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Den moderna staden

Adam Darab
adam.darab@dn.se 

○○På en höjd ovanför Chalmers tek
niska högskola i Göteborg tronar 
HSB living lab – ett bostadshus i 
fyra våningar. Den sterilt vita fa
saden står i skarp kontrast mot de 
röda tegelbyggnaderna i universi
tetslandskapet som breder ut sig 
nedanför. Men byggnaden kunde 
inte ha varit mer lägligt placerad. 
Här ska nämligen forskare utveckla 
framtidens hållbara boende. 

I projektet, som är ett samarbete 
mellan Chalmers, HSB och Johan
neberg science park, har forskarna 
möjligheten att följa de 30 studen
ter och högskolesanställda som bor 
i huset. Med hjälp av 2○000 senso
rer som bland annat mäter hur 
mycket energi hyresgästerna gör av 
med när de tvättar, lagar mat och 
diskar ska nya hushållslösningar 
utvecklas. Ambitionen är att hitta 
funktioner som gör att de beter sig 
så hållbart som möjligt. Målet är att 
snabbt få ut de nyutvecklade funk
tionerna i byggindustrin.

När Dagens Nyheter  besökte 
 experimenthuset i höstas hade de 
första hyresgästerna precis flyttat 
in. När jag nu vandrar upp för back
en mot huvudentrén har de flesta av 

dem bott här i snart ett år. Så även 
studenterna Hanna Forslund och 
Sara Erkstam som kommer klivan
des genom entrén just som jag når 
backens krön.  

Sedan de flyttade in  har de fått lära 
sig att de slänger stora mängder 
mat. I genomsnitt kastar hyres
gästerna lab 70 kilo matavfall per 
person och år. Men när Hanna 
Forslund nu kommer bärandes på 
en plastbunke fylld med matrester 
är hon inte på väg till soprummet. 
Hon ska till husets allra nyaste faci
litet – ett hönshus.

–○Hönsen gillar det mesta och de 
äter i stort sett så mycket som vi ger 
dem, förklarar Hanna och visar upp 
plastbunken med matrester.

Hönsen förser i sin tur hushållen 
med ägg. Idén är sprungen ur den 
cirkulärekonomiska filosofin, där 
ingenting betraktas som skräp. Det 
finns en användning för nästan allt 
och det ska utnyttjas för att pro
ducera nytt. Tanken är också att 
hönsen ska ge dem som bor i huset 
 extra motivation att ta till vara på 
sina matrester.

–○Vi har varit med och byggt 
hönshuset och varit väldigt invol
verade i det här projektet. Det här 
tycker vi är jättekul, säger Hanna.

–○Det var inte vi själva som be
stämde att vi skulle ha höns, men 

de frågade om vi var intresserade, 
och det var vi, fyller Sara i och 
plockar upp hönan Sara, döpt efter 
henne själv, i knät.

Hon sitter på huk på det halm
täckta golvet i hönshuset som ligger 
insprängt mellan tre ståtliga barr
träd på boendelabbets baksida. 
Hon förklarar att de är tio grannar 
som tagit på sig att ansvara för hön
sen.

Kajsa Lindström, som  studerat mat
svinnet i huset och är den som har 
designat hönshuset, hoppas att det 
ska bli en social knutpunkt för gran
narna i huset.

–○I framtiden skulle man kunna 
titta på hur många som kände var
andra i huset innan de fick höns
huset och jämföra det med hur 
många som känner varandra efter
åt, säger hon.

Kajsa är tjänstedesigner och 
hönshuset är en del av hennes 
examensjobb på designutbild
ningen på Konstfack i Stockholm. 
Hon är en av sex medarbetare på 
beteendelabbet. De kallar sig för 
Sveriges första beteendebyrå. De
ras uppdrags givare är kommuner, 
organisationer och företag som 
vill ha hjälp att få sina anställda 
och kunder att göra mer hållbara 
val. Beteendelabbets mat
svinnsprojekt har pågått 

Här formas  
framtidens  
smarta hus

Göteborg HSB living lab är hyreshuset där forskare testar  
sig fram till hållbara lösningar. Nu har hyresgästerna bott 
i experimenthuset i snart ett år. Under den tiden har de bland 
 annat fått lära sig att de slänger stora mängder mat. Nu testar 
man om ett hönshus kan ändra på det.

Hållbar livsstil.

