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Mina fem år som arkitektstudent har resulterat i intresse för stadsplanering, 
liksom intresset för rumskapande. Projektet spänner över idéer om stad, kvarter och det rum 
som är ens eget. Inget är utan det andra.

Frågor om Stockholms framtida utveckling, specifikt Södertälje och Hovsjö, har jag studerat i 
övriga valbara kurser under höstterminen. Dessa tankar och idéer har jag utvecklat i mitt 
examensarbete.

In between the Millions, är mina funderingar kring vad arkitektur kan betyda 
mellan byggnader, i rum, mellan människor i vad vi kallar Miljonprogrammen.

Men, det hela började med ett intresse för vad kommande klimatförändringar innebär för just 
Stockholm. Jag ville undersöka hur utvecklingsområden, så som Hovsjö, kan förändras och 
anpassas efter ett varmare klimat.

Resultatet är inte definitivt, utan en presentation av en process. Idéer kring ett 
omarbetat kvarter i ett land som måste möta ett klimat det inte annars är van vid. Ett land som 
måste handskas med snöfria, regninga och mörka vintrar likaså heta och torra somrar. 
Ett land som måste värna om sin mark och sitt vatten och en huvudstad som måste bygga hem 
åt hundratusentals människor. 

I ett förändrat klimat och därmed en osäker framtid, är de system vi annars helt förlitar oss 
på inte längre dugliga. Där traditionell standard bygger hem som 
skyddar oss mot kyla inte längre har en funktion och en isolerad social sfär där många olika 
människor ska bo och leva kommer försvåra möjligheten att handskas med en troligt snar och 
oundviklig framtid, behöver vi göra en del förändringar.

Förslagen kommer från en vilja att ta tillvara på ett annorlunda klimat. 
En förhöjd medetemperatur på 4 Celsius är inte bara ett problem, utan kan ge oss möjlighet 
att 
utvecklas. Då menar jag inte på ett typiskt, västerländskt sätt där vi skapar komplicerade tekniska 
miljöer som skiljer på människa och natur, utan en möjlighet att utvecklas på ett medvetet sätt 
där vi accepterar och förstår den natur vi lever i. 

Projektet är en process som studerat och försökt integrera uterum, hantering av dagvatten och 
olding i vår vardag. 

Uterummet i relation till ett varmare klimat och en förlängd vegetationsperiod kan ge möjligheter 
till ett sätt att bo som man som Nordeuropé annars kanske bara fantiserat om. 

Övriga kurser i anslutning till projektet

Höstterminen 2012

A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och 
historia 5, 3.0 p
Handledare: Bojan Brovic och Ola Broms Wessel

Stockholm on the Move, grupparbete 
- En undersökning och förslag på Södertäljes möjlighet 
till utveckling och anknytning till en växande huvudstad.

A52T1A Arkitekturteknik 5:1, 3.0 p
Handledare: Erik Stenberg

Renovering av Miljonprogrammen, grupparbete
- En undersökning och förslag på alternativa 
renoveringslösningar för radhusområdena i Hovsjö.

the MILLIONS

IN BETWEEN



Diagrammen är tagna från Rapport Nr 2010-78 Regional klimatsammanställning 
- Stockholms län, 2011-01-28, utförd på uppdrag av Stockholms län, skriven 
av Statens geotekniska institut (SGI). SMHI har som underkonsult till SGI utfört en 
regional klimatsammanställning för Stockholms län.

I samband med den regionala klimatanpassningen i Stockholms län finns ett behov 
av att klargöra risker som finns till följd av klimatförändringar. Det är angeläget att 
indentifiera områden i länet där klimatförändringar kan medföra ökade risker för 
naturolyckor. Arbetet är baserat på observationer och analyser från SMHI samt 
klimatscenarier från den internationella klimatforskningen. 

Framtidsberäkningarna avser i första hand tidsperioden fram till 2100. 

KLIMATANALYS
STOCKHOLM 2100

KÄLLFÖRTECKNING

Länsstyrelsen Stockholms län
- Hälsoeffekter av ett förändrat klimat, 2010
- Mälaren om 100 år, 2011
- Klimatanpassning i fysisk planering, 2010
- Riskområden för skred, ras, erosion och översvämmning i Stockholms län i framtidens klimat, 
2011
- Regional klimatsammanställning Stockholms län, 2011
- Guide till Regional utvecklingsplan för Stockholms regionen - RUFS, 2010
- Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholms regionen fram till 2030. 2012

Boverket
- Mångfunktionella ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom 
grön struktur, 2010

International Plant Protection Convention, IPPC, 1997

Shaping Buildings for the Humid Tropics - Cultures, Climate and Materials
Patti Stouter, ASLA, 2008

På akacians villkor : att bygga och bo i samklang med naturen 

Marianne Fredriksson, Bengt Warne, 1993

Inspirationsresa till Tokyo, Kyoto, Hakone och Koyasan, Japan 
19 april - 6 maj 2013.

Diagrammet visar generell 
medeltemperaturökning. 

Medeltemperaturen har troligtvis ökat med 
4 grader Celsius år 2100 och kommer 
forstsätta öka därefter. 

Efter 2100 finns det stor risk att vi 
kommer ha en global medeltemperatur som 
jorden inte haft på 20 miljoner år.

Den förhöjda medeltemperaturen kommer 

troligtvis vara märkbar kring år 2040. 

Diagrammet visar antal dygn då 
medeltemperaturen överstiger 20 grader 
Celsius, dvs uppemot 40 grader. 
Vid år 2050 kommer antal dagar att ha 

fördubblats. 

Diagrammet visar antal 4-dagarsperioder då 
medeltemperaturen överstiger 20 grader 
Celsius, det vill säga ihållande 
värmeböljor. 

Dessa är dirket farliga för vissa grupper av 
männsikor så som äldre, psykiskt och fysksit 

sjuka om de inte åtgärdas.

Troligtvis kommer vi år 2100 få ett klimat liknande 
det i södra Frankrike. Vintrarna kommer bli 
regniga och fuktiga. Sommrarna, torra och med 
svårare tillgång på sötvatten och större risk för 

bränder.

Ett varmare klimat kommer påverka byggnads- 
och infrastruktur samt våra 
levnadsförhållanden. 

Vi anpassar våra vardagliga rutiner och 
levnadsvillkor efter det klimat vi lever i. 

Förändras det, förändras också vår livsstil, vårat 
sätt att konstruera infrastruktur och 
boendemiljö.



Beräkningen av antalet graddagar utgår från att 
byygnadens värmessystem  ska värma upp 
bygganden till 17 grader Celsius. Resterande 
energibehov räknas komma från solinstrålning, 
värme som alstras från människor och elektrisk 
utrustning.

Beräkningen utgår från att för varje dag under 
året beräkna skillnaden mellan 
dygnsmedeltemperaturen och 17 grader Celsius 
förutsatt att medeltemperaturen understiger 17 
grader. Skillnaden summeras årsvis, t.ex. ger en 
dag av 5 grader Celsius 12 graddagar under 
året.

De kalla vintrar vi upplevt under 80-talet kan 
förekomma fram till 2030, därefter uppnår inget 
klimatscenario antalet graddagar som 
referensperioden.

Vintrar utan snö kommer bli väldigt mörka och behov 
av dagsljus bli viktigt. Idag räknar vi med det ljus 
den vita snön reflekterar och ger tillbaka av den 
energi vi saknar från den lågt ställda solen.

Diagrammet visar antalet dagar då 
vegetationsperioden kommer starta på året. 
Vid 2100 kommer vegetationsperioden ha 
förlängts med ca 60-80 dagar.

Vegetationsperioden mäts från och med första 4 
sammanhängande dagar då medeltemperaturen 
överstiger 5 grader Celsius till och med sista 
4-dagarsperioden.

En förlängd vegeitationsperiod kan vara till 
fördel under regniga och mörka vintrar. Med 
enkla medel kan man bygga uterum i form av 
växthus som kan ge tillbaka grönska i perioder 
då vi saknar det. 

Vi kan även utveckla vår odlingskultur, både i 
större skala och lokalt om vi kan utnyttja 
växtligheten större delen av året. 

