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Den största utmaningen i denna del av Sibirien är extrema temperaturvariationer, både dagliga (20°C är vanligt), och 
årliga dem (75°C är vanligt).
En lämplig hållbart svar på denna utmaning är att utnyttja termisk massa.
Termisk massa är förmågan hos ett material att absorbera värmeenergi, för at sedan långsamt frigöra den igen. Mycket 
energi krävs för att ändra temperaturen hos material med hög densitet, såsom betong, tegel och lergodsplattor.

Korrekt användning av termisk massa kan fördröja värmeflödet genom klimatskalet med så mycket som 10 till 12 
timmar. Resultatet blir ett varmare hus på natten på vintern och ett svalare hus på dagen på sommaren. För att 
fungera rätt måste termisk massa kompletteras med passiva designprinciper. Det skall finnas lagom stora glasytor i rätt 
väderstreck, och en balans mellan solavskärmning, isolering och mängden termisk massa. 
Termisk massa används på två sätt i denna byggnad. Det första sättet syftar till att jämna ut de årliga 
temperaturvariationerna. En jordkulle byggs upp mot norra fasaden (schaktningsmassor återanvänds), och delvis även 
mot öster och väster. Jordens stora termiska massa ändrar sin temperatur långsamt och byggnaden gynnas av dess 
värmetröghet, då kullen fungerar som ett skydd mot extrema temperatursvängningar. Den norra fasaden är liksom 
andra välisolerad. Jordens termiska massa fungerar inte genom direkt flöde av värme/kyla mellan kullen och huset, utan 
genom att skapa en väsentligt mildare omgivning.
Det andra sättet är användningen av termisk massa inne i byggnaden. Dess syfte är att jämna ut dagliga 
temperaturvariationer. Invändiga termiska massan måste vara mindre än den utvändiga, för att fungera korrekt. Den 
invändiga termiska massan finns i betongväggarna, betonggolvet, vattendammen (där ätbara vattenväxter och fisk 
odlas), jorden i växthusdelen, och PCM i södra glasfasaden. Merparten av denna massa blir uppvärmd av solen direkt, 
och hela massan är på insidan av isoleringen, dvs. direkt exponerad mot interiören.
Solvärmeinstrålning sker främst genom det inglasade växthuset längs den södra fasaden. Växthuset fungerar dessutom 
som buffert. Den värms upp genom direkt solinstrålning, genom den termiska massan och värmeförluster från huset, 
vilket gör det möjligt att upprätthålla tillräcklig temperatur för att växterna ska överleva, men behöver inte andra (dyrare) 
värmekällor.

Detta är en mycket gammal teknik, som har använts till exempel i traditionella 
Isländska torvhus. På grund av brist på lämplig lera för produktion av 
takpannor, har tak täckts med torv. Torven fungerade som extern termisk 
massa, vilket bidrog till att minska värmeförlusterna och för att enkelt få en 
jämnare inomhustemperatur.

Klimat:
Sibiriens klimat är mycket strängt, vilket gör Sibirien till det troligen kallaste av människor bebodda området i världen. Under 
vintern utvecklas ett mycket mäktigt högtryck över Sibirien, vars kalla vindar strömmar fritt ut över den asiatiska kontinenten. 
Klimatet är kontinental subarktisk med långa, hårda vintrar och korta, varma somrar. Medeltemperaturen är 0,2° C. Extrema 
temperaturskillnader (upp till 96° C) uppstår mellan den kallaste (januari) och den varmaste (juli) månaden. Vinter, med stabil 
dygnsmedeltemperatur under 0° C, sträcker sig från 22 oktober till 9 april. Sommar (stabil dygnsmedeltemperatur över 10° C) 
varar vanligtvis från 10 juni till slutet av augusti. Nederbörden är låg och det mesta faller under sommaren. Mängden nederbörd 
varierar kraftigt från år till år. Antalet dagar med snö (130) överskrider antalet dagar med regn (120). En tendens till uppvärmning 
(årsgenomsnitt ökat med 0,3° C) och mer nederbörd (årsgenomsnitt har ökat med 26 mm) har observerats under de senaste 10 
åren.
Tjäle: sporadisk permafrost till 10-30m djup
Djupet som tjälen årligen når ner till: 2m

Zelenogorsk (Ryska: Зеленогорск), tidigare Krasnojarsk-45

Status: ‘sluten administrativ-territoriell formation’: 
en stängd stad med bevakad gräns och med restriktioner för inresa och bosättning, fram till nyligen inte utritad på kartor, 
det mesta av informationen om staden är hemlig

Läge: floden Kans vänstra strand, 180km öster om flodens sammanflytning med floden Jenisej, och 165km öster om 
Krasnojarsk, huvudort i regionen med befolkning på över 1 000 000

Population: 65,500 (folkräkning 2011)
Genomsnittlig ålder: 38,5

Historia: grundad 1956, för att betjäna en anrikningsanläggning för kärnvapenuran, som byggdes samtidigt. Staden 
byggdes på platsen där byn Ust-Barga, först omnämnd 1735, har tidigare legat. Denna plats var noggrant utvald  för 
att uppfylla flera krav: den fick ligga avlägset från den Europeiska delen av Ryssland, vara nära en källa av tillräckligt 
rent och kallt vatten (för kylning av utrustningen), nära en stor utbildningscentrum (för att utbilda personal), nära till 
naturresurser nödvändiga för att producera byggmaterial, och med en transportförbinselse till landets industriella 
centrum.  Staden ligger ca 75 km från den Transsibiriska järnvägen, men det finns ingen förbindelse. Närmaste 
flygplatsen ligger utanför Krasnojarsk, ca 200km bort. Enda sättet att ta sig in staden är genom en vapenbevakad 
gränsstation, på en liten väg. 
I Zelenogorsk finns det ett vattenkraftverk, Östra Sibiriens största. 

Taiga (barr- och urskog): lärk, gran, tall, undervegetation av lavar, buskar (rosenrot (Rosa acicularis), spirea (Spiraea 
media), en (Juniperus communis), örter (piprör (Calamagrostis arundinace), sippa (Anemone crinita), nipsippa 
(Pulsatilla patens), kavel (Alopecurus glaucus), ängsskära (Saussurea controversa), gentiana (Gentiana barbata)

Bostadstypologi:
dominerande höghus, 5 våningar (äldre) eller 9 (nyare)
ett antal parhus och friliggande små hus i utkanterna, byggda i grupper av identiska enheter som bildar ett rutnät.
Parhus och speciellt friliggande hus betraktas som mer prestigefulla och eftertraktade. Förutom att fungera som 
statusmarkör ger de en möjlighet till odling intill boende, vilket är uppskattat. För de som bor i höghusen den enda 
möjligheten att odla är att gå med i trädgårdsförening som äger mark nordost om staden.

56°06’N; 94°35’E

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Absolute high 6 8 19 28 34 34 44 38 29 24 13 6 44
Average high -15 -13 -1 7 17 23 26 22 14 6 -5 -13 5,7
Average low 

°C -24 -22 -14 -4 3 9 13 10 3 -4 -14 -23 -5,6
Absolute low -52,9 -45 -38,7 -25,7 -11,2 -4 3 -3 -9,6 -25,1 -42,3 -47 -52,9
Precipitation 

mm 17 10 10 19 30 51 66 70 48 28 20 17 386
Avgerage 

precipitation 
days 12 9 8 12 10 10 8 9 12 13 14 14 131

Sunshine 
hours 52,7 84 164,3 192 220,1 279 266,6 210,8 159 96,1 48 31 1803,6

Relative 
humidity 76 75 70 60 55 64 68 72 75 72 76 77 70,0

average snow 
thickness 13 16 13 2 0 0 0 0 0 2 10 12 5,7
max snow 
thickness 55 56 62 61 24 0 0 0 17 27 43 48 62

