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God arkitektur – Allt byggande blir inte bra 

arkitektur, men god arkitektur förutsätter ett gott 

byggande. God arkitektur är estetiskt tilltalande. Det 

betyder att den som betraktar och den som använder 

huset genom att se, höra och genom sin lukt och känsel 

ska uppleva något positivt, känna välbefinnande, 

upprymdhet, stillhet eller stimulans, beroende på vad 

rummen ska användas till.  

Boverket. (2006) 



Sammanfattning  

 

Hur skapas den hållbara bostaden och vilka aspekter behöver tas hänsyn 

till för att uppnå ett gott resultat? 

I denna uppsats har god arkitektur och byggande studerats genom både 

litteratur och genom studier av en uppförd byggnad. Detta för att 

analysera hur god arkitektur och byggande kan användas för att uppnå 

hållbarhet. 

Det som relaterar bostaden till hållbarhet är främst den stora 

energiförbrukning som upptas av bostäder. För att bryta mönstret av 

denna energianvändning måste fokus ligga på att integrera 

energieffektivitet i utformningen och skapa bostäder som istället för att 

inkräkta på naturen tar del i dess kretslopp. Samtidigt ska inte en god 

arkitektur och människan glömmas bort i processen. Detta görs genom att 

ta hänsyn till vårt välbefinnande genom klimatet och hur våra sinnen 

påverkas av utformning och miljö både omkring och inuti bostaden. 

Resultatet visar att hållbarhet kan uppnås genom att sammanföra 

omätbara värden med mätbara i en förening som gestaltar god arkitektur 

utan att inkräkta på klimat, natur eller teknik. 

  



Abstract 

 

How is the sustainable home built? Which aspects need to be taken into 

consideration to achieve a good result? 

In this essay I have studied architecture and building methods in both 

literature and through studies of a house that has been built. I have 

analyzed how good architecture and building methods can be used to 

achieve sustainability.  

 

Buildings are a large consumer of energy. If we want to reduce this 

consumption we need to focus on integrating energy efficiency into the 

shape of the building and create a building that becomes part of the 

nature. During this process we must not forget both good architecture 

and the human aspect. Both the design and the indoor-climate have a 

large impact on us. 

  

The result of the essay shows that by combining the immeasurable values 

with the measurable values good architecture can be achieved without 

interfering on indoor-climate, nature or technology. 
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Ett Hem för Livet 
 

Arkitektur kan inte självständigt uppnå hållbarhet, utan ett samspel med 

andra områden krävs för att nå resultat. Ingenjörskunskap om hur 

bygganden samverkar med sin omgivning krävs för att integrera rätt 

teknik och utformning. Byggnader kan inte endast ses som ett skal i vilket 

vi tar skydd från omvärlden, inte heller enbart ur arkitektoniskperspektiv. 

Men båda är viktiga parametrar i skapandet av den hållbara bostaden.  

I danska Lystrup, utanför Århus, har ett prototyphus Home for Life 

uppförts där man i samarbete med arkitekter och ingenjörer gjort ett 

försök att nå hållbarhet sett både genom energieffektiva system och 

genom god arkitektur. En viktig aspekt har även varit människan i 

bostaden. För vad ska vi med energieffektiva och arkitektoniskt vackra 

bostäder till om de inte fungerar för sitt primära syfte, ett Hem för Livet.  

Syfte 
 

Under grundutbildningen Civilingenjör Arkitektur, samt under praktik vid 

både byggarbetsplatser och arkitektkontor har intresset väckts för den 

omfattande process som ligger bakom skapandet av bostaden. Syftet med 

denna uppsats är därför att skapa en större förståelse av begreppet 

hållbarhet och hur detta kan uppnås vid bostadsutformning. Därför 

kommer Home for Life att studeras mot den kunskap som inhämtats i den 

litteraturstudie som inleder uppsatsen. Detta för att se hur god arkitektur 

och byggande kan samverka i utformningen av den hållbara bostaden. 

 Uppsatsen skrivs inte för att konstatera att definitiva faktum finns, utan 

ska läsas som en sammanställning och reflektion över ämnet. Detta då 

uppsatsen endast ”skrapar på ytan” av den litteratur och forskning som 

bedrivs inom ämnet.   

Avgränsningar 
 

Det har uppkommit en mängd olika synsätt och tankar kring hur 

hållbarhet och god arkitektur kan uppnås. Tankesätten och metoderna är 

väldigt spridda och en avgränsning har därför gjorts till tre valda områden:  

 Arkitektur och Ingenjörskonst 

 Arkitektur och Klimat  

 Arkitektur och Natur  

samt 

 Historisk tillbakablick 

 

Grunden har varit att god arkitektur ska kunna förenas med hållbara 

lösningar inom de valda områdena och på så sätt skapa ett bra byggande. 

Ett bra byggande innefattar även själva produktionen av bostaden för att 

motverka byggfukt, emissioner från material och andra fel som kan 

uppkomma i denna del av processen och påverka slutresultatet. Men 

denna del ligger utanför denna uppsats omfattning.  Jag har valt att 

koncentrera mig på byggandet av familjebostäder och gjort en 

avgränsning i litteraturstudien här. Den historiska tillbakablicken är väldigt 

avgränsad eftersom omfattningen av de valda arkitekternas arbeten och 

tankar sträcker sig långt över begränsning för denna uppsats.   
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Då den empiriska delen av studien avser en prototypbostad kommer inte 

resultatet att innefatta hur bostaden har verkat i praktiken sedan 

uppförandet, utan endast bakomliggande teorin och visionen. För att 

fastställda mätbara resultat måste bostaden testas under en tid och 

denna mätning kommer därför att ligga utanför studien.     

Det bör även nämnas att utformningen av uppsatsens struktur speglar 

dess innehåll och rubriksättningen har gjorts för att förtydliga mina valda 

områden och lägga grunden för förståelsen av den avslutande studien. 

Metod 
 

Följande avsnitt beskriver mitt tillvägagångssätt och hur arbetet 

fortskridit.  

 

Utställning 

 

En utställning, Green Architecture for the future, besöktes i januari -10 för 

att inhämta inspiration inför uppsatsen och inhandla litteratur inom 

ämnet hållbararkitektur.  

 

Litteratur 

 

Ytterligare litteratur införskaffades och en studie av denna ledde fram till 

avgränsningen av de tre områdena Ingenjörskonst, Klimat, Natur. Efter 

avgränsningen koncentrerades litteraturen till dessa områden för att 

underbygga studien av bostaden Home for Life. Under arbetet uppkom 

motsvarande tankesätt ur arkitekturhistorien och ett ytterligare område 

kallat Historisk överblick valdes. För att underlätta den avslutande studien 

har varje område sammanfattas i centrala begrepp för hållbarhet som 

användes i jämförelsen med Home for Life.  

Litteraturstudien har innefattat litteratur inom både arkitektur och teknik 

samt föreningen av dem. Utmaningen har varit att försöka sålla vad som 

är av vikt för uppsatsen då områdena ofta är speglade åt det konstnärliga 

eller tekniska området. Litteratur innehållande föreningen är även 

begränsad då forskningen av området är relativt ny.  Även sökningar via 

internet på sökord: Hållbararkitektur, grön design, etc. har använts.  

  

Studien 

 

Det var genom dessa sökningar som Home for Life och hemsidan 

activehouse.com upptäcktes där information och länkar hittades. (Denna 

sida kan även rekommenderas för vidare studier av ämnet). Tanken var 

även att studera Sveriges första plusenergihus, Villa Åkarp, uppfört i Åkarp 

utanför Malmö av Karin Adalberth. Försök gjordes till kontakt för intervju, 

men på grund av Karins fullsatta schema i och med intresset för hennes 

hus hänvisade hon mig till hemsidan plusenergihus.com.  Då hemsidan 

saknade mängden information som behövdes för min studie beslutade jag 

att endast studera Home for Life i denna uppsats. Försök gjordes även att 
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kontakta arkitektkontoret, Aart i Århus, som skapat den arkitektoniska 

gestaltningen av Home for Life. Inte heller här fanns möjlighet till intervju, 

men då kompendium, ritningar och hemsidor med information fanns 

tillgängliga räckte detta för att göra en översiktlig studie av bostaden.  Det 

bör förtydligas att denna information är vinklad åt bostadens fördelar och 

jag har därför undvikit att fördjupa mig. Tanken är därför att endast 

använda studien för att förtydliga den kunskap som framkommit i 

litteraturstudien.  Slutligen förs en diskussion av likheter och olikheter 

med litteraturstudien vilken ligger till grund för mina slutsatser.  
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Diagram 1. Elanvändningen i Sverige. 

Litteraturstudie 
 

I följande avsnitt sammanställs teorier och byggda exempel för hur den 

hållbara bostaden kan skapas inom de valda områdena. Först ges en kort 

beskrivning av hållbarhet i relation till bostaden. 

 

Hållbarhet i relation till bostaden 
 

Begreppet en hållbarutveckling introducerades första gången 1987 vid 

FN:s Bruntlandskommission. Redan då var det ett komplext begrepp som 

innefattade väldigt skilda aspekter men följande definition gjordes: 

”En hållbarutveckling tillgodoser våra behov i dag utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina.”  

År 1992 hölls Riokonferensen där man återigen försöka generalisera 

begreppet hållbarhet. Man beslutade att hållbarhet ska ses ur följande 

aspekter: miljömässig, ekonomisk, social, kulturell och demokratisk. 1 

Även denna definition av hålbarhet är väldigt abstrakt, men kan ses som 

en vägledning för hur vi kan skapa hållbarhet. I slutändan handlar det om 

att skapa en värld som verkar i harmoni och bygga för ett samhälle som 

kan fungera för framtiden.  