Lukas, 20, matematikstudent
–○Jag ville flytta hemifrån och så fick jag veta av en 
kompis som bor här att det fanns en ledig lägenhet i det 
här lyxhuset. Jag kommer nog aldrig ha ett bättre kök 
än det jag har här. Jag har fått veta att vi slänger 70 kilo 
mat per person och år i huset. Det förvånade mig.

Ambra Dreos, 29, doktorand i biokemi
–○Jag gillade idén att få bo i ett forskningsprojekt med målet 
att utveckla hållbara hem. Jag kan inte säga att jag har lärt 
mig jättemycket än. Men jag vill engagera mig mer i hönsen. 
Jag skulle vilja bygga ett stängsel runt hönshuset så att de får 
en liten trädgård. 

Edvin Meijer, 19, läser till civilingenjör
–○Jag spontansökte om att få bo här och tänkte egentli
gen inte så mycket på själva forskningen. Det är ett bra 
läge med fina lägenheter. Men nu när man är lite mer 
insatt i vad de försöker göra här känns det förstås lite 
spännande. 

Text och foto: Adam DarabDN frågar. Varför valde du att flytta till HSB living lab?
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Fakta.  
Experimenthuset

○○HSB living lab  är ett 
tioårigt samarbets
projekt mellan 
Chalmers, Johanne
berg science park och 
bostadsbolaget HSB. 

○○Fastigheten är 
 både ett laborato
rium och ett Hyreshus 
i Johanne berg science 
park i Göteborg. Huset 
är försett med 2000 
sensorer som samlar in 
data om hyresgäster
nas resursförbrukning. 

○○Data analyseras 
 sedan av forskare med 
syftet att utveckla 
 resurseffektiva håll
bara hushållslösningar.

○○Ytterligare nio 
 samarbetspartner ur 
offentlig och privat 
sektor betalar varje år 
in 250 000 kronor till 
en gemensam forsk
ningsfond. Det ger 
dem tillgång till data
insamlingen i huset.

○○Själva huset är 
 ritat av arkitektbyrån 
Tengbom. Det består 
av fabriksproducerade 
moduler som lyftes till 
platsen med en bygg
kran, vilket innebar att 
det bara tog tio dagar 
att resa huset. 

Hållbar livsstil.

Hanna Forslund 
och Sara Erkstam 
i tvättstugan som 
är designad för 
att de boende ska 
tvätta på ett mer 
resurssnålt sätt.
 Foto: Tomas Ohlsson

Lei, 36, elingenjör
–○Jag är gästforskare på Chalmers, så jag blev tilldelad det 
här boendet. Jag kommer från Peking men känner till att 
ni fokuserar mycket på hållbarhet i Sverige. Jag vet att 
det finns massor av sensorer i huset men jag har inte fått 
någon feedback på min resursanvändning än.

Casey Jessup, 28, doktorerande materialingenjör
–○Jag tyckte att det lät som en spännande erfarenhet 
och var nyfiken på vart projektet skulle ta vägen. Jag vet 
att det finns sensorer som kan se hur vi rör oss och hur 
mycket energi vi förbrukar och när vi gör det, men jag 
vet inte riktigt hur de använder den datan än.

Hampus Halmquist, 27, läser till civilingenjör
–○Jag vill förändra världen och detta är ett sätt för mig att 
bidra. Jag är väldigt intresserad av statistik och ser fram 
emot att få se hur mycket energi vi förbrukar. Vi behöver 
bygga fler bostäder och samtidigt ta mindre plats. Här 
kan de testa hur mycket plats vi behöver.

DN frågar. Varför valde du att flytta till HSB living lab?



TORSDAG 27 APRIL 20176

•XB

Den moderna staden

ända sedan HSB living labs hyres
gäster flyttade in i juni förra året.

– Hönshuset är en koncept
lösning som vi hoppas ska förändra 
synen på mat. Vi ville få till en bete
endeförändring i ledet innan man 
står i soprummet och sorterar ut 
matresterna från det brännbara av
fallet, för då har man redan bestämt 
sig för att slänga dem. Vår drivkraft 
har varit att få fram ett klockrent 
cirkulärekonomiskt ”case”, förkla
rar Kajsa Lindström.

Att ett hönshus, som  närmast 
för tanken till dåtidens bondesam
hälle, är en del av det annars så 

hög teknologiska experimenthuset 
kan verka märkligt. Men huvud
syftet med HSB living lab är inte 
att det ska vara bekvämt – det ska 
vara hållbart. En tanke som går igen 
i mycket av det som testas i huset.