Diagrammet visar generell årsmedelnederbörd,
vid sekelskiftet fänväntas den ha ökat med 10-
30 procent.

Den största ökningen förväntas ske under 
vinterhalvåret.

Diagrammet visar antal dagar då 
dygnsmedelnederbörden överstiger 10 
mm. Det vill säga kraftigt regn över hela 
Stockhomsregionen.

I ett klimat som är snöfattigt kommer vårfloden 
som vi annars förlitar oss på som påfyllnad av 
våra vattenreservoarer att förminskas. 
Den kommer komma i form av regn under 
vinterperioden istället.

I ett varmt klimat kommer somrarna att vara 
varma och torra och kvalitativt vatten en 
bristvara. Att ta tillvara på regnvattnet blir 
viktigt.

Under vinterperioden då kraftig nederbörd i 
form av regn blir vanligare kan det hota vår 
infrastruktur.

Översvämmningar i dagvattensystem kommer bli 
ett problem och planering av 
dagvattenhantering viktigt. Risker är bland 
annat förorening av dricksvatten då översvämmade 
avloppsledningar kan förgifta det.

Man bör dirigera vattnets vägar och försena dess 
hastighet för att förebygga skred, ras och 
erosion.



Diagrammen ovan visar antal 
dygn per år då det är brist på 
vattenföring.

Vattenföring är ett mått på hur stort 
vattenflöde ett vattendrag har.

Stockholmsomårdet kommer 
generellt ha dålig vattenföring ca 
en tredejdel av  året efter 2070.

Vår konsumtion av vatten bör 
ifrågasättas. Till exempel 
användandet av dricksvatten till 
avlopp bör upphöra.

DRICKSVATTNET

Oavsett om genomsnittssvensken är 
en lågförbrukare av vatten (ca 200 
liter per dygn och person) eller en 
högförbrukare (ca 400 liter per dygn 
och person) används vattnet på följande 
sätt:

Personlig hygien 30%
Disk 20%
WC 20%
Tvätt 15%
Städning, biltvätt mm. 10%
Matlagning, dryck 5%

Redan 50-60 år in på 2000-talet räknar 
man med att tillgång och 
efterfrågan kommer att 
mötas. Då måste vi på allvar ha börjat 
avsalta betydande mängder havsvatten. 

TA VARA PÅ REGNVATTNET

Regnvatten har ett par förnämliga 
fördelar framför det vatten du får ur 
kranen - vattnet är kalkfattigt och 
dessutom helt gratis. Dessa plus i 
kanten är extra viktiga att notera om 
du har många kalkskyende växter i 
trädgården. 

Eftersom regnvatten är ett tämligen 
rent vatten kan du använda detta till 
betydligt mer än att vattna växter 
med. Du kan exempelvis diska, 
tvätta håret eller bada i regnvatten. 
Förutsättningen är då att vattnet 
leds i rena rännor och stuprör och 
att du, så effektivt som möjligt, 
förhindrar att smuts kommer i de 
rena uppsamlingskärlen.

http://www.dinbyggare.se/communicate/
artiklar/article.aspx?id=5204

För att skjuta denna 
mindre lyckliga dag 
framför oss finns bara en metod att 
spara på 
vattnet och värdera det högre än 
bara vanligt vatten.

Om spillvattnet inte är något annat 
än disk och tvättvatten kan det låtas 
passera en slamavskiljare varifrån 
vattnet pumpas ut i ett så kallat 
resorptionssystem och till exempel 
kan användas för bevattning. 

Diagrammen visar Mälarens tillrinning fram till  år 2100.

Det översta diagrammet är den låga procentenheten och den undre 
den högre.

Mälaren är det vatten i Stockholmsomårdet som kommer öka sin 
tillrinnig till en början. Detta i samband med förhöjd havsnivå 
kommer hota Mälardalen med översvämmningar och bräckt vatten. 
Ett problem med tanke på att Mälaren är Stockholms största 
vattentäkt. 

Det finns stor risk att den nya Slussen i Stockholms centrum inte 
klarar av att hantera kommande stigning och Södertälje kan vara 
en alternativ sluss.

Diagrammet visar jordlager i 
Stockholmsområdet. I vissa av de 
potentiella utbyggnadområdena 
förkommer lera och morän. Dessa jordlager 
är riskområden för skred, ras och erosion om 
nederbörden ökar.

Planering av gröna områden är 
viktiga då grönska med poröst jordlager fördröjer 
regnvatten och 
förhindrar översvämmning, jämfört med typisk 
stadsmiljö som med hårt packade ytor och asfalt 
bidrar till hastigt flöde av vatten. 

Gröna ytor med träd och buskar binder jordlager 
och förhindrar erosion.

Diagrammen till vänster visar antal dygn 
per år då det finns risk för bränder. 

Stockholmsområdet kommer efter år 2070 
vara ett riskområde för brand 
ungefär en fjärdedel av året. 

Planering av grönstruktur och bevattning 
blir viktigt, som kyler stadsluften och 
förebygger bränder.



SLUTSATS AV KLIMATANALYS 

Idag bygger vi våra hem, helt beroende av ett externt system för energi, mat, 
vatten och avlopp. Systemet är oftast inte synligt, begripligt eller påverkbart 
för en enskild indvid ifall det fallerar. 

Enligt traditionell svensk stadsplenring bygger vi enskilda boenden utan speciell 
hänsyn till ytorna där emellan.
 
I många miljonprogram har tanken varit att parken mellan husen skulle bli ett 
aktivt uterum för de boende, men i processen har den ytan aldrig programerats 
utefter sitt ursprungliga syfte och är nu i många fall oanvänd. 

Detta skapar isolering mellan grannar och vid en potentiell katastrof finns inte 
ett starkt socialt nätverk att tillgå.

I en osäker framtid kan det vara av stor vikt att designa hus där vi 
undviker att göra oss sårbara genom okunskpa av de system vi förlitar oss 
på.
Miljöer som hjälper oss att hantera överraskningar och som får oss att lära 
känna varandra är en bra grund inför kommande klimatförändringar.

En slutsats från undersökningen är att vi vet inte riktigt vad vi har att vänta oss. 
Hur varmt kommer det att bli? Hur högt kommer havet att stiga?  Hur många 
kommer vilja immigrera till Sverige när de  mest tätbefolkade länderna kommer 
ha  brist på vatten och föda?

De system vi bygger idag är hotade av ostabila jordlager, brist på kvalitativt 
vatten och värmeböljor. Om vi i stället tar tillvara på den miljö vi lever i lokalt, 
både gällande värme, kyla, vattensamling och odling finns det stor chans att 
skaffa oss en nödvändig kunskap om vår situation och miljö som i sin tur 
skapar ett socilat nätverk som kanske är den viktigaste faktorn inför en osäker 
framtid. 

MILJONPROGRAMMEN IDAG

Enskilda lägenheter som 
förlitar sig på externa 
energikällor. Använder sig inte av 
den energi som finns att tillgå 
lokalt.

NUVARANDE SYSTEM

Använder sig inte av sin 
omgivning, varken som energi 
eller mötesplats.

Den sociala faktorn försiggår 
inom varje enskild enhet.

FÖRSLAG UR ENERGI SYNPUNKT

Ett lokalt system som använder 
sig av sin omgivning i form 
av ventilation, värme, kyla, mat 
och regnvatten.

FÖRSLAG UR SOCIAL 
SYNPUNKT

Varje hus använder sig av sin 
omgivning i form av värme, 
kyla, dagsljus och ventialtion 
samt solenergi.

Mellan husen är ytan aktiverad 
av ett gemensamt dagvatten-
system, och odling.

Det sköts manuellt av de 
boende och skapar bekantskap 
mellan grannar.



MAT

VATTEN

ENERGI

INSPIRATION

BYGGANDE I FUKTIGT OCH VARMT KLIMAT

I fuktiga och varma länder är uterummet en viktig del av 
vardagen. Inte enbart som rekreation utan även funktionellt i 
form av kök, tvätt etc. Det är viktigt att särskilja aktiviteter som 
alstrar värme och fukt från övrig bostadsyta. Kök, tvätt och bad 
förkommer ofta i separata byggnader där luften kan föra bort 
värme och lukt.

