HANGING GARDENS NORTH BY SWEDARK

Perspective
Concept
Med respekt för Stockholm och Clinton Climate Initiative syfte
22 maj 2009 att Norra Djurgårdsstaden blir en miljöstadsdel i
världsklass skapar det nya plusenergihuset en banbrytande grön
horisont. Syftena förenar. Att implementera senaste uppfinningar
och tekniska lösningar som minskar utsläppen och bidrar
positivt till klimatet. Denna visuella blick försöker modifiera
aspekter på grön arkitektur in i en samtid av globala utmaningar.
I samklang med Kungliga nationalstadsparken sammanflätat av
parker, vackra byggnader, skogar, öppna marker, stränder och
Norra Djurgårdens kulturlandskap skapar Hanging Gardens
North intima stadsodlingsrum i naturnära anslutning till smal
strandpark och Husarvikens smala vattenstråk.
Denna visuella blick omgärdas av ekar och ängar, damm och
utvecklar banbrytande aspekter på stadsutveckling i ett samtida
språk i en miljö av historisk industri, natur och Norra
Djurgårdsstadens levande kvalitéer och ledande miljöprofil.
Gestaltning söder, öster och väster utmärks av fasader och tak i
optisk dov grön glasnyans producera energi från solen och står
framtidsinriktat i samklang med Gasverkets värdefulla
industrihistoriska bebyggelse. Överskottsenergi av solförhållanden
främjar stadsodling och framtida uppladdningsstationer för
el-bilar och elbilspool i närliggande garage. I norr framträder
massivt trä och vertikal stadsodling och blir port mot
Nationalstadsparken.

Tunn högpresterande isolering gör byggnaden till energisnålt
passivhus. Värmeförluster minimeras utan att rumslig kvalitet
begränsas i form av tjocka väggar, djupa fönsternischer och
mindre yta för uthyrning och för stadsodling.
Formspråk är utveckling av enastående världsarvsklassad
byggtradition som saknar motstycke i Nordeuropa. Enkel stuga
styrd av timrets längd förenades till dubbel parstuga i flera plan.
Formen återfinns i äldre grekiska tempel där förebild var
träbyggnadskonst. Byggnadstradition är helt baserad på trä med
särdrag att bygga stort och av inre allmoge.
Denna visuella blick försöker modifiera aspekter grön arkitektur
in i en samtid av globala utmaningar. Merpart av jordens
befolkning bor på ett par procent av jordens yta. Storstäder står
för allt större del av fossila utsläpp. Periodvis återkommande
finansiella kriser har samband med prissättning av fastigheter.
En lösning är att bygga gröna hyresbostäder för det stora
flertalet. Valet av formspråk blir då helt avgörande. Globala ord
träder fram. Budget Design och Compact Living, och Go Green
och Go Rental. Producera klimatpositiva vackra bostäder till
låga priser kräver ett nytt tänkande i samklang med naturen.
Fokus är bra design och funktion till låg hyra. Låga hyror och
klimatpositivt boende är signum. Nettohyran designas först.
Därefter designen av energisnål byggnad för lagring av
koldioxid i byggfas. Trä har positiv klimatpåverkan 900 kg
koldioxid per kubikmeter och betong negativ 1100 kg. Källare
görs i högeffektivt yttre skal i betong med inre hölje i massivt
limträ och är klimatpositivt. Termisk lagring från solen sker i
källare likt forntidens stenar från spis som minskar risken för
fukt.
Hela 59 lägenheter kommer att byggas. 43 st med tre rum och
16 st med två rum Totalt innefattande 102 studentrum och 590
lägenhetsveckor per år för turister under lov. En hållbar
state-of-the-art för tidsdelat hyresboende kategori studenter och
turister. Flexibel lösning. Små lägenheter kan bli större. Takhöjd
2600 mm göra att rum kan bli publika.
Hanging Gardens Nort by Swedark är innovativ spjutspets byggt
på svenskt patent. Patent utvecklades på inrådan av Invest In Sweden
efter inbjudan av Kinas President 2010 till möte om miljöinnovation i
Stockholms Stadshus. KTH:s Rektor lyfte fram patentet inför USA:s
Presidents besök på KTH. I juni 2014 har patent erhållits i USA.
Ansökan patent i Kina, EU, Indien, Japan, Australien och Brasilien.

Kondens bildas i mineralull när luften är fuktig och temperaturen tillräckligt låg på någon sida av
isolermaterialet. Isolering i vägg över 200 mm når högre fuktnivåer och kan i värsta fall stängas inne.
Ytskikt bör vara tjockt. (Byggnadsteknik, KTH, IVA seminarium). Direkta kostanden för fuktskador är 5
miljarder per år och indirekt mögel, allergier, 5 miljarder. Enligt Boverket kostar det 100 miljarder att
åtgärda dagens fuktskador.
Lösningen
Inventering och utvärdering ger en tydlig bild att det inte bara är de konstruktiva egenskaperna med
tunnare väggar som är positiva, utan också ekonomiska och minimera risk för fukt. Traditionell isolering
kan kombineras med Vakuumisolering, Aerogeler, Polyuretan(PUR) och Polyisocyanurat (PIR) isolering
Grafit cellplast och Reflekterande isolering.
Vakuumisolering med livslängd 60 år har en mycket bra värmeisoleringsförmåga som uppgår till ca 5 till
10 gånger högre jämfört med konventionell mineralull med samma tjocklek.
Reflekterande isolering från Europas ledande leverantören i 29 år har en reflekterande isolering på 30
mm som motsvarar 210 mm mineralull.
Aerogel som tun och flexibel laminerad aerogelfilt med värmeledningsförmåga på 0,0135 W/(m·K) är
testat och brandklassat och behåller sina egenskaper under sin livslängd. Är hydrofobt material som
andas och extremt bra som ljudisolering som distansmaterial i flerglas fönster,