Det som knyter hållbarhet till bostadsbyggandet är framförallt den energi 

som årligen förbrukas genom byggnader. Energiförsörjningen består till ca 

                                                           
1
 Johansson & Orrskog. (2002) s. 3 

85 procent av fossila bränslen samt uran och endast ca 15 procent av 

förnybarenergi. Det som gör detta ohållbart är att de fossila bränslena 

påverkar miljön negativt och att de beräknas ta slut i framtiden.2  Enligt 

diagram 1 kan man under de senaste åren se en kraftig ökning av 

elanvändningen för bostäder i Sverige. Denna utveckling kan inte fortsätta 

i samma takt utan att alternativa energilösningar för denna elanvändning 

hittas. Anmärkningsvärt är även att driften av bostaden beräknad för en 

50-årig ekonomisk livscykel uppskattas till 84 procent av den totala 

energianvändningen i jämförelse med endast 15 procent för byggmaterial 

och renovering.3  Byggindustrin är i behov av en förändring inom både 

projektering och produktion av framtida byggnader för att uppnå en 

hållbarutveckling där stor del behöver fokuseras kring bostadens drift.  

                                                           
2
 Ibid., 16 

3
 Schade. (2009) 
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Om hållbarhet ska skapas ur de aspekter som beslutades under 

Riokonferensen behövs inte bara energilösningar utan hänsyn måste 

också tas till naturen kring byggnaden, den sociala aspekten av vårt 

boende samt till det kulturella arvet som finns inom oss. God arkitektur 

och bra byggande innebär även att långsiktiga hållbarhetsperspektiv 

betraktas genom människans hälsa och välmående, låg energiförbrukning 

och användning av förnyelsebara råvaror och låga livscykelkostnader.4  

 
Enligt regeringens miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö, sett ur ett 

generationsperspektiv bör bl.a. följande innehåll uppfyllas: 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av 

byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med 

särskilda värden värnas och utvecklas. 

Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, 

uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till 

solljus, rent vatten och ren luft. 

Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god 

tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling 

samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 

 Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. 

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, 

skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 

säkerhetsrisker. 

Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett 

effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst 

förnybara energikällor används.  

                                                           
4
 Boverket. (2006) 

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid 

nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid 

användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse.
 5
  

Det är viktigt att vi ser målet ur ett helhetsperspektiv då byggnader är ett 

system där alla delar hör ihop och påverkar slutresultatet. 6 För att god 

arkitektur ska kunna förenas med hållbarhet och ett bra byggande krävs 

att hänsyn tas till alla de delar som skapar bostaden.  Det behövs även 

eftertanke och planering för att se till att alla aspekter av hållbarhet 

integreras i bostaden och att den kan verka för en framtida 

hållbarutveckling sett ur ett helhetsperspektiv.  

  

                                                           
5
 Regeringen. (2001) 

6
 Boverket. (2006)  
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            Bild 1.  Wrights Fallingwater uppförd 1935–39. 

Historisk tillbakablick 
 

Arkitekterna Frank Lloyd Wright, Le Corbusier samt vår nordiske Alvar Alto 

stod även de inför en utmaning att integrera dåtidens teknikutveckling 

och omgivning i sin arkitektur. De skapade ikoniska byggnader i 

arkitekturhistorien och var innovatörer av sin tid som bröt med de 

traditionella tankesätten för att skapa arkitektur. Nästan ett sekel senare 

står deras byggnader som ett bevis på god arkitektur. Detta kan 

associeras till hållbarhet, om en byggnad kan skapa mervärde till sin 

omgivning under en så långt tid måste det betraktas som hållbarhet, att 

de på något sätt har lyckats integrera den helhet som behövs för att 

hållbarhet ska kunna uppnås.   

     

Den första återblicken görs till den amerikanska arkitekten Frank Lloyd 

Wright (1867-1959). Han var utbildad byggnadsingenjör och lärde sig 

arkitektyrket genom att praktisera.7 Denna bakgrund kan ha präglats hans 

syn att se på byggnaden i relation till tekniken och den omgivande miljön. 

I publikationen, Modern Architecture, gjorde Frank Lloyd Wright redan 

1931 följande uttalande: 

All heating-, lighting-, and supply lines must be integrated in such a 

manner that these systems become essential components of the 

building itself.8 

Detta uttalande kan vi än idag se förverkligat i Wrights byggnader som 

visar på utskjutande tak i sydlig och västlig riktning som skyddar mot 

                                                           
7
 Linn. (2010) 

8
 Gonzalo & Habermann. (2006) s.14 
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solinstrålning, öppen planlösning som bröt med den traditionella 

rumsindelningen och erbjöd naturlig ventilation samt värmesystem med 

tillgång till varmvatten.9 Att integrera dessa tankar och system i dåtidens 

arkitektur kan tänkas ha varit en utmaning och ha krävt kunskap om hur 

tekniken fungerade och agerade med byggnaden. Hans tankar att 

arkitektur och teknik skulle förenas till naturliga komponenter i 

utformning visar hans respekt för den nya tekniken och hur den kunde 

användas för att skapa formen istället för att begränsa den. Wrights hus, 

Fallingwater, står än idag för en häpnadsväckande arkitektur som 

skapades med hänsyn och i samspel med sin omgivning.   

Dåtidens andra stora arkitektinnovatör, den schweizisk-franska arkitekten 

Le Corbusier (1887-1965) beskrev bostaden som ”Machines for Living”.10 

Denna ultimata bostad beskrivs som en sluten byggnad med ständig 

tillförelse av ny luft och bostadens ”maskineri” skulle upprätthålla en 

temperatur på exakt 18°C oavsett geografiskt läge och årstid. Tankarna 

om denna slutna byggnad kan associeras till dagens passivhus teknologi. 11  

Den slutna byggnaden som skapar sitt egna klimat skiljt från utsidans 

påverkan. Under Le Corbusiers föreläsningar i Buenos Aires 1929 gjordes 

följande uttalande: 

Every country builds its houses in response to its climate. At this 

moment of general diffusion, of international scientific techniques, I 

propose: only one house for all countries, the house of exact 

breathing. 

The Russian house, the Parisian, at Suez or in Buenos Aires, 

the luxury liner crossing the Equator will be hermetically 

                                                           
9
 Gonzalo & Habermann. (2006) s.14  

10
 Hedqvist & Hellquist. (2010) 

11
 Gonzalo & Haberman. (2006) s.15 

sealed. In winter it is warm inside, in summer cool, which 

means that at all times there is clean air inside at exactly 18. 

The house is sealed fast! No dust can enter it. Neither flies nor 

mosquitos. No noise!12 

Här visade Le Corbusier sin ställning i visionen om den nya arkitekturen 

för framtiden. Förekomsten av den nya tekniken för centralvärme, 

mekanisk ventilation, luftkonditionering och det elektriska ljuset skulle 

användas för att frigöra arkitekturen från det geografiskt specifika 

klimatet.13  

Den finländska arkitekten Alvar Alto (1898-1976) inspirerades av 

jugendstilens levande och dynamiska former och strävade efter att 

anpassa arkitekturen efter omgivningen.14 Hans formspråk präglades av 

den skandinaviska naturen och det nordliga klimatet i vilket de ljusa 

sommarnätterna samt den kalla, mörka vintern har fått del i 

gestaltningen.  Altos arbete utifrån hur naturen och människan samverkar 

har tagit form i uppsatsen ”The Humanizing of Architecture”. Här 

beskriver han att trots att arkitekturen blir mer metodisk kan den aldrig 

enbart bli analytisk. Det kommer alltid finnas instinkt och konst i 

arkitektur. Dessa teorier las fram i samband med förstudierna till 

sanatoriet i Pemar utanför Åbo.15  

År 1932 fullbordades sanatoriet och det var denna byggnad som blev 

Altos internationella genombrott. Han har här skapat ett byggnadsverk 

som karakteriserar hans arkitektoniska vision. Detta har skett genom att 

                                                           
12

 Hawkes. (2008) s.33 
13

 Ibid. s.33 
14

 Tunander, B. och Schildt, G. (2010) 
15

 Hawkes. (2008) s.68 
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Bild 2. Sanatoriet i Pemar uppförd 1932.  

placera huskropparna i en organisk form och genom att utgå ifrån 

patienternas psykologiska behov i utformningen.16 Patienternas rum 

utformades med hänsyn till dagsljus, direkt solljus och ventilation samt 

innehöll designade armaturer och takvärme som upprätthölls Altos 

formspråk i gestaltningen.17 Detta visar hur han använde sig av den nya 

tekniken för att uppnå sin vision; som var att tilltala de mänskliga sinnena 

och vårt välbefinnande genom arkitektoniskutformning.  

 

Begrepp 

 

 Teknikutveckling möjliggör ny arkitektur 

 

 Skapa arkitektur efter omgivningen 

 

 Ett artificielltklimat 

 

 Arkitekturens psykologiska påverkan  

 

 

 

 

                                                           
16 Tunander, B. & Schildt, G. (2010) 
17

 Hawkes. (2008) s.68 
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Arkitektur och Ingenjörskonst 

 
Samspelet mellan arkitektur och teknik är inte något främmande för 
verksamma arkitekturer och ingenjörer. Arkitekten Le Corbusier gjorde i 
en av sina texter kring arkitektur ett försök att definiera detta samspel, 
första stycket lyder:  
 

Du använder sten, trä och betong och med dessa material bygger 
du hus och palats.  

”Det är konstruktion.”  

Påhittigheten är i arbete.  
 

Men plötsligt berör du mitt hjärta, du gör mig gott. Jag är lycklig 
och jag säger:  
”Det här är vackert.” 

   Det är arkitektur. Konsten kommer in. 

