LJUSBLICK
Som prinsessan Tuvstarr vid vattenbrynet.
“Bland storslagna granar, mossbeklädda
stenbumlingar, hiskeliga rotvältor,
mäktiga åsryggar, böljande fält och vackra
stjärnhimlar.”

FÖRANKRAD I
LANDSKAPET

Huset är sprunget ur landskapet.
Utsikten är hela tiden närvarande och
alla rum har kontakt med vatten.
Naturen släpps inpå tröskeln, man lever
ett med naturen. Husets omgivande tomt
utgörs av naturmark som släpps ända
fram till huset, snarare än att förvanskas
med ”perfekta” gräsmattor. Närheten till
naturen ska vara rättesnöret.
Huset kopplas till trakten med ett lokalt
materialbruk. Huset är helt i trä som

samspelar med omgivningen, ett material
som har använts i bygden i alla tider och
åldras vackert över tid.
Det är viktigt att huset har ett
hänsynsfullt förhållningssätt mot
strandlägen. Huset har en låg siluett, och
en uteplats inom husets volym som inte
gör ett stort anspråk på strandläget.

FLEXIBEL & NYTÄNKANDE
Typhuset tar sin utgångspunkt i den
moderna familjens livsbehov, dvs
behoven kommer att kunna se ut på

en mängd olika sätt. För att möta
de varierade behoven föreslår vi att
typhuset baseras på tre huvudsakliga
rumsmoduler som kan sättas samman
på olika sätt och till olika storlekar.
Generella rum som kan delas av
hjälper också till att skapa en flexibel
helhetslösning.
En enplanslösning ger god tillgänglighet
och är lika attraktivt för gammal som
ung. Man kan också tydligt se hur
möjlighet finns att skapa en avskiljbar del
för tonårsrum, arbete hemifrån eller för
uthyrning.

HÅLLBAR

Huset utförs i traditionella förnyelsebara
material från trakten, som gran och
furu. Närproducerat, med korta
transporter. Vi ser gärna att huset utförs
i passivhusstandard för att ge en så låg
energiåtgång som möjligt.

UTMANANDE &
HÄNSYNSFULL

Uppgiften är i sig en utmaning av
strandskyddet. Vårt förhållningssätt är

att å ena sidan dra nytta av kvalitéerna
av närheten till strand/vatten, och å
andra sidan skapa en hustyp som inte
gör för stora anspråk på sin omgivning.
Utblickar maximeras för den boende,
samtidigt som typhusets indragna
uteplats ger avskildhet. Allmän mark kan
finnas i nära anslutning till huset, och
förbipasserande behöver inte känna sig
som inkräktare.
Husets låga siluett gör att
omkringliggande miljö bibehåller sin
kontakt med vatten.

IDENTITETSSKAPANDE
TYPHUS

För att göra typhuset attraktivt i
potentiella nybyggares ögon tror vi att
husets identitet behöver kopplas starkt
till den vackra naturen och landskapet.
Bosätter man sig i dessa naturnära
områden vill man inte att bebyggelsen
utformas som i staden eller förorten, utan
man vill kunna känna naturens närvaro.
Huset gestaltas och placeras i naturen,
på naturens villkor. Angöringsvägar
utförs med största hänsyn till befintlig

naturmiljö. Huset vidgar sig mot utsikten
i både plan och sektion, vilket ger
interiören en tydlig riktning och fokus på
utsikten.
I äldre tider har man i Dalsland byggt på
ett sammanläggande sätt, med uppradade
rum i längor. Boningshuset innehöll
både stugrum, kamrar och bodar. Det var
vanligt att stugrummet gick genom hela
husets bredd, man brukar tala om hus på
enkel bredd. I mindre gårdar förekom det
också att fähuset byggdes samman med
boningsdelen under ett gemensamt tak.