Tekniken
Teknikinnehåll tillämpas i verkliga miljöer
Patent Byggmaterial innefattande PCM och klimathölje. är ett av få framtagen i samverkan
Byggforskning, Fastighet, Industri och Miljö.
FoU-testanläggning Nobelvägen. Högskolan Gävle.
Patentet är resultat av forskning i frontlinjen Fasomvandlingsmaterial KTH, Byggindustri och
Byggforskning, Högpresterande Isolering, Världsledande industri inom Termisk solenergi och två
Uppfinnare inom värme & ventilation.
8 Banbrytande kundlösningar 8 Patentkrav
1. Swedark Element är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med valfritt material som
ytter - och innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering.
Swedark Insulation
Problemet
Energieffektiva lösningar på grund av stigande energipriser, miljöaspekter, hårdare normkrav resulterar i
tjockare isolering i klimatskalet med traditionell metod.
U- värde 0,2 till 0,1. Ett 4 våningar högt hus som är 10 meter brett och 30 meter långt ger totalt 50 kvm
mindre boyta och en minskad intäkt i statsmiljö på 1 500 000 kr (30 000 kr/kvm). (Sveriges
Byggindustrier, Skanska).

Isoleringsmaterial i färg som innehåller små keramiska kulor i mikrostorlek (10-120 mikrometer) som
reflekterar kortvågig synlig värmestrålning. Kulorna är ihåliga och vakuumiserade. Materialet är
semipermeabel då ytan drar ut fukt då det blir fuktigt (endoterm) och andas när det är torrt. Färgen har
stor energisparande effekt.
Färgen strålar tillbaka merparten av denna strålning in i rummet och utgör till stor del förklaringen till att
temperaturen inomhus t ex kan öka tre grader nära golvet i rummet.
Vetenskapliga utvärderingar från internationellt kända institut som t.ex. Oakridge National Laboratory,
TNO, Delzer och Torun dels praktiska utvärderingar genomförda av bl.a. av de tyska Professorerna
Manfred Sohn, Peter Marx och Ångpanneföreningen i Sverige. Materialet (kulorna) togs fram i det
amerikanska rymdprogrammet och användes i det värmeisolerande skyddet på rymdfärjorna. (Nils
Svendenius, Professor).
Swedark Climate Positive Element
Yttervägg av högpresterande betong och tjockare innervägg trä är en klimatpositiv lösning. En
kubikmeter trä reducerar koldioxidutsläpp med ca 1,1 ton i relation till betong och lagrar 0.9 ton då
betong släpper ut 1100 kg koldioxid per kubikmeter och trän binder 900 kg. Trä isolerar 8 gånger bättre
än en betong som är 6 gånger tyngre.
Yttervägg och innervägg av massivt limträ 70 mm med isolering 60 mm är bärande konstruktion.
Swedark Air Gap method
Åtgärdar fuktskador
Metod som på ett enkelt sätt skapar ett luftflöde genom en byggnadskonstruktion. Det handlar om två
effekter. Finns det fukt i konstruktionen försvinner fukten på grund av luftflödet och när torr luft kommer
in i konstruktionen sänks därmed den relativa fuktigheten. Genom ett sammankopplat spaltsystem i golvoch väggspalter med ett luftinsläpp och utsläpp. I den lodräta spalten finns en värme som orsakar en
luftrörelse. Metoden hjälper till att åtgärda fuktskador när fukt har hamnat innanför ångspärren, det