ATT UNDVIKA ÖVERFLÖDIG VÄRME

Att nyttja vinddraget i byggnader ger naturlig ventilation och 
rörelse av den annars stillastående luften inomhus. Tvärgående 
öppningar placerade i vindens riktning kan bidra till detta. 

Att hålla viss distans mellan byggnader och kuperad terräng är 
viktigt så att vinden inte blockeras. 

Justerbart solskydd kan hjälpa att hålla hög och het sommarsol 
ute och släppa in dagsljus i kallare peridoer. 

Att förhindra solfällor där solen kan lagra sin värme i massiva 
material bör undvikas. Varma ytor bör hållas borta från massiva 
innerväggar, tak och golv. Gröna ytor däremellan kan förhindra 
denna typ av värmelagring.

Att ta tillvara på regnvatten är viktigt i dessa klimat då det 
periodvis regnar mycket eller inget alls. Hårdpackad mark utan 
vegetation bör undivkas då det orsakar översvämmningar och 
erosion. Uppluckrad mark låter vattnet sjunka ner i sin egen takt 
och berika jorden. 

INSPIRATION

BENGT WARNE 1929-2006, EKO-ARKITEKT

Bengt Warne är bland annat känd för sin idé om 
Naturhuset. Under hans aktiva år som arkitekt bidrog han 
med intressant forskning kring självgående bostäder, som 
tyvärr inte fick den uppmärksamhet den förtjänade. Dess 
manuella tekniska system och design försummades bland 
mer avancerad teknik och design under 70- och 80-
talet. Idag är det mer aktuellt än någonsin.

Naturhuset är en typ av hus i växthus. Ett system som 
använder sig av naturens eget flöde. En fasad av glas 
som skapar en klimatzoon uppvärmd av solen, håller en 
jämn temperatur mellan bostaden och utomhusklimatet. 
Växthuset skapade en miljö som aldrig gick under 
fryspunkten eller översteg 27 grader Celsius.

Mulltoalett och kompost blev matjord och användes i 
växthuset. Regnvatten samlades upp och återanvändes 
till bevattning, disk och tvätt. Plantorna i huset rensade 
luften och berikade den.

En kamin värmde upp huset under de kallaste dagarna. 
Värmen från solen fick luften att rotera i huset och 
överbliven värme lagrades i grunden och värmde upp 
huset vintertid.

Det första Naturhuset blev byggt 1974-76 och beboddes 
av en forskargrupp som studerade husets system. 

Flera Naturhus har byggts i Sverige och Tyskland efter 
denna modell.

REGNVATTNET

Regnvatten i sig självt är relativt rent men förorenas av kemikalier så som 
gödningsmedel, olja, skräp och bakterier genom kontakt med tak, mark och vägar.

Speciellt vid kraftigt regn kan dålig hantering av dagvatten stå för upp till 70 
procent av förorenat vatten i sjöar och vattendrag.

Regnvattent kan återanvändas till tvätt, bad, disk och bevattning efter att det på ett 
naturligt sätt har fått filtreras genom jordlager. Med tanke på minskning av vårfloden 
som i vanliga fall fyller på våra vattenreservoarer är omhändertagandet och 
användandet av regnvattent viktigt.

Att öka gröna ytor och ha funktionella parker som fördröjer regnvattnets hastighet 
kan förebygga erosion och förhindra översvämmningar i dagvattenssytemet. Risk vid 
kraftigt regn är att avloppsystem svämmar över och förgiftar dricksvatten.

Regnvattenspraker är ett alternativ till dagvattenhantering. Det består av torra, bevuxna 
parker som placeras i konstruerade eller naturliga nedsänkningar i terrängen. 

De har som uppgift att ta hand om regnvattnet, fördröja dess hastighet och låta det 
sjunka bort i sin egen takt för att 
förhindra översvämnningar. Det renar vattnet och kan 
återanvändas eller ge tillbaka det till naturen utan att förgifta den.

Idag planeras liknande system i Fittja och Alby för att rena 
dagvattnet innan det når Albysjön. Systemet är även tänkt att bidra md estetiska och 
rekreativa parker till stadsmiljön.



Foto från ett onsen, traditionellt badhus, i Hakone, Japan. 
Engawan som omsluter inneträdgården.

Foto från ett tempel i Koyasan, Japan. Teceremoni på engawan, 
tittandes ut på stenträdgården.

Foto från tempel i Koyasan, Japan. Engawan mellan 
stenträdgården och meditationssalen.

Inneträdgården. Hakone, Japan.

JAPAN

I April reste jag till Japan för första gången i mitt liv. 

Mitt syfte med resan var att studera en kultur som är känd för att värdesätta och 
ta tillvara på det inre livet i koppling till naturen genom sin arkitektur.

Min vistelse i Tokyo var en intressant realitet av kontrasten mellan den 
föreställning jag själv skapat om traditionell japansk kultur och den moderna 
verklighet stadsborna i Tokyo lever i idag.

Jag gjorde därför en historisk resa till Hakone, Kyoto och Koyasan för att hitta 
vad jag letade efter.

I landsbyggdsorterna Hakone och Koyasan bodde jag på traditionella Ryokans, en 
typ av japanska värdshus. Där upplevde jag en koppling mellan hus och natur 
som jag aldrig upplevt förut.

Jag hittade vad jag letade efter och mitt minne av resan är ett sorts lugn och 
allvar jag misstänker både den visuella arkitekturen och naturen bidrog till, men 
även vetskapen om respekten för naturen och det själsliga livet som Japansk 
kultur genom sin religion och tradition värdesätter. Jag är själv inte troende i 
någon form av religion, men påverkades ändå starkt av att bara vara i en miljö 
där naturen är en del av huset och gränsen mellan inne och ute, fysiskt eller 
själsligt, är diffus.

Varför jag åkte till Japan och varför jag tror denna sorts koppling är 
viktig, är för att den miljö vi lever i som människor, kulturellt och fysiskt, och är 
anpassade till, är hotad. Att förstå och leva med sin fysiska omgivning tror jag 
är väsentligt om vi ska kunna hantera snabba, oförutsägbara 
klimatförändringar. 

Jag tror, att om vi tar in naturen i husen och använder oss av den, förstår vi 
den bättre och respekterar den mer.

En annan viktig orsak, förutom den praktiska, är den inviduella. Att ha tillgång till 
estetiskt vackra, gröna rum kan ge rekreation som jag verkligen tror vi 
kommer behöva i Sverige, när den mörka vintern vi är vana vid kommer vara 
ännu mörkare. Och därför bör vi ta tillvara på vad ett varmt klimat kan ge, 
tillgång till gröna rum även vintertid.

I traditionella Ryokans har den japanska trädgården ett rekreativt syfte och är sammanflätad med 
boendet och suddar ut dess gränser mellan inne och ute. Trädgården finns i boendets kärna och 
är en sorts visuell port till välbefinnande inom oss. En plats att beskåda och drömma sig in i. 
Inte en plats att bruka, leka i eller visa upp för utomstående så som vi använder trädgården i 
västerländsk kultur. 

I mitt förslag är trädgårdarna och parkerna tänkta att användas men även vara ett visuellt 
meditativt rum som man kan tillgå dygnet runt.

Engawan i japansk arkitektur är den 
träveranda som bildar passagen 
mellan inne och ute. En plats som 
kopplar samman den dagligt 
funktionella innemiljön med naturen. 

Engawan sedd från insidan kan vara 
en del av huset, medan sedd utifrån 
vara en del av uterummet. Den kan 
gå runt huset och ringa in parken i 
husets kärna.

Samtidigt som tanken är att skapa 
en övergång mellan inne och ute, 
kan den här slussen också vara en 
klimatzoon. 

Dubbla enkelglasfasader med 
solavskärmning och material som 
antingen lagrar eller stöter bort 
värme kan bidra till ett manuellt och 
energisnålt sätt att reglera 
inomhusklimatet. 

Den dubbla fasaden kan även ge 
tillgång till maximalt dagsljus under 
vintern.

