. Ett med-
vetande börjar växa fram 
bland konsumenterna 
och inom en snar framtid 
bör slit-och-släng-tiden 
vara över, vilket i sin tur 
leder till färre ”prylar” = 
mindre yta.  

MONOHOUSE 2100 - en livsstil

Visionen är att alla år 2100 på ett eller annat sätt 
ska vara uppkopplade mot monorail. Kanske 
som medlem i en monobilspool, som utbytestu-
dent där man tagit med sitt monohouse till sitt ut-
bytesuniversitets uppställningsplats på campus, 
som arkitekt där man förflyttar sig till aktuell pro-
jektplats för att på plats rita fram ett förslag som 
går hand i hand med omgivningen och beställa-
rens önskemål…

monobil som du 
förflyttar dig i mel-
lan arbete, hem och 
nöjen. 

“fast del“ som snsluten till 
vatten och avlopp på en 
vertikal uppställningsplats 
kopplad till spårtrakfik.

Bostaden ställs upp på en vertikal parkering där 
man hyr en plats för uppkopppling mot vatten, av-
lopp och elnät. 

Med denna livsstil kan man spendera sin tid mer 
effektivt och få mer TID över för att ta del av det 
växandet utbudet av äventyr, resemål, kultur etc. 
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Det lider mot jul och Raoul har i 
år valt att ta en lång semester och 
åka till Thailand i 3 veckor. 17dec 
kl 17.00 har Raoul beställt Pick-
up-service av hela MONOHOUSE 
enheten med slutdestination Krabi, 
Thailand. Raouls enhet kopplas av 
från den vertikala uppställningspark-
en och förflyttas till Bullettrainet, 
som förflyttar Raoul i 300km/h mot 
värmen. 

Under resan finns det möjlighet att 
använda alla faciliteter genom bat-
teri, vattentank komposttoalett etc. 
som laddas/fylls på /töms vid upp-
ställningsplatsen. 

Borta bra, Hemma bäst
Så varför inte ta med sig hemmet när man reser?! och slippa betala för en bostad som står tom.

RAOUL  
Bor i monohouse sedan 
2103. Han arbetar i cen-
trala Göteborg och har 
uppställningsplats norr om 
Göteborg. På sommrarna 
flyttar han hem mono-
houset till trädgården vid 
föräldrahemmet i Arboga.

SMS
sent           03.15
boarding    03.20
departure   03.21

- Kan man vara skriven i en flyttbar bostad?
- Hur kan kollektivtrafik göras mer tidseffektiv genom att erbjuda en    
 sms-service där man beställer upphämtning och får en bekräftelse    
 med tid för boarding, departure och arrival? 
- Måste kompakta mobila bostäder vara tillgängliga för alla?

Det här är en långsiktig 
lösning som erbjuder 
en hållbar livsstil uti-
från både ekonomiska, 
sociala och ekologiska 
perspektiv. 

Låt Sverige vara i fram-
kant och utveckla en ny 
livsstil!
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Göteborg Thailand

Efter en lång veckas arbete väljer Raoul 
att fira veckoslutet med chips och dip 
tillsammans med vännerna! Kvällen blir 
sen och Raoul befinner sig på övre de-
len av Avenyn, Göteborg. Han skickar 
iväg ett sms till MONOHOUSE service 
och begär upphämtning, 5min senare 
finns Raouls monobil på plats. Raoul 
kan nu luta sig tillbaka för sin skönhet-
ssömn i monomobilen som tar han hem 
till uppställningsplatsen där han nästa 
morgon vaknar med utsikt över Göte-
borg.

GBG C

GBG 
norr

När Raoul använder sms-tjänsten kan han väl-
ja att sälja passagerarplats åt andra resenärer 
som ej har tillgång till en egen monobil.
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