jordhuset

situationsplan
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Sommaren varar i mindre än tre månader här, och dessutom 
är juni ofta mycket kylig. Som om detta inte vore nog, så 
plågas staden av mygg och knot under den korta sommaren, 
eftersom staden är byggd till stor del på våtmark, som 
fortfarande omger den. Behovet av ett skyddat uterum är 
uppenbart. Detta rum, som löper längs hela södra fasaden, 
fungerar som mellanting mellan ute och inne. Genom att ta 
vara på värmeförluster från huset, och dra nytta av termisk 
massa och isolering, blir rummet frostfritt även på vintern, 
och kan därmed fungera som växthus/vinterträdgård året 
runt. Visuellt fungerar denna vinterträdgård som förlängning 
av huset, då gränsen dem emellan utgörs av en hög (nästan 
6m) glasvägg. Från vår till höst, när solen är framme och 
värmer, kan man öppna en del av glaspaneler i väggen, 
och vinterträdgården blir även fysiskt en del av den stora 
öppna sociala ytan i huset. Det skyddade uterummet spelar 
dessutom en kritisk roll i uppvärmning och ventilation av 
huset, och fungerar som en sluss mellan ute och inne, 
eftersom man kommer in i huset genom uterummet.
Taket är olika brant på ‘husdelen’ och ‘vinterträdgårdsdelen’. 
På ‘husdelen’, mot norr, är vinkeln 26 grader, och det är grönt 
tak med sedum, gräs och örter. Takets plan övergår i den 
uppbyggda kullen mot norr, som genom jordens termiska 
massa jämnar ut mikroklimatet, och skyddar huset from vindar 
och insyn från norr. Leriga jordens rasvinkel är också 26 
grader, så kullen blir visuellt en naturlig fortsättning av taket. 
Dessutom är 26-graders vinkel kritisk för packad snö, då den 
rasar. Takets lutning får därmed nysnö att stanna och isolera 
(både växterna på taket och byggnaden under), medan den 
tyngre packade snön kommer att glida ner och bespara taket 
extra belastning.
Vinterträdgårdens tak har en vinkel på 60 grader. Det är 
precis tillräckligt brant för att inte ens nysnö ska fastna, vilket 
innebär att glastaket inte kommer att utsättas för någon 
snölast, och kommer att släpa igenom solljus, vilket är viktigt 
då södra fasaden är husets största ‘fönster’. Man ser floden 
och hela floddalen framför sig. Glastaket har en annan viktig 
funktion: att samla vatten, både regn- och smält snö. Vattnet, 
som samlas i en nedgrävd vattentank, används för bevattning 
av växterna i vinterträdgården.
För att undvika att för mycket värme kommer in med 
solinstrålning skall glasfasaden kompletteras med 
utdragbar solavskärmning. Det finns en mängd olika 
märken och leverantörer att välja på, men i huvuddrag 
består sådan solavskärmning av 3-4 lager olika material, 
såsom termisk isolering, reflekterande isolering, och tät 
textil. Solavskärmningen är alltså isolerande, och minskar 
värmeförluster när den är utdragen (t.ex. en vinternatt.) 
Värmeförlusterna på vintern minskas med drygt 80 %, 
och solinstrålning på sommaren med ca. 79%. Det finns 
manuella till helt automatiska system försedda med ljus- och 
värmecensorer.
Utöver detta finns det isolerade fönsterluckor på östra och 
västra fasadernas fönster. När fönsterluckorna stängs blir 
väggarna så gott som solida, så att värme stannar inne. När 
fönsterluckorna är öppna hjälper de till att leda mer ljus in i 
byggnaden - eftersom deras insida är försedd med ett opalvitt 
reflekterande lager. De kan vinklas på olika sätt.
Solavskärmning samspelar med termisk massa. PCM (phase-
change material) paneler är placerade på en viss höjd i det 
inre inglasade södra väggen. På sommaren då solen står högt 
fungerar panelerna som solavskärmning, genom att fånga 
upp solvärmen och förhindra det från att komma vidare in i 
byggnaden. På vintern när solen står lågt kommer ljuset och 
därmed värmen djupt in byggnaden, men även lagras i PCM-
panelerna, för att på natten sakta återge värmen till interiören 
och till växthuset. 
Ventilation i byggnaden är baserad på användning av 
naturliga krafter: vindpåverkan och skorstensverkan.   
Dominerande vindriktningen på sommaren är från söder. 
Luften tas in genom fönsterluckorna (som då är öppna 
vinkelrätt mot vinden och leder in den i huset), stiger i den 
öppna planlösningen då den blir varmare, och släpps ut 
genom ventiler högst upp i byggnaden. På vintern tas luften 
in genom växthuset (där kalla uteluften blir förvärmd, stiger, 
kommer in i huset via ventiler högt up, kyls ner, sjunker och 
sugs  tillbaka in i växthuset igen genom låga ventiler. Själva 
växthuset ventileras på sommaren genom att paneler längs 
ner och högst upp öppnas, så att det hela tiden finns en 
cirkulation: utifrån in, upp, och så ut.



fasad mot söder

fasad mot väster

Den öppna planlösningen är inte bara en led i husets 
ventilation och värmesystem, utan också en spatial 
upplevelse. Det höga allrummet mot söder binder 
samman hela huset. Alla gemensamma aktiviteter sker 
här - matlagning, ätande, umgänge. Vinterträdgården 
blir en del av det stora rummet - och därmed blir 
trädgårdsskötsel en del av gemensamma aktiviteter. 
Genom vinterträdgården binds huset samman med 
landskapet utanför. Det yttre är visuellt ständigt 
närvarande inne, och det kan bli en mäktig upplevelse, 
speciellt på vintern, då den vita, snöiga landskapet med 
den frusna floden och mörka skogen på andra sidan är i 
osannolik kontrast till det varma inne.
Ett något mindre extrovert gemenskapsrum ligger 
vinkelrätt mot allrummet, på en rak axel från ingången. 
Det rummet avskärmas något från det andra med 
trappan. Det ligger vid lilla dammen, där det finns 
vattenlevande växter (t.ex. kalmus (acorus calamus), 
kinesisk vattenkastanj (eleocharis dulcis), wolffia 
(wolffia arrhiza), och några fiskar, och med sin slipade 
betonggolv (i kontrast till stora rummets varma trägolvet) 
får detta rum också en uteplatskaraktär, fast på ett helt 
annat, mer introvert sätt. Över dammen ligger det en 
bro. Bron leder till jordkällaren, som ligger i anslutning till 
huset, mot norra fasaden och under kullen. 
Andra våningen har en loft-känsla. Sovrummen nås 
genom en balkong, som binder samman dem med 
det stora allrummet. Gemenskapsrummet på andra 
våningen är hela den format som en balkong, och har 
direkt kontakt med nedre planet.
Hela huset öppnar sig mot söder, och det sluttande 
innertaket är målat med matt ljus färg nära vitt (såsom 
äggskal eller gräddvit), för att mjukt reflektera ljus in i 
interiören, dock utan hårda reflexer. Fönsterluckorna i 
östra och västra fasaden är på insidan beklädda med 
en gipsfiberskiva målat i samma färg, och har samma 
uppgift, med den skillnaden att de riktar in direkta 
solljuset in i huset, och deras vinkel kan justeras. 
Kvadratiska fönstren mot öster och väster, till skillnad 
från södra glasfasaden, fungerar som punktvisa 
utblickar mot omgivningen. De ramar in en liten utsnitt 
av världen utanför. Vissa visar marken med det som 
finns just där, vissa - en trädkorona, och vissa - bara 
himlen. De djupa fönsternischerna utvidgar sig mot 
insidan, så övergången mellan fönster och vägg blir 
mjukare, kontrasten mellan det ljusa och det mörka 
lägre, och fönstren upplevs som mindre bländande.
Från norr sett är huset ganska osynlig. Det gröna (eller 
snöbeklädda) taket övergår obemärkt i den gröna (eller 
snöbeklädda) kullen, som väller över de östra och västra 
fasaderna också. Kullen skyddar från kalla vintervindar 
från norr, och avgränsar mot en villaområde norr om 
huset.
En liten trädgård bildar en övergångszon mellan det 
privata och det offentliga. Denna trädgård är den 
mest typiskt ‘sibiriska’ delen av huset, för ingen villa 
eller stuga, på landet eller inne i en stad, går utan en. 
Staketet är oumbärlig, som en tydlig gräns mellan 
egna marken och ‘gatan’. I trädgården odlas såväl 
nyttoväxter som blommor, buskar och mindre fruktträd 
skyddar mot alltför mycket inblickar från offentliga 
stråken, och grönsaksbäddar ger möjlighet att bli 
mera själförsörjande under den korta men intensiva 
sommaren.
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betong, 75mm

isolering, hampamattor, 410mm

betong, 100mm

luftspalt, 15mm

ångspärr

vattenhållande skikt, en filt av textilfiber, 40mm
rotskyddsfolie, 0,8mm

jord 50%, lättklinker 50%, 150mm
armeringsnät (håller jorden på plats)

sedum, örter, gräs

läktning, ventilerad luftspalt, 50mm

takstol, 450mm
isolering, lös cellulosafiber, 450mm

glespanel, råhyvlade brädor, 17mm
ångspärr, 0,2mm

innertak, gipsfiberplatta, 15mm

träfiberskiva, 4mm

vindskydd, träfiberskiva, 4mm

tätskikt,  plastomer asfalt

fiberduk (filter som fångar upp jordpartiklar)

