MELLAN HIMMEL OCH VATTEN
- ett flexibelt boende i samklang med naturen

Hemmet idag måste kunna erbjuda ett flexibelt boende för
en modern och hållbar livsstil samtidigt som det harmonierar
med omgivningen. Detta ställer nya krav på material och
arkitektonisk utformning.
Dalslandsstugan har fallit ur tiden. Genom att förstå dess
ursprung och tillblivelse, återvänder förslaget till det basala
och tar sin utgångspunkt i dess föregångare - enkelstugan ett 1-plans hus med eldstaden som husets hjärta.
Den samtida Dalslandsstugan är en metod för att tillnärma
sig och bebo landskapet. För att komma närmare naturen
lägger sig förslaget liksom enkelstugan på 1-plan och låter,
med sin porositet, naturen flyta genom huset.
Huset fokuserar på social samvaro med familj och vänner
kring ett centralt rum, samtidigt som det uppmärksammar
enskilda behov för intimitet och ro. Cirkulationen i huset
sker på gränsen mellan inne och ute gör naturen ständigt
närvarande.
Rumskapande och bärande funktionskärnor blir ankarpunkter
för huset. Vardagliga intima aktiviteter som toalett, bad och
tvätt befinner sig innanför kärnan, medan det sociala livet
försiggår omkring och mellan dessa punkter.
Dalslandsstugan 2.0 använder sig av en distinkt arketypisk
husform. Vardagsaktiviteter strukturerade kring husets
kärna refererar till föregångaren. Med sadeltak och stående
träpanel i fasaden, lägger sig huset in i Dalslandsstugans
historiska kontinuitet.
Förslaget visar vad ett typhus kan vara - ett sätt att
bygga i harmoni med naturen, och en metod som blir
identitetsskapande för framtidens Dalslandsstuga.

HISTORISK TILLBAKABLICK
Ett förslag i tre variationer

FLEXIBILITET
Huset kan anpassas utifrån dess
omgivning.

Dalslandsstugan
Är en utveckling av enkelstugan i två
våningar med förstuga, två kammare,
kök och sal.

Enkelstugan
Är en 1-plans stuga med förstuga,
kammare, storstuga och en eldstad som
husets hjärta.
Entrén kan placeras så att
ankomsten till huset blir naturlig.
1. NYA ENKELSTUGAN - 98 m2
Med kärnan som husets hjärta är Nya
Enkelstugan en liten bostad med basala
funktioner.

2. MELLANSTUGAN - 118 m2
En utvidgad version av Nya Enkelstugan
med mera plats och möjlighet till större
variation.

Husets kärnor är bärande, vilket
gör fasaden fri, öppningar kan
placeras utifrån omgivningen.

3. DALSLANDSsTUGAN 2.0 - 141 m2
En ytterligare utvidgning av Mellanstugan
ökar flexibiliteten och rymligheten
ytterligare.

HEMMET - STRANDEN
Huset, som är i ett plan, lägger
sig in i topografin och har sin
egen privata sfär utan att göra
anspråk på stranden.
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DALSLANDSSTUGAN 2.0
Huset står på punktfundament för en minimalinverkan på
naturen, och byggt med naturliga material.
Taket är beklätt med zink, ett hållbart, lätt och underhållsfritt
material - som kan både reflektera himlen och förstärka
ljudet av regn. Taket blir en länk mellan elementen.
Husets kärnor och konstruktion är av korslimmat massivträ
- en modern timmervägg. Träet är ett levande och hållbart
material som ger ett behagligt inomhusklimat.
Fasaden är stående omålad träpanel, en referens från
Dalslandsstugan. Naturen återspeglas i den vertikala
träpanelen - som växer upp ur landskapet, åldras och
patineras över tid.
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BENGTSFORS
Kvarnviken 1:53

På åsens kam i sluttning ner mot sjön Lelång lägger sig
Dalslandsstugan 2.0 längsmed landskapet. Odlingsmarken
ramas in av skogsdungar av löv- och barrträd.

N

Ankomsten till huset ligger på nordsidan. Mot söder blickar
huset ned mot sjön. Det stora öppna landskapet flyter in i
huset och blir en del av innerummet - huset samspelar med
omgivningen utan att vara underordnad naturen.
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DALS-ED
Äng 10:1

En grupp med Nya Enkelstugan, Mellanstugan och
Dalslandsstugan 2.0 ligger på ett område högt beläget i en
sluttning ner mot sjön Lilla Le.

N

Husen följer topografin i landskapet. Det ger varje hus en
unik vy ut över sjön och direkt inblick från grannarna undviks
utan behov för definerade tomtgränser. I skogen mellan husen
uppstår ett gemensamt rum.
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VÄNERSBORG
Hopperud 1:12

Dalslandsstugan 2.0 ligger längs en mindre enskild väg i
ett plant öppet landskap. I den flacka omgivningen placeras
huset intill träden och mellan huset och dungen skapas en
intimare plats. Huset öppnar upp sig mot eftermiddagssolen
och sjön.
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MELLERUD
Upperud 1:12

Dalslandsstugan 2.0 ligger i lätt kuperad terräng som planar
ut närmare stranden vid sjön Spången.
Det låga huset lägger sig lågmält i topografin och har sin
egna privata sfär utan att göra anspråk på stranden.
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ÅRJÄNG

Silbodals-Näs 1:71
Nya Enkelstugan ligger på en höjd med utsikt i flera
väderstreck och vy över Västra Silen. Huset fångar in det
storslagna landskapet med sina öppningar, samtidigt som
det uppslukas av skogens fondvägg inpå tomten.
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