Ett diagram över relationen mellan inne- och uterum.



STOCKHOLM ON THE MOVE

Stockholm räknar med ett invånarantal på 2,5 milj 
år 2030.

Bebyggelsestrukturen bör utvecklas till täta 
stadsmiljöer som är tillgängliga med 
kollektivtrafik. Bebyggelsen bör i första hand 
utvecklas vid befintlig stadsbygd.

En sammanhängande och upplevelserik 
stadsbyggd ska utvecklas med hänsyn till 
parker och grönområden. Stockholms gröna kilar 
bör bevaras. 

Södertälje är ett av utvecklingsområdena som 
knyter samman Stockholms kärna med väst, 
Eskilstuna, Örebro och Oslo, och syd Norrköping 
och Linköping. 

Enligt RUFS, behövs det byggas 320 000 bostäder 
i Stockholmsregionen fram till år 2030. 

Detta är ett ansvar utdelat på komunerna, som i 
sin tur ställer sig frågan hur kan vi bygga ut när 
det inte finns ett kollektivt, fungerande nätverk 
i första hand? Samtidigt som de funderar över 
hur nya bostäder ska se ut? Hur kan man bygga 
kvalitativt för många? 

Standarden är annorlunda och regleverket kanske 
inte speciellt effektivt avsett den hyresgäst 
bostaden avser.

Biovation Park Telge har tagit över lokalerna AtsraZeneca 
tidigare hade sin verksamhet i. Parken har förutsättningar att bli 
en katalysator för forskning och utveckling i Södertälje, genom att 
man erbjuder en attraktiv miljö som kan skapa synergier och nya 
samarbeten mellan företag, inom bland annat life science. 
Forskningsinstitutet SP Process Development, Scania, Södertälje 
kommun (Campus Telge) samt ett antal mindre forskningsbolag 
planerar att etablera sig i området.

Södertälje Hamn är knutpunkten för Mälardalen och 
Stockholms-regionen. Hamnen har ett unikt läge i en av 
Sveriges mest expansiva regioner. Med tanke på stigande havsnivå 
och Sverige som attraktivt land för odling och export av livsmedel, 
är Södertälje hamn en attraktiv, expansiv stad.

Kungliga Tekniska Högskolan har en filial i Södertälje 
centrum som har möjlighet att utvecklas. Speciellt med tanke på 
att arbetslösheten är hög och staden i utvecklingsfas. Detta kräver 
nya studentbostäder.

Södertälje Centrum.
Södertälje har 64 619 invånare (2010) och är länets näst största 
och landskapets tredje största tätort. Inför 2030 beräknar Stock-
holms län att 6000 - 12 000 nya bostäder skall byggas i 
Södertälje. 

Hovsjö



Hovsjö består av tre- och åttavåningar höga hyreshus med lägenheter på två eller tre rum.

På östra och södra sidan finns två radhusområden. De flesta bostäder är hyreslägenheter men det finns även ett mindre 
antal bostadsrätter. Hovsjö har två skolor och tre förskolor.

Telge Hovsjö äger 1450 lägenheter och 250 radhus. Det finns 500 privatägda lägenheter. Bostadsytan är på mellan 70-90 
kvm men det finns även lägenheter som är på 120 kvm. Radhusen är på 100 kvm. Det bor cirka 5700 personer i Hovsjö. 
I genomsnitt är det fyra personer per lägenhet.

Hovsjö ligger på en kulle omgiven av en huvudgata med bara en väg in i området. Den är avsedd för bussar, taxi och 
transporter.

Området är bilfritt. I området rör man sig till fots eller med cykel.

Norr om Hovsjö finns E4/E20 som ger goda förbindelser med Stockholmoch övriga Sverige.

Österom Hovsjö finns Scania. Söder om Hovsjö finns koloniområden och naturområden. Västerom Hovsjö finns sjön 
Måsnaren.

Text från projektet Hovsjö Hub, baserat på Telge Hovsjös Vision 2020.
 
http://www.telge.se/ImageVault/Images/id_7919/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Hovsjö byggdes som morgondagens boende under åren 1972 -1974. 

Hovsjö ligger cirka 3 kilometer från centrum av Södertälje. 
I centrum finns en livsmedelbutik, några mindre butiks- och restauranglokaler samt en vårdcentral. Här bor idag omkring 
5 000 - 6 000 personer på en yta av en halv kvadratkilometer. 

Många av invånarna har bott här sedan området byggdes. Tills för cirka 10 år sedan var det svårt att få alla 
lägenheter uthyrda och några av lägenheterna tog det hela 15 år att hyra ut. I dag är det kö till varje lägenhet som blir 
ledig och nästan var femte lägenhet får en ny hyresgäst varje år. 

Det finns 2 000 asyl-sökande och flyktingar i Södertälje som saknar en egen bostad. Hovsjö har en hög andel, mer än 
80 procent, invandrare i första eller andra generationen. 

I Södertälje har hälften av invånarna invandrarbakgrund. Den första och största gruppen invandrare kom till Hovsjö för 
trettio år sedan. Det var assyrier och syrianer som lämnade hemlandets landsbygd för ett nytt liv i Södertälje. Den andra 
gruppen kom för 6-7 år sedan som en följd av Irakkriget. De irakiska invandrarna är mestadels stadsbor och de har den 
ortodoxa kristna tron gemensamt med den första gruppen. 

Övriga Hovsjöbor är främst svenskar och finländare som flyttat till Södertälje för att arbeta på Scania. En stor del av 
svenskarna kommer från Norrland. Huvuddelen av finländarna kommer från de glest befolkade områdena i norr. Omkring 
hälften av dem som är arbetsföra i Hovsjö saknar arbete. Medelinkomsten är låg och andelen bidragstagare är därför 
hög.

HOVSJÖ 

Boende

FÖRSLAG

Kommunal badplats
Hovsjö ligger precis intill sjön Måsnaren. Marken är idag privatägd men kommunen vill köpa upp marken för att göra 
den tillgänglig för alla beonde i Hovsjö. 

En kommunal badplats skulle kunna bli ett fantastiskt tillskott till Hovsjö och en slutdestination på det förlängda stråket 

från centrum.

Projektet består av byggnader och parker som tar tillvara på de 
förändringar ett varmare klimat bidrar till. Ett system som hanterar svårigheterna och använder sig av 
fördelarna med regniga vintrar samt heta och torra somrar.

Ett förslag på hållbart byggande, inte enbart ur energisynpunkt utan också utveckling av den sociala genom 
gemensam skötsel av växthus, odling och dagvattensystem. Även de gemensamma rummen och 
fasadmiljöerna bidrar till ett sätt att umgås som idag inte är möjligt i Hovsjö.

Boendet ingår i det befintliga hyresrättssystemet. Kollektivet i olika 
former har varit en viktig utgångspunkt då det är grunden till att 
gemensamt sköta och påverka det system man lever och brukar. Det är en viktig grund för utformandet av 
husen och hur de integrerar med 
varandra.

Byggnadernas energisystem är egentligen urålderiga. Itsället för att i huvudsak förlita sig på externa källor tar 
de tillvara på den energi som finns att tillgå naturligt, i form av regn, sol och vind. 

Utformningen av estetiska och rekreativa rum grundades i klimatanalysen och utvecklades efter min resa till 
Japan och är inspirerad av traditionell japansk arkitektur i form av deras förhållning till övergången mellan 
inne och ute. 

Förslaget är placerat mellan Hovsjö Centrum och sjön Måsnaren, för att sammanlänka och förlänga Hovsjö 
ner till vattnet, tänkt att göra den tillgänglig för alla boende i området. Att programera ett område som aktivt 
brukar marken i en vacker skärgårdsmiljö, kanske bidrar till respekt för sin omgivning och en vilja att ta 
hand om den.

Jag tror att förslaget stämmer väl överens med kommunens vision om utveckling. Det bidrar till gemensam 
aktivitet, det är en typ av hållbart byggande och det erbjuder ett alternativt boende för de som är hyresgäster 
i Hovsjö idag.