I husets kluster,  som är en typ  
av kvadratiska studentkorridorer, 
delar hyresgästerna på en damm
sugare. Den tillhör fastigheten och 
ingår i hyran. I klustren bor studen
terna i enrummare som är små till 
ytan men har högt i tak. De sover i 
loftsängar. Att tänka i termer av vo
lym i stället för yta hoppas man ska 

kunna lösa många knutar i de allt 
trängre städerna. Det gemensam
ma rummet mellan sovrummen 
delas av sex personer och är desto 
större. Där finns en sällskapsyta 
och ett rymligt kök.

Ett av klustren har försetts med 
en ventilerad garderob. Den fung
erar som förvaring för kläder 
som är använda, men egentligen 
inte behöver tvättas. Tanken är 
att kläderna ska fläktas fräscha 
i garderoben i stället för att hamna 
i tvättmaskinen, där  textilierna 
slits och kemikalier och energi 
 förbrukas. På sikt ska tvättvanorna 

i klustret jämföras med de kluster 
som inte har friskluftsgarderober.

– Förhoppningsvis använder 
man kläderna ytterligare en gång 
innan man tvättar dem, säger 
Emma Sarin, projektchef för HSB 
living lab.

Hon förklarar att själva  tvättstugan 
som i ligger mitt på entréplanet ock
så är designad för att de boende ska 
tvätta på ett mer resurssnålt sätt.

– Vi kallar den för en tvättstudio. 
Där finns soffor som man kan hänga 
eller plugga i medan man tvättar. 
Tanken är att man ska välja att tvät
ta i våra resurseffektiva maskiner 
i stället för i egna hushållsmaskiner 
som är mycket sämre.

Bostadsbolagets ambition är att 
ta med sig det som verkar fungera 
i experimenthuset och installera 
likadana lösningar i sina andra fast
igheter. 

– I vårt living lab finns en snabb 
ingång för att forska på lösningar i 
verkligheten. Men eftersom det bara 
bor 30 personer där kan vi aldrig få 
statistiskt säkerställda resultat. Där
för är det bra att vi har möjligheten 
att ta med oss funktioner och idéer 

därifrån som vi kan implementera 
i vårt befintliga bostadsbestånd. På 
så sätt kan vi göra försöken i större 
skala, förklarar Emma Sarin.

När hönsen är färdigmatade bju
der Hanna och Sara på en husesyn. 
Vi passerar tvättstudion där blåa 
soffor står inkilade mellan tvättma
skinerna. 

Intill tvättstudion ligger  ytterligare 
ett sällskapsrum. Mitt i rummet står 
ett pingisbord. I ett hörn hänger lite 
kläder i en klädhängare. Bredvid 
står en bokhylla som inrymmer allt 
ifrån kioskvältare till kurslitteratur. 
Det är boendelabbets egen pryl
bytarhörna – ytterligare en social 
mötesplats med syftet att bota slit
och slängsamhällets syn på det ”fär
diganvända”.

På andra sidan tvättstudion lig
ger ett konferensrum. Dit bjuds 
hyresgästerna ibland för att delta 
i workshops med forskare och pro
duktutvecklare. Men hittills har 
konferensrummet mest använts av 
andra som av olika anledningar be
sökt experimenthuset.

– Nästan varje vecka blir vi infor
merade om att någon ska komma 

Hållbar livsstil.

En sensor i taket. ”Vi har  
egent ligen ingen aning om vad  
den mäter. Det enda vi vet är  
att vi inte får täcka över den.”

HSB Living Lab 
ligger på en höjd 
ovanför Chalmers 
tekniska högskola 
i Göteborg. 
 

Hanna Forslund 
och Sara Erkstam 
besöker hönorna 
i hönshuset. 

I varje lägen het 
sitter en sensor 
monterad i taket. Den 
registrerar hyres
gästernas rörelser.

I lägenheten finns 
olika instrument för 
att samla in olika data. 
Det här mäter 
luftkvaliteten. 
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Hållbar livsstil.

på besök. För någon månad sedan 
var miljöministern här när det skul-
le hållas någon föreläsning i huset, 
förklarar Hanna.

Hissresan upp till andra våningen 
där Hanna och Sara bor bjuder på 
en glimt av den teknologi som gör 
huset unikt. Genom en glasvägg 
i hissen kan man se hur en härva av 
ett oräkneligt antal lila sladdar leds 
från bottenplanet uppåt i huset. De 
fångar upp signalerna från några av 
alla de sensorer som mäter de bo-
endes aktiviteter.