3. Swedark Air Floor. är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med valfritt material som
ytter - och innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering med tilluft till rum.
Ventilation, luftkonditionering och värme- system som erbjuds på marknaden är relativt komplexa där
merpart har tilluft och luftkonditionering ovanifrån. Ventilations- energi kan minskas till hälften jämfört
med tilluft ovanifrån.
Omblandande ventilation kräver flera gånger så mycket tillförd energi som tilluft underifrån. Professor
Moshfegh, Energisystem,ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet, Energisystem,
Bygg-, energi- och miljöteknik, Högskolan Gävle, ordförande för World Renewable Energy Congress
2011 med 600 deltagare från 75 länder..
PCM – material med temperatur, t.ex. i området för fasomvandling 19 till 23 C som är ca 10 mm tjock
och lagrar nattluft med temperatur 16 grader kan minska temperaturen i rum med 3-4 grader.
Swedark building foundations
Historiskt byggdes hus runt öppna spisen och värme gick ner i husgrund och förhindrade fukt. Idag är
fukt i grund ett mycket stort problem. En PCM- saltkassett monterad under golvbjälklag är en
kostnadseffektiv lösning.
plastskydd som finns i ytterväggar och tak, i byggnadskonstruktionen. (Klintberg, KTH). Värme från
PCM gör luften i spalten lättare, luften stiger och det skapas ett luftflöde i hela spaltsystemet. En lösning
för det fukt det fuktrobusta huset i kombination med vägg som är 200 mm enligt ovan beskrivet.
Swedark Air Gap PCM ventilator
Swedark har utvecklat ett nytt sätt att kombinera frisk luft med en effektiv distribution av energi i
byggnader. Genom ett effektivt distributionssystem i luftspalt omgivet av PCM ökas effektiviteten och
kan sänka behovet av extern energi med upp till 85 procent genom att effektivare använda lokala
energikällor och effektivare luftflöden i byggnaden. Distributionen är helt luftbaserad och sker med låga
temperaturskillnader. Direkt. Frisk luft tas in. PCM förtempererar den friska luften genom att tillföra
eller föra bort värme från luften. På vintern minskas obehaget från kall luft och på sommaren är den
friska luften behagligt sval.
Swedark PCM
National Science Federation USA har undersökt 20 000 olika PCM.. Smältande salthydrater och
organiska material har bäst potential. (Lane 1983) De PCM som idag finns i golvelement (Rubitherm,
2005) och väggelement (BASF, 2005) är s.k. passiv PCM De upptar värme från rummet. PCM används i
kylblock till kylväskor och användes i tåg för att värma säten på 1800-talet. Baserat på sin
frontlinjekunskap bedömer KTH att aktivt PCM, som patentet innefattar. har framtiden för sig. Den
aktuella forskningsfronten finns beskriven i Chiu, Martin, Setterwall: Next Generation Cost Effective
Phase Change Materials, 2009.
2. Swedark Wood Element är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med trä som ytter och innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering.
Yttre och inre träskikt har ovan beskrivna färg med keramisk ytbeläggning som minskar
värmeförlusterna i fastigheter och bidra till besparingar i värmekostnaderna med 12-24 procent.

Swedark Wood Air Floor är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med trä som ytter och innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering med tilluft rum.
5. Swedark Solar Element är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med glasad solpanel
och valfritt innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering.
En solenergilösning som är direkt integrerat. Den fungerar som ett klimatskal som skyddar effektivt mot
värme och kyla samtidigt som den tillvaratar solens energi.
6. Swedark Kitchen Wall Element är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med valfritt
material som ytter - och innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering.
Avgränsat utrymme för att värma material. En banbrytande teknik för att värma mat.
Avgränsad utrymmet i en vägg möjliggör luftcirkulation genom temperaturstyrd tilluftsfläkt och PCM –
material med låg fasomvandlingstemperatur på t.ex. 7 °C för att kyla t.ex. livsmedel. Sval, kyl och frys hybrid.
Electrolux har forskare arbetande med PCM.
7. Swedark Hot Water Element är miljövänligt och kostnadseffektivt sandwichelement med valfritt
material som ytter - och innerskikt och en kärna av aktiv valfri PCM omgiven av valfri isolering är en
varmvattenberedare.
Avgränsad del av nämnda inre utrymmet i vägg möjliggör att lagra solvärme i PCM -material med hög
fasomvandlingstemperatur på t.ex. 58 °C för att värma upp genomströmmande svalt vatten. Vatten
behöver inte värmas upp till temperatur för att undvika legionella.
8. Swedark Climate Shell för byggnad och material enligt någon av 1-7 ovan innefattar väggar, golv,
tak, dörrar, fönster, fönsterluckor och foderlister
Patentet ger optimal värme och kylekonomi och innefattar även effektiv byggmetod som byggsats
privatpersoner och industriellt.

SWEDARK GREEN HOME
Swedark Green Home proposes to create - an integrated unified and energy positive 21st Century eco building surrounded by urban agriculture in each floor.
This new development will provide a serene environment reflecting Swedarks’s brand values of innovation, budget eco design and compact beauty living.
The entire x-m2 site will be sustainable, state-of-the-art living, time share -student & tourism and wellness.
The buildings are located in a unified and green landscape, which extends and connects the interior livingplaces to outdoor facilities for relaxation, recreation
and reflection. The entire Green Home, indoors and out, is intended to promote shared creativity and collaboration, and spur invention of the next several
generations of peoople home.
Selected internationally renowned researchers, engineers, architects and environmental experts are working together for global leadership in sustainability and
design to help achieve Swedark Green Homes goals and to develop total solutions that contribute to the creation of a sustainable peoplés home.
Swedark Green Home Partnership:
-

The Swedish National Board of Housing, Building and Planning,
Swedish Energy Agency
Sweden’s Innovation Agency,
The Swedish Agency for Economic and Regional Growth,
Bussiness Sweden,
Technical Research Institute of Sweden,
Swedish Environmental Research Institute,
Royal Institute of Technology
University of Gävle