LJUSBLICK

Kanske för att dela värme med fähuset
och få bättre uppsikt över gården.
I likhet med äldre tiders tradition har
vi valt att jobba med en långsmal länga.
Vinsten med detta upplägg är att alla
rum får utblick mot utsiktsläget, och
man skapar vackra sekvenser mellan
rummen. Man rör sig längs fasad genom
stora och små rum, som skapar en rik
variation av rumsligheter och utblickar.
Ljuset släpar in längs väggar och takytor.
Huset inrymmer plats för både större
sällskap och för de tillfällen man vill dra
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sig undan och sitta för sig själv en stund.
Längan är enkel och utbyggbar. Växer
familjen kan ytterligare boningsrum
läggas till.
På samma sätt som Dalslandsstugan
en gång utgick från de förutsättningar
som rådde på sin tid, där längden
på en timmerstock påverkade husets
utformning, utgår vi från vår tids
möjligheter till ett industrialiserat
träelementbyggeri. Vår föreslagna
utformning kan med fördel byggas i
massivträelement.

MATERIALITET

Interiören präglas av massivträets
robusta yta och fasader av yxade
panelbrädor i rejäla dimensioner.
Golvet invändigt och fasadens- respektive
faltakets bräddimensioner förhåller sig
till modulens kilformade utbredning.
Det gör att fasaderna får en variation
av breda och smala brädor. Golvets
kilformade tiljor förstärker riktningen
mot utblicken. Angöringsvägar utförs
grusade och i den mån man behöver
tillgängliggöra ytor runt huset föreslås

markbehandling av skiffersten, som förr
förekom som bl.a. takbeklädnad.

PRODUKTIONSKOSTNAD

Utförandet av huset är flexibelt, och
lämpar sig mycket väl för ett uppförande
i olika storlekar, XS, S, M, L, XL. Man
kan enkelt möta olika plånböcker. Det är
också lätt att se möjlighet till en etappvis
utbyggnad och förändring, med etappvisa
utlägg allteftersom levnadsbehoven
ändras. Man kan tex tänka sig en
situation där man börjar med att bygga

sig en fritidsstuga, (XS/S/M,) som över
tid kan byggas ut till åretruntboende, (L/
XL). Modulerna kan också fungera för
andra ändamål. Kanske vill man bygga
ett garage, eller skaffa sig en ateljé i ett
naturskönt läge.
Husets uppbyggnad är enkel och har
korta spännvidder. Det finns stora
möjligheter till upprepningseffekter och
hög prefabriceringsgrad.
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MELLERUD

TÄNKT UTFÖRANDE AV XTRA LARGE

På denna tomt framkommer tanken med
husets låga siluett tydligt. Från kringliggande
miljö bibehålls fortsatt kontakt med vattnet.

AVSKILD UTEPLATS

ELDSTADEN I CENTRUM

WC/FRD

ANGÖRING MED UTBLICK

XTRA SMALL - 1 MODUL / 37M²

GENOMSIKT / AXIALITET

SMALL - 2 MODULER / 49M²

MAXIMERADE UTBLICKAR

MEDIUM - 3 MODULER / 75M²

+
SOV

LARGE - 5 MODULER / 114M²

XTRA LARGE - 7 MODULER / 134M²

+
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BENGTSFORS

DALS-ED

På den, i tätort, skogsbevuxna naturtomten
i Dals-Ed förstärker husets gestaltning
tomtens karraktär. Tomtens trädstammar
speglas i den vertikalt uppdelade fasaden,
där ljuset silas in genom både hus och
skogsdungar.

Nybyggnation i anslutning till öppet
landskap, Här trängs man inte med
grannarna utan kvalitéerna är de öppna
vidderna och på avstånd visuell kontakt
med annan bebyggelse.. Huset kan lätt
integreras i ett böljande öppet landskap,
och placeras här med stöd i skogskanten.
I denna placering svarar den integrerade
uteplatsen mot äldre tiders gårdstun.

Nybyggnation i anknytning till befintlig
strandnära bebyggelse. Även i en lite mer
tätbebyggd omgivning bibehåller man
den intima “skogsgläntan” genom den
integrerade uteplatsen.
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VÄNERSBORG

ÅRJÄNG

Etablering i nybyggaranda.
Nybyggnation vid närliggande befintlig
permanent- och fritidsbebyggelse i ett
sammanhang med kort avstånd till
centralort.
Huset gör sig väl som solitär eller i grupp,
här placerat på en höjd med utblick
över, det för uppgiften karraktäriska
landskapet, med sjöar och blånande
skogar.

Husets finstilta gestaltning gör det lätt att
kombinera med övrig bebyggelse, med
karraktär av året runtbostäder och/eller
fritidsbebyggelse.
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