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Förutsättningar för det moderna japanska enfamiljshuset        Leo Thafvelin 2013.10.24 

 

Inledning 

Textens syfte är att peka på ett antal av de förutsättningar som har möjliggjort det moderna japanska 
enfamiljshusets särart. Fokus i texten ligger på det typiska i centrala Tokyos stadsbild som är en viktig 
faktor för den allmänna utvecklingen. Den täta stadsstrukturen har skapat många speciella lösningar 
även i bebyggelse utan arkitektonisk ambition, mycket av det man ser i publicerade arkitekturprojekt 
är vanliga inslag i den standardbetonade bebyggelsen. Stor inflyttning och ett svagt regelverk för 
stadsplanering har skapat unika småhusområden. Ekonomi är också en viktig faktor. Priset för mark är 
mycket högt i förhållande till byggkostnader vilket både gör att omsättningen på byggnader är mycket 
hög och att husets kostnad av en totalbudget är proportionerligt mindre än på många andra platser.  
Detta samt behovet av speciallösningar ger större utrymme för arkitekten vilket gör enfamiljshuset här 
till en tillräcklig uppgift för en hel arkitektkarriär.  

Bilderna som illustrerar exemplen visar moderna tillämpningar av de vanligt förekommande 
lösningarna som beskrivs i texten. Texten behandlar endast de materiella faktorerna och bortser från de 
kulturella som också kan ha relevans.  

 

Tokyos småhusområden 

Tokyos centrala stadsstruktur är uppbyggd baserat på topografin och har aldrig styrts av större 
stadsplaneringsgrepp vilket har gett en organiskt formad gatustruktur. Högre kommersiella, 
brandklassade byggnader längs de viktiga bilvägarna kringgärdar en lägre bebyggelse (Bild 1-2). 
Småhusbebyggelsen innanför den yttre ringen består främst av två eller tre våningar höga fristående 
hus byggda av trä. På grund av jordbävningsrisken delar byggnaderna i Japan aldrig väggar vilket 
resulterar i att husen alltid är fristående. Mellanrummen i Tokyos småhusbebyggelse är ofta 50 cm 
breda vilket också är minsta avståndet till tomtgräns utan grannes medgivande. Strukturen i dessa 
områden innehåller mestadels bostäder men även skolor, tempel, begravningsplatser och kommersiella 
verksamheter av mindre art.  

Denna typ av bebyggelse är i de flesta andra städer placerad utanför de centrala delarna. I Tokyo 
uppstår på grund av den centrala placeringen i staden ett högt ekonomiskt tryck. Detta tillsammans 
med en stor inflyttning och svaga regelverk har resulterat i en mycket karaktäristisk stadsbild. I dessa 
områden är infrastrukturen med vägar och parker ofta bristfällig vilket i viss mån kompenseras av en 
välutvecklad kollektivtrafik och visuellt av privata gårdsytor. 

En annan förklaring till den höga tätheten är de generösa reglerna för avstyckning. En tomt får normalt 
bebyggas med ett fotavtryck på 50 procent av den totala ytan och reglerna för avstyckning godkänner 
att den obebyggda ytan avstyckas och i sin tur bebyggs till 50 procent. De höga markpriserna i 
kombination med arvsskatten gör att det är mycket vanligt med avstyckningar i samband med 
arvsskiften. Efter ett större antal avstyckningar återstår små tomter vilket resulterar i bebyggelse med 
väldigt liten planyta. Det har blivit vanligare med större projekt i småhusområden i centrala Tokyo 
men fortfarande är det svårt att slå ihop fastigheter. 

En typisk tomtform i Tokyos småhusbebyggelse som uppstår genom en eller ett flertal avstyckningar 
av en större tomt kallas för flag site. En flag site är bred i tomtens bakkant och har en minst två meter 
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bred del som förbindelse mot gatan. Denna tomtform har i större omfattning än andra de 
begränsningar som jag senare beskriver som förutsättningar för de karaktäristiska element man känner 
igen hos japanska enfamiljshus. Ett typiskt exempel på en flag site är tomten för House & Atelier Bow-
Wow (Atelier Bow-Wow 2005) där byggnaden också innehåller många vanliga lösningar för denna typ 
av situation (Bild 3-5). 