TAK

VÄGG

fiberduk
dränerings- och värmeisolerande skiva, 2x100mm
ångspärr
armerad betong, 200mm
lerputs, 30mm (fuktbuffer)

makadam, 700mm

VÄGG, KÄLLARE

lerputs,  20mm
armerad betong, 200mm
ångspärr
dränerings- och värmeisolerande skiva, 2x100mm

fiberduk
tätskikt, plastomer asfalt

TAK, KÄLLARE

lerputs, 20mm
gipsskiva, 15mm
luftspalt, 25mm
isolering, hampamattor, 410mm

armerad betong, 200mm
ångspärr

VÄGG MOT KÄLLARE

platsgjuten betong 150mm/ uppreglat trägolv

isolering, cellglassblock, 300m
makadambädd, min 150mm

GRUND

filterduk

fuktspärr

tjälisolering

äggoljetempera



Den största utmaningen i denna öken är bristen på vatten. Egentligen finns det mycket fukt i luften, på grund av 
närheten till havet. Problemet är dock att det mesta av fukten stannar i luften, istället för att komma på marken.
Jag föreslår därför ett hus som utvinner vatten från luften, på två sätt: i form av dagg och dimma. För dagginsamling 
tog jag inspiration i en befintlig innovation inom jordbruket: the D.R.I.P.S. project. Det är egentligen en tratt i metall, med 
diametern av en stor tallrik, som får daggen att falla ut på den kalla metalliska ‘tallriksdelen’ och sedan rinna ner i jorden, 
till ett djup där ingen avdunstning sker, direkt till rötter.
I torra miljöer där det finns en stor temperaturskillnad mellan dag och natt, blidas det dagg. 
Men detta vatten avdunstar under dagen långt innan det når ner till törstiga växters rötter. Om 
det fanns ett sätt att transportera vattnet direkt till rötterna innan det avdunstar, skulle många 
växter frodas i annars karga landskap.
I min byggnad skalas tratten skalas upp till en pelare, där kapitälet (täckt med ett tunt lager 
cement och en hydrofob beläggning) samlar daggdroppar, och skaftet leder vattnet ner 
genom en kanal till en vattentank, varifrån vattnet sedan distribueras till rötterna av den 
ätbara trädgården som placerats precis under pelarna.

Pelarna gjuts i en textilform, och bildar ett regelbundet rutnät. Byggnaden är symmetrisk, 
med en vattenpool och ett öppet atrium i mitten, som kyler ner huset genom evaporativ 
kylning.  Romerska atriumhus med impluvium fungerade på samma sätt.
Dimman skördas med ett tunt metallnät som bildar en extra fasad runt de fyra trädgårdarna. 
(Se diagram). Byggnaden ligger vinkelrätt mot dominanta vindriktningarna. Vätskepartiklarna 
fångas upp av metallnätet med hjälp av kombinerade hydrofila och hydrofoba beläggningar, 
för att sedan rinna ner och samlas i samma vattentank som dagg.
 Min konservativa uppskattning är att denna byggnad ska kunna samla in 275 000 liter 
vatten per år.

дом воды

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Average high 

°C 16 17 18 20 22 26 29 29 27 23 19 17 21,9
Average low 

°C 8 9 11 13 15 18 21 22 20 16 12 9 14,5
Precipitation 

mm 125
Average 

precipitation 
days 7 4 5 5 4 2 1 1 3 5 5 6 48

Sunshine 
hours 191 191 228 250 299 322 338 312 257 221 187 176 2,965

Relative 
humidity 70 70 67 66 68 63 64 67 69 70 66 70 67,5

*

Cabo de Gata-Níjar

Status: terrestrisk-maritim naturpark (1987); special skyddsområde för fåglar (1989); våtmark av internationell betydelse 
(1989); UNESCO biosfärreservat (1997); specially protected area mediterranean importance (2001)
Läge: extrem sydöst av Iberiska Halvön, öster om Almeríaviken
Population:  3,500 2001 folkräkning    Area: 340km2 land
  500,000 besökare om året   120 km2 marin reservat till 60m     
        djup 
Historia: Fenicier, romare och araber lockades av områdets rika mineralfyndigheter som agat, jaspis och framförallt 
guld, som extraherades från gruvorna i Rodalquilar. En brygga vid Agua Amarga användes för lastning av malm på 
lastfartyg. Andra invånare var Berberiska pirater, som sökte tillflykt i denna avlägsna del av Andalusien, trots dussintals 
utsiktstorn utspridda längs kusten som är bevis på försök att mota bort dem. Nya gruvbrytningstekniker fick området 
att blomstra under sent 1800 - första hälften av 1900-talet. År 1900 nådde befolkningen 14 000. Vid 1960 var bly- och 
guldgruvor redan övergivna. På senare tid har turismen ökat vågartat, något som sätter stor press på vattenresurser och 
markanvändning, men som också skapar arbetsplatser och en marknad för lokala produkter. Det klara vattnet utanför 
halvön är idealisk för undervattensfoto, dykning, snorkling, segling, havskajakpaddling, vindsurfing och alla typer av 
fiske. Mountainbike och 4X4 utflykter i bergen är mycket efterfrågade.
År 2010 föreslogs parken som kärnavfallstipp.
Geomorfologi: detta är en region av vulkaniskt ursprung (senaste utbrottet hände för 7 500 000 år sedan), som är en 
del av den omfattande magmatiska området som sträcker sig under Alboransjön. Bergen sluttar brant ner i havet och 
skapar dramatiska 100m höga klippor. Utanför kusten finns en mängd små klippiga kobbar och, under vatten, en stor 
korallrev.
Viktiga habitat: torra stäpper inåt landet, sanddyner, salta våtmarker, saltpans, torra flodbäddar, kustnära klippor, 
sjögräsängar
 Flora: över 1000 landlevande arter, många endemiska. Omfattande bäddar av sjögräs (Posidonia oceanica) i kustnära 
vatten, och 260 arter av tång.
 Fauna: 1100 arter, i huvudsak fåglar, inklusive flamingos (Phoenicopterus roseus). Sjögräset var ett viktigt habitat för 
hotade munksälen (Monachus monachus). Trots att man ibland ser dem utanför kusten, har inga sälar parat sig i parken 
sedan 1965
Viktigaste samhällen: San Jose, parkens huvudstad och turistcentrum, befolkning 750 personer, Agua Amarga, Isleta 
del Moro, Las Negras, Rodalquilar, San Miguel, Fernan Pérez, Pozo de los Frailes
Bostadstypologi:
fristående småhus i traditionella fiskebyar, ofta i en våning 
fristående villor
lantgårdar (Cortijos), i inlandet
radhus
terrashus

Klimat
Detta är Europas torraste plats. Ibland beskrivs den som Medelhavets halvöken, men egentligen, med sina mindre än 250 mm 
nederbörd per år faller Cabo de Gata under Encyclopedia Britannicas definition av “verklig öken”, och är Europas enda öken. 
Det mesta av nederbörd kommer i form av dagg *. När det väl regnar så är det ofta i form av häftiga skurar, då över 40 % av den 
årliga nederbörden kommer på en enda dag.
 Den årliga medeltemperaturen pendlar mellan 18 och 20° C. Skillnaden mellan den kallaste (januari) och den varmaste (augusti) 
månaderna är mindre än 15 grader. Somrarna är varma (i genomsnitt 26° C), och vintrarna milda (i genomsnitt 12° C). Närheten 
till havet jämnar ut temperaturvariationer. Luftfuktigheten är hög, liksom avdunstningshastigheten.
Havstemperaturen varierar mycket från dag till dag på grund av strömmar och vindar runt udden. Mar de Alborán väster om 
udden har en årsmedeltemperatur på 18° C, den varmaste i Spanien.
 En annan viktig faktor är vinden: det blåser i genomsnitt 307 dagar om året. Den dominerande vindriktningen är från sydväst, 
‘poniente’, men under sommarmånaderna är levante, från sydöst mest framträdande. Under större delar av året finns det en 
konstant lätt bris (10-20km/timme) från en av dessa två håll. Stormar förekommer 2-3 gånger per månad i genomsnitt.
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I denna speciella öken vid medelhavet har man goda förutsättningar 
för att leva under bar himmel. Huset möjliggör det genom att låna 
och omforma tre viktiga element från historiska romerska atriumhus:
1. Atrium
I äldsta romerska hus var atrium ett rum där det mesta av 
familjelivet pågick. Ordet “atrium” härstammar från ordet “ater” som 
betyder “svart” på grund av röken från eld som användes för att 
belysa rummet och hålla det varmt.
Senare var atrium en central gård i huset med en rektangulär 
öppning i taket (“compluvium”) som släppte in luft och ljus. En 
rektangulär bassäng i golvet (impluvium) motsvarande öppningen 
ovanför samlade in regnvatten.
Atrium var en perfekt anpassning till varma Medelhavsklimatet. 
Atrium var öppen mot himlen och försedde hela huset med frisk 
luft, medan den vattenfyllda bassängen tillhandahöll evaporativ 
kylning. Eftersom det regnade sällan i många områden, särskilt 
på sommaren, brukade vatten tas från akvedukter. Fontäner 
anordnades ofta i rikare hem för att öka kyleffekten.