 
Denna definition berör arkitekturens grundvärden. För hur mycket vi än 

väljer att se till byggnadens konstruktion och funktions som skydd för oss 

människor kommer vi inte ifrån hur den berör oss och det är här 

arkitekturen får sitt syfte. Om vi accepterar arkitekturens påverkan kan vi 

se till att vi har kontroll över hur detta budskap ska överföras från 

bostaden till dess omgivning.18  

Idag är skapandet av en byggnad uppdelat mellan arkitekten och 

ingenjören. Arkitekten gestaltar och ingenjören förser byggnaden med 

dess tekniska system. De olika ansvarsområdena integreras sällan vilket 

gör att både arkitekturen och ingenjörskonsten tar skada i 

byggnadsutformningen. Ingenjören glömmer att byggnaden inte existerar 

för att innehålla ett bärverk, utan för att fylla en funktion för människor.  

Arkitektens rumsintryck tar skadas av sent insatt teknik om inte 

                                                           
18

 Engström. (2004) s.26 

projekteringen sker i samråd mellan yrkena. Ett klassisktproblem är 

arkitektens strävan efter stora rum där bärningen inte inverkar på 

utformningen, medans ingenjören vill ha små spännvidder som 

säkerställer denna bärning och visar på konstruktionen.19 För att ett 

hållbart byggande ska skapas krävs att man samarbetar och tillsammans 

skapar bostäder som tillgodoser både arkitektoniska och ingenjörsmässiga 

behov samtidigt som byggnadens funktion inte tar skada.  

 

 

 

                                                           
19

 Ibid. s.10   

Bild 3. Bilden är tagen i det nybyggda området Slussholmen utan 

för Köpenhamn. Vackra glaspartier som döljs av radiatorer som 

fått funktion av en fönsterbänk, samt kartongskivor som satts 

upp för att skydda privatlivet. Tekniken och arkitekturen finns, 

men en förening saknas.  
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Bild 4. Kub eller bostad? 

Bild 5. Integrering av solceller i utformningen. 

Ett exempel på en byggnadsdel där synsättet skiljs åt mellan ingenjören 

och arkitekten är fönster. Det olika synsättet beskrivs i en intervju med 

Ola Nylander vid Institutionen för Form och Teknik vid Chalmers Tekniska 

Högskola. Intervjun handlar om fönstrens omätbara värden för rummet 

och han ger i denna intervju en reflexion över hur synsättet skiljer:  

En gång sade en fönsterforskare på Lunds Tekniska Högskola till 

honom att "det tekniskt sett bästa fönstret egentligen är en vägg." I 

denna forskares arbete ingick enbart mätbara värden som ljud, 

värmeegenskaper och brandisolering. Att fönstret också helst ska 

släppa in sol och ge möjligheter till utblickar fanns inte med i 

forskningens förutsättningar. Här handlade det enbart om fönstrets 

tekniska förtjänster.
 20

 

Detta visar fönstrens motsägelsefulla egenskaper för visst behövs de för 

att skapa en bostad, men tekniskt hade det kanske varit bättre med en 

vägg. Det är viktigt att man känner till denna olikhet mellan arkitektur och 

teknik för att förstå varandra och på så sätt försöka skapa ett samspel 

mellan synsätten. 
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Materialen i våra byggnader har alltid speglats av teknikutvecklingen. 

Dagens forskning inom biologi, fysik och kemi gör tillsammans med 

datorutvecklingen en fördubbling var tionde månad.21 Detta leder till att 

nya intelligenta material och tekniker ständigt utvecklas och gör en 

hållbarare och mer avancerad design av våra byggnader möjlig. Idag får 

arkitektonisk utformning oftast stå tillbaka för hållbarhet. Det är här som 

tekniken förser den med miljömössigt korrekta material och 

konstruktioner som kan möta kraven på energieffektivitet samtidigt som 

en god arkitektur kan uppnås. Att integrera solceller i utformningen eller 

att vända bygganden i den riktningen som gör den optimalt energieffektiv 

behöver inte inkräkta på utformningen.22 Lutningen för solfångare ska 

inte understiga 30° för att upprätthålla en god energiproduktion23 och 

                                                           
21

 Juul Holm & Kjeldsen. (2009) s.122 
22

 Jodidio. (2009) s. 6 
23 Sol & Energiteknik. (2010)  
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Bild 6. H16. 

detta borde få ta del i utformningen redan i ett tidigt stadium för att 

uppnå ett lyckat resultat . Det ligger en stor utmaning bakom att skapa 

hållbar arkitektur och det krävs skicklighet att förena energieffektivitet 

och arkitektoniskutformning. Det gäller att vara lyhörd för varandra och 

samspelet mellan arkitekten och ingenjören är som sagt beroende av 

respekt och förståelse för varandras arbete. Detta handlar om att skapa 

en gemensam syn av vad vi skapar för att uppnå förståelse mellan yrkena. 

Detta kräver att vi åskådliggör sambandet mellan arkitektonisk gestaltning 

och material- och konstruktionsfrågor.24 Energieffektiv utformning och 

god inomhusmiljö borde inte heller vara ett specialintresse som endast 

bedrivs av ett fåtal arkitekter, utan en självklarhet i alla projekt.25  

Den tyska ingenjören Werner Sobek har i sin skapelse H16 lyckats 

förverkliga den nyaste tekniken förenad med god arkitektur.  Bostadens 

454 kvm är ett bevis på att maximal öppenhet och enkel struktur kan 

förenas med hållbarhet. Ett attraktivt modernt hus som möter de höga 

kraven med hänsyn till miljön och ett bevis på att hållbararkitektur kan 

vara god arkitektur.26 Sobek studerade förutom ingenjörsämnen även 

arkitektur under sin studietid vid universitetet i Stuttgart.27 Hans 

bakgrund och förståelse för hur arkitektur och teknik behöver samverka 

för att skapa den optimala energieffektiva byggnaden borde ligga till 

grund för det goda resultatet i H16. I sin företagsfilosofi beskriver 

Sober just denna gränsöverskridning mellan yrkena och vikten av 

att ha förståelse för varandras professioner: 

                                                           
24

 Engström. (2004)  s. 11 
25

 Boverket. (2006) 
26

 Jodidio. (2009) s. 12 
27

 Ibid. s. 336 

It is especially important to us that the idiom of the architect be 

congruent with that of the engineer (requiring a high degree of mutual 

understanding and a high quality of cooperation). In addition the 

engineer must have a wide-ranging knowledge of other disciplines such 

as textile technology, bionics, haute couture or aircraft engineering, to 

be able to create something sensible from what is possible.28 

  

                                                           
28

 Sobek. (2010) 
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Bild 7. Tokyu Toyoko Line Shibuya station. 

Tokyu Toyoko Line Shibuya station är ytterligare ett lyckat exempel på hur 

samarbetet mellan arkitektur- och ingenjörteamet kan utvecklas. 

Arkitekten Tadao Ando har tidigt i processen samarbetat med 

ingenjörerna för att skapa en optimal byggnad både arkitektoniskt och 

ingenjörsmässigt. Vanligtvis lämnar tunnelbanestationer lite utrymme för 

arkitektur, men Tadao Anda har här skapat en funktionell station som 

samtidigt har blivit omnämnd som ett landmärke för samtida arkitektur. 

Stationen består av ett äggformat tomrum i ovalplan beläget under 

marken. Denna utformning och konstruktionen i glasfiberarmerad betong 

möjliggör ett panel kylsystem och naturlig ventilation av byggnaden där 

luften kan följa ett naturligt flödesmönster inuti tomrummet.29 Formen 

som Ando har skapat är fascinerande och visar än en gång att god 

arkitektur går att förena med ingenjörskonst. Det intressanta är hur 

Andos formgivning inte bara är en arkitektonisk form utan en dynamisk 

station där formen utgör funktionen. Ett sant möte mellan arkitektur och 

teknik. 

Det är kanske tid för att bryta upp spänningen och konkurrensen mellan 

de båda lägren och inse att vi jobbar mot samma mål, den hållbara 

bostaden. Oavsett om vi tillför de tekniska lösningarna eller utformar dem 

till en helhet. Om dagens processer inte är de optimala är det dags att vi 

tänker om och börjar tänka i nya banor. Att förena den konstnärliga 

frisinniga gestaltningen med ingenjörens vetenskap och teknik och 

utvecklas tillsammans borde ge oss en stadig plattform för att hitta nya 

lösningar och synsätt på hållbararkitektur. 

                                                           
29

 Jodidio. (2009) s. 66 
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Arkitektur och Klimat 

 

Mycket av vår tid vistas vi inomhus och enligt studier uppskattas denna tid 

vara i genomsnitt 85 procent av vår livstid. Av denna tid är 65 procent i 

den egna bostaden och detta ställer krav på inomhusklimatet i våra hem. 

Utöver dess krav har vi även en psykologisk strävan att själva vilja påverka 

klimatet för att uppnå välbefinnande och ett gott klimat utifrån oss 

själva.30 Ett gott inomhusklimat påverkar därmed den sociala aspekten av 

hållbarhet och människan i bostaden. Det som även knyter byggnadens 

klimat till hållbarhet är den dagliga energiförbrukningen. För att uppnå en 

låg energiförbrukning behövs inte enbart en fokusering på 

byggnadsmaterialen utan även på den energi som förbrukas genom den 

dagliga uppvärmningen av bostaden. I de tätt isolerade och 

energieffektiva hus som byggs behövs det även skapas ett artificielltklimat 

isolerat från ute klimatet och det är här som klimatet i relation med 

arkitekturen blir intressant31. En fungerande ventilation är även en 

förutsättning för att luftföroreningar, lukter och överskottsvärme förs ut 

ur bostaden och ren luft och ett gott inomhusklimat tillgodoses i 

bostaden.32 Alla dessa aspekter ska sedan sammanföras med en god 

arkitektoniskutformning.  

