TEMA FRAMTIDENS BOSTÄDER

Hur
bor vi om
50 år?

Hur ser vårt boende ut om 50 år?
Tre sakkunniga och initierade tänkare
funderar och spekulerar. Och tar ut
svängarna…
Vad av alla ”futuristiska” möjligheter
ska vi börja projektera för redan i dag?
Vi kan väl inte bara vänta?

”Mer verklig kontakt än virtuell”
ILLUSTRATION: SEFORMA.SE

A

tt titta bakåt är mycket enklare än att se framåt. Genom att
blicka bakåt kanske man kan
ha en aning om hur det kommer att se ut framöver. Många hus
som redan nu är byggda kommer att
ﬁnnas kvar samtidigt som inslaget av
nyare hus kommer att vara stort i de
större städerna.
Alla nya hus och många som har
blivit renoverade kommer i framtiden att ha HSB FTX som standard
vilket ger bra energiprestanda, låg
effektsignatur och behagligt klimat
inne året runt.

Vacuum används för att transpor-

tera bort fekalier (”nummer två”)
och recirkulerande duschar gör att
vattenanvändningen är mycket låg.
Så låg att IMD-vatten aldrig är kostnadseffektivt. Husen byggs på ett
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sådant sätt att avloppsstammar och
rör kan bytas utan störande ingrepp.
Nybyggen marknadsförs som de
stambytesfria fastigheterna.
När det gäller köken, eller matberedningsrummen, är kylskåpen
kopplade till borrhålen för HSB FTX
och frysen tar kylan från kylskåpet.
Allt för att göra dessa riktigt elsnåla.
Kompressorn körs bara då elpriset
är det rätta och det ﬁnns utrymme i
elnätet, eller via solceller. Denna lösning minskar behovet av dyra batterier med svårfunna ädelmetaller och
uppnår bättre resultat genom smart
styrning.
När det gäller elanvändning i
övrigt används bara LED-teknik
med extremt lång livslängd för
belysning. Det smarta hemmet har
fått fokus på smarta och robusta lösningar med lång hållbarhet.
Alla uppkopplade apparater – och
utrustning för övervakning och styr-

När energieffektiv utrustning
i hemmet gör
basjobbet får
vi mer tid att
umgås, förutspår Roland
Jonsson.
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När det gäller de nya lägenheterna kommer basfunktionerna fortfarande att vara kvar. Badrummet,
som nu har bytt namn till tvättinrättning, är till för en kombination
av personlig hygien och textilvård.
Här finns tvättmaskiner som tvättar
med koldioxid. In med tvätten och
tryck på start. Maskinen läser själv
av etiketterna och kör rätt program.
Efter 20 minuter tar man ut tvätten
som är torr och ren. Torkningen är
bortkonstruerad eftersom den inte
var energieffektiv. Tvättningen görs
i stället med koldioxid och vattenskadorna har minskat eftersom vatten inte längre används.
Toaletterna har återigen blivit
urinseparerande, man vill inte blanda ihop något som naturen elegant
separerar. Näringsämnen och energi
återvinns ur spillvattnet. Rent kretsloppstänkande alltså.

Roland
Jonsson är
energichef på
HSB Riksförbund. Han är
vvs-ingenjör
och marknadsekonom i
grunden.

ning av temperatur – är i stort sett
borta. Detta beroende på att energianvändningen i olika serverhallar
vida översteg den låga energibesparingen som uppnåddes.
Efterfrågansflexibilitet på el är
fullt utvecklad och fokus ligger på
effekt. Framtidens maskiner är så
energisnåla att det är mer lönsamt
att köpa nya, i stället för att flytta
elanvändningen till natten. Detta
beror bland annat på hög energiskatt
som tas ut för att ha bekostat den
dyra utfasningen av kärnkraften.
Husen är naturligtvis sparsamma
på energi, de nybyggda lägenheterna
är mer i ”contact living-stil” än tidigare. Husen har mindre lägenheter
men mer gemensamma utrymmen.
Man har mer verklig kontakt med
varandra än virtuellt via appar och
mobiler.
Roland Jonsson
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Det virtuella fläktrummet som ger digital friskluft har blivit en succé i Jakob Wrannes framtidsvision.