2. Peristylium
Peristylium var också öppen och var också en perfekt anpassning 
till Medelhavsklimatet. Denna del av romerska villan har utvecklats 
från tidigare Hortus, en liten trädgård. Regnvatten som föll över 
Peristylium vattnade växter i trädgården. En trädgård var därmed 
införlivad i själva huset, och var oftast omgiven av en kolonnad som 
bar upp taket. Här odlades det örter och blommor, bl.a. rosor, violer 
och liljor. Små statyer, konstverk och utemöbler prydde utrymmet 
som på soliga dagar användes som en uteserveringsplats där man 
åt.

3. Alae
Alae (“alae” är plural av “ala” vilket betyder “vinge”) var de öppna 
rummen på varje sida av atrium. Deras användning är i stort sett 
okänd i dag. I de äldsta romerska husen, där atrium var täckt, hade 
alae fönster för att låta ljuset komma in, och för ventilation. Men 
med införandet av det öppna atriet blev alaes funktion redundant. 
De byggdes nu mest av traditionen, snarare än för någon specifik 
användning.

De tre delarna av det klassiska atriumhuset återfins i en omvandlad 
form i huset på Cabo de Gata. 
Huset är organiserat kring ett öppet atrium med en pool. Vattnet till 
poolen kommer från dagg och dimma. 
Poolen kyler ner luften genom avdunstning, skapar ett ljusspel av 
reflexer på innertaket, och markerar husets centrum. Man samlas, 
lagar mat, äter, umgås i det stora rummet runt poolen. Vattnet i 
poolen fungerar dessutom som en termisk massa, och jämnar ut 
temperaturskillnader mellan dag och natt.
Öppningen i taket kan stängas, antingen med en enkel 
solavskärmning på sommaren, för att hålla det direkta solljuset 
ute, och den svalare luften inne, eller med ett genomskinligt lätt 
lock i plast på räls på vintern, för att låta ljuset och värmen komma 
in, och hålla kvar den varma luften inne. Det höga atriet förstärker 
skorstensverkan. Husets utskjutande tak är dimensionerad exakt för 
att håla den höga sommarsolen ute, men låta den låga vintersolen 
ta sig in. 
Fyra rum skjuter ut från fyra sidor av byggnaden, och tränger 
igenom husets andra fasad av metallnät. De är husets metaforiska 
vingar, ‘alae’, som skapar utblickar mot det svindlande landskapet 
och uppmuntrar korsdrag. Huset är symmetrisk och ligger vinkelrätt 
mot dominerande vindriktningarna, så att det kommer alltid att 
finnas en sida där vinden tar sig in, och en läsida där luften kan ta 
sig ut.
Trädgården omger huset, och skapar 
En termisk buffert. Pelarna i trädgården har dubbel funktion: dels att 
samla dagg och leda ner den till växtrötterna, dels att skapa skugga 
som är helt nödvändig för att odla i detta klimat. Husets andra 
fasad i tunt metallnät samlar dimma, men fungerar dessutom som 
solavskärmning när solen står lågt, och bidrar till att skapa ett stilla 
skikt av luft mot huset, där luften kyls ner och fuktas av växterna. En 
del av dimman som kondenseras på metallnätet kommer att rinna 
ner direkt på marken utanför huset, vilket ska skapa förutsättningar 
för lokala vilda växter att etablera sig där. Så småningom kommer 
en grön oas att skapas runt byggnaden. Huset har fler öppningar 
mot trädgården än direkt mot landskapet. Förutom att vara en 
sorts grön luftkonditionering, så skapar trädgården ett mellanlager 
mellan det storslagna, dramatiska landskapet med höga berg, 
branta klippor och det oändliga havet, och boendets privata skala. 
Dessutom är möjligheten att odla ätbara växter viktig i detta 
världens avlägsna hörn.



Huset ligger i ett vacker ödslig 
landskap. Rakt mot söder ser 
man Medelhavet, mot väster 
och mot öster ser man kustlinjen 
med branta klippor och vikar 
så långt ögat når, och mot norr 
ser man två bergstoppar, ‘de 
två bröderna’. Allt detta vill man 
se, så huset öppnar sig åt alla 
håll, dock sparsamt, för att hålla 
värmen ute. De flesta fönster 
vetter mot trädgården som omger 
huset, och då ser man landskapet 
genom ett filter av växter och ett 
tunt nät, som fungerar även som 
solavskärmning. Vägen till huset 
ligger mot norr, i östvästlig riktning. 
Ingången till huset är också från 
norr. Det finns även en ingång 
i södra fasaden, för att komma 
ut på ett av byggnaden skyddat 
område mot havet. Men det finns 
ingen anlagd uteplats i vanlig 
bemärkelse. Huskroppen står direkt 
i naturparken, och det privata, 
konstgjorda är tydligt avgränsat 
från det naturliga, och offentliga. 
Det finns inget stort behov av 
privathet i denna del av Cabo det 
Gata, eftersom avstånden är så 
stora och människor så få.
Nedre planet är mycket öppet. De 
utskjutande fyra rummen bildar ett 
slags alkover som känns rumsligt 
avgränsade från den centrala 
öppna delen, men är visuellt 
sammanhängande.  I ett av de fyra 
rummen inryms ett sovrum. Även 
det är inte helt avskuret från resten, 
eftersom istället för en solid vägg 
så är det avskilt av en platsbyggd 
våningshög hylla som är öppen åt 
båda håll. Hur pass genomskinlig 
‘hyllväggen’ är berör helt på de 
boende, och regleras enkelt 
genom att ställa fler eller färre 
saker på hyllan. Rummet bakom 
hyllan behöver inte heller vara 
just sovrum, utan, om så många 
sovrum inte behövs, kan användas 
som till exempel ett arbetsrum.
Den centralt placerade trappan 
leder till andra våningen, där 
det finns tre sovrum och ett stort 
badrum, som alla ligger i dem 
utskjutande delarna av huset, 
och är avskilda från den breda 
loftgången mot atriet. Loftgången 
löper runt hela atriet, och är öppen 
både mot himlen och mot nedre 
våningen. Den påminner om 
traditionell balkongarkitektur på 
Kanarieöarna, och i Andalusien.

fasad mot söder, 1:100

fasad mot öster, 1:100

fasad mot väster, 1:100

fasad mot norr 1:100

taklutningar och vattenavrinning

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

60˚ 0˚ 14˚26˚

summer day

winter night

summer night

winter day

summer day

summer nightsummer night

summer day

winter day

winter night

29000l/y

94000l/y

56000l/y219000l/y

dew

fog

earth

phase-change material

concrete

water

earth

concrete

water

earth

concrete

water

summer sun

winter sun

skyddat uterum

odling

takvinkel

solavskärmning

termisk massa

hantering av nederbörd
ventilation och termiska strömmar



sektion



Den största utmaningen här var bristen på solljus. Inte bara är soltimmarna mycket ojämnt fördelade över året på denna 
breddgrad, utan även den specifika platsen är en utmaning, eftersom den är skogsbevuxen och därmed skuggad av 
träd (främst tallar, men även asp, al och ek). Dessutom sluttar tomten från söder till norr, och det finns en kulle vid södra 
gränsen som skuggar tomten.
För att tillvarata denna knappa resursen, har jag gjort en serie av solstudier med olika byggnadsformer och 
konfigurationer. Jag har identifierat en som var minst självskuggande, och därmed möjliggjorde ett hus med mest 
solljus.
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I sydväst finns det ett stort inglasat rum i anslutning till huset, ett mellanting mellan ute och inne. Förutom att vara 
inglasat är rummet försett med isolerande solavskärmning, och värms upp men direkt solinstrålning, termiska massa 
och strålningsvärme från en vattenmantlad eldstad, men är inte på annat sätt klimatkontrollerat. Det kapslar in lite av 
befintlig topografi, har ingen grundplatta, och fungerar dels som växthus, men även som en förlängning av hela huset, 
när väderleken tillåter. Detta rum är husets skyddade innergård. Huset är ganska stängd för nordost, mycket öppet mot 
söder - genom den inglasade innergården - och ganska öppet mot väster, där det öppnas en fin utsikt mot sjön som 
ligger bara några meter bort. Den glasade västra fasaden som ramar in utsikten är skyddad från överskott av värme 
som kommer med västersolen genom en utanpålagd lager av vertikala brädor placerade med jämna mellanrum, så att 
ett slags nät bildas, vilket tillåter utblickar, men förhindrar att för mycket värme kommer in.

casa de la luz

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Average high 

°C -0,7 -0,6 3 8,6 15,7 20,7 21,9 20,4 15,1 9,9 4,5 1,1 10
Average low 

°C -5 -5,3 -2,7 1,1 6,3 11,3 13,4 12,7 9 5,3 0,7 -3,2 3,6
Precipitation 

mm 39 27 26 30 30 45 72 66 55 50 53 46 540
Avg. 