De byggnadsfysikaliska aspekterna av bostadens klimat kan ses som den 

omgivning uppbyggd kring de tekniska installationerna för värme, 

ventilation, luftbehandling samt belysning som vi vistas i. Men klimatet 

påverkar även välbefinnandet genom termiska - och hygieniska faktorer, 

                                                           
30

 Hjertén. (1996)  s.11 
31

 Juul Holm & Kjeldsen. (2009) s.91 
32

 Ibid. s.44 

ljusförhållande samt ljudförhållande. Om vi tittar närmare på den 

termiska komforten grundas denna på att kroppens temperatur ska hållas 

kring 37 °C. Detta förutsätter att kroppens värmeavgivning och 

värmealstring är i balans med omgivningen. Denna påverkas av aktivitet 

och klädsel, men även av omgivningens lufttemperatur, lufthastighet, 

omgivande ytors temperatur och luftfuktigheten. Utöver detta inverkar 

golvets temperatur samt den vertikala temperaturgradienten.33 Den 

vertikala temperaturgradienten utgörs av skillnaden av lufttemperaturen 

mellan golv och tak i ett rum. En stor temperaturgradient kan medföra 

obehag vid stillasittande och denna bör inte överstiga 3°C.34  

Luftrörelser i bygganden påverkar känslan av välbefinnandet i rummet då 

de påverkar kroppens värmeavgivning och besvärande drag bör därför 

undvikas.  De uppkommer på grund av luftens densitet och avgörs 

mestadels av rummets temperatur. En ökning från 20°C till 25°C minskar 

densiteten med 2 procent och luftrörelser uppstår. Även rummets 

belysning, radiatorer och rörelse i rummet värmer luften som stiger  likväl 

som luft vid fönster kan bli avkyld och sjunka och därmed bildas 

luftrörelser. Skillnader mellan uteluften och rummets temperatur, samt 

yttre vindpåverkan kan påverka rörelserna. En positiv effekt av 

luftrörelser är att ren luft tillförs, men det kan även innebära onödig 

energianvändning om rörelserna blir för kraftiga. Det är luftrörelser i 

bostaden som ligger tillgrund för självdragsventilation i byggnader.35 För 

att detta ska fungera optimalt krävs en kontrollerad form av luftrörelser i 

bygganden samt att luften kan passera fritt mellan rummen.36 

                                                           
33

 Warfvinge . (2007)  s.1:1 
34

 Ibid. s.1:6 
35

 Hjertén. (1996) s.18 
36

 Ibid. s.71 
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Redan i planeringen inför en bostad kan man lägga grunden för klimatet 

genom att studera bland annat exponeringstal, våningsplan, ytor och 

byggnadshöjd.  Exempelvis kan arkitekturen för en enplansbyggnad enkelt 

utformas för att skapa ventilation enligt självdragsprincipen. Utan hänsyn 

till nästa våningsplan kan variationer i takhöjden utformas, vilket ger 

möjlighet till skiktning av luften i rummet. Detta gör att luft med 

övervärme och föroreningar samlas ovan vistelseområdet och kan sedan 

ventileras bort. Ökad rumshöjd minskar på så sätt behovet av mekanisk 

ventilation och den större volymen luft som fylls i rummet minskar även 

uppkomsten av drag. Högre väggar och rumsutformning ger större 

värmelagringsförmåga och möjliggör en större mängd dagsljus, vilket även 

skapar arkitektoniskt vackrare och trivsammare rum.  

Hänsyn till inomhusklimatet bör också tas vid materialvalet. Speciellt 

tunga material har en förmåga att ta upp värme från luften som lagras 

och sedan bidrar med värme till rummet. Helst ska tunga material som 

betong ge ett lågt värmemotstånd vid ytan. Detta görs genom att 

exponera betongen direkt mot luften i rummet och undvika undertak och 

mattor vid tak- och golvbjälklag gjorda av betong. Egenskaper hos 

material att ta upp och avge fukt bör även tas hänsyn till då detta kan 

verka positivt på både klimat och konstruktion. Dessa material kallas 

hygroskopiska och genom att utnyttja denna egenskap kan behovet av 

ventilation i vissa fall minskas. Exempel på material är trä, kalkhaltigt 

tegel, lättbetong, betong, gips och kalk- samt cementputs. Även här är det 

yttersta skiktet avgörande och detta bör då inte täckas av t.ex. ett tätt 

skikt färg. 37 Även solavskärmning måste tas in i utformningen då solens 

instrålning utgör en värmekälla som påverkar ventilationen och behovet 

                                                           
37

 Hjertén. (1996) s.47-50 

av kylning i bostaden och på så sätt det termiska klimatet,38 mer om 

solavskärmning återkommer i avsnittet Arkitektur och natur.  

Det har uppkommit en arkitektur som grundar sig på helt andra principer 

än den traditionella för att möta de nya kraven som ställs på hållbarhet. 

En av dessa är att utgå ifrån klimatet och luftrörelserna i byggnaden som 

grund till utformningen. Den fransk-schweiziska arkitekten Philippe Ramh 

skapar imaginära arkitektoniska miljöer där han använder sig av klimatet 

för att påverka välbefinnandet hos dem som vistas i bostaden.39 Han 

                                                           
38

 Ibid. s.56 
39

 Jodidio. (2009) s.9 

Bild 8. Illustration Philippe Ramh. 
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                                    Bild 9. Illustration Philippe Ramh. 

definierar inte bara arkitekturen som ett sätt att gestalta det synliga utan 

även det vi inte kan urskilja genom våra ögon men som ända gestaltas i 

tomrummen; klimatet, tiden och årstiderna. Detta är ett nytt sätt att se 

på arkitektur i relation till det traditionella synsättet som präglas av 

symbolik och hur vi betraktar byggnader och tolkar dem genom vad vi ser 

med våra ögon. Men våra sinnen består ju av mer än vad synen 

representerar. Även direkta känslor som temperaturen mot vår hud och 

luftens rörelser i rummet påverkar välbefinnandet.  

I installationen, Digestible Gulf Stream, för arkitekturutställningen 

Venedigbiennalen 2008 gestaltas Ramhs idéer om att skapa ett konstgjort 

klimat genom att utnyttja luftens egenskaper utan tillförelse av energi. 

Installationen består av två plattor placerade på olika höjd och med olika 

temperaturer. Den övre plattan är upphettad till 28 °C och den undre kyld 

till 12 °C vilket skapar ett konstat flöde av luften genom konvektion. Detta 

flöde kan liknas vid en miniatyr golfström där luften flödar mellan varmt 

och kallt och skapar olika temperaturer längst sin väg mellan plattorna.40 

Ramh ser byggnaden som en atomsfär och beskriver sin arkitektur som en 

metrologi. Ett öppet klimat där temperaturen ständigt varieras likt ett 

termiskt landskap. Arbetet görs genom datormodeller som visar hur det 

termiska landskapet kan anpassas till rummets geometri och hur 

funktionen sedan kan anpassas efter temperaturen. Grunden bygger på 

det fria valet och människans frihet att förflytta sig i bostaden. Att bygga 

upp rumsindelningen kring klimatet i relation till funktionen istället för att 

enbart organisera rummen efter enbart en funktion. Om man ser tillbaka 

                                                           
40 Ramh, P. (2010) 
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på äldre rumsutformning exempelvis hos äldrebostäder i Bagdad är 

rummen indelade efter klimatet och funktionen vandrar med dagsrytmen. 

Vi kanske ska tala om torra, medel torra och fuktiga rum och anpassa 

funktionerna efter temperaturerna och sedan låta funktionen av rummet 

skifta under dagen. I sovrum är det tillfredställande med en lägre 

temperatur och vardagsrum något högre. Om vi kan utnyttja luftens 

egenskaper att flöda mellan rummen och skapa tillfredställelse utan att 

tillföra onödig energi kan vi uppnå hållbarhet.41 Ramh hävdar även att om 

vi accepterar tekniken kan vi skapa en grund för design och typologier 

som speglar nutidens behov i samhället och för den nya välisolerade 

bostaden där klimatet verkar skilt från utsidan. 

Teorierna kan ses som abstrakta men hans sätt att bryta med det 

traditionella tillvägagångssättet för att skapa arkitektur och hans sätt att 

helt utgå ifrån de mänskliga behoven är inspirerande.  Att placera de 

fysiska förutsättningarna främst borde vara av vikt för att uppnå den 

sociala aspekten av hållbarhet. Vad ska vi med optimala energilösningar 

till om vi inte mår fysiskt bra av att vistas i bygganden. Det som byggs idag 

ska användas under en längre tid för att möta materialens 

livscykelkostnader och då måste vi vilja vistas i våra bostäder. Det känns 

som Ramh har lyft ut denna fråga och helt isolerat den från förutfattade 

uppfattningar om hur vi ska designa vårt boende och hur det ska se ut. 

Kanske behövs de konstnärliga tolkningar och banbrytande installationer 

för att vi ska få upp ögonen och ifrågasätta vårt sätt att se på bostaden. 

Ramhs tankar om fri rörlighet och rum med flera funktioner som följer 

naturens lagar om luftens rörelser kan vara ett sätt att gestalta hållbarhet 

inför framtiden. God arkitektur kan förenas med ett bra inomhusklimat 

och på så sätt uppnå en hållbar bostad för oss att vistas i.  

