LANDSKAP

TOMT

%&.A13*7"5&)64&/

%&5A0''&/5-*(".&--"/36..&5

DIAGRAM _3".0.-*7&5

TOMT

TOMT

BILVÄG

(&/0.-:45"36.

TAKLJUS

DIAGRAM _½"3*-"/%4,"1&5

DAGENS SITUATION:

NY BYGGNADSTYPOLOGI:

-"/%4,"1&5¬3%0.&45*$&3"50$)
%&/7*-%"/"563&/)¯--4#035"
("3"(&#:((/"%&3 65)64 5&33"44
0475"36111-"541¯50.5&/

,0.1",5#&#:((&-4&.&%&55#&(3/4"5
'05"753:$,1¯-"/%4,"1&5
/:#&#:((&-4&&5"#-&3"440.½"3*
-"/%4,"1&5ū4503")64,3011"340.
'-:5&3*-"/%4,"1&5

LANDSKAP
TERRASS MOT VÄST
LOFTRUM
SOVRUM

VARDAGSRUM
SOVRUM / VARDAGSRUM

FÖRVARING / ARBETSBÄNK / ATELIÉR

LOFTRUM

SOVRUM
HALL

KÖK

FÖRRÅD / ARBETSBÄNK

TERRASS MOT ÖST
TVÄTTRUM

INGÅNG

FÖRRÅD / UTEKÖK
RAMP

TEKNIK
CARPORT
BADRUM
LANDSKAP

AXONOMETRI _130(3".

SKISS _½"3*-"/%4,"1&5

Dalslandsstugan 2.0 - ÖAR I LANDSKAPE T
‘Ordinary things contain the deepest mysteries’.
[Figures, Doors and Passages, Robin Evans, 1978]

1.

Vision_ FÖRANKRAD I LANDSKAPET

Genom de sista par tusen åren, har människans bosättningar och odlingar
förvandlat det ursprungliga skogslandskapet och det öppna landskapet.
Dragningen av ett nät av ’osynliga’gränser, som styrs av ägandeförhållande,
tomtgränser, zonindelningar mm., har haft avgörande betydning för
landskapets fysiska utseende och därmed för det sättet vi placerar våra
bostäder i det öppna landskapet.
Nya avstyckninger i landskapet verkar lida av glömsel. Forståelsen för
landskapets skala, för de stora landskapsdragen som istidens krafter har skapat
- berg, dalar, backar, åsar, sjöar osv., har ersatts av en horisont, som begränsas
av tomtens gräns och de omkringliggande vägarna.
Resultatet är en domesticering av landskapet och att den vilda naturen hålls
borta. Genom denna förlust av storslagenhet, har vi samtidigt glömt hur
sårbart och avgörande vårt förhållande till naturen är.
Strandskyddet
Strandskyddet är en form för ’motstånd’ mot vår domesticering av landskapet,
som genom att styrka allemannsrätten vid vattnet gör det lätt att komma till
stränder och oberörd mark.
Förslagets grundläggande hållning är att det krävs en ny byggnadskultur för
att bygga strandnära inom strandskyddets 300 meter zon.
Øar i landskapet
Vi föreslår en ny byggnadstypologi, som sätter ett begränsat fotaftryck
på landskapet- både fysisk och mentalt. Fristående stugor och samlade
bebyggelser foreslås etableras som öar i landskapet – stora huskroppar flyter
i landskapet, som om de hade blivit lämnade av inlandsisen, när den drog sig
tillbaka norrut.

Bebyggelsen har samma karaktär som den som nybyggarna hade. Vi föreslår
helt enkelt, att man ser bort från den juridiska indelningen av landskapet och
i stället bygger som om landskapet var oändligt. Resultatet blir en kompakt
och ödmjuk bebyggelse. En bebyggelse med sin helt egna karaktär och
personlighet, som samtidigt är arkitektoniskt ’tyst’ - och som inte ropar högt
i landskapet.
Begränsningen av byggnadernas fotavtryck i landskapet, omfattar följande
[arkitektoniska] åtgärder:

träkonstruktioner
t 3FWFSTJCMF LPOTUSVLUJPOFS PDI FOLMB LPOTUSVLUJPOTVQQCZHHOJOHBS 
TPN TÊLFSTUÊMMFS NBYJNBM UJMMHÊOHMJHIFU J GÚSIÌMMBOEF UJMM EFNPOUBHF 
bortskaffning och/eller återanvändning [up-cycling] av byggmaterial.
t "OQBTTOJOHTGÚSNÌHB NFE IFOTZN UJMM TFOBSF VUCZHOJOH PDI ÊOESJOHBS o
’organisk’ strategi/’regler’ för tilbygningar till verandan
t 0SHBOJTFSJOHBGIVTFUTSVNTPNFOSBETKÊMWTUÊOEJHBQSJWBUBIVTFMMFSSVN
som binds ihop av ett ’offentligt’ gemensamt rum inne och verandan ute –
samlat under det stora taket