precipitation 
days 18 15 13 11 11 12 15 14 15 14 17 18 173

Sunshine 
hours 40,3 73,5 136,4 186 275,9 291 260,4 220,1 153 99,2 54 34,1 1823,9

Relative 
humidity 85 81 78 72 65 66 72 75 81 84 88 87 77,8

Klimat
Området ligger direkt på gränsen mellan den fuktiga kontinentala och oceaniska zoner. Genom sitt nordliga läge har 
Stockholmsområdet omkring 18,5 timmar långa dagar vid sommarsolståndet men bara knappt 6 timmar långa dagar vid 
vintersolståndet. Trots sitt nordliga läge (och tack vare Golfströmmen) har Stockholm relativt milt klimat jämfört med andra 
platser på samma breddgrad, eller ännu längre söderut.
Somrarna är varma och behagliga med högsta medtemperaturer på dagen på 20-22 ° C. Vintrarna är kalla och ibland snöiga 
med medeltemperaturer från -5 till 1° C. Vår och höst är i allmänhet svala till milda.
 Enligt pågående mätningar har temperaturen ökat under åren 1991 - 2009. Denna ökning är på årsbasis cirka 1,0° C. 
Uppvärmningen är mest uttalad under vintermånaderna, med en ökning på mer än 2,0° C i januari
 Årsnederbörden är lätt till måttlig, ganska jämnt fördelad under hela året. Snö faller huvudsakligen från december till mars. Vissa 
vintrar är mycket snöiga, medan andra får mer regn än snö.

Boo
Status: f.o.m 1971 en tätort i Nacka kommun
Area: 16 km2
Population:  29000 2011 folkräkning
Läge: Stockholms inre skärgård, öster om Stockholm, väster om Skurusundet. En del av Värmdö, som är Sveriges 
femte största ö.
Historia: De äldsta kända namnen på Boo-trakten är Hargsö, Övre Orminge och Yttre Orminge, som under vikingatiden 
var tre separata öar. Namnet Hargsö är känt från 1280-talet då kung Magnus Ladulås skänkte den skogsrika marken 
i Boo till kloster i Stockholm. Det var länge väldigt glesbefolkat, och bestod mest av gårdarna Boo, Kummelnäs och 
Velamsund samt ett antal mindre torp. På 1700-talet minskade befolkningen kraftigt på grund av rysshärjningar och 
pesten. På 1800-talet splittras de stora godsen, och ett antal industrier etablerar sig på ön (bl.a. glasbruk vid Lilla 
Björknäs och en ättiksfabrik vid Kummelnäs. Bron över Skurusundet (första flottbron byggd  1831) men framför allt 
reguljär ångbåtstrafik förbättrade kommunikationerna. Lövbergas historia (ett område i nordöstra delen av Boo) är typisk 
för hela Boo: under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet blev det populärt bland välbärgade familjer att köpa upp 
tomtmark och uppföra stora sommarvillor, ofta i strandnära lägen vid havet. Hela familjen flyttade ut till sommarvillan 
under hela eller delar av sommaren. Vistelsen i sommarvillan skulle erbjuda samma bekvämligheter som i den ordinarie 
bostaden inne i staden och man tog därför oftast med sig familjens tjänstefolk. Efter den djupa och långdragna 
lågkonjunkturen på 1920- och 30-talen upphörde i stort sett byggnationen av stora sommarresidens. Efter andra 
världskriget ersattes sommarvillorna av de enklare sportstugorna, även kallad sommarstuga, som var byggda med 
efterkrigstidens samhällsekonomiska situation som bakgrund och semesterlagstiftningen som infördes 1938, där även 
den vanlige inkomsttagaren, genom statligt subventionerade lån med låga räntor skulle ges möjlighet att skaffa sig ett 
eget sommarhus utanför stadskärnorna med avsikt att främja friluftsliv nära naturen under ledig tid. Till sommarstugorna 
kom man inte med ångbåt utan på vägar, och därför behövde man inte bygga vid havet. Sedan 1960-talet har 
sommarstugor alltmer byggts om och ersatts av hus för permanent boende. Omvandlingen pågår fortfarande, med ett 
nät av kommunala vägar, vatten och avlopp som byggs ut, och nya detaljplaner tas fram.
1968-1971, efter mycket kontrovers, uppförs det ett tätbebyggt område med moderna flerfamiljshus i Orminge. 
Ca. 1300 hyreslägenheter skapas. Husen var relativt små, och gemensamma ytor väl utformade, trots att det var 
massproducerade hus. Planer för ytterligare exploatering, och en tunnelbanelinje, fanns men övergavs senare efter Boo 
kommun blev en del av Nacka kommun.
Bostadstypologi:
främst enfamiljshus: grosshandlarvillor i schweizerstil, gamla sportstugor (som alltmer försvinner), nybyggda villor, av 
varierande storlek och stil. Samt i Västra Orminge: radhus i 2 våningar, puntkhus i 2-4 våningar
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Huset i skogen är format av ljusförhållandena på platsen, 
och öppnar sig mot ljuset och mot sjön. Tack vare sin 
form och eftersom den ligger i souterräng ser byggnaden 
mindre ut från vägen, från nordost. Fasaden mot nordost 
är i platsgjuten betong, där formen byggs av vertikala 
ohyvlade brädor, och betongen får formvirkets mönster 
och ytstruktur. På grund av väggens kurvatur har huset 
ingen egentlig norrsida, utan ljuset som kommer från 
öster faller på hela nordöstra väggen. Därmed får även 
de sovrummen som ligger ‘mot norr’ morgonsol!
Fasaderna mot söder och mot väster kläs in i ett extra 
skikt av glest placerade hyvlade brädor i lärk. Träet 
ska inte behandlas. Lärk har en mycket hög andel av 
kärnved, och innehåller hartser och oljor som gör att 
lärkträ står väl mot röta och fukt. Obehandlat trä antar så 
småningom en patina, från grått till gråsvart, och kommer 
att samspela, färg- och texturmässigt, med betongen på 
den nordöstra väggen. Träskärmarna kommer att skydda 
huset från för mycket solinstrålning.
Södra fasaden kläs också i lärk, som oljas med linolja, 
för att behålla den varma ljusa färgen. Eftersom södra 
fasaden vetter mot växthuset, och är skyddat från regn 
och snö, så kommer träet inte att behöva underhållsoljas 
lika ofta som om det vore utomhus. En gång i 6-8 år 
kommer att räcka, så underhåll blir lättare. Genom sin 
speciella fasadbeklädnad, som kontrasterar mot husets 
övriga sidor, får växthusrummet en annan, ombonad 
karaktär, som förstärks av husets böjda form, där hela 
byggnadskroppen verkar omfamna växthuset och göra 
den mer skyddad och privat. Sjön, som huset inklusive 
växthusdelen öppnar sig mot blir därmed en del av det 
privata rummet.
Husets kurvatur skapar en annan intressant upplevelse 
relaterat till sjön.
Man kommer in i huset på mellanplanet genom den 
lilla södra fasaden, som är inte så mycket större än vad 
som behövs för att en dörr ska få plats. Dörren gömmer 
sig bakom samma lärkbrädor som klär fasaden. Man 
kommer in i ett kompakt utrymme, med ett litet fönster 
mot öster, och en dörr mot väster, mot växthuset, 
som kan anas men ännu är osynlig. Härifrån utvidgar 
sig huset åt alla håll. Några steg fram, och man ser 
växthuset genom det långa fönstret, så att korridoren blir 
mer som ett galleri ovanför växthuset. Korridoren har en 
riktning och leder framåt, men eftersom den är böjd så 
ser man inte slutet på vägen. Med varje steg får man lite 
olika perspektiv, tills slutligen ett stort gemenskapsrum 
öppnar sig, med sin stora glasvägg som ramar in 
panoramautsikten mot sjön. Utsikten förändras med 
årstiderna, och skuggspelet från glesa träavskärmningen 
förändras timme för timme.
Som fortsättning på denna rörelse så leder en 
spiraltrappa upp, till ett sovrum, eller ner till en ateljé. När 
man rör sig upp- eller nerför trappan förhåller man sig 
hela tiden till utsikten. 
Sovrummet högst upp är mycket öppen. Den ligger som 
en balkong över mellanplanet, öppnar sig mot sjön, mot 
växthuset, och har ett öppet badrum.
Rummet längs ner i huset kan vara många olika saker, 
bland annat kan den möbleras som en fristående enhet, 
eftersom man kan komma in direkt på nedre planet 
genom växthuset. Men om det inte behövs, så kan 
det rummet fungera som en ateljé, en hobbyrum, en 
arbetsrum i direkt anslutning till växthuset.
Själva växthuset är i sig en förlängning av huset, och 
kan agera som ett extra vardagsrum, ett sommarkök, en 
matsal, etc. Dess ständiga funktion är dock att möjliggöra 
odling. Naturliga topografin bevaras, lite extra matjord 
läggs på vissa ställen, och en liten damm hjälper till att 
leda in solljus i huset, genom att reflektera den. 
Växthuset behöver normalt ingen annan solavskärmning 
än de träden som redan finns på plats, men utdragbara 
isolerande solavskärmningen finns - primärt för att isolera 
mot kyla när det behövs.
Med en lämplig sammansättning av växter kan man odla i 
växthuset året runt, då det är enkelt att hålla det frostfritt. 
Växthuset förser dessutom huset med förvärmd uteluft, 
är en led i den naturliga ventilationen, och tar hand om 
värmeförluster.