                                                           
41

 Juul Holm & Kjeldsen. (2009) 
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Arkitektur och Natur 
 

Den malaysiska arkitekten Ken Yeang beskrivs av Philip Jodidio i 

introduktionen till arkitektursamlingen Green architecture now som en av 

vår tids mest engagerade arkitekter inom hållbar design. Inte bara genom 

sina byggnader, utan även genom texter och tankar försöker han att föra 

debatten om hållbarhet framåt. I uppsatsen, ”What is green design?”, 

beskriver han en arkitektur som ska anpassas efter naturens 

förutsättningar istället för att utmana dem. Yeangs teorier pekar inte 

endast på arkitektens ansvar utan på hela byggnadskedjan, dess system 

och industri. Yeang skriver här:  

If we integrate our business processes and design and 

everything we do or make in our built environment with the 

natural environment in a seamless and benign way, there will 

be no environmental problems whatsoever. Ecosystems have 

no waste everything is recycled within.
 42

 

Många aspekter i Yeangs teorier känns självklara. Vi har en natur med 

varierande förutsättningar varför trotsa dem när vi istället kan anpassa 

våra byggnader och skapa optimala lösningar där vi utnyttja naturens 

krafter. Trots välutvecklad teknologi kommer vi inte ifrån vårt beroende 

av naturen. Ventilationen och värmen är beroende av klimatet och 

byggnadsskalet av materialen som vi utvinner ur naturen. Vi måste börja 

anpassa oss till dess kretslopp istället för att försöka bryta det och gå vår 

egen väg, för det kommer inte att vara hållbart i framtiden. Att utforma 

bostaden efter platsens förutsättningar och omgivning är ett sätt att 

uppnå hållbarhet.  

                                                           
42

 Jodidio. (2009) s.17 

Att använda den fysiska utformningen för att föra in naturen i bostaden 

kan göras genom fönster i bostadens fasad. Hänsyn måste dock tas till 

placeringen för att inte få del av naturens negativa inverkan av sol, vind, 

regn etc. i bostaden.  Påverkan av regn beror av förhållandet till rådande 

vind samt hur långt ut i fasaden fönstret är placerat.43 Optimalt är effektiv 

solavskärmning tillsammans med gynnsam placering av fönster så att man 

på så sätt kan minimera behovet av artificiellt ljus. Om behovet av 

belysning kvarstår förlorar man i vissa fall allt vad solavskärmningen 

sparat energimässigt. Fönster placerade i söderläge ger störst tillskott av 

energi genom solinstrålning och är även enklast att skärma av under 

sommaren. I öst och väst kan fönster ge ett besvärande överskott som är 

svårare att avskärma då solen här står lägre. Som solskydd kan markiser, 

persienner eller fasta skärmar och växtlighet kring bostaden användas. 

Vid användning av naturen som solavskärmning varieras denna över året; 

under vintern släpps solen igenom och på sommaren skuggas bostaden.  

  

                                                           
43

 Petersson. (2009) s.203  

Bild 10.  

21 



Bild 11,12. Rafflesia House.  

Bild 13. Rafflesiaväxten. 

Även vinden påverkar bostaden mer eller mindre beroende av 

klimatskalets täthet. Att placera bostaden i lä kan ses som optimalt ur 

både energi och trivselsynpunkt, men vinden kan även inverka till att föra 

bort föroreningar i luften. Den skapar även tryckskillnader mellan 

bostadens sidor som sedan kan utnyttjas för att skapa en effektiv 

luftväxling vid vädring. Att noggrant kartlägga bostadens placering kan 

därför vara av vikt även här för att skapa det bästa av de förutsättningar 

som naturen kan ge för platsen. 44 

I den internationella tävlingen för energisnåla bostäder designade för 

Sentul Park i Kuala Lumpur var ett av de vinnande designförslagen 

arkitektfirman Zoka Zola architecture + urban designs bidrag, Rafflesia 

House. Tävlingen efterlyste hus som verkade i harmoni med sin 

omgivning, var gjorda i förnyelsebara material och skapade sin egen 

energi samt återanvände vatten. Men husen skulle inte enbart uppfylla 

krav på energieffektivitet, utan de skulle även stå för en innovativ design 

och spegla den samtida arkitekturen. Det vinnande bidraget är ett resultat 

av studier av den mänskliga livsmiljön integrerad med sin omgivning som 

en del i det tropiska, urbana och specifika ekosystemet för platsen. En 

studie har gjorts av hur byggnaden ska utformas utåt för att inte störa 

balansen med den anslutande naturen respektive en studie för det skydd 

som byggnaden behöver mot växter, djur, regn, sol, vind eller värme. De 

lokala vindförhållandena analyserades och utgör förutom komponenter 

för energieffektiviteten grunden i designen. Genom att använda sig av 

konkav och konvex utformning av husets väggar och av nivåskillnader kan 

platsens naturliga vindförhållanden, tillsammans med lågenergifläktar för 

ytterligare acceleration av flödet, utgöra husets ventilation.  Huset är även 

byggt på pelare vilket tillåter naturen att expandera och arter att 

                                                           
44

 Hjertén. (1996) s.45-56 

utvecklas ostört obehindrat av byggnaden. En poetisk tanke och namnet 

till huset kommer av liknelsen med Malaysias forna nationalsymbol 

rafflesiaväxten. Denna växt skiljer sig från andra växter då den saknar 

klorofyll och är därför oförmögen till fotosyntes.  På grund av detta har 

den utvecklats till en parasit på sin omgivning för att kunna överleva. 

Biologer vet inte vad denna växt har för funktion i ekosystemet och detta 

mysterium kan liknas vid en av våra mest elementärt frågställningar:  

   Vilken funktion har människan i ekosystemet?
 45

  

Denna liknelse definierar syftet bakom hållbararkitektur och att vi måste 

börja anpassa oss för att inte följa samma utveckling som rafflesiaväxten. 
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 Zola. (2010)  
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Bild 14. Forest House.  

Ytterligare en arkitekt som har jobbat med att skapa arkitektur efter 

naturens förutsättningar är nyzeeländaren Chris Tate. Tates projekt Forest 

House är ett bevis på att detta går att uppnå om man bara är 

uppmärksam på platsens förutsättningar. Bostaden är uppförd i Auckland, 

Nya Zeeland, på en tätbevuxen skogsbrant. Platsen är känslig för 

översvämningar och ses av den lokala byggnadsmyndigheten som en 

skyddad miljö. Att Tate fick tillåtelse att bygga på platsen var att hans 

design innebar en så låg miljöpåverkan på platsen. Husets grund svävar 

över branten på 16 stolpar och på denna vilar det glasbås som utgör 

bostaden. Husets ena del är förankrat i sluttningen och resterande del 

hålls upp av pelarna vilket ger en svävande känsla Denna förstärker även 

intrycket av att huset har integrerats med naturen på platsen. Exakt plats 

och design har valts för att minimera att träd undanröjdes och nya träd 

har även planterats kring huset efter färdigställandet. Stor hänsyn i 

utformningen togs till ett stort så kallat Pururi träd som välver sig vid 

husets slut.46 Att ta hänsyn till det välvda Pururi trädet i utformningen 

visar att Tate har studerat naturens egenskapade rum och designat efter 

dessa. Det välvda trädet skapar en naturlig entré och utgör en spännande 

kontrast till husets avskalade design. Det är inte enbart Tates design som 

ger huset sitt arkitektoniska uttryck utan det som gör det effektfull är hur 

naturen omsluter det och skapar en harmoni mellan människa och natur. 

Att inte heller huset ger några negativa effekter på sin omgivning gör att 

Forest House kan ses som ett gott exempel på hur vi kan uppnå hållbarhet 

och harmoni med vår omgivning om vi bara är uppmärksamma och iakttar 

dess förutsättningar.   

  

                                                           
46

 Jodidio. (2009) s.358 
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Naturen kan även ligga till grund för att hitta nya tekniker och lösningar. 

Att på detta sätt ta naturen som grund kallas biomimetik.47 Naturen har 

skapats genom årtusenden av evolution och dess arter och formspråk är 

resultatet av denna utveckling. Former och egenskaper har skapats efter 

omgivningen och anpassats till att hushålla med de resurser som platsen 

ger.  Ett exempel på denna forskning är hur studier av humlans kropp och 

dennas förmåga att hålla en regelbunden temperatur genom 

värmeväxling har inspirerat till tekniken i värmeväxlande pumpar.48 Detta 

är bara ett exempel på hur vi kan dra nytta av naturens metoder för att 

utveckla vår teknologi. Även krafter som sol, vind och vatten är 

avgörande vid denna utformning. Hur vinden fångas upp eller stannar av 

beroende på form eller hur solens strålning tas omhand är intressant att 

observera. Denna form av liv och dess strukturer av träd, snäckor och 

mikroskopiska skapelser har arkitekter studerat och tagit inspiration ifrån 

under en långtid för att utveckla den organiska arkitekturen och dess 

tankesätt.49  

Hållbara byggnader förknippas oftast med energieffektiva system och 

ekonomiska aspekter, men vi får inte glömma vem vi skapar byggnaden 

för. I samlingen, New organic architecture – the breaking wave, beskriver 

författaren David Pearson utvecklingen av hållbararkitektur. Han hävdar 

att det finns en risk att den istället för att bryta ny mark inom arkitekturen 

kommer att handla mer om high-tech och energibesparingsfrågor. Han vill 

se fler ekologiska projekt där man vågar gå ifrån dessa frågor och söka en 

djupare estetik som tar fäste i spirituella, organiska former där naturens 

skönhet och förundran kombineras med praktiska behov som ekonomi, 

                                                           
47 Wikipedia. (2010) 
48 Ask Nature. (2010) 
49

 Pearson. (2001)  s.48 

effektivitet och bevarande.50 I samma samling beskriver arkitekten 

Fabrizio Carola sin syn på att alla arkitektur ska ha sitt ursprung i 

människan. Byggnader är inte för arkitekter, utan för de människor som 

ska vistas där och därmed vara anpassade för dem. Detta bygger till stor 

del på intuition och trots att visionen man skapar blir verklig så går inte 

dess värden att mäta genom logiska metoder även om de existerar genom 

våra sinnen. Förlorar vi denna tanke i byggnaden så blir de huvudsakligen 

sterila maskiner för boendet.51 Dessa tankar värnar om att hitta tillbaka 

till det grundläggande behovet av arkitektur och mina tankar förs till äldre 

byggnationer som uppfördes i samklang med naturen innan parametrar 

som optimalteknik och ekonomiskvinst präglade utformningen. I dag är 

detta svårt att bortse från, men vi kanske ändå behöver ta ett steg tillbaka 

och tänka efter varför och hur utformningen ska skapas och för vem. Att 

då ta grund i naturens optimala lösningar både till teknik och till att 

påverka våra sinnen positivt genom dess fulländning borde vara åt rätt 

riktning.  