Verandan avskärmas mot vinden med lodrätta paneler/portar/lameller/
glasskjutväggar som förlänger utesäsongen. Sommarens eftermiddagskaffe
på husets läsida, kan avnjutas långt in på hösten och på de fösta vårdagarna.
Verandan blir en egen klimatzon och trots att den er ouppvarmd får den
positivt inflytande på husets energiförbruk.

3.
t 'ÚSFOLMJOHBWCFCZHHFMTFOTFOTLJMEBCZHHOBEFSUJMMFOWPMZNFO
avgränsad byggnadskropp under ett stort tak, som flyter fritt i landskapet.
t #ZHHOBEFSOB QMBDFSFT TÌ BU EF SFTQFLUFSBS MBOETLBQFUT HSVOEMÊHHBOEF
rumsliga karaktärdrag – dvs. vid skogbrynet, på slätten, vid foten av backen
osv. Vi föreslår placeringar, som är ikke-dominerande med hänsyn till
det öppna landskapet, samtidigt som utsikten från bostäderna tilvaratas
ordentligt.
t ¯UFSVQQUÊDLUFO BW WFSBOEBO TPN FO øFYJCFM PDI QSBLUJTL SVNTMJH
overgångszon, mellan husets inre rum och landskapet. Verandan fungerar
som en buffertzon, som avgränsar bostaden och säkrar allemansrätten.
Samtidigt etablerar verandaen en klimatzon mellan ute och inne, som
förbättrar husets energiegenskaper.
t #ZHHOJOHFO PDI TUJHBSOB MZGUT VQQ ÚWFS MBOETLBQFU QÌ SFWFSTJCMF QVOLU
eller skruvfundament.
Lösningen säkerställer dessutom handteringen av översvämningsrisken
t 3FGFSFOT UJMM MBOETLBQFUT CZHHOBETLVMUVS o MBOUCSVLTCZHHOBEFS  MBEPS 
stall, magasinbyggnader, industribyggnader osv., skapar en balans mellan
det som man känner igen och det speciella- byggnadsdelar som kommer
från vår gemensamma tradition, som bland annat kommer till uttryck
genom den slutna byggnadskroppen, ståltakets skulpturella ’personlighet’,
verandans rum, träkonstruktioner,användning av Falu rödfärg.
t "OWÊOEOJOH BW MPLBMB SFTTVSTFS  NBUFSJBM PDI QSPEVDFOUFS .JOJNBMB
transportavstånd
t 3PCVTUB NBUFSJBM PDI LPOTUSVLUJPOFS NFE MÌOH MJWTUJE .BTTJW

2.

Vision_ VERANDAN / LIVET UTE OCH INNE

Förslaget arbetar med en reformulering av verandan – som både är en del av
bostaden och landskapet. Verandan fungerar som en övergångszon mellan ute
och inne och stöttar ett liv där man är nära naturen och fölger med i årstidernas
cyklus. Verandan blir ett praktiskt och funktionellt rum som kopplar ihop
aktiviteter och funktioner inne och ute. Verandan är husets garage, verkstad,
WÊYUIVT GÚSSÌEPTW
Verandans aktiviteter och funktioner:
t (BSBHFBSFBMFUEVCCFMQSPHSBNNFSBT TÌBUU[POFOPHTÌLBOVUOZUUKBTUJMM
UFYCÌUWFSLTUBEFMMFSMJLOBOEF
t 7FSLTUFET[POUPPMCPY
t ,BKBLPDILBOPUQMBUT
t -ÌEBUJMMöTLFVUSVTUOJOH
t 6UFLÚLNFEOÊSIFUUJMMTJUUQMBUTFSPDIIVTFUTJOWÊOEJHBLÚL
t #ÊOLUJMMÚSUFSNN
t (SJMMQMBUT
t 7FETUBQFM
t 3FHOVQQTBNMJOH
t 6UFEVTDI
t 5FSSBTTFS
t .N