Situationsplan Hovsjö Skala 1:4000



OMRÅDET IDAG

Ca 490 personer fördelade på 123 
radhus. Radhusen har alla samma 
uppbyggnad och omsluts av ett gatunät. 
Varje hus har en egen lott.

Radhusen byggdes under 70-talet. På 
grund av den dåvarande finansiella krisen 
blev inte husen så kvalitativa som det 
var tänkt och är idag i ett stort behov 
av renovering. Enligt Hovsjö 2020 är 
tanken att husen ska rivas och ersättas 
av nya, kvalitativa hem.

DET NYA FÖRSLAGET

Invånarantalet är detsamma som innan, ca. 500 personer. 

Skillnaden är planeringen av gemensamma, koncentrerade och aktiva gröna ytor 
och de olika typerna av boenden fördelade på större kollektiv i form av 
högre hus, mindre villa-kollektiv och privata hyreslägenheter som delar innegård 
och växthus.

Vägarna har förminskats och parkering förekommer i parkeringshus för att 
förhindra att förorena dagvattnet i onödan. Parkeringshusen kan även vara 
energikällor i form av solfångare.

I detta diagram förtydligas tanken om planering av de gemensamma gröna 
ytorna i form av regnvattensparker i anslutning till gemensamma odlingar 
och tvättstugor. Soldäck överbryggar en del av regnvattensparken som är en 
fördjupning i terrängen.

Kollektiv i form av höghus, 3 - 6 våningar.
8 privata lägenheter per plan med gemensamt kök och gemensam 
takterass.

Kollektiv i form av höghus, 3 - 6 våningar
8 privata etagelägenheter per plan med gemensamt kök, 
vardagsrum, och gemensam takterass.

Dessa 2 olika typer av kollektiv sammanlänkas mellan takterasserna 
och gör det möjligt att konstruera taken efter olika program då det 
är tänkt att alla boenden kan nyttja alla tak.

En typ av villa-kollektiv där man har privata sovrum och delar ett 
form av grovkök, en blandning mellan kök och växthus i anslutning 
till en öppen innerträdgård. 9-13 personer.

En typ av villa-kollektiv där man har privata sovrum och delar ett 
form av grovkök, en blandning mellan kök och växthus. 9 personer.

En typ av privata hyreslägenheter fördelat på 2 4rok och 2 3rok.
Lägenheterna speglar varandra och bildar en innegård. 
I planen är de placerade i par, delandes ett gemensamt växthus 
mellan varandra. 14 personer totalt.



      Diagrammet visar en schematisk fortsättning av systemet i form 

av fasadrum, vattenparker och odling in i resten av Hovsjö.

Så vad kan detta ge till resten av Hovsjö?

Det är i grunden ett system som programmerar de 
ytor som finns mellan husen. Både i form av fysisk 
landskapsplanering och en social, genom det klimatiserade 
dubbelfasadsrummet som kan skapa koppling mellan 
lägenheterna. 

Ett rum som är tänkt att fungera ur en hållbar synvinkel, 
men också ur en social. Att själv kunna bestämma över 
öppet och slutet och eget uttryck ger mer frihet över 
gestaltningen av sitt hem, men också känslan av rummet 
och kopplingen till grannar och miljön utanför.

Vattenparkerna i anslutning till odlingsytor, gemensamma 
tvättstugor och växthus är tänkta att vara lokala, 
gemensamma ytor som ger möjlighet till en miljö där 
man kan lära känna varandra genom gemensamt arbete 
och omhändertagande av det vi behöver mest i en osäker 
framtid, nämligen tillgång på mat och vatten.

Enligt visionen Hovsjö 2020, vill kommunen hjälpa de boende 
ur den nuvarande miljön som miljonprogrammen skapat. 
En miljö som inte har gett möjlighet att för den enskilda 
individen kunna hjälpa sig själv. Istället för slutna volymer 
med mellanrum som inte används till sin fulla kapacitet, 
hoppas jag att det är här förslaget åtminstone ger en 
möjlighet att kunna påverka sin egen miljö och i och med 

det förebygga klyftor mellan människor.  

Området idag
Spridning av systemet av fasadrum och dagvattensystem.



Bildlig idée om området under en varamre och regning vinterdag
Bilder från villakollektiven och 
höghuskollektiven



KOLLEKTIV HÖGHUS - PLAN 1:200, SEKTION 1:500

Det är första huset i sektionen ovan. Varje plan är uppbyggt av bärande betongväggar 
med dubbla enekelglasfasader.

VENTILATION

Byggnaden är inspirerad av så kallade "shut-gun houses", där en öppen korridor 
bidrar till naturligt genomdrag och ventialtion genom huset. 

Kollektivets gemensamma ytor är placerade i mitten av varje plan och kan öppnas 
från två håll, tänkt att skapa ett genomdrag I varma perioder.

FASADEN

Den dubbla enkelglasfasaden bärs upp ev en träkonstruktion som kan utformas efter 
eget uttryck i form av solavskärmning.

Solavskärmningen i fasaden bör regleras för att hålla varm 
sommarsol ute, därav är golvytan i fasadrummet av trä för att förhindra lagring av 
värme. Golvytan i lägenheten består av betong för lagring av värme då solen står lågt 
vintertid. Solvaskrämningen bör vara flexibel så att maximalt dagsljus kan släppas in 
under den mörka årstiden.

LÄGENHETERNA

Varje plan består av fyra lägenheter, med egen WC och dusch. 
De är placerade i hörnen av huset och man delar fasadrummet med sin närmsta 
granne. 

Vid den kallaste årstiden då fasadrummet inte används, har varje boende en privat 
yta på 14 kvm, och vid använande av fasadrummet ca. 28 kvm.

På varje plan delar de beonde ca. 40 kvm kök samt ca. 290 kvm terassmiljö på 
taket. 

TAKEN

På taken finns gemensamma rum i form av växthus och terasser, tänkta att ge 
tillbaka kvalitatv yta till de boende året om.

Koppling mellan husen i form av broar kan ge de boende tillgång till alla tak och 
ge varje tak olika program. Till exempel, en viss typ av odling, annan aktivitet eller 
solfångare.

SYSTEM

Kollektivet är kopplat till det befintliga systemet för 
dricksvatten och avlopp. 

När det behövs ytterligare energi för värme och nedkylning kommer den i första hand 
från solpaneler. 

Gemensamma tvättstugor finns i anslutning till vattenparkerna där vattnet kommer från 
filtrerat regnvatten.

Växthus, solpaneler eller 
alternativ verksamhet på 
tak

Lägenheter med dubbelglasfasader

Bottenvåning, tillgänglighetsanpassade 
lägenheter och övriga gemensamma 
ytor

Gemensamt kök
med möjlighet till genomdrag



Växthus, solpaneler eller 
alternativ verksamhet på 

tak

Etagelägenheter med 
dubbelglasfasader.

Gemensamt kök och 
vardagsrum runt genomgående 

atrium.

Vid vardagsrummet består 
fasaden av 

öppningsbara glasytor med 
solskydd som går att 

öppna för att skapa ett 
luftigt innerum sommartid 
och ett ljust rum vintertid.

Bottenvåningen är halvt 
öppen med parkmiljö under 

atriumet för att kyla ner 
inkommande luft som stiger 

upp genom byggnaden.

HÖGHUS KOLLEKTIV - PLAN SKALA 1:200 OCH SEKTION SKALA 1:500

ATRIUM

Det är andra huset i sektionen ovan. Varje plan består av bärande pelare och lättare 
inneväggar med mindre etagelägenheter och dubbel enekelglasfasad.

VENTILATION

Genom bygganden går ett atrium som delar av det gemensamma köket och 
vardagsrummet i mitten av huset.

Det är tänkt att kunna öppnas innefrån för drag av den nedkylda luften som kommer in 
från marknivå. 

I markplan är huset halvt öppet med en mindre trädgård och vattensamling som kyler 
den inkommande luften som sedan stiger upp genom atriet. 

FASADEN

Den dubbla enkelglasfasaden bärs upp ev en träkonstruktion som kan utformas efter eget 
uttryck i form av solavskärmning.

