
BLÅ ÖGONTRÖST

Blå ögontröst, bygdemål för Dalslands 
landskapsblomma, mer känd som Förgätmigej, 
har fått låna sitt vackra namn till denna samtida 
tanke om en levande landsbyggd för både 
människa, flora och fauna. Blå ögontröst, en 
poetisk påminnelse om det vilsamma i kulören, 
det vackra och det trygga. Förgätmigej, en 
direkt uppmaning om att inte glömma. Att inte 
glömma landsbygden, inte glömma vår natur, 
och inte glömma det ibland rofyllda, ibland 
dramatiska, landskap som sjöar och hav 
erbjuder oss, och hur människan i alla tider levt 
nära vatten och varit helt beronde av dess 
innehåll och kraft.

Blå ögontröst, i dess blåskimmrande toner, vill 
närma sig vattnet snarare än skogen och fälten, 
och husens blåslammade träfasader kommer ge 
landskapet en ny typ av landmärke. Husen står 
upphöjda på pålar som ett traditionellt härbre 
för att undvika stora markingrepp, för att 
skydda vid höga vattenstånd, och för att djur 
och växter i mesta möjliga mån ska få en 
obruten vattenlinje.  Att placera huset på en 
träbrygga på pålar ger också möjlighet till en 
generell grund för en sammanhållen 
hustypologi, samtidigt som huset och bryggan 
är fritt att placera på en stor variation av 
tomtmark med helt skilda förutsättningar.

I huset blandas traditionell timringsteknik med 
det samtida materialet limträ. På övre planet 
hålls fasaden samman för att skapa en privat 
sfär, medans entréplanet får en flexibel fasad 
som erbjuder  full transparens, men också 
möjlighet att filtrera och dirigera ljuset genom 
de fiskbensmönstrade fönsterluckorna.
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GEMENSKAP

Sociala ytor och funktioner 

rymms på husets entréplan 

och är tillgängliga för alla. 

Öppna ytor som kök och 

sällskapsrum kompletteras 

med slutna sociala utrymmen 

som bastu och ett generöst 

badrum. 

PÅLVERK

Husets pelargrund och platå 

är vad som ger typologin dess 

största möjlighet till variation 

och anpassning till tomtmark. 

Baserat på gamla principer om 

skydd mot fukt och skadedjur, 

fungerar systemet även 

omvänt, där marken, växterna 

och djuren skyddas mot 

människan och dess påverkan 

på mark. 

TAK

Sadeltaket täcks av 

sinuskorrugerad 

aluminiumplåt och vilar lätt på 

stommen. Plåten efterliknar 

vattenytans rörelse och 

reflektion, och erbjuder ett 

åldersbeständigt skydd för hus 

och dess innandöme.

PRIVAT SFÄR

På ovanvåningen ryms privata 

utrymmen som sovrum och 

arbetsstation, och möjlighet 

till krypin för övernattande 

gäster. Stommen är stadig, 

trygg och omslutande, för att 

erbjuda mesta möjliga skydd 

om natten.

RASTER

De fiskbensmönstrade 

fönsterluckorna i trä ger 

möjlighet till stor variation i 

ljusinsläpp och reglering 

mellan insyn och utblick. 

De erbjuder skydd vid storm, 

trygghet vid mörker och 

skugga när solen är som 

starkast.

MATERIALITET

1.  Korrugerad Aluzink 

2. Fönsterluckor

3. Limträplank

4.  Takluckor

5. Fisknät till räcken

6. Järnvitriolbehandlat terassplank

7.  NCS-färg S 6020-B

8. NCS-färg S 4020-B

INFOGRAFIK

Olika disponeringar beroende 

av solen och vattnets läge.
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FÖRKLARINGAR

1. TVÄTTRUM

2. BADRUM

3. BASTU

4. KÖK

5. HALL

6. SÄLLSKAPSRUM

7. SOVRUM

8. BADRUM

9. SOVALKOV

10. ARBETSRUM

ELEVATIONER 1:100

TVÄRSEKTION 1:100

NEDRE PLAN 1:100

LÄNGDSEKTION 1:200
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SITUATIONSPLANER

Husets typologi och flexibla utformning erbjuder rikligt med variationsmöjligheter i riktning, 

vridning och förskjutning på mark, och med möjlighet till gavelplacering mot vatten så kan 

fler hus anläggas på smalare tomter.
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