Vision_ RAM OM LIVET

En levande och flexibel kropp
Bostadens rumprogram kan vanligtvis beskrivas som ett begränsat antal rum
NFEWBSEFSBTGVOLUJPOFOUSÏ LÚL TPWSVN WBSEBHTSVN CBESVNPTW.FOWBE
IÊOEFSPNNBOTQSÊOHFSEFUWÊMEFöOFSBEFQSPHSBNNFUPDIJTUÊMMFUCFTLSJWFS
CPTUBEFOTPNFOSBEPMJLBTUÊMMFO OJTDIFS öDLPS GVOLUJPOFS QSPHSBNPTW
 ,BONFMMBOHÌOHFOPDLTÌGVOHFSBTPNBSCFUTSVNFMMFSNÌMBSWFSLTUBE 
 ,BOFOOJTDIJLÚLFUGVOHFSBSTPNCBSOFOT<MFL>LÚL 
- Hvad krävs det för att man ska kunna arbeta i vardagsrummet eller leka i
HÌOHFO
 ,BOFOEKVQGÚOTUFSLBSNGVOHFSBTPNFUUSVN
7J GÚSFTMÌS FUU BSLJUFLUPOJTLU LPODFQU  TPN GSJHÚS EFU QPUFOUJBM TPN öOOT J
‘mellanrummen’ - i övergången mellan rummen.
(FOPN BUU VUWFDLMB WBSKF SVNT NVMUJBOWÊOEMJHIFU  TLBQBS NBO FO øFYJCFM
och fremtidssäkrad bostad. Vi ser bostaden och huset som en levande kropp,
TPN JOPN FO PSHBOJTL QSJODJQ  HFS QMBUT UJMM NFMMFN[POFS  OJTDIFS  öDLPS 
SFDFTTFS  VUCVLUOJOHBS PTW7J USPS QÌ BUU NFMMBOSVNNFU o TPN FUU øFYJCFMU 
imötekommande och opretantiöst rum, kan bli det rummet i bostaden, där
livet levs.
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4.

Vision_ HÖGT TILL TAK

Det höga taket skapar en speciell rumslig upplevelse genom att man öppnar kök och
vardagsrum helt upp till kippen. Det stora taket gömmer på en hemlighet– ett fantastiskt
inre rum, som ger huset en känsla av ’högt i tak’.
%FU IÚHB UBLFU TUZSLFS TBNUJEJHU CPTUBEFOT øFYJCJMJUFU PDI GVOLUJPOBMJUFU HFOPN
möjligheten för att utnyttja utrymmet till loftrum, vilket ger huset en lekande och modern
kvalitet.
"SLJUFLUPOJTLLWBMJUFU
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

)ÚHUJUBL
6QQMFWFMTFSJLBPDIMFWBOEFSVN
0CFHÊOTBEVUTJLUJBMMBGZSBSJLUOJOHBS
(FOPNMZTUBSVN
4BNNFOIÊOHBOEFJOOFPDIVUFSVN¯UFSVQQUÊDLUFOBWWFSBOEBFO
'MFYJCFMSVNJOEFMOJOH UFYBUUNBOMÊHHFSJIPQTPWSVNPDIWBSEBHTSVN
6UOZUUKBOEFBWIVTFUTIÚHBUBL-PGUSVNHÊTUSVN MFLIÚSOB LPKBPTW
3VNTMJHUÚWFSTLPUUJHSÊOTFSOBNFMMBOAPòFOUMJHUPHAQSJWBU
%FUFOLMBPDIWBDLSBIVTFU
%FUBMKFSBWIÚHBSLJUFLUPOJTLLWBMJUFU

LANDSKAP_611&36%

EXTERIÖRPERSPEKTIV_611&36%
5.

Vision_ ANPASSNINGSBARHET

Huset består av samling ’små-hus’ eller ’byggnader’ under det stora taket. De enskilda
IVTFOLOZUTJIPQBWFUUøFYJCFMUNFMMBOSVN TPNJOOFIÌMMFSCPTUBEFOTPòFOUMJHBBSFBM 
vardagsrum, kök osv.
Detta organisatoriska konceptet skapar stor anpassningsförmåga vid en eventuell
omdisponering av husets rumslige sammanhang.
0SHBOJTLUUJMMCZHHOBETQSJODJQ
.FEWFSBOEBOTPNSZHHSBE GPSFTMÌSWJFOPSHBOJTLUJMMCZHHOBETQSJODJQ TPNHFSNÚKMJHIFU
GÚSFOøFYJCFMVUWJEHOJOHBWCPTUBEFOTSVNoUFYPNNBOGÌSZUUFSMJHBSFFUUCBSOoFMMFS
om flera familjer flyttar ihop. Vi föreslår, att man har särskilda regler när/om man vill bygga
VUoEFUÊSJOUFUJMMÌUFUBUUFUBCMFSBGSJTUÌFOEFCZHHOBEFSVUFMBOETLBQFU UFYVUIVToJTUÊMMFU
får man gärna bygga ut direkt på verandan.
Reglerna säkerställer att bebyggelsen alltid framstår som fristående öar i landskapet

6.

