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Huset i landskapet
En kilformad, kompakt volym som höjer sig sakta ur marken. Materialen har 
samma karaktär som omgivnade landskap- grått trä och vegetationstak, likt 
trädstammar med sina kronor. 
Volymen är återhållen i höjd och bredd för att inte ta utsikt från befintliga hus i 
onödan. En långsmal form som kan“träs in” mellan stammarna på trädbevuxna 
platser minimerar behovet av trädfällning. Byggnaden vill inte stå i centrum 
utan låter naturlandskapet stå för värdskapet. 
Husen placeras så att så stor del av naturmarken hålls öppen för allmänheten.
I gränsen mellan hus och mark ligger i ett golv av vädergrått trä. Trädäcket kan 
användas för att binda samman olika nivåer på kuperade tomter. Golvet bildar 
också bas för en variation av uterum som följer solens skiftningar över dygnet. 

En enkel planform som tillåter orientering beroende på var man har väder-
strecken, vattenutsikten eller hur man närmar sig platsen. Planlösningen 
tillåter dessutom att storstugan spegelvänds vilket gör att entrén kan byta 
sida vid behov.
Vi kallar huset för “Vändbar” helt enkelt. 

Boendet- umgänget
Boendet centreras kring en traditionell“storstuga”där livet fortgår kring köket 
och eldstaden. I detta rum finns alltid en fin kontakt med naturen, man kan på 
nära håll följa årstidernas växlingar. Det är här familjen samlas och umgås. 
Om huset används som fritidsboende är det runt elden man sitter med sina vän-
ner medan huset sakta värms upp. 
Via skjutbara glaspartier kliver man ut i nästa lager, en glasad “punschveran-
da”/ orangeri. Här sitter man skyddad under tidig vår, sen höst eller kyliga 
sommarkvällar. Under den varma delen av sommaren skjuts glasen åt sidan, 
taket erbjuder skugga, kontakten med naturen utanför blir direkt. 
Bakom storstugan hittar man en mer privat del med sovrum och andra servande 
utrymmen. Här finns ochså en “retreat” för den som önskar dra sig tillbaka för 
lite mer stillsamt umgänge. Ett allrum fungerar som ett alternativt, samlande 
rum, samtidigt som det pågår full aktivitet i storstugan. 

Utelivet- (som det kan fungera)
Utanför huset löper trädäcket längs fasaderna. På detta rör man sig in och ut 
ur huset, eller mellan de olika uterummen. I anslutning till köksutgången ligger 
ett trädgårdsland som kantas av ett par fruktträd. Förkultiveringen görs under 
vintern i köksfönsterna, framåt våren flyttas de ut  till “orangeriet” innan väx-
terna till sist planteras i trädgårdslandet. Mikroklimatet skapas med buskar som 
planteras runtomkring, dessa kan med fördel vara fruktbärande- t.ex. hallon, 
krusbär eller svarta vinbär.
Utanför sovrummen kan man sätta ut en stol på morgonen eller gå ut för att 
vädra sängkläderna. 
Frukosten äts någonstans på trädäcket där den tidiga morgonsolen faller in.
Grillningen på kvällen flyttas vidare till västerläget, det går alltid att finna 
attraktiva sollägen längs fasaderna. 

Standardplan

Standardplan med spegel-
vänd storstuga

Spegelvänd plan

Spegelvänd plan med 
spegelvänd storstuga
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Enskild tomt ca 1000 kvm

Angöringar som samfällighet

Adminstrativ gräns för samfällighet

Adminstrativ gräns för egen tomt

Koloniområdet “De runde haver” i Naerum

Äng - Dal-Eds Kommun
Situa  onsplan, skala 1:400

Princip fas  ghetsindelning
Äng- Dal-Eds Kommun, skala 1:800

Staket typ gärdsgård är ett alternativ som 
kan passa i skogsmiljöer

Gångvägar-stigar över naturområden 
ger kontakt med strandmarken. 
Dessa får lov att uppstå även på 
samfällighetens mark.

Mot gaturummet används växtmaterial för att 
defi niera tomtgränser. 

Bild från De runde haver i Naerum.

Fotopunkt
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Princip tomtindelningar
En primär frågeställning vid etablering i strandnära lägen är hur man tillgodoser den 
allmänna tillgängligheten till naturområdet, samtidigt som de boende i husen känner sig 
bekväma i sin privata sfär.

Vi tror det är nödvändigt att erbjuda allmänheten möjligheten att  kunna“filtrera” genom 
bebyggelsen med bibehållen känsla av att befinna sig i naturmiljön. 

CT Sörensen hittade en enkel princip föratt hantera detta i koloniområdet “De runde ha-
ver” i danska Naerum. Vi tänker oss att det är möjligt att göra något liknande när man 
skapar gruppbebyggelse. 