Om hissresan var  speciell känns 
tjejernas bostad mer ordinär. Till-
sammans med en kompis delar de 
på en av husets större lägenheter, 
en fyra.  Den känns ny och fräsch 
och skiljer sig åtminstone inte syn-
bart från vilken annan nybyggd lä-
genhet som helst – sånär som på en 
märklig anordning som sitter fäst 
i vardagsrummets tak.

– Där har vi en sensor. Vi har 
egentligen ingen aning om vad den 
mäter. Det enda vi vet är att vi inte 
får täcka över den, säger Sara och 
pekar på det som sitter i taket, som 
påminner om ett flygande tefat i 

minia tyrformat.
Hon förklarar att  hon egentligen 

inte tänker så mycket på den i var-
dagen, men att den vid ett tillfälle 
väckte en känsla av obehag.

– En gång blev jag lite paranoid 
och kände mig tvungen att titta på 
vad som egentligen står i kontrak-
tet. Där står ju faktiskt att det inte 
sker någon ljud- och bildupptag-
ning. 

– Och det sa de ju faktiskt också 
när vi skrev på kontraktet. Det är 
verkligen inte så att det är jobbigt 
att bo här. Det är jättebra och kul 
att det händer lite grejer, som med 
hönshuset till exempel. Dessutom 
samlar ju inte sensorerna in infor-
mation för att någon ska döma oss. 
De sitter ju där för att man ska kun-
na studera vårt beteende, tillägger 
Hanna.

En som vet vad sensorn i Sara 
och Hannas tak mäter är Chalmers-
forskaren Shea Hagy. Han förklarar 
att det är en positionssensor som 
bland annat kan tala om hur de rör 
sig i huset, men att sensorn inte 
kommer att aktiveras förrän det 
finns ett forskningsprojekt knutet 
till den. Han har varit involverad 

Tanken är att man 
ska få ett incitament 
att inte spola ner 
kemikalier och andra 
miljöfarliga ämnen 
i vasken.
Shea Hagy, forskare på Chalmers 
tekniska högskola

Hanna Forslund och Sara Erkstam 
ser till att plantorna hemma i 
deras lägenhet mår bra.

i projektet sedan starten, och i dag 
ansvarar han för en del av experi-
menthusets matsvinnsforskning.

Tillsammans med ingenjörsstu-
denter från Rice university i Texas 
har han utvecklat en förfinad av-
fallskvarn. Den kallas Bioblender 
och fångar upp allt som spolas ner 
i vasken. Den separerar sedan mat-
rester och annat avfall från vattnet. 
Kvar blir en grötig massa som ska 
vara lätt att kompostera eller an-
vända som gödningsmedel.

– I USA har nästan alla hushåll av-
fallskvarnar. Problemet med dem 
är att allt som spolas ned i vasken 
hamnar i rören där det blandas med 
kemikalier och annan smuts. Det 
gör att det man får ut är närmast 
oanvändbart, förklarar Shea Hagy.

Förhoppningen med  hans innova-
tion är att det som kommer ut ur av-
fallskvarnen bland annat ska kunna 
användas som gödningsmedel.

– Vi hoppas kunna bygga ett växt-
hus på taket där man kan använda 
det som Bioblendern producerar 
på det som odlas.

Avfallskvarnen ska nu installeras 
i ett av husets kluster under en test-

period på en månad. Till dess kom-
mer ett litet provisoriskt växthus att 
byggas vid sidan om huset, där den 
grötiga biomassan ska testas som 
gödningsmedel.

– Tanken är att man ska få ett in-
citament att inte spola ner kemika-
lier och andra miljöfarliga ämnen 
i vasken om man vet att det som 
spolas ned där ska användas igen.

För några år sedan  gjorde Shea 
Hagy sitt examensjobb om just ett 
boendelabb – inte helt olikt det här  
i Göteborg. 

– Idén var att bygga en infrastruk-
tur där akademi, näringsliv och an-
vändare skulle kunna mötas för att 
innovationer snabbare ska kunna 
komma ut i byggindustrin. Det här 
är jätteviktigt. En väldigt stor del av 
vår klimatpåverkan sker i våra hem.

I dag kan han nöjt konstatera att 
idén har blivit verklighet.

– Jag är nöjd med att HSB living 
l1ab finns och med allt som vi har 
åstadkommit hittills. Visst skulle 
jag önska att vi hade kommit läng-
re. Men Chalmers och HSB är två 
stora organisationer, och då får 
man räkna med att saker och ting 
tar lite tid.