Solavskärmningen i fasaden bör regleras för att hålla varm sommarsol ute, därav är 
golvytan i fasadrummet av trä för att förhindra lagring av värme. Golvytan i lägenheten 
består av 
betong för lagring av värme då solen står lågt vintertid. Solvaskärmningen bör vara 
flexibel så att maximalt dagsljus kan släppas in under den mörka årstiden.

LÄGENHETERNA

Det finns 8 lägenheter på varje plan. Varje enhet består av en nedrevåning och ett övre 
loft tänkt som arbetsrum eller eget vardagsrum. 

När fasadrummet är stängt har varje lägenhet en total boendeyta på 15 kvm, och när 
det är öppet ca. 18 kvm.

De boende delar 73 kvm kök och vardagsrum, 13 kvm dusch och WC per plan samt ca. 
240 kvm terassmiljö på tak.

SYSTEM

Kollektivet är kopplat till det befintliga systemet för dricksvatten och avlopp. 

När det behövs ytterligare energi för värme och nedkylning kommer den i första hand 
från solpaneler.

Gemensamma tvättstugor finns i anslutning till vattenparkerna där vattnet kommer från 
filtrerat regnvatten.



REGNVATTENSPARKER

När regnvatten får sjunka bort i sin egen takt kan en regnvattenspark 
rena vattnet på upp till 90 procent av kemikalier och 80 procent av 
sediment.

Parken är mesta dels torr och plantorna måste vara specifika för att 
klara av torka liksom mycket 
vatten. Parken tar hand om vatten vid häftiga och 
ihållande regn. Dess växter och jordlager gör det möjligt att låta vattnet 
sjunka bort inom 12-48 timmar vilket förhindrar myggor att bofästa sig.

Parkerna kan attrahera fåglar, bin, fjärilar och andra 
insekter och gynna det befintliga ekosystemet. Den är relativt lättskött 
och om väl utformat, kan bidra med ett  grönt, estetiskt tillskott till 
ytorna mellan husen.

Efter filtrering samlas vattnet upp i dräneringsrör som för det vidare till 
ett lokalt sedementeringsmagasin för 
ytterligare rening innan det återförs till bebyggelsen och återanvänds som 
bevattning, disk- och badvatten.

Parkerna i Hovsjö är placerade i etapper mellan husen, med en storlek 
på ca. 30 procent av dess 
avrinningsyta. Akveduktsystem i form av diken med små broar för 
vattnet från tak och vägar till den närmst beliggande parken. 

För att förhindra översvämmning finns slussar som för överblivet vatten 
till parker belägna vid en lägre punkt nere vid Måsnaren.

Förslag på plantor är perenner, små buskar och träd. Parken får inte 
gödslas eller behandlas med kemikalier. Risk är att ogräs tar över och 
den bör därför 
kontinuerligt gallras.

http://www.groundwater.org/ta/raingardens.html

Gruslager

Relativt torr jordmassa

Dräneringsrör

Växter anpassade att 
klara av torka samt
extrem väta.  



VILLA KOLLEKTIV - PLANER SKALA 1:200 OCH SEKTION SKALA 1:500

Det är det tredje huset i sektionen och är en mindre variant av kollektiv, 
uppdelat i två sektioner med enskilda, privata rum i vadera del som delar  
gemensamt kök och vardagsrum. 

Köket är ett fom av grovkök. Ett klimatiserat grönt innerum vintertid och 
en öppen, förlängd inneträdgård sommartid. Köket vätter mot den lilla 
trädgården som halvt kommer in i huset och kan bli en del av köket då 
det öppnas upp.

FASADEN

Den dubbla enkelglasfasaden bärs upp ev en träkonstruktion som kan 
utformas efter eget uttryck i form av solavskärmning.

Solavskärmningen i fasaden bör regleras för att hålla varm sommarsol ute, 
därav är golvytan i fasadrummet av trä för att förhindra lagring av värme. 
Golvytan i sovrummen består av betong för lagring av värme då solen står 
lågt vintertid. Solavskärmningen bör vara flexibel så att maximalt dagsljus 
kan släppas in under den mörka årstiden.

RUMMEN

Varje rum har lite olika storlek och utformning. 
Kollektivet kan bestå av studenter, två familjer eller en familj med många 
medlemmar.

SYSTEM

Kollektivet är kopplat till det befintliga systemet för 
dricksvatten. WC-anordning består av mulltoaletter som tillsammans med 
annan kompostering återanvänds till odlingsytorna.

När det behövs ytterligare energi för värme och nedkylning kommer den i 
första hand från solpaneler.

Gemensamma tvättstugor finns i anslutning till vattenparkerna där vattnet 
kommer från filtrerat regnvatten.

Solpaneler i söderläge

Privata enkelrum med 
dubbelglasfasader

Mulltoaletter med 
kompostering

Tvärgående, semiöppet 
kök och vardagsrum

Dubbelrum i bottenvåning
med dubbelglasfasader

Privat trädgård
i anslutning till 

grovkök i växthus

öVRE PLAN

NEDRE PLAN



HYRESHUS, PRIVATA LÄGENHETER PLAN SKALA 1:200

Det är husen längst till höger i sektionen och är en typ av enskilda 
lägenheter som speglar varandra.

Tillsammans bildar de en privat innegråd som är öppen. Visuell 
koppling finns mellan lägenheternas kök som vätter mot innegården.

Tillsammans med ytterligare en uppsättning liknande 
lägenheter delar de mellan sig ett växthus. Se ritningar nedan.

FASADEN

Lägenheterna är designade för att få maximal tillgång på dagsljus 
från två håll. Under årstider med bekväm temperatur kan man öppna 
upp fasaderna och förhoppningsvis få en känsla av öppenhet  från 
kök till vardagsrum. 

Vintertid är den klimatiserade dubbelfasaden tänkt att kunna göra det 
möjligt att få maximalt med dagsljus trots bekväm innetemperatur.

Den dubbla enkelglasfasaden bärs upp ev en träkonstruktion som kan 
utformas efter eget uttryck i form av 
solavskärmning.

Solavskärmningen i fasaden bör regleras för att hålla varm 
sommarsol ute, därav är golvytan i fasadrummet av trä för att 
förhindra lagring av värme. Golvytan i sovrummen består av betong 
för lagring av värme då solen står lågt vintertid. Solavskärmningen 
bör vara flexibel så att maximalt dagsljus kan släppas in under den 
mörka årstiden.

SYSTEM

Kök och badrum vätter mot den öppna innegården för 
ventilation. Kopplat i vertikala system utanför huset går en 
komposteringsanordning som samlar kompost från köksrester och 
mulltoalett och återanvänds i gemensamt växthus.

Lägenheterna är kopplade till det befintliga systemet för dricksvatten. 

När det behövs ytterligare energi för värme och nedkylning kommer 
den i första hand från solpaneler.

Gemensamma tvättstugor finns i anslutning till vattenparkerna där 
vattnet kommer från filtrerat regnvatten.

Privat innegård
i anslutning till 
växthus

Dubbelglasfasader med 
solskydd vätter utåt

Vertikalt komposteringssytem 
kopplat till kök och mulltoaletter

Solpanaler på taket i 
söderläge

Tillgång till takterasser
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Modellbilder från presentationen.

Jag började att bygga modeller 
väldigt tidigt i processen då jag ville 
testa många olika typer av boenden.

Dessa är också reslutat av de 
typboenden som tillsammans skapar det 
nya bostadsområdet i Hovsjö, Södertälje.



REFLEKTION

Jag ville att mitt examensarbete skulle ge ett förslag på förändring, någon form 
av förberedelse inför ett förändrat klimat i Stockholmsregionen. Det har det också 
resulterat i.

Min ingång till projektet var relativt öppen för att ge möjlighet att överraska mig själv. 
Jag hoppades att slutprodukten skulle ge mig och andra något annorlunda och 
nytänkande. 

Nytänkande är det delvis med tanke på att det följer en internationell trend att vara 
klimatsmart och skapa självförsörjande samhällen. Nytänkande är det samtidigt inte, 
då trenden i sig självt ofta moderniserar uråldriga system.