Vision_ HÅLLBAR UTVECKLING

%FUTUÊOEJHUWÊYBOEFVUTMÊQQFUBW$0 ÚLBSTBOOPMJLIFUFOGÚSWÌMETBNNB PNGBUUBOEF
och oåterkalleliga skador för människor och ekosystem.
Samtidigt hopar avfalllssdyngorna upp sig i Europa. Speciellt byggsektorn har mycket
hög energi och ressursförbrukning och undersökningar visar att energiförbrukningen i

byggprocessen svarer till nästan 4 års varmeförbrukning i den färdiga byggnaden.
)FMB CZHHOBEFOT MJWTDZDMVT EFöOJFSBS EÊSGÚS CÊSEVLUJHIFUFO )ÌMMCBSU CZHHFSJ IBOEMBS
BMUTÌPDLTÌPNBUUCFIBOEMBUJMMHÊOHMJHBSFTTVSTFSNFESFTQFLUHFOPNBUUUFYÌUFSBOWÊOEB
CZHHNBUFSJBMFMMFSBUUBOWÊOEBNBUFSJBMTPNÊSGPSOZFMTFTCBSB UFYUSÊ
,POLSFUBÌUHÊSEFSTPNNJOTLBS$0GPUBWUSZDLFU
7JGÚSFTMÌSBUUNBOBOWÊOEFSNBUFSJBMPDISFTVSTFSTPNTÊUUFSFUUTÌMJUFU$0GPUBWUSZDL
TPNNÚKMJHU.ÌMFUÊSBUUTLBQBFUUQSPKFLUTPNÊSJCBMBOTNFEOBUVSFO
Det gör vi genom att bl.a:
t
#FHSÊOTBCZHHOBEFOTGPUBGUSZLoCÌEFJMBOETLBQFUPDINFEIÊOTZOUJMM$0
t
-ZGUBVQQCZHHOBEFOPDITUJHBSOBÚWFSUFSÊOHQÌQVOLUFMMFSTLSVWGVOEBNFOU JTUÊMMFU
för att gjuta linjefundament och terrängdäck. Härmed begränsas bebyggelsens
JOWFSLBOQÌWÊYUPDIEKVSMJWFUNFTUNÚKMJHU
t
%FUUBJOOFCÊSEFTTVUPN BUUCFCZHHFMTFOTBWUSZDLJMBOETLBQFUÊSASFWFSTJCFMUIVTFU
kan avlägsnas utan att lämna spår i landskapet
t
6UCSFEEBOWÊOEOJOHBWUSÊJCZHHOBEFO WJMLFUÊSQPTJUJWUJFOMJWTDZLMVTBOBMZT<-$"
analys].

5SÊÊSFOGÚSOZCBSSFTVSTPDITVCTUJUVUJFSFSEFTTVUPNBOWÊOEOJOHFOBWBOESBMÌOHU
NFS$0UVOHBCZHHOBETNBUFSJBM
t
6QDZDMJOHBWNBUFSJBM
t
6QQTBNMJOHBWSFHOWBUUFO