 

Arkitektoniska konsekvenser 

De mest typiska elementen i japansk småhusarkitektur kan vara den strikta geometriska formen och 
den oregelbundna fönstersättningen. Denna fönstersättning är i Tokyo ofta ett måste för att ta vara på 
möjligheterna till ljus och utsikt längre än till den egna tomtgränsen. Placeringen av fönster kan 
möjliggöra glimtar genom mellanrum, ut mot passager eller in mot gårdar. Det mest kända exemplet 
på den typ av asymmetrisk fönstersättning som blivit vanlig i japansk arkitektur är Moriyama House 
(Office of Ryue Nishizawa 2005) som också formmässigt är en arketyp för det moderna japanska 
enfamiljshuset. Intressant är också att fastigheten är större än normalt men att Nishizawa har valt att 
istället för att bygga ett stort hus medvetet har efterliknat den omgivande bebyggelsen genom att sätta 
samman en grupp mindre enheter (Bild 6-7). 

Takfönster och takterrasser är andra vanliga sätt att tillvarata ljus och utsikt då de kan vara den enda 
givna möjligheten. Takterrasserna är ofta utformade med en eller flera sidor slutna som ett sätt att 
hindra insyn. House in Black (Chiba Manabu architects 2001) har takterrasser öppna åt två håll vilket 
ger en karaktäristisk geometrisk volym. Takterrassens täckande sidor fungerar som det främsta 
ljusinsläppet för de två översta våningarna som har fönster utåt främst för utblickar (Bild 8-9).  

Den typ av inåtvändhet eller fasadlöshet man kan se i House in Black är vanlig när huset är inkilat tätt 
mot annan bebyggelse. I de halvmeterstora mellanrummen till motstående hus finns extremen där man 
ofta sätter fönster för dagsljus helt utan möjlighet till utblick. Men det som har förts vidare till en 
typisk del av japansk arkitektur är principen att använda den fria tomtytan så att den verkar som ett 
ljusschakt vilket blir husets huvudsakliga ljusinsläpp. Till viss del finns detta i japansk 
arkitekturtradition med förrum och små välplanerade trädgårdar men i Tokyo har det utvecklats till en 
viktig faktor. House in Hamadayama (K+S Architects 2006) är till stor del stängd utåt men öppnar sig 
inåt med tomrum för ljusinsläpp och en mindre uteplats (Bild 10-11). De små trädgårdarna är inte bara 
viktiga rent privat för att verka som ljusschakt och för att skapa sin egen utsikt. I de fall gården vetter 
mot gatan kan de delvis kompensera för bristen på offentligt finansierade grönytor.  

Planlösningarna är även de i hög grad styrda av den lilla planytan och tomternas svåra förutsättningar i 
fråga om ljus och utsikt. En stor mängd tomtmässiga svårigheter bestämmer platser för entréer, fönster 
och uteplatser vilket i viss mån gör planlösningen underordnad. En självklar förutsättning för att 
överhuvudtaget kunna lösa planer på många av tomterna i dessa småhusområden är bristen på 
regelverk kring tillgänglighet. Halvplanslösningar, öppningar för trappor och dubbel takhöjd används 
ofta för att ge ljus- eller utblicksmässiga kvaliteter åt rum som i normala fall är svårlösta. House & 
Atelier Bow-Wow på sin typiska flag site-tomt har flera av dessa lösningar som fungerar genom att 
från olika håll och nivåer ge dagsljus till alla rum (Bild 12-14).   

Sammanfattningsvis har Tokyos ekonomiska situation och brist på kraftfulla regelverk skapat 
förutsättningar för en unik arkitektur med speciella fasad- och rumslösningar. 
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Bild 1. Stadsdel i Shinjuku-ku, Tokyo. Gråskalan markerar höjd från ljusa lägre- till mörka högre 
byggnader. 

 

 

 

Bild 2. Stadsdel i Shinjuku-ku, Tokyo. Axonometrisk vy över samma stadsdel som visas i bild 1. 
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Bild 3. House & Atelier Bow-Wow (Atelier Bow-Wow 2005). Situationsplan. 

 

 

Bild 4-5. House & Atelier Bow-Wow (Atelier Bow-Wow 2005).  
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 Bild 6. Moriyama House (Office of Ryue Nishizawa 2005). 

 

 

Bild 7. Moriyama House (Office of Ryue Nishizawa 2005). Situationsplan. 
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Bild 8-9. House in Black (Chiba Manabu Architects 2001) 

 

 

Bild 10. House in Hamadayama (K+S Architects 2006). 
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Bild 11. House in Hamadayama (K+S Architects 2006). 

 

 

Bild 12-14. House & Atelier Bow-Wow (Atelier Bow-Wow 2005).  