Det som jag lärt mig i första hand, är hur ett varmare klimat kommer förändra vår svenska 
miljö. Det är verkligen inte bara problem utan möjligheter till att tänka 
annorlunda kring våra hem och vår sociala miljö. Bara omhändertagandet av dagvatten kan 
förändra ett helt område. 

Jag har skaffat mig ännu en lärdom om stadsmiljön och en djupare förståelse för vad dess 
fysiska sikt betyder och kan betyda. Fasadrummet är verkligen något som jag vill fortsätta 
att utveckla. Det har så många sidor som kan studeras; tekniskt, funktionellt, socialt, 
estetiskt... 

Att det vi vanligtvis kallar yttervägg plötsligt är mer än bara estetik, luft- och väteskiljare 
tycker jag är jätteintressant. Vart börjar och slutar det privata rummet någonstans 
egentligen? Vad händer när man kan få en annorlunda koppling med sina grannar eller när 
man själv kan bestämma vart rummet börjar och slutar? 

En annan del som jag vill utveckla är intrånget av naturen i boendet. Vart går gränsen mel-
lan trädgård och kök? Hur handskas vi med relationen till livsmedel och natur när vi kan 
odla den själv direkt i köket? Hur blir den sociala miljön om man delar kök och växthus 
med andra?

Jag tycker inte att jag kommit fram till några svar i mitt projekt. Däremot har jag hittat 
nya frågor som jag vill fortsätta att studera.

Elin Vestlund   19 Maj 2013  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
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Att förbereda Stockholm inför ett troligt förändrat klimat, är vad mitt examensarbete våren 
2013 kommer att handla om. Ämnet är valt utifrån ett personligt intresse och känsla av 
ansvar för framtiden.

Som hamnstad, är Stockholm under flera potentiella hot inom en snar framtid. 
Varmare klimat och höjd havsnivå kan bidra till flertal problem som vi idag kan föreställa 
oss, men också bara ana. Att som arkitektstudent inte riktigt varit insatt i dessa 
förändringar är något jag saknat och nu när jag har chansen att göra mitt eget 
kursupplägg, är det vad jag vill fokusera på. Jag vet själv än så lite, därför kommer 
första delen av tiden ägnas åt att studera framtidens klimatfrågor och förutsättningar. 
Min tanke är inte att måla upp ett dystopiskt scenario, utan föröska se vilka möjligheter 
som kan komma ur ett förändrat, svenskt klimat.



Stockholm har jag valt som utgångspunkt för att det är den mest expansiva regionen i 
Sverige och därav naturligt har de flesta problemställningarna. En potentiell fara för 
projektet är att vilja lösa allt och drabbas av en "rädda-världen" hysteri, därför ska jag 
försöka förhålla mig till ett mindre område.

Men eftersom det är väldigt intressant, kommer jag tillåta mig själv att studera fritt den 
första perioden, för att senare vid ett specifikt datum bestämma mig för syfte, plats och 
material. 
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Som material för att hantera den framtid min undersökning kommit fram till är mest 
trolig, har jag valt trä. Detta kanske senare visar sig vara fel och då kommer jag välja 
det material som verkar mest lämpligt. När jag börjar min undersökning kommer jag 
fokusera på antingen Stockholms innerstad eller förorter. Beroende på vad jag kommer 
fram till och finner mest intressant kommer styra val av plats. Det huvudsakliga syftet är 
att kunna sätta upp potentiella riktlinjer att förhålla mig till och kunna förbereda 
Stockholm inför dessa. Antingen på en mindre skala, ett bostadsområde eller i större 
skala, förtätning av Stockholms innerstad eller en ny from av infrastruktur. 
Min undersökning kommer bestämma vad det blir.

Eftersom jag idag tror att trä kommer vara ett mycket användbart material för 
projektets syfte kommer jag  även studera det innan själva utformningen. Jag har  valt 
trä av bland annat ett personligt intresse. Jag tycker att det är vackert och kan bidra 
med mer till en stad än enbart ur konstruktionssynpunkt. Det är ett levande byggnmaterial 
som vi historiskt använt oss av och som hantverksmässigt skrämmande snabbt hamnat 
i glömska  efter införandet av  metall och betong. Att nu försöka bygga med trä som 
man bygger med konstgjorda material är väldigt intressant och jag undrar hur man kan 
använda trä på andra, innovativa sätt. Med kunskapen som finns för att bygga och 
manipulera nya material, kanske går att översätta på träkonstruktion och genom det 
komma fram till nya komponenter. Det är också ett material som finns att tillgå och 
därför något som känns som ett självklart förstahandsval.



Som inspiration kommer jag göra en studieresa till Japan. I Tokyo och Kyoto kommer jag 
förhoppningsvis vidga mina egna vyer på stadsliv och arkitektur. Resan kommer ta vid i 
slutet av mars och är därför ungefär i mitten av projektet. 

I Japan vill jag studera trä, bambu och diverse fogningstekniker. Samt med tanke på den 
Japanska kulturens förhållande till tid, natur och människor, se andra kopplingar mellan 
natur, människa och stad. Kanske bidrar detta med en klarare syn på mitt eget tänkande 
och kring mitt projekt.
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SCHEMA

Den 7 januari 2013 kommer jag gå in i projekt efter följande tidsplan;

Januari: Teori.
Att studera diverse miljörapporter och sätta upp ett troligt scenario för Sverige med inriktning Stockholm år 
2060-2100.

Dessa utgångspunkter kommer ställa vissa frågor som jag skriftligen kommer organisera i en sorts mindmap. 
Ur detta kommer jag zooma in på en frågeställning och en plats.

Från denna inzoomning kommer jag ställa upp faktorer som blir grunden för mitt projekt.

Är det en byggnad med viss funktion?
Är det ett infillprojekt?
Är det ett boastadkomplex, kanske en hybridbyggnad?
Är det en infrastruktur för livsmedel, vatten eller kommunikation?

Är det infrastruktur inom byggbranschen? En ny typ av byggnation och organisation?

Februari: Teori och praktik.
Idag tror jag att trä kommer forma projektet. Så efter att ha bestämt plats och syfte, kommer jag i slutet av 
januari börja min undersökning av trä och fortsätta med det in i februari med anknytning till valt projekt. Detta 
kommer göras med tydlig organisering av insamlat teoretiskt material och praktiskt med undersökningar i skiss-
modeller.

Mars: Förslag i skissformat
Inför mittseminariet i mitten av mars ska jag ha slutfört mina förstudier vilka ska kunna presenteras på ett 
tydligt och enkelt vis och ligger som grund för skissarbetet. Projektet är så pass tydligt för mig att jag vet  
vad det är och har påbörjat min utformning och kan presentera det tydligt i ritningar, diagram, modell och bild.

Resan till Japan sker från och med 20e mars till och med påsklovet i början av april.

April: Forstatt praktisk utformning.
Efter mitt seminariet och Japanresan kommer jag fördjupa mig i projektet och gå inför slutredovisning.

Maj: Slutproduktion och presentationsmaterial
Att arbeta inför slutseminariet och därefter helt fokusera på slutarbetet och presentation. 
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Föreläsning - THE CASE FOR Tall Wood BUILDINGS
How Mass Timber Offers a Safe, Economical, and Environmentally Friendly Alternative for 
Tall Building Structures
FEBRUARY 22, 2012
PREPARED BY: mgb ARCHITECTURE + DESIGN
Equilibrium Consulting LMDG Ltd BTY Group

FÖRSTUDIER OM TRÄ

"A growing forest removes carbon dioxide from the atmosphere and stores this carbon in 
vegetation and soil. Some of this carbon is released back into the atmosphere through 
decaying trees, forest fires, insect outbreaks, and forest management practices. A 
forest, if managed properly, is a large carbon reservoir. When a tree is manufactured into 
a lumber product, the carbon accumulated in the tree is stored within that product for 
its complete life cycle. Wood stores somewhere between 1 to 1.6 tonnes of carbon dioxide 
per cubic meter of wood depending on species, harvesting methods and secondary 
manufacturing methods."