Oavsett hur man väljer att tolka vidare vårt omedvetna behov av naturen 

har intresset för att studera den ökat och speciellt bland ingenjörer. 

Genom ny datorteknik kan strukturer skapas som tar sig eleganta former 

hämtat ifrån naturen strukturer. Vi upptäcker ständigt mer om naturens 

anmärkningsvärda uppbyggnad och den kan lära oss hur vi kan bygga 

smart, ekonomiskt, subtilt och ekologsikt.52Någon som helt valt naturens 

som grund för att uppnå hållbarhet är amerikanen och specialisten inom 

biomimetik Dennis Dollen. Genom biologiska simuleringar för att odla 

växter och landskap vill Dollens hitta nya arkitektoniskas strukturer och 
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Bild 15. Tree tower, formgivet med biomimetik som grund. 

system som kan påverkas av biomimetiska iakttagelser utan att falla in i 

den traditionella kategorin av organisk arkitektur. På så sätt kan en 

arkitektur uppnås som genom datorvetenskap kan ta efter naturen och på 

så sätt bli mindre giftig.53 I projektet Tree Tower använde Dollen sig av 

fyra olika datorprogram, Xfrog, ParaCloud, Rhinoceros, och 3DS MAX, för 

att skapa simuleringar av trädet, grenarna och rötterna som utgav 

grunden i projektet.54   

Under utställningen, Green Architecture for the future, på Louisiana 

Museum of Modern Art var ett av utställningsobjekten en paviljong av 

arkitektfirman 3XN. Paviljongen är skapad med biomimetik som grund för 

funktion, form, utförande och livscykel. Den ska gestalta naturens 

kontinuitet och oändliga cykel och har därför fått formen av 

Möbiusband,55 (definieras som en yta med bara en sida som kan skapas 

genom att en remsa vrids ett halvt varv och sedan fästs ändarna 

samman).56 Paviljongen uppfyller även de tre mänskliga behoven av 

skydd, vila och kontakt. Den är både ett skyddande tak och en bänk för 

vila samtidigt som människor kan mötas i dens utrymmen. Besökarna i 

paviljongen bidrar även till att skapa kinetisk energi som tillsammans med 

solen driver paviljongens integrerade belysning.  Tillverkningen har skett 

genom minimalt med nya material och ramverket är nedbrytbart och 

återvinnande. Det som även gör paviljongen banbrytande är att 

materialen renar luften som ett träd genom att använda solens energi för 

att bryta ner föroreningar. De har även förmågan att fasförändras och kan 

både absorbera värme och värmeavstöta beroende på hur väder och 
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temperatur ändras. Tankarna bakom 3XN är visionen att arkitektur i 

framtiden ska lära av naturens metoder att hantera energi, klimat, 

omgivning och material.57 Och dagens teknik är fullt kapabel att efterlika 

naturens fulländriga metoder, det är 3XNs paviljong utanför Louisianas 

konsthallar ett bevis för.   

 

                                                           
57

 Juul Holm & Kjeldsen. (2009) s.188 
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Bild 16. Paviljongen. 
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Studie     
 

I följande avsnitt ska en studie göras av en bostad där man medvetet 

försökt sammanföra god arkitektur och hållbarhet. Denna ska sedan 

användas för att förtydliga och jämföra litteraturstudien. 

 

  Historisk Tillbakablick 

 

   Teknikutveckling möjliggör ny arkitektur 
  Skapa arkitektur efter omgivningen 
  Ett artificielltklimat 
  Arkitekturens psykologiska påverkan 
 

  Arkitektur och Ingenjörskonst 

 

   Gränsöverskridande förståelse och samarbete 
  God arkitektur förenat med ingenjörskonst 
 

  Arkitektur och Klimat 

 

   Utformningen efter klimatet 
  Förening av arkitektur och klimat 
  Människans välbefinnande genom klimatet 
  

Arkitektur och Natur 

 

   Anpassa efter naturen 
  Ny teknik efter naturen 
  Naturens former i utformningen 
  Människans sinnen i arkitekturen 
 

Bild 12. 3XNs paviljong, Louisiana Museum of Modern Art.  

Bild 17. Home for Life. 
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Bild 18. Interiör Home for Life. 

Home for Life 
 

I april 2009 färdigställdes huset, Home for Life, i danska Lystrup.  Det 

kategoriseras under benämningen Active house som är en 

vidareutveckling av passivhus teknik anpassat för vårt nordliga klimat med 

grått väder och hög luftfuktighet. Home for Life innebär även att designa 

för användarna och viktiga aspekter i konceptet var komfort och kontroll. 

Rymd, ljus och valmöjligheter var grundläggande begrepp i utformningen, 

samt att anpassa den efter den vanliga danskens synsätt och värderingar. 

Home for Life utgörs av 1 ½ plans bostad utformad efter vad som oftast 

förekommer i danska förorter.  Detta då bostadsytan på 190 kvm är tänkt 

att fungera som en bostad för den vanliga danska familjens livsstil och 

behov. 58 Tanken var därför att skapa mer användarvänligare modell än 

passivhusen som har satt normen för hållbart byggande det senaste 

årtiondet. Passivhus konceptet tenderar även att vara otillräcklig som 

värmesystem och i praktiken behövs ofta extra system för att husen ska 

vara komfortabla för användarna. 59 Passivhusets små fönster är inte 

heller optimala i vårt nordliga klimat då vi i större utsträckning är 

beroende av införseln av ljus i bostaden. Genom att öka mängden dagsljus 

hoppas skaparna motverka uppkomsten av vinterdepression som är en 

vanlig skandinavisk åkomma som ofta sammankopplas med vårt behov av 

dagsljus.60 Home for Life är uppfört som en prototyp för framtidens 

boende och ska nu testas både energieffektivt och användarmässigt. 

Under ett år ska en familj bo i huset och utvärdera dess 

användarvänlighet. Samtidigt ska energieffekten mätas och systemen 

                                                           
58

 Active House. Prototype. (2010) 
59

 Purcell. (2009) 
60 Active House. Prototype. (2010) 

kontrolleras och justeras för att uppnå det optimala hemmet för 

framtiden.61 Visionen för Active house är att det ska tillgodose ett 

hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat förenat med en positiv 

påverkan på miljö under sin livstid. Bostaden ska även ha en god 

energibalans genom förnybara energikällor integrerade i byggnaden eller 

från det lokala energisystemet och elnätet.62  

                                                           
61 Velux. Test and measurement. (2010)  
62 Active House. Vision. (2010) 
 

Bild 13. Home for Life. 
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Bild 19. 

Teknik 

Av bostadens yta består 40 procent av fönster placerade i alla riktningar, 

vilket är en stor mängd i jämförelse med de 20-25 procent som vanligtvis 

utgörs av fönster i bostäder. Detta har gjorts möjligt genom den 

avancerade teknik som har integrerats i bostaden. Inre och yttre 

solavskärmning skapas genom mekaniska skärmar som skuggar av 

fönsterpartierna beroende på solförhållandet. Fönstren har även låga U-

värden på 1.0 W/m2K för takfönstren och 0.9 W/m2K för fasadfönstren 

vilket minimerar värmeförlusten. Precis som passivhusen är huset isolerat 

med en tjocklek på 395 mm och 500 mm för ytterväggarna som ger U-

värden på 0,1 W/m2K respektive 0,07 W/m2K. Isoleringen av taket är gjord 

till 540 mm vilket ger U-värdet 0,07 W/m2K. Även takens utformning med 

en väl tilltagen takfot utgör ett skydd mot stark instrålning under 

sommarhalvåret och släpper igenom den låga vintersolen.  

Tillskillnad från passivhusen ska energieffektiviteten inte enbart uppnås 

genom mekanisk ventilation med värmeåtervinning, välisolerade väggar 

samt lufttäthet, utan Home for Life använder sig även av installerad 

golvvärme.63 Husets tak är försett med 6,7 kvm solfångare som är 

kopplade till husets värmepump. Detta försäkrar att det nordliga kalla och 

molniga vädret inte förhindrar energianvändningen. Värmepumpen förser 

sedan golvvärmen i bostaden och täcker det behov som inte uppfylls av 

instrålande passivsolvärme genom de energieffektiva fönstren. 