plan 2

plan 1

plan 3 fasad mot öster

fasad mot väster

fasad mot norr



perspektiv inne, mot växthuset och sjön
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brädor, 24mm
stegljudisolering, reglar på syllisolering 
av gummi, 40mm
undergolv, golvspånskivor, 22mm
golvbjälkar,  120x200

glespanel, 24mm
innertak, gipsfiberplatta, 15mm

platsgjuten betong 150mm,  golvyta behandlat med natrium silikat
isolering, cellglassblock, 300m
makadambädd, min 150mm
betongsarg på berg

vattenhållande skikt, en filt av textilfiber, 40mm
rotskyddsfolie, 0,8mm

jord 50%, lättklinker 50%, 150mm
armeringsnät (håller jorden på plats)

sedum, örter, gräs

läktning, ventilerad luftspalt, 50mm

takstol, 400mm
isolering, lös cellulosafiber, 400mm

glespanel, råhyvlade brädor, 17mm
ångspärr, 0,2mm

innertak, gipsfiberplatta, 15mm

träfiberskiva, 4mm

vindskydd, träfiberskiva, 4mm

tätskikt,  plastomer asfalt

betong, 75mm

isolering, hampamattor, 300mm

betong, 100mm

luftspalt, 15mm

ångspärr

fiberduk (filter som fångar upp jordpartiklar)

luftljudisolering, 100mm

TAK

VÄGG

MELLANBJÄLKLAG

GRUND

sektion



SUSTAINABILITY
The idea of sustainability dates back more than 30 years, to the new mandate adopted by IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) in 1969. It was a key theme of the United Nations Conference on the Human Environment 
in Stockholm in 1972. The concept was coined explicitly to suggest that it was possible to achieve economic growth 
and industrialization without environmental damage. In the ensuing decades, mainstream sustainable development 
thinking was developed through the World Conservation Strategy in 1980, the Brundtland Report (1987), and the 
United Nations Conference on Environment and Development in Rio in 1992, as well as in national government 
planning and non-governmental organisations of all kinds.
The most popular definition of sustainability can be traced back to the 1987 UN conference. It defined sustainable 
development as ‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs’. Essentially, this definition of sustainable living urges the mankind to adopt a 
lifestyle that coming generations can also afford, for an unlimited amount of time.
The concept of sustainable development is often depicted as a unity of three dimensions: environmental, social and 
economic sustainability. The ICUN Programme 2005-08 represents in a diagrammatic form the ideal, and the current 
state of relationship between the three aspects:

The conventional understanding of sustainable development, based on the three pillars model is flawed because it 
implies that trade-offs can always be made between environmental, social and economic dimensions of sustainability. 
The three ‘pillars’ cannot be treated as if equivalent. First, the economy is an institution that emerges from society: 
these are in many ways the same, the one a mechanism or set of rules created by society to mediate the exchange 
of economic goods or value. The environment is different, since it is not created by society. Second, the resources 
available on earth and the solar system effectively present a finite limit on human activity.
Belief in the opportunity to consume without limits in an ecologically limited world is a powerful driving force increasing 
global risk. The biosphere is not infinite. The biosphere, all organisms combined, makes up only one part in ten billion 
of the earth’s mass. It is sparsely distributed through a kilometre-thick layer of soil, water and air stretched over a half 
billion square kilometres of the surface.
The so-called strong model of sustainability recognises the dependency of society and its related economic activity 
upon environmental health:

environment

society

economy

hållbarhet

ARCHITECTURE AND LOCATION
In the first century BC, the distinguished Roman architect Vitruvius declared: “We must begin by taking note of the countries 
and climates in which homes are to be built if our designs for them are to be correct. One type of house seems appropriate 
for Egypt, another for Spain, one still different for Rome... This is because one part of the Earth is directly under the Sun’s 
course, another far away from it, while another lies midway between these two.”
Differences in climate have given rise to distinct vernacular architectural styles, where design is an answer to a specific 
climatic challenge.

SUSTAINABLE, GREEN, ORGANIC?
These words, candidates for ‘Most Frequently Used Adjective of the Decade’, are often thrown around carelessly. But 
they are not synonymous.
At the surface level, ‘green’ means environmentally friendly, i.e. in one or more ways, it places less burden on our 
declining natural resources. It is often a ‘less bad’ activity, whereby fewer toxins are released or less energy is 
consumed.
‘Sustainable’ is far more encompassing than ‘green”’ In the context of our built environment sustainable takes its 
meaning from ‘sustainable agriculture’, or ‘the ability…to produce food indefinitely, without causing irreversible 
damage to ecosystem health’. Sustainable practices might not be green in the local environment but often are green 
when considered on a global scale even if only indirectly (for example, solar power plants destroy local habitats but 
help save many others by reducing global warming emissions).
‘Organic’ refers primarily to agriculture that excludes the use of manufactured(synthetic) fertilizers, pesticides, plant 
growth regulators, livestock antibiotics, food additives, genetically modified organisms, and nanomaterials. Products 
of this agriculture, such as food, clothing, cosmetic items, etc, are also called organic.
Sustainable, green and organic are not necessarily overlapping, either. Practices or products can be green but not 
sustainable, sustainable but not organic, sustainable but neither green nor organic, etc. Ideally, though, they can be 
all three. The diagram below illustrates the various relationships between the three notions:

organic

sustainable green

organic farming for growing population

organic vegetables grown on same plot 
with no soil rotation  

building with old-growth oak

energy e�cient window that 
cannot be recyclednuclear power

using solvents in 
closed-loop process 
in industrial cleaning

solar panels destroying 
habitats in desert

producing biofuel for vehicles
from corn

bioplastics made from agricultural biproducts

using solar, wave, wind, etc power for energy production

SUSTAINABLE DESIGN STRATEGIES
There exists a plethora of strategies and principles that help a building to be sustainable. Generally, they aim at making 
an efficient use of resources, while ensuring that the resources come from a sustainable source, and are disposed of in a 
sustainable manner. 
Some of these strategies are universally valid (e.g. orienting the building’s long axis East-West), while some are only useful 
in specific climates/locations (using southern exposure for solar heat gain to reduce heating loads in the heating season). 
It can also be that at a specific location, a certain strategy may be valid, but redundant and therefore unnecessary to 
implement. For instance, dew harvesting is presumably uninteresting in a place with abundant water supply.
Aside from these environmental , one important objective of sustainable design is to create a dwelling that is autonomous, 
in the sense of requiring minimal input from its inhabitants, both in terms of labour and costs. Why?
Ultimately, a dwelling is for its inhabitants a means to an end, and not an end it itself. It facilitates human well-being, which 
in its turn is one of the objectives of sustainable development. Human creative ability and productivity are also a resource 
in this development, and they can arguably be put to better use if they are not taken up by constant need to maintain the 
dwelling. It is specifically intensive and costly maintenance, rather than construction that this project will seek to avoid. In 
other words, the focus is on life-cycle performance and costs, rather than up-front costs.
Both long life cycle and minimal maintenance objectives favour low-tech solutions over high-tech ones. Passive systems 
‘with no moving parts’ are preferable, because they are less likely to break down.
Below is a compilation of different strategies, grouped according to respective building aspects/services.