Genom att bilda en samfällighet som innefattar ett större markområde kan de boende dela 
på skötseln av de gemensamma ytorna- parkmark och angöringsfunktioner. Friytorna kan 
nyttjas av alla för t.ex lek, spel och promenader etc.
Inom samfälligheten disponerar varje enskilt hus en tomtyta på förslagsvis 
900-1000 kvm. I tomtgränsen är det möjligt att avgränsa med växtmaterial eller något 
enkelt staket, t.ex. en traditionell gärdsgård. Val av material anpassas med hänsyn till på 
platsen förekommande vegetation. Geometrin kan utformas på olika sätt, men generellt 
tänker vi oss oregelbundna former som upplevs “undfallande” när man rör sig genom 
området. 
En mer traditionell, rektangulär tomtgeometri kan upplevas som statisk i förhållande till
landskapsbilden. Det ska kännas lätt för boende i närområdet att röra sig genom  
“parken”  för att nå de allmänna strandmarkerna.



Kvarnviken-  Bengtsfors Kommun
Situationsplan, skala 1:400

Upperud 9- Melleruds Kommun
Situationsplan, skala 1:400

Fotopunkt

Fotopunkt
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Silbodals Näs- Årjängs Kommun
Situa  onsplan, skala 1:400

Hopperud- Vänersborgs Kommun
Situa  onsplan, skala 1:400

Fotopunkt
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När husen inte byggs som gruppbebyggelse utan ensam-
stående kan man med fördel få mer generösa 
tomtstolekar. Om den tänkta tomten ligger i skogs-
beväxta lägen är det positivt om det går att hitta 
optimala lägen för att kunna behålla befintliga träd. Lite 
större tomter underlättar en friare placering. 
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Plan 
Skala 1:100

Sek  on A-A 
Skala 1:100

Fasad kökssida
Skala 1:100

Fasad entrésida 
Skala 1:100 Gavelfasad förrådssida

Skala 1:100

Gavelfasad punschveranda
Skala 1:100

Plandisposition
Huset är medvetet ritat kompakt och yteffektivt med en BOA (boyta) på ca 115 
kvm + förråd/ teknikdel.
Grundtanken är att det ska användas som ett väl fungerade, permanent 
boende för en familj. Men storleken ska också kännas lagom för ett bekvämt 
fritidsboende. 
En reducerad yta minskar uppvärmningbehovet och håller produktionskost-
naden på en rimlig nivå. 

Boendet kretsar kring en centralt placerad “storstuga” som är öppen mot tre 
vädersträck. På så sätt kan man vända huset i olika riktningar så att en bra 
kontakt med vatten, och attraktiva sollägen alltid finns närvarande. 
Inomhusytan kompletteras utvändigt med kvalitativa och flexibla rumsbildnin-
gar, bl.a“punschveranda” och en variation av anslutande trädgårdsrum. 
Trädgårdsrummen kan nås från ett flertal ställen i huset vilket ger en transpa-
rens som balanserar den komprimerade boytan.    

Byggteknik
Golv, väggar och tak, byggs med trästomme. 
Bredden på huset (max invändigt mått 6 m) möjliggör använd-
ing av relativt okomplicerad, traditionell lättbyggnadsteknik. 

Huset är primärt tänkt att grundläggas på plint. Det ger 
liten inverkan på marken, samtidigt är det möjligt att ta upp 
nivåskillnader på tomter som är sluttande. Valet av grundläg-
gning har även med havsvattennivån att göra, det går att ly-
fta huset från marken för att hindra vatteninträngning vid ev. 
översvämningar. Trädäcket används i dessa fall för att lösa 
tillgängligheten. 
   

A A
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Sek  on B-B
Skala 1:100

Material
Fasaderna får stående träpanel som behandlas för att åldras med en väder-
grå kulör. Fönsterpartierna i trä laseras i svart kulör. Takytorna beläggs med 
vegetationstak av typ sedumtak. Alla plåtdetaljer får svart kulör. 

Interiört används en begränsad palett av naturliga material. Ljust målade 
väggar och golvytor av vitlaserad gran. Storstugans tak kläs med vitlaserade 
träribbor för att skapa en känsla av “stugmiljö”. I detta undertak göms alla 
installationer. Samma ribbor används runt köksinredning och skjutdörrsvägg 
som avgränsar sovdelen från storstugan. Dörrar, dörrfoder och lister får vit-
laserat träfanér som ansluter till träribborna. 

Hållbarhetstänk
Huset är ritat kompakt som en samlad volym, ett sätt att hålla nere såväl ma-
terialåtgången som uppvärmningsbehovet. Materialet är till största delen trä 
vilket är ett hållbart material ur perspektivet livscykelanalys. 
Utanför storstugan (där glasöppningarna är stora) finns den inglasade ve-
randan som reducerar värmeförlusten vintertid. Sommartid när glasen öpp-
nas upp och solen står högt fungerar verandans tak avskuggande och hindrar 
övertemperaturer i rummet.  
Ytterväggar,bjälklag och tak isoleras för låga u-värden. Fönster och dörrpar-
tier likaså. 
Uppvärmning föreslås ske med vattenburet system och värmepump som om 
möjligt kan anslutas till en bergvärmeinstallation. Där det finns tillgång till 
fjärrvärme är det ett miljövänligt alternativ. Eldstaden är tung för effektiv 
värmelagring. Ventiler mellan rummen kan utnyttjas för att få varm luft att 
cirkulera när eldstaden används.
Huset ventileras med ett balanserat FTX-system med värmeåtervinning på 
frånluften

Interiör- “Storstugan” 
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