Varmvattnet från solfångarna och värmepumpen lagras i en tank för att 

kunna användas till tvättning, bad och för golvvärmen. Taket är även 
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försett med en 50 kvm yta av solceller som tillgodoser behovet av 

elektricitet för installationer, hushåll och belysning. Inomhusklimatet styrs 

av ett system som kontrollerar elektricitet och värmekonsumtionen i 

bostaden för att säkerställa att denna hålls på ett minimum. Systemet 

kontrollerar även husets naturliga och mekaniska ventilation, 

solavskärmningen och att ljuset släcks när man lämnar rummen för att 

spara elektricitet. Genom att använda sig av naturlig ventilation under 

sommaren skapas energibesparingar i jämförelse med att enbart använda 

mekanisk ventilation. Den naturliga ventilationen styrs av sensorer som 

säkerställer frisk luft i bostaden men går även att styra manuellt. Under 

vintern tillförs den friska luften genom mekanisk ventilation med 

värmeåtervinning som återvinner värmen i frånluften.64  Home for Life 

beräknas inom 40 år ha genererat lika mycket energi som användes för att 

producera dess byggnadsmaterial.65   

Konstruktionen består av en lätt träkonstruktion med bärande I-balkar i 

trä samt bjälklag i laminerat trä. För att stärka konstruktionen i utsatta 

punkter används stålbalkar. Bjälkhuvudet runt balkongen och tvättstugan 

på första plan är byggt av bärande laminerat trä och i köket utgörs denna 

av en stålstomme.66  

 

                                                           
64 Active House. Energy Concept. (2010)  
65 Active House. Cases. (2010) 
66 Velux. Architectural concept. (2010a) 

 

  

Diagram 2. Hur Home for Life beräknas generar mer energi än 

bostadens behov. 
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Interiör 
 

Från entrén (se pil) kommer man in i bostadens hall och till höger nås ett 

badrum. Vid sidan om badrummet med ingång från köket är tvättstugan 

placerad. Rakt fram ligger köket som kan ses som kärnan i huset och till 

väster om hallen är vardagsrummet placerat. Fönsterplaceringen i 

rummen är gjord för att maximera mängden dagsljus och skapa en 

levande bild av omgivningen som förs in i rummet genom de stora och 

välplacerade fönstren. Från köket nås etageplanet där tre sovrum och ett 

badrum är beläget.  Trappan är placerad under ett av rummets takfönster 

för att genom en riklig mängd av dagsljus minimera olyckor. Fönstren ger 

även en vacker vy att beskåda över kvarteret och Århus bukten när man 

kommer ner längst trappan och från den lilla balkongen som skapats i 

anslutningen. Rakt fram efter trappuppgången är bostadens andra 

badrum beläget. Fönsterplaceringen har här gjorts hög för att minimera  

 

 

behovet av avskärmning från sol och till skydd för privatlivet. Till höger 

om trappuppgången är en arbetsplats med skrivbord belägen. Placeringen 

kan verka mörk, men genom att använda invändiga glaspartier som 

vidareför ljuset från takfönstren i det intilliggande badrummet skapas en 

tillfredställande arbetsmiljö. Glaspartiet är placerat över skrivbordet vilket 

ger ett behagligt ljus i korridoren.  Från korridoren kan bostadens tre 

sovrum nås. Här har placeringen av fönster gjorts med hänsyn till 

dagsljusinsläpp och utsikt, vilket har resulterat i en blandning av tak- och 

fasadfönster. Två av tre sovrum har tillgång till balkonger och det tredje 

sovrummet innehåller ett sovloft. 67 Se även bilaga 1. 

                                                           
67 Velux. Home for Life. (2010) 

Bild 20,21. 
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Historisk tillbakablick 
 

 

Home for Lifes arkitektoniska utformning har formats av 

teknikutvecklingen. Den stora fönster ytan hade inte kunnat utformas 

energieffektivt utan den teknik som ligger bakom och möjliggör denna 

arkitektur. Fönstren bidrar till den rikliga mängd dagsljus som strömmar in 

i bostaden och bidrar till välbefinnande och hälsa för de boende. Även 

husets utformning i etageplan gör att dagsljuset kan tränga längre in i 

rummet.  Genom att öka mängden dagsljus hoppades skaparna motverka 

uppkomsten av vinterdepression.68 Då fönstren och uteplatsdörrar 

sträcker sig från golv till tak skapas ett intryck av att in och utsidan 

förenas i ett luftigare och större rum.69 Dessa aspekter i utformningen 

påverkar också människan psykiskt genom en arkitektur som låter ljus och 

natur komma in i bostaden. 

Bostadens yttre gestaltning har tagit inspiration av de traditionella danska 

sadeltaken.70 Detta binder det till platsen och gör att det trots sitt 

                                                           
68 Active House. Prototype. (2010) 
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 Velux. Architectural concept. (2010a) 
70 Active House. Cases. (2010) 

moderna utseende smälter in i förortsbebyggelsen, då valet av 1 ½ plans 

bostad är gjort efter vad som vanligtvis uppförs i danska förorter.71  

Ett artificielltklimat har skapats i byggnad genom tekniken. Ett begrepp i 

visionen av Home for Life är kontroll och bostaden har ett väldigt 

kontrollerat klimat som styrs genom tekniken. Skaparna hävdar även att 

användningen av golvvärme som uppvärmning genom energi från en 

värmepump kopplad till solceller gör att bostaden är oberoende av det 

lokala värmesystemet för platsen. Detta gör att bostaden kan byggas 

obehindrat av geografiska förutsättningar.72  

  

                                                           
71

 Active House. Prototype. (2010) 
72 Active House. Prototype. (2010) 

 

 Teknikutveckling möjliggör ny arkitektur Ja 

 Skapa arkitektur efter omgivningen Ja 

 Ett artificielltklimat Ja 

 Arkitekturens psykologiska påverkan Ja 

Bild 22. Etageutformningen.  
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Arkitektur och Ingenjörskonst 
 

 

 

 

Integreringen av solceller och solfångare i utformningen har skapat en 

arkitektur där komponenterna för energieffektivitet har fått del i 

utformningen. Uppskattning av takets lutning har gjorts till ca 30° vilket 

säkrar energieffektiviteten73 samtidigt som det arkitektoniska uttrycket 

inte tagit skada. Lutningen skapar istället en dynamik mellan husets sidor 

och ett intressant intryck har upprätthållits trots integreringen av teknik.  

Materialvalet av skifferbeklädnad har gjorts eftersom skifferplattor har en 

lång hållbarhet, låga CO2 utsläpp och ett lågt underhållsbehov. 

Materialets mörka yta skapar även ett vackert intryck tillsammans med 

ytorna på solcellerna, solfångarna och takfönstren. Detaljerna i mjukt trä 

som bland annat gestaltas i fasadens solavskärmande jalusier har gjorts 

för att ge en kontrast till skifferns hårdhet. 74  Tillsammans ger de fasaden 

en dynamik och husets sitt arkitektoniska formspråk. Detta visar hur 

tekniken kan gestalta estetiken om den bara för utrymme och rätt 

materialval att samverka med.  

                                                           
73

 Sol & Energiteknik. (2010) 
74 Velux. Architectural concept. (2010b) 

 

Home for Life är resultatet av ett gränsöverskridande arbete mellan 

forskare, experter inom byggindustrin, ingenjörer och arkitekter. Man 

träffades i workshops där fokuseringen låg på energi, estetik och komfort 

och tillsammans arbetade fram man fram det resultat vi kan se idag.75 Ett 

estetiskt tilltalande hus som förväntas fungera energieffektivt genom 

teknik för plusenergi.  

 

  

                                                           
75 Velux.Process. (2010) 

 

 Gränsöverskridande förståelse och samarbete Ja 

 God arkitektur förenat med ingenjörskonst Ja 

Bild 23. 
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Arkitektur och Klimat 

 

 Människans välbefinnande genom klimatet    Ja 

 

Ventilationen i bostaden har anpassats efter rumsfunktionerna. I kök, 

badrum och tvättstuga där luften påfrestas av verksamheterna byts den 

gamla luften ut mot ny ren luft. Luften i sovrum och vardagsrum cirkuleras 

endast då luftens där håller en bättre kvalitet.76 Detta visar hur man har 

utgått från klimatet i utformningen och anpassat ventilationen efter 

rummets funktion. Då bostaden är skapat för en barnfamilj är deras 

välbefinnande en prioritet och inomhusluftens kvalitet är därför viktig. 

Klimatet har fått forma utformningen även här, då ett hälsosamt 

inomhusklimat varit en av grunderna som eftersträvades i konceptet.  

Både naturlig och mekanisk ventilation används i bostaden för att 

säkerställa ett behagligt klimat. Systemets möjlighet till manuellstyrning 

visar att man sätter de mänskliga sinnena att reagera på klimatet före 

tilltron till sensorer och tekniska system. Att man i Home for Life använder 

sig av etageplan borde ge luften utrymme att sväva mer fritt i bostaden 

vilket underlättar denna ventilation.  Stora rum med höga väggar säkrar 

värmelagring samtidigt som ett vackert och ljus miljö har skapats i 

bostaden. 

                                                           
76 Velux. Living Factor. (2010) 

 

 

  

 Utformningen efter klimatet        Ja 

 Förening av arkitektur och klimat        Ja 

Bild 24. Manuell och systemstyrd ventilation kontrollerar 

att frisk luft tillförs bostaden.   
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Bild 26. Ett ”ljuskors” användes vid utformningen. 

Bild 24,25. Sovrum med loft och dagsljusbelyst trappavsatts. 

Arkitektur och Natur 
 

 
Precis som naturen förändras Home for Life efter årstider och behov. Vid 

mycket solinstrålning eller för att hålla värmen under natten avskärmas 

huset. Solljuset har kartlagts och utformningen har skett efter dess 

naturliga förutsättningar för att maximera instrålningen och varje rum har 

getts solinstrålning från minst två insläpp.77 Fönstren har även försetts 

med solavskärmning som kan användas vid extra behov, t.ex. för att 

anpassa sovrummen för vila eller aktivitet. Fönsterplaceringen har gjort 

för att anpassa solens naturliga instrålning till människans rörelser och 

behov i bostaden. Solinstrålningen har även anpassats för att ge ett 

behagligt ljus i rummen efter funktion. 

Takfönstret över trappan som var placerat för att genom naturligtljus 

minimera olyckor visar hur man har tänkt både på människan och på 

naturen i utformningen. Den stora tillgången av utgångar från bostaden 

visar hur man tänkt på det mänskliga behovet av flexibilitet och rörelse. 