BUILDING ORIENTATION/PLACEMENT, HOW IT CREATES OPTIMAL MICROCLIMATE
• deciduous trees
• vegetation as third skin
• vegetation as canopy in hot climates
• windshelter through landcover
• windshelter offered by the site
• narrow ends of the building oriented to the prevailing wind
• preserve existing mature trees and wildflower areas as much as possible
• in hot climates with few winter heating requirements, orientation should aim to exclude the sun year-round and 

maximise exposure to cooling breezes
• facing the long axis of a house east-west, so that wall areas receiving hot morning and afternoon sun are minimised

Santorini, townhouse Rome, atrium house
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HEATING/COOLING
• green roof
• sunspaces
• full separation and insulation between sunspaces and the main dwelling
• cooler service spaces on the north side, habitable rooms needing warmth on the south side
• glazing optimised with a 70:30 ratio of glazing from south to north elevations to maximise passive solar gain
• thermal mass to absorb solar gain
• structural overhangs, external shutters and internal blinds to prevent overheating in summer and heat loss at night
• self-sheltering housing design
• hard landscaping on south side of building as thermal mass to modify climate
• direct absorption from south facing glazing implies that walls and floor need to be close to the source. with façade glazing 

only, the heated room is restricted to a relatively shallow depth, typically no more than 1.5 x the height of the glazing
• minimise the building surface to volume area
• thermal mass in sunspace? -1. where the sunspace acts primarily as a buffer space, thermal mass extends the period of 

heating within the sunspace. 2. where the sunspace acts primarily as a passive solar collector and where there is a need 
for rapid convective transfer to the living spaces, air (and not mass) needs to be heated quickly

• place the majority of thermal mass and the main heating sources at lower levels.
• use high insulation levels and lower (or no) thermal mass at upper levels.
• ensure upper levels can be closed off to stop heat rising in winter and overheating in summer.
• use stairs to direct cool air draughts back to heat sources, located away from sitting areas.
• use ceiling fans to push warm air back to lower levels.
• minimise window areas at upper levels and double glaze. use close fitting drapes with snug pelmet boxes.
• maximise the openable area of upper level windows for summer ventilation. avoid fixed glazing.
• locate bedrooms upstairs in cold climates so they are warmed by rising air
• movable insulation
• earth sheltered structure

VENILATION
• passive ventilation systems where possible
• heat recovery units where mechanical ventilation is required
• loose blown fibre insulation rather than rolls or batts
• ensure adequate draughtproofing to all windows and doors
• use timber frame construction for better air-tightness
• pay attention to all jointing details and seal them
• the maximum width that one could expect to ventilate naturally is estimated at 14m
• a closed-building approach works well in hot, dry climates where there is a large variation in temperature from day to 

night. a massive building is ventilated at night, then, closed in the morning to keep out the hot daytime air. occupants are 
then cooled by radiant exchange with the massive walls and floor.

• an open-building approach works well in warm and humid areas, where the temperature does not change much from 
day to night. in this case, daytime cross-ventilation is encouraged to maintain indoor temperatures close to outdoor 
temperatures.

MATERIAL & THERMAL MASS
(volumetric heat capacity, KJ/m³.k) 
Water    4186 
Concrete    2060 
Sandstone    1800 
Compressed earth blocks 1740 
Rammed earth   1673 
Fiber cement sheet  1530 
Brick     1360 
Earth wall (adobe)  1300 

The volume or quantity of these materials in typical application is also important.
Compressed FC sheet flooring has a higher thermal mass value than brick or earth walls but is usually only present in 20mm 
thick layers which means it can’t store a lot of heat. Brick walls are 110 to 230mm thick and earth walls are usually minimum 
300mm, giving them the capacity to store large amounts of heat.
The amount of useful thermal mass is calculated by multiplying the above figure by the total accessible volume of the material, 
that is the volume of material which has its surface exposed to a heat source. Floor coverings such as carpet, which insulate 
the mass, reduce the accessible volume.
Thermal mass is most appropriate in climates with a large diurnal temperature range. As a rule of thumb, diurnal ranges 
of less than 6°C are insufficient; 7°C to 10°C can be useful depending on climate; where they exceed 10°C, high mass 
construction is desirable. 
In cool or cold climates where supplementary heating is often used, houses will benefit from high mass construction 
regardless of diurnal range. In tropical climates with diurnal range of 7-8 high mass construction can cause thermal discomfort 
unless carefully designed, well shaded and insulated.

LIGHTING
• windows placed perpendicular to winter sun
• check site for daylight obstructions and position building form to overcome these
• design form and layout of dwelling to maximise daylight penetration
• avoid glare by: 
 external planting and filtering devices
 introducing light from more than one direction
 indirect lighting by reflectance from light surfaces
 external self-shading offered by building form
• artificial lighting: 
 efficient lighting that can be easily updated
 avoid internal rooms and stores which require artificial light
 ensure all common areas are naturally daylit
• use light colours on walls, floors and ceilings to increase efficiency of lighting

WATER MANAGEMENT STRATEGIES 
• rain garden: a planted depression that allows rainwater runoff from impervious urban areas like roofs, driveways, 

walkways, parking lots, and compacted lawn areas the opportunity to be absorbed. This reduces rain runoff by allowing 
stormwater to soak into the ground (as opposed to flowing into storm drains and surface waters which causes erosion, 
water pollution, flooding, and diminished groundwater)

• green roof
• soft landscaping to reduce storm water runoff and help the rain to percolate back into the water table
• porous paving schemes
• rainwater harvesting
• dew harvesting
• water reuse

FOOD PRODUCTION 
• permaculture, polyculture
• edible vegetation in and on buildings, edible gardening
• establish which parts of the site are optimum for growing vegetation and allow re-development to take place on the least 

ecologically promising part of the site
• conservatories (also sunspaces), unheated, preferably single glazed (less material resources, no vulnerable sealants)
• narrow width sunspaces (under 1500 mm wide) are preferable to room sized ones to prevent them from being treated as 

an additional room and being heated
• fish ponds (tilapia is argued to be the most energy-efficient way to raise animal protein)
• chickens

INHABITANTS
• microclimate:comfortable but 

seasonally varying
• users’ needs and functional spaces
• flexibility over time
• low maintenance: minimal repairs 

and maintenance, easy cleaning
• spacial, sensory qualities

RESOURCE FLOW
• cycle not linear flow
• find synergies between services

SERVICES
• heating/cooling: maximize passive
• ventilation: natural
• lighting: maximize natural
• electricity: from renewable sources: wind, geothermal, solar, biomass
• electricity: not used for heating
• plumbing: rainwater harvesting, grey water reuse

MATERIALS AND DESIGN
• chemically inert
• sustainable
• long life cycle
• easy, infrequent maintenance (low 

whole life cost)
• aesthetically pleasant
• passive low tech solutions 

preferred

SITE
• climate 
• topography
• wind and sunlight 
• geological conditions
• hydrological conditions
• flora and fauna

VEGETATION
• autochthonous and well-established, resilient species
• allow for re-development and create favourable conditions for wildlife
• use vegetation to improve site conditions: light, wind, heating/cooling demands, 

water runoff

FOOD PRODUCTION
• integrated with living space
• participates in resource 

flow
• aesthetical and practical 

value

DESIGN OBJECTIVES
Various strategies can be employed to achieve sustainable design. Below are specific objectives and points to consider when 
developing each specific house design for a specific climate:



Latitude: 59.65° N 
Longitude:      17.95° E 

PV System Specifications 
DC Rating: 4.00 kW 

DC to AC Derate Factor: 0.770 
AC Rating: 3.08 kW 

Array Type: Fixed Tilt
 Array Tilt: 42.0°

Array Azimuth: 180.0° 
Energy Specifications 

Energy Cost:      1.12 SEK/kWh

Month Solar Radiation 
(kWh/m2/day)

AC Energy 
(kWh)

Energy Value 
(SEK)

1    0.57       48  53.76  
2   1.41       115 128.80  
3   2.60       238    266.56  
4   4.78       429  480.48  
5   5.91       527    590.24  
6   5.54       471  527.52  
7   5.31       461    516.32  
8   4.34       382    427.84  
9   3.05       262  293.44  
10   1.93       169   189.28  
11   1.03       87  97.44  
12   0.59       53    59.36  
Year   3.10       3241  3629.92  

An average Swedish villa consumes ca. 25000 kWh/year:
• Heating 15000 kWh
• Hot water 5000 kWh
• Household 5000 kWh
washing and drying 1 000 kWh 
dishwashing 350 kWh 
electrical appliances 850 kWh 
refridgerator and freezer 1 000 kWh 
cooking 800 kWh 
lighting 1 000 kWh

Latitude: 36.83° N 
Longitude:      10.23° E 

PV System Specifications 
DC Rating: 4.00 kW 

DC to AC Derate Factor: 0.770 
AC Rating: 3.08 kW 

Array Type: Fixed Tilt   
Array Tilt: 28.0° 

Array Azimuth: 180.0° 
Energy Specifications 

Energy Cost:      0,14EUR/kWh 

Month Solar Radiation 
(kWh/m2/day)

AC Energy 
(kWh)

Energy 
Value (eur)

1 3.24 299 42.55
2 4.09 347 49.38
3 5.09 467 66.46
4 5.66 497 70.73
5 6.47 566 80.55
6 6.78 564 80.27
7 7.33 615 87.53
8 6.85 575 81.83
9 5.64 464 66.04
10 4.27 373 53.08
11 3.49 302 42.98
12 2.99 274 39.00
Year 5.1 5344 760.55