”Vi trodde inte det skulle bli så här”

D

e virtuella molnbaserade
ﬂäktrummen slog ner som en
bomb och revolutionerade
allt. Ingen vettig person
hade trott på en så orimlig
tanke för några år sedan. Helt
digital friskluft från uppkopplingen via nätverket. Inga
trummor, inga schakt. Bara
man har rätt app så har man frisk
luft. Ingen har förstått hur det går
till, men det fungerar. Och gissa vad
fastighetsägarna tycker om att kunna hyra ut gamla ﬂäktrum som 150
kvadratmeter takvåning?
Solceller och kraftlagring är i dag
vansinnigt billigt och effektivt. Man
producerar sin kraft och har släppt
kontakten med elnätet. I några länder hann nätägarna och stat förstå
vad som hände och lät abonnenterna gratis använda nätet som batteri. För samhället i stort var det rena
vinsten.
Som parabolerna förr i tiden, ﬁnns
nu överallt, på alla hus, solcellsdrivna konstgjorda löv med syntetisk
klorofyll som tillverkar plast, bränsle
och råvaror av koldioxiden i luften.
Inomhusluftens koldioxidhalt
kommer ner till 280 ppm (parts per
miljon). Det märks. Luften är fräsch
och man tänker klarare.

Det började byggas helt glasade
passivhus. De har glas med vakuumfyllning, oerhört tunna och bättre
isolerande än en högisolerande passivhusvägg. En mycket
enkel och riktigt billig teknik.
Till det kommer de nya delikata ventilationsaggregaten
med 97 procents återvinning
som elegant ryms i fönstrens
poster och karmar.
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Antibiotika har slutat fungera och
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Jakob
Wranne är
arkitekt och
driver egen
verksamhet
som kontrollansvarig.
Han tycker
om vackra
hus.

resistensen skördar offer. Hygienkraven har höjts. Husen byggs med
stora fönster och mycket ljus, också
i badrummen.
För pollenallergikerna är luftrenarna livsviktiga. Klimatförändringen har höjt pollennivåerna till
20 gånger högre än förr och de stiger
fortfarande.
Desinfektion av tilluft är stort.
Mest poppis är en sorts hemstickade
ﬂimmerﬁlter som man tvättar själv.
Havsnivåhöjningen och de ökade regnen har dränkt stora delar av
våra avloppssystem. Nya byggs bra
mycket högre. Det är stora investeringar – och det är bra affärer.
Autonoma solkylningsanläggningar är lätta att sälja och rysligt
effektiva.

Alm, hägg och hassel, lönn, sälg
och lind – vackra träd som folk tycker om med lövmassa som skuggar
och kyler – planteras nära husen.
Gröna tak och växtklädda fasader
ger kylning när de hålls fuktiga.
Indien drabbades av återkommande bastuklimat, med en våt temperatur strax under 50 °C. Då startade
folkvandringarna på riktigt. För att
överleva gav sig folk av norrut. I dag
är vi 100 miljoner invånare i Sverige.
Många fler på är på väg. Och byggindustrin går på högvarv.
Arkitekturen påverkas av detta
och har utvecklats: Fina, små vackra och låga prefabricerade hus av trä
eller glas, placerade tätt, tätt. Med
en förvånande hög exploatering. Där
vill de ﬂesta bo. Folk älskar de områdena. En äldre stil med höga, kantiga
och sneda hus i grått, metall och sten
är inte längre populära.
De större yrkesorganisationerna har
skaffat välorienterade och välutbildade science fiction-författare som
får spana in i framtiden och skriva
scenarier. De stämmer förvånansvärt ofta. Även de som skriver som
krattor brukar få ihop något.
Jakob Wranne
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