Bostadens 200 kvadrat delat på en familj kompenseras med öppenhet, 

                                                           
77 Velfac. Home for Life. (2010) 

 

 Anpassa efter naturen Ja 

 Ny teknik efter naturen Ja 

 Naturens former i utformningen 
  Människans sinnen i arkitekturen Ja 
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vilket gör att Home for Life känns fritt och tillgängligt för familjens dagliga 

varierande liv.  Husets placering har gjorts för att maximera tillgången av 

natur kring huset samt för att utnyttja den naturliga höjd som fanns på 

platsen.78  

Om man studerar husets norra sida kan man se att fönstersättningen här 

har gjorts sparsamt. Detta har antagligen gjorts för att minimera 

energiförluster genom fönstren då denna sida träffas av mindre sol under 

dagen. Den söderorienterade sidan av bostad har försetts med den 

största mängden fönster kompletterat med solavskärmning. Att bostaden 

är tänkt att genera mer energi än vad som krävts vid produktionen visar 

att huset kommer ge mer till naturen än det konsumerar. Detta gör att 

det anpassas till naturens förutsättningar och förhoppningsvis framtida 

sänkning av världens energianvändning.  

 

 

  

                                                           
78 Velux. Architectural concept. (2010c) 

 

Bild 27. 
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Diskussion av studien och litteraturen 
 

Frank Lloyd Wrights tankar om den optimala byggnaden där tekniken 

integreras och ses som en del av utformningen har förverkligats i Home 

for Life. Den samspelar även med sin omgivning likt Wrights byggnader 

och framtiden får avgöra om Home for Life kommer bli en del av 

arkitekturhistorien likt Fallingwater. Liksom arkitekterna under denna 

tidsperiod präglades av dåtidens teknik har även Home for Lifes 

utformning gjorts möjlig genom dagens teknikutveckling. Genom denna 

har vårt pysiska behov av dagsljus kunnat uppfyllas och skapa ett 

välbefinnande genom arkitektoniskutformning. Detta liknar Altos tankar 

under skapandet av sitt sanatorium i Pemar och hans konstaterande att 

konstnärligheten behövs för att uppfylla sitt syfte inom arkitekturen.  

Home for Life är lika mycket en energieffektiv maskin som ett vackert 

konstverk som påverkar våra sinnen genom införelsen av natur och ljus i 

rummen. Att bostaden även är anpassad till det skandinaviska ljuset och 

dess förutsättningar är ännu en anknytning till Alto.  Husets utformning 

förankrar bostaden till den lokala traditionen och omgivningen, vilket 

medför att vi psykologiskt knyter an till byggnaden och dessa tankar kan 

ses även hos arkitekter före vår tid.   

Le Corbusier hade tankar om ett artificielltklimat och dessa överstämmer 

delvis då Home for Life även använder sig av naturlig ventilation. Men 

tankarna om att klimatet i byggnaden ska fungera trots geografiskt läge 

kan liknas vid att uppvärmningssystemet i Home for Life inte är beroende 

av platsens förutsättningar, utan det fungerar optimalt oavsett placering.  

Home for Life är resultatet av ett gränsöverskridande arbete mellan 

ingenjörer och arkitekter där en förening av arkitektur och ingenjörskonst 

har skapats utan att inkräkta på varandras områden. Som Le Corbusier 

beskrev i sin text om arkitektur, under Arkitektur och ingenjörskonst, 

behövs båda för att skapa ett lyckat resultat, vilket man kan se i Home for 

Life. Solcellerna har integrerats med hållbara material och tekniken och 

ventilationen i huset har integrerats utan att inkräkta på rummen i 

bostaden.  

Fönsterplacering och utformning har gjorts efter människan i bostaden 

och man kan tydligt se att tanken har varit att tillgodose de mänskliga 

behoven. Home for Life är inte uppfört för att stoltsera med arkitektonisk 

utformning eller ingenjörsmässigprecision det är byggt för människan som 

ska leva där. Vad ska vi med energieffektiva och vackra byggnader om 

ingen vill leva i dem. Att de fungerar optimalt eller passar som 

utställningsobjekt skapar inte en hållbar framtid.   

Att man kartlagt solens instrålning och platsens förutsättningar visar hur 

man anpassat huset efter naturen och utnyttjat de lokala 

förutsättningarna istället för att se dem som en begränsning. I stort verkar 

och drivs Home for Life genom naturens egenskaper och tekniken har 

utvecklats för att förstärka naturens krafter istället för att begränsa 

verkningen av dem. Detta kan liknas vid projekten Rafflesia House och 

Forest House där naturen bestämde utformningen och husen anpassades 

efter lokala förutsättningar. 

En av visionerna för Home for Life var inomhusklimatet och likt Philippe 

Ramhs tankar om arkitekturen som en metrologi har klimatets 

egenskaper fått del i utformningen. Hans tankar om att acceptera 

tekniken för att på så sätt uppnå en ny arkitektur kan tillämpas generellt i 

Home for Life. Klimatet har integrerats i byggnaden och skapat en 

arkitektur som genom intelligenta system styr sitt eget klimat.  Rummen 
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har även fått ett specifikt anpassat klimat efter tänkt funktion för att 

uppnå en komfortabel levnadsmiljö. Även om inte funktionerna skiftar 

med dagsrytmen kan anpassningen av funktion och klimat liknas vid 

Ramhs tankar. Att uppnå energieffektivitet genom att ha ett genomtänkt 

klimat kan ses i husets användning av både mekanisk och naturlig 

ventilation och solavskärmning för att minska oönskad uppvärmning och 

isolering. Den arkitektoniska utformningen har anpassats efter strävan om 

ett gott inomhusklimat och nivåskillnader samt höga rum har tillgodosett 

detta. Att klimatet kan styras både genom bostadens tekniska system och 

manuellt visar att man tagit hänsyn till människans välbefinnande samt 

vår vilja att själva kontrollera klimatet omkring oss. Detta är viktigt då 

känslan av klimatet i ett rum kan kännas olika beroende på humör, hälsa, 

aktivitet, klädsel och inte bara beroende av luftens mätbara egenskaper.  

Även ljusförhållande påverkade välbefinnandet och troligtvis gör Home 

for Lifes rikliga mängd dagsljus och effektiva solavskärmning mot 

obekvämt stark sol att rummets klimat ges en ökad psykologisk inverkan 

av ett gott inomhusklimat.  

Att knyta byggnaden till naturens kretslopp finns i tankarna bakom Home 

for Life då byggnaden ska verka i samklang med naturen och ge minimal 

påverkan på sin omgivning. En parallell kan dras till den poetiska tanke 

som väcktes vid uppförandet av Rafflesia House om hur vi måste utveckla 

vårt boende för inte bli parasiter på naturen. Bostaden står även för en 

djupare estetik än enbart energi och ekonomiska aspekter för att uppnå 

hållbarhet. Denna estetik grundar sig inte i den organiska arkitektur 

beskriven av David Person, men på de mänskliga sinnena och det djup 

som påverkar hur vi undermedvetet uppfattar omgivningen. Precis som 

Fabrizio Carola beskriver är detta inte mätbart genom logiska metoder. 

Skaparna av Home for Life visar att detta stämmer genom att bostaden 

ska testas av en verklig familj för att konstatera om resultatet har 

uppnåtts.  

Det finns inga direkta paralleller till biomimetik, men studier av naturen i 

tekniska system kan indirekt ha fått del i bostadens utformning. Däremot 

finns likheter med den paviljongen som uppfördes under utställningen 

Green architecture for the future.  Precis som paviljongen verkar Home 

for Life genom naturen och syftet att uppmana till mänskliga möten kan 

liknas vid Home for Lifes flexibla och öppna planlösning. Paviljongens 

egenskap att ändras efter väderförhållande kan liknas vid Home for Lifes 

intelligenta fasad som avskärmar bostaden efter behov. Framtidens 

arkitektur ska anpassa sig efter naturen och detta kan man här se bevisat.   

Bostaden uppfyller hållbarhet i både sociala och miljömässiga aspekter. 

Då stor del av energianvändningen för bostaden uppkom under driften 

gör Home for Lifes användning av förnyelsebara energikällor, 

genomtänkta ventilation och tekniska system den hållbar ur energi och 

miljö synpunkt och anpassningen till människan och livets behov gör den 

socialt hållbar. Man kan även se hur bostaden skapats med hållbarhet sett 

som en helhet. Skapandet av ett hem för livet där en långsiktig utveckling 

av bostaden i balans med omgivningen och som en del i kretsloppet har 

skapats. Detta utan att vare sig god arkitektur, hållbarhet eller människan 

har fått stå tillbaka i utformningen.  

 

  

38 



Slutsatser  
 

Syftet med denna uppsats var att studera hur den hållbara bostaden kan 

skapas i förening med god arkitektur och byggande. Hållbarhet kan inte 

uppkomma utan att tänka på användaren och hur människans omedvetna 

tolkar omgivningen. Hänsyn behöver tas till naturen kring byggnaden, 

klimatet i bostaden samt teknik för energieffektivitet. Slutsatsen är att 

hållbarhet kan åstadkommas genom att sammanföra omätbara värden 

med mätbara i en förening som gestaltar god arkitektur utan att inkräkta 

på klimat, natur eller teknik. 

Diskussion 
 

Både hållbarhet och god arkitektur är diffusa begrepp som är beroende av 

betraktaren. Aspekter av hållbarhet kan vara uppfyllda ur ett perspektiv 

medans andra saknas och precis som i arkitektur är det vi själva som 

bestämmer om det syfte vi eftersträvar är uppfyllt. Så länge de har funnits 

människor har det funnits arkitektur och vår arkitekturhistoria har inte 

enbart präglats av konstnärliga ideal utan även av kunskap och 

förutsättningar. I dag har vi en värld av klimathot och en natur som börjar 

visa på konsekvenserna av vår livsstil. Att anpassa våra bostäder som är 

en så primär del av denna livsstil till de förutsättningar och kunskap som 

finns idag borde vara en väg att gå för att säkra en hållbar framtid.   
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