SITUATIONSPLAN_611&36%

UPPERUD GÄSTHAMN

EXTERIÖRPERSPEKTIV_/(
Lång levetid, robusthet och sunda material
Lång levetid = bra hållbarhet.
.FEVUHÌOHTQVOLUJFOJOUFHSFSBEMJWTUJETEFTJHOQSPDFTT VUOZUUKBTQSPKFLUFUTQPUFOUJBMGÚS
en sammenhållande arkitektonisk strategi mellan form, funktion, arkitektur och material.
Livstidsbetraktningar:
t
,POTUSVLUJWUTLZEEBWUSÊLPOTUSVLUJPOFSPDICFLMÊEOJOHBS
t
4UPSUBLGPUWFSBOEB
t
3FMBUJWUTUPSUBLMVUOJOH
t
'ÚSFOLMJOH BW LPOTUSVLUJPOFS PDI PQUJNFSJOH BW CZHHOBEFOT EFUBMKFSJOH  SPCVTUB
samlingar som är lätta att bygga. Därmed blir huset inte bara vackert men skador pga
av slarv begränsas också.
t
(FOPNUÊOLUBEFUBMKFS
t
3PCVTUBMÚTOJOHFSJGÚSIÌMMBOEFUJMMZUPSPDICFIBOEMJOHBWJOEWÊOEJHBWÊHHBS
t
5JMMHÊOHMJHIFUOÊSNBOTLBGÚSOZBUFLOJTLBJOTUBMMBUJPOFS
t
3FWFSTJCMFLPOTUSVLUJPOFS TPNHÚSEFUNÚKMJHUBUUVOEFSIÌMMB CZUBFMMFSÌUFSBOWÊOEB
material.

Hälsa och bra inomhusklimat
‘There is a special feel to living in a room of solid joined beams, a room not simply clad in wood but
made of wood through and through’
[Peter Zumpthor]
.PEFSOB IVT ÊS JOUF TPN GÚSS IÌSEBTU VUTBUUB GÚS GÚSSVUUOFMTF VUJGSÌO /ZB CZHHOBEFS
ruttnar inifrån pga. dålig ventilation.
7JGÚSFTMÌSEÊSGÚSBUUIVTFUCZHHTTPNFOUSÊLPOTUSVLUJPOTPNLBOBOEBT"OUJOHFOJGPSN
av massivträ-element eller som en skelettkonstruktion i trä.
%FUUB HÚST HFOPN BUU BOWÊOEB BMUFSOBUJW JTPMFSJOH  UFY QBQQFSTVMM FMMFS FO BOOBO
DFMMVMPTFCBTFSBE JTPMFSJOH 1BQQFSTVMMFO IBS TQFDJFMMB GVLUFHFOTLBQFS  TPN HÚS BUU NBO
kan ta bort fuktspärren i träkonstruktionen. För att säkerställa husets lufttäthet använder
NBOJTUÊMMFUFOGVLUCSPNToUFYJGPSNBWTLJWPS&SGBSFOIFUPDIUFTUFSGSÌOFYFNQFMCZHHFO
WJTBS BUU EFOOF LPOTUSVLUJPOTGPSN MFWFS VQQ UJMM LSBWFU UJMM MVGUUÊUIFU #MPXFS EPPS UFTU 
och samtidigt begränsas risken för byggskador i samband med tejpade samlingar osv.
,POTUSVLUJPOFOTEJòVTJPOTÚQQFOIFUCFUZEFSBUUSJTLFOGÚSNÚHFMNJOTLBTCFUZEFMJHU%WT
t
t

Materialval och miljöfokus
Husets materialval präglas av en opretentiös hållning och domineras av enkla och ärliga
NBUFSJBMTPNQBUJOFSBSWBDLFSUHFOPNCZHHOBEFOTIFMBMFWOBETUJE"MMBNBUFSJBMÊSTVOEB
och hållbara, både i produktionen, på byggplatsen samt i materialens levnadstid i huset
och senare när de ska återvinnas, så att byggnadens samlade miljöbelastning blir så liten
som möjligt.
Vi foreslår att man använder trä till invändiga ytor och tak. Golven utförs som massiva
GVSVHPMW  TPN CFIBOEMBT NFE TÌQB  5SÊ ÊS FUU IZHSPTLPQJTL NBUFSJBM %FU CFUZEFS BUU
USÊ BOQBTTBS TJH UJMM TJO PNHJWOJOH * QSBLUJLFO CFUZEFS EFU BUU USÊFMFNFOU VQQUBS PDI
avger fukt och värme till rummet och på så sätt upprätthåller en naturlig balansering av
inomhusklimatets tempratur och luftfuktighet. Generellt används byggmaterial som lever
upp till inomhusklimatkrav.
5JMMÊNQOJOHFO BW USÊ IBS CFUZEOJOH GPS WÌS GFOPNFOPMPHJTLB  VQQMFWFMTF BW CPTUBEFOT
inomhusklimat och komfort. Bostaden luktar nysågad och man upplever inga emissioner
från plaster och laminat

%JòVTJPOTÚQQOBPDIGVLUSFHVMFSBOEFLPOTUSVLUJPOFS
"MUFSOBUJWJTPMFSJOHDFMMVMPTBCBTFSBEJTPMFSJOH<QBQQFSTVMMJTPMFSJOH>
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