Latitude: 56.80° N 
Longitude:      60.63° E 

PV System Specifications 
DC Rating: 4.00 kW 

DC to AC Derate Factor: 0.770 
AC Rating: 3.08 kW 

Array Type: Fixed Tilt   
Array Tilt: 42.0° 

Array Azimuth: 180.0° 
Energy Specifications 

Energy Cost:      0.4 SEK/kWh 

Month Solar Radiation 
(kWh/m2/day)

AC Energy 
(kWh)

Energy 
Value (SEK)

1 1.10 105 42.00
2 2.63 245 98.00
3 4.23 421 168.40
4 4.81 437 174.80
5 5.91 544 217.60
6 6.14 521 208.40
7 5.77 503 201.20
8 4.92 429 171.60
9 3.25 293 117.20
10 1.68 151 60.40
11 1.20 104 41.60
12 0.76 64 25.60
Year 3.54 3818 1527.20

Renewable energy sources such as the sun, wind and water are continuously replenished from natural sources. Systems 
based on solar and wind are becoming increasingly accessible.
Renewable energy systems usually operate at low cost but can be expensive to install. The cost per kWh for the system life 
includes the installation and maintenance costs and remains unaffected by future energy price rises.
There are two main types of solar solutions: photovoltaic (PV) solar solutions (for electricity generation) and thermal solar 
solutions: to heat hot water for domestic use, for heating or cooling purposes (solar air conditioning).
Photovoltaic (PV) modules convert sunlight into electricity PV modules also commonly referred to as PV panels, are made 
up of a connected group of PV cells to form a usable size and electricity output. They have no moving parts and are therefore 
reliable and require little maintenance. PV panels can be expected to last 20 years or more. PVs are suitable for use in urban 
areas as they take up little space and make no noise. Solar cells are usually monocrystalline, multicrystalline, or amorphous 
type. Solar modules can be mounted on a frame (either free standing or on the roof) or incorporated in the building fabric. 
Building Integrated PVs are more commonly installed in grid-connected systems than stand-alone systems.
Thermal solar solutions include the heating of water, air heating systems and also solar air cooling systems. Solar panels 
for thermal solutions are very different from those of solar photovoltaic systems. Solar thermal panels, on the other hand, are 
made of “tubes” (tube panels) or large glazed panels (flat panels). 
Hybrid systems produce both solar electricity and hot water. 
PV has a linear drop-off in efficiency as the surface temperature of the panel rises. PV panels typically lose efficiency of up to 
0.5% per degree rise in panel temperature. However the hybrid solar solution combines both the PV and Thermal elements 
onto a single panel - a photovoltaic thermal (or PV-T) collector. This has two main advantages; firstly, by drawing heat away 
from the panel the electrical output is maintained at a higher level for a longer period, and secondly, with the PV and thermal 
elements combined on a single panel less roof area is required, allowing for greater outputs on equivalent roof space.
Solar photovoltaic prices are lowering, and according to recent forecasts they will be lower than those of fossil and nuclear 
electricity within the next few years.

Though solar water heating solutions have short payback periods, the same is not true for most other solar investments. Most 
PV solar solutions aren’t cost-competitive without state incentives.
The most important, in what concerns solar power performance, isn’t the temperatures but the the number of hours of sunlight 
that the panels receive in good conditions. The design, the solar panel area or the solar performance depends largely on the 
number of hours of sunlight.
Wind generators or turbines use the wind to turn a propeller that drives a generator. They come in many shapes and sizes. 
The most common is the horizontal axis turbine with blades like an aircraft propeller and a tail or vane to direct it into the wind. 
Larger wind generators are more suited to non-urban areas as the turbine needs to be mounted on a tower and makes some 
noise in operation.
 Domestic wind generators are usually used in stand alone power systems and designed to charge a battery bank. A wind tur-
bine produces an alternating voltage and current, and these are rectified to provide DC at the correct voltage to charge batter-
ies, similar to the system in a motor vehicle. Domestic sized wind generators range from 300 Watts to 5kW, but in some instanc-
es a 10kW or 20kW turbine could be used. A typical installation will use a 1kW turbine. The wind generator must be installed on 
the highest tower that is practical and cost effective for the site. The typical tower used in domestic wind generator systems is 
between 10-20m tall.
Considering equally very good sunlight and wind resources, small wind systems have some advantages over solar PV systems: 
the initial investment is lower, and the energy output is at least equivalent to that of solar PV systems. The costs of a solar PV 
system are often 20%-50% higher than those demanded by a wind system with an equivalent output in terms of electricity. 
The output of wind systems are very dependent on wind speeds. Places with low or medium wind speeds will produce expen-
sive electricity. Besides, wind systems aren’t used in urban and suburban environments (due to reasons related with safety, 
obstructions and aesthetics). 
Solar systems are less dependent on sun resources than wind systems are on wind resources. The number of sunny days is 
important for solar systems efficiency, but not so determinant. Besides, PV solar systems can be installed without problems in 
most urban sites. Solar energy has also advantageous features over wind systems: lower maintenance costs, silent operation.below are three examples of how much electricity can be 

produced in each of the three locations of the project, based 
on actual weather data and an optimum tilt angled of a fixed 
PV array.
The PV array area is approximately 35 m2
Also included is the estimate value of the produced energy, 
given the actual electricity costs in the specific locations as of 
spring 2012.

energy production from wind 
depending on the wind speed 

and the size of turbine

diam-
eter 
(m)

annual energy (kWh)

7 4391 6554 9332 12801 17038 21121 28124 35127

6.5 3786 5651 8047 11038 14691 19073 24250 30288

6 3226 4815 6856 9405 12518 16252 20663 25807

5.5 2711 4046 5761 7903 10519 13656 17362 21685

5 2240 3344 4861 6531 8693 11286 14349 17922

4.5 1815 2709 3857 5290 7041 9142 11623 14517

4 1434 2140 3047 4180 5564 7223 9183 11470

3.5 1098 1639 2333 3200 4260 5530 7031 8782

3 806 1204 1714 2351 3130 4063 5166 6452

2.5 560 836 1190 1633 2173 2822 3587 4480

2 358 535 762 1045 1391 1806 2296 2867

1.5 202 301 429 588 782 1016 1291 1613

1 90 134 190 261 348 451 574 717

Wind 
Speed 
(m/s)

3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7



sunspace, winter night sunspace, winter day sunspace, summer night sunspace, summer day sunspace as thermal buffer

thermal mass, day thermal mass, nightwind deflectiondeciduous trees, shading, winter deciduous trees, shading, summer

clerestory, summer and winter sun vegetation as ‘third skin’ light shelves green roof building orientationearth-sheltered structure

stack ventilation external shading openings for cross-ventilation double-skin construction solar reflectors

sustainable design strategies



sustainable house, theoretical model

compact shape, minimal wall and roof area

southern facade exposure for solar heat gain

north and south façade exposure for daylight harvesting

narrow ends of the building oriented to the prevailing wind

hard landscaping on south side

more external wall area

long façades toward the direction of prevailing breezes

long façades in the direction parallel to slopes to take advantage of cool updrafts

if large variation in temperature from day to night, 
a massive building is ventilated at night, closed in the morning

vegetation as canopy

chickens

greenhouse

edible garden

elongated shape for natural lighting and ventilation 

m
ax

 1
4m

main long axis East-West+/- 20˚

thermal mass optimized for diurnal/seasonal variations, 
    heating/cooling needs

structural overhangs, external shutters and internal blinds 

vegetation as third skin

deciduous trees to shade southern facade in summer

sunspaces, unheated, 
fully separated
thermal bu�ering
pre-heated ventilation
draught lobby

kitchendining living

sleeping utility roomsutility rooms

roof-mounted hybrid PV/T systems
equator facing 
tilt depending on latitude
size depending on 
consumption and insolation**
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self-sheltering design

roof mounted vertical wind turbin,
if wind speed›5m/s*

wall and window areas facing east and west are minimized

*E, kWh/year=2.09 X D2,m x V3, m/s
D - diameter of the wind turbine rotor; V - annual average wind speed for the turbine height

**S=consumption,kWh/year x(
1000

pv module power, w/m2  x insolation/h1 x DC-to-AC derate factor, ≈0.77 )+, ...,
1000

pv module power, w/m2
x insolation/h8760 x DC-to-AC derate factor, ≈0.77+

rainwater collection from roof, water tank in elevated position

****tank size=0.25x horizontal roof projection area,m2 x annual rainfall, mm

porous paving
raingardens

***horizontal roof projection area,m2= annual consumption, l
annual rainfall, mm

treatment

shower, laundry, dishwashing

toilet �ushing

irrigation

storm water in�ltration tank

air intake from side with predominant summer winds
ridge vents perpendicular to summer winds

organic waste

light colour on walls
clerestory
�oor plan for adequate air�ow

shielding windows and openings 
from the direction of harsh winter winds 