"The success of carbon sequestration relies on sustainable forestry practices as well as 
strategies for management of wood products at a building's end of life. If Mass Timber 
building systems were to become common in the building industry, the amount of carbon 
stored in buildings would significantly increase."

"Building Life End
If at the end of a building's life cycle its wood components is not transformed into other 
uses, we will only have succeeded at delaying climate change (not reversing it) with an 
extended release of stored carbon into the atmosphere through decomposition or burning. 
The transformation of structural composite lumber to other uses at a building's life end 
is a fundamental."

Enligt uträkning av UN Habitat kommer år 2050, 70 procent bo i urban miljö, vilket är 
en rejäl ökning till dagens 50 procent. Som byggnadsmaterial kan trä minska utsläpp av 
växthusgaser inom byggbranschen. Byggnadsindustrin står idag för 1/3 av utsläppen, men 
en stor del härrör från uppvärmning, kylning och belysning. Skall en trästruktur för 
framtiden vara hållbar bör även dessa aspekter vara en del av designen.
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FÖRSTUDIER OM FRAMTID STOCKHOLM Klimat- och sårberhetsutredning SOU 2007:60

Förändringar i klimatet kan ge upphov till stora effekter på samhällets och miljön, vilket 
kan leda till svåra påfrestningar för Stockholmsregionen. Samhällets sårbarhet vid 
klimatförändringar beror bl.a. på hur stora förändringarna blir samt hur vi i dag planerar 
vår beredskap och tar hänsyn till dessa förändringar. 

Beredskap har stor betydelse för extrema vädersituationer som stormar, fattande 
nederbörd, ras och skred, i nuvarande klimat och i ett framtida, där de förväntas 
förekomma mer ofta.

3.2.1 Stormar
Sverige har under årens lopp drabbats av ett antal kraftiga stormar. Den kraftiga vinden under 
stormen Gudrun, fallande träd och kringflygande träddelar orsakade kraftiga störningar och 
skador på infrastrukturen för elförsörjning, elektronisk kommunikation, vägar och järnvägar. På 
grund av samhällets stora beroende av el och tele blev de indirekta konsekvenserna stora. Olika 

funktioner drabbades, som vattenförsörjning, äldrevård, värmeförsörjning, transporter m.m.

3.2.2 Översvämningar och höga flöden
Översvämningar och höga flöden inträffar regelbundet. Korta intensiva regn orsakar höga flöden i 
främst små vattendrag med åtföljande översvämningar. Sådana regn kan också orsaka översvämning 
inom tätbebyggelse på grund av överfulla dagvattensystem. Mer utdragna regnperioder höjer flödena 
i stora vattendrag och sjöar. Bebyggelse och infrastruktur som expanderar närmare vattendrag, sjöar 

och kust leder till ökade risker för översvämningar med stora konsekvenser.

Nederbörd påverkar bl.a. markens vattenförhållanden, som portryck och grundvattennivåer, vilket 
tillsammans med jordarten har stor betydelse för markens hållfasthet och stabilitet. Snabba 
kortvariga förändringar, som intensiva regn, växlande vattennivåer och erosion leder till stor 
försämring av stabiliteten. Mänsklig påverkan och yttre belastning påverkar situationen ytterligare. 
Skred, ras och slamströmmar är plötsliga och snabba processer som kan få katastrofala följder.

Havsytans nivå kommer att fortsätta höjas. Det lägsta utsläppsscenariot ger en global medelhöjning 
mellan 18 och 38 cm medan det högsta scenariot ger mellan 26 och 59 cm från kring år 1990 
till år 2095. I dessa beräkningar har inte inkluderats möjligheten att isavsmältningsprocesser på 
Grönland och i Antarktis kan accelerera som en följd av den fortsatta uppvärmningen.

Ökningen väntas fortsätta under flera hundra år även om halterna av växthusgaser stabiliseras. Det 
bör också noteras att ökningen inte fördelar sig jämnt över världshaven. Regionalt, t.ex. i Östersjön 

och Nordsjön, väntas höjningen bli 10�20 cm större än det globala genomsnittet (IPCC, 2007b).
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Klimatet efter år 2100

Även om växthusgaskoncentrationerna i atmosfären stabiliseras under det kommande 
seklet kommer en fortsatt uppvärmning sannolikt ske under många decennier. Såsmåning 
om skulle dock temperaturen plana ut. Havsytan kommer dock att fortsätta stiga under 
mycket lång tid. Den fortsatta expansionen av havsvattnet på grund av uppvärmningen 
skulle kunna höja havsytans nivå med någon meter på lång sikt. (Vetenskapliga rådet för 
klimatfrågor, 2007)

Uppvärmningen i Sverige väntas bli större än det globala genomsnittet. 
Klimatförändringarna under de närmaste decennierna beror till största delen på 
historiska utsläpp av växthusgaser på grund av tröghet i klimatsystemet. Hur stor 
temperaturökningen blir mot slutet av seklet beror på hur stora de framtida globala 
utsläppen av växthusgaser blir. Stora förändringar väntas också i nederbördsmönster 
medan det är mer osäkert i vilken utsträckning vindklimatet ändras i Sverige. Det inne-
bär bl.a. en uppvärmning som är störst vintertid och då framförallt i nordöst. Nederbör-
den förväntas öka sett över hela året och hela landet. I de södra delarna av landet visar 
scenarierna dock på en minskning under sommaren.

Ser man till medeltemperaturen så är uppvärmningen till 2020-talet omkring 2 grader, 
mest under vintern, något mindre under vår och höst och minst på sommaren. Redan 
med denna uppvärmning kommer Skånes tidigare medeltemperatur att återfinnas i 
Mälardalen. Mellersta Norrlandskusten får en årsmedeltemperatur likt Smålandskustens i det 
tidigare klimatet. Till 2050-talet är uppvärmningen 2-3 grader med samma säsongsvisa 
fördelning. Till 2080-talet är uppvärmningen cirka 3-5 grader, mest i de nordöstra 
delarna av landet. Mälardalens temperaturklimat kommer då att likna det i Norra Frankrike 
idag. 

Redan till 2020-talet väntas en fördubbling av den del av nederbörden vintertid som 
faller som regn upp till norra Svealand. Samtidigt minskar den mängd nederbörd som 
faller som snö, utom i inre norrland där en liten ökning väntas. Regnmängderna 
vintertid ökar dock också i norr. Ser man till de intensivaste regnen är det frågan om 
ganska betydande ökningar. Ökningarna accentueras på längre sikt och är störst i de 
västra delarna av landet.



INSPIRATION / REFERENSER

Bengt Warne 1929-2006, var en skicklig arkitekt och forksare som ägnade större delen 

av sitt liv till att konstruera hus som tillät människor att leva i harmoni med naturen.
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Funderingar jag har kopplat till Bengt Warnes Naturhus;
Fasad - mellanrum, nytt klimatrum mellan inne och ute, nytt användningsområde. 
Material, miljö, konstruktion, funktion?

Att skapa ett bättre ytskikt för att förlänga köldbryggor, ett boende som är 
årtstidsbaserat. Studera närmare hur växthus, ett kallrum kan adderas på en byggnad och 
faktiskt användas? Föra samman växthus och boende. Att se på byggnaden som en 
levande struktur i sig självt, som även vi anpassar oss till och inte helt tvärtom.



TYIN tegnestue arkitekter, ett arkitekt kontor baserat i Trondheim Norge med fokus på hållbar 
arkitektur. Involverar lokalbefolkning i både process och design för att skapa vad de själva kallar 
en arkitektur som har mening, en nödvändighetens arkitektur. De jobbar b.la med enkla, hållbara 
system och trä.

FOSTER + PARTNERS, ett arkitektkontor med huvudkontor i London, fokuserar sin design på 
framför allt byggnaders ekologi med design som skapar och tar vara på naturligt ljus och isolering.

“The last decades have witnessed key shifts in public attitudes to ecology and energy consumption. We have always 
anticipated these trends, pioneering design solutions that use totally renewable sources of energy and offer dramatic re-
ductions in CO2 emissions. Environmental awareness is an integral part of the practice’s culture as it evolves to meet the 
challenges of the next forty years”
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