ok onve n t ione l l t . Utanför
Wien i Österrike ligger ett
minst sagt annorlunda hus,
högteknologiskt och miljörätt.
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ett aktivt liv
Ett kärleksnäste, en ungdomsavdelning, ett separat kontorshus
och solceller på taket. Strax utanför Wien i Österrike ligger
detta gröna högteknologiska hus med ett högst
annorlunda och personligt koncept.
Text Josefine Hagström foto Klaus Vyhnalek
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De signbl an da t . Modernt
möter gammalt i en härlig mix.

O

ona Horx-Strathern och Matthias Horx hade en
dröm om ett hus med separata delar för boende
och arbete. Tillsammans med sönerna Tristan,
19, och Julian, 15, samt katten Isis och hunden
Bubbles bor de i ett hem som delats upp i två
byggnader: en med texten ”home” och en med ”work”. Homehuset är på 280 kvadratmeter och indelat i sektioner.
– Vi har delen ”kin” för barnen, ”love” för föräldrarna, och ”hub”
där vi alla träffas och äter. Dessa skulle vara separata men ändå höra
ihop. Och så har vi”work”, vårt kontor. Här får vi distans till hemmet
och kan komma bort från barnen, säger Oona Horx-Strathern.
Huset ligger i 17:e distriktet utanför Österrikes huvudstad
Wien, ett område som en gång var jaktmarker, och som ligger som
ett grönt bälte runt staden, med vacker natur.
Huset kallas Future Evolution House och bygger på ett koncept där både design, teknik och ekologi samspelar. Konceptet
med uppdelningen av husens användningsområden, och all ny
teknik, är unikt och familjen var själva mycket delaktiga
i planeringsprocessen.
– Det var en helt annan situation än för någon annan klient. De
var väldigt öppna och ville verkligen prova saker. Jag vet inte någon
annan kund som har velat skriva användningsområdet på huset.
Det är deras egen idé, skrattar arkitekten Hans Peter Wörndl.
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A rki t e kt ri t a t .
Den annorlunda
badrumsinredningen står
Jaime Hayon för.

V itl u t a t . Golvet är från danska
Dinesen och är ett vitlutat furugolv.

»Köket är en social plats.

A l l t i e t t . Piero Lissoni har
ritat både kökssinredningen,
bordet och stolarna.
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»Jag älskar min
badrumssalong,
som en boudoir.

A vs ki l t . Huset
har flera badrum.
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U p p de l a t . Arbete
och hem i varsitt hus.

A r be t e . Paret skriver och gör
research i sitt ”work”-hus.

Familjen ville ha ett hus som producerar mer energi än det förbrukar – ett aktivt hus. Från solceller på taket kan de tanka sina elbilar
och sin elmoped. Oona klarar resorna till och från jobbet enbart på
elen som hon tankar från solenergin.
Vid entrén till tomten kan besökare ringa på en klocka på en
cementpanel och prata med familjen via en kommunikator. Efter en
kort promenad kantad av träd öppnar allt upp sig och utsikten över
skogen är slående. Till höger ligger ”work”-huset på 110 kvadrat
meter där paret skriver och gör research, till vänster ligger hemmet.
I hallen står man under ett glastak mellan delarna ”kin” - sönernas
avdelning som de själva varit med och designat - och ”hub”. En vägg
är helt i glas som kan skifta mellan genomskinligt och insynsskyddat.
Kliver man in i rummet försvinner automatiskt insynen.
I ”hub”, som är familjens gemensamma utrymme, är kök och
vardagsrum i ett.
– Det viktiga med köket är att matlagning är något socialt. Alla
lagar mat och pojkarna är jätteduktiga, säger Hans Peter Wörndl.
När de lagar mat håller alla till runt köksön. Mot en vägg finns
förvaring, frys och inbyggd teknik. I köket finns inga synliga
hushållsmaskiner – vattenkokaren är ersatt av en Quooker, en kran
med kokande vatten från en energisparande vakuumbehållare.
I köket finns även en trappa ner till källaren där all teknik och
tvättstuga ryms. Trappan delar av ”hub” från ”love”, som är just ett
kärleksnäste med sovrum och badrum för Oona och Matthias.
– Jag älskar min badrumssalong – utan kakel, bara mjuk inredning
som tapeter, en matta och trägolv. Det är som ett extra vardagsrum,
eller en boudoir, säger Oona.
Att materialen skulle vara naturliga och hållbara var också
viktigt för familjen. Huset är byggt i trä och man har använt så lite
stål som möjligt. Golvet är i ljus furu.
– Jag ville ha ett trägolv med långa plankor som är lugnt och
ljust – som en canvastavla för resten av inredningen. Golvet skulle
vara från hållbar skog, säger Oona.

E xt ra p la t s .
I ”work”-huset
finns ett extra
sovrum.
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»Vi har använt den senaste teknologin
och ska försöka behålla det.

Alla väggar är byggda i återvinningsbara material. Energisnålt är
ledordet. Värmen kommer från flera källor och är en mix av paneler
som fångar solljuset och värmen, den öppna spisen – som även
hjälper till att värma varmvattnet - samt gasolvärme. Solcellerna på
taket värmer en vätska som sedan producerar varmvattnet. På taket
sitter också ventilationen. Eftersom huset lagrar så mycket värme
och är tätt kan det bli väldigt varmt. Men någon aircondition har
aldrig behövts tack vare ventilationen och ljusa draperier som
skuggar insidan vid starkt solsken. På så sätt kan huset fortsätta
producera energi men ändå vara tillräckligt svalt på sommaren.
I hela huset används energisparlampor.
– Ordet future i husets namn spelar an på att ett hus aldrig blir
färdigt. I takt med att familjens medlemmar växer och tekniken går
framåt kommer behoven att se olika ut.Vi har använt den senaste
teknologin och ska försöka behålla det, för tekniken förändras ju var
sjätte månad, säger Hans Peter Wörndl.
Han är väldigt nöjd överlag med huset.
– Det här är ett hem med väldigt bra, rena material av god
kvalitet. Jag har fått goda vitsord och folk undrar ofta över hur jag
har gjort.
Även utsidan är en del i ett hållbart och ekologiskt klimat.
I den lilla fruktträdgården odlas grönsaker som hallon och
tomater i rostiga stållådor. En liten bäck rinner genom träd
gården. Den stora dammen är en del av landskapet och fanns
där från början, men har utvecklats till en swimmingpool helt
utan kemisk rengöring – kanske världens mest naturliga pool.
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L op p is o ch mo de r n t .
Familjen beskriver sin
inredning som en mix
av gammal och modern
design.
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