ROTAD I EKOBYN
HÅLLBARA LÄGENHETER I UTSIKTEN
Mot Uddevalla

Henån

Ekobyn Utsikten

Vy från den stora vägen upp mot ekobyn.

Varför bygga lägenheter i ekobyn?

Idag består ekobyn endast av villor, de flesta av dem är byggda av de boende i
Utsikten. Vi tror på att den homogena typografin leder till att likasinnade människor
söker sig till ekobyn. Genom att bredda utbudet och introducera hyreslägenheter i
området hoppas vi på att kunna bidra till att skapa en större mångfald, där människor
med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas.

Ingång till lägenhetshuset med växthusets kortsida i bakgrunden.

SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000

Läs mer i häftet på sida 9.
Mot Göteborg

Orust - en ö som vill öka antalet åretruntboende

Orust är en ö och en kommun som ligger 60 kilometer norr invånare trefaldigt! Största tätorten är Henån med runt
om Göteborg och 30 kilometer sydväst om Uddevalla. 2000 invånare (Orust kommun).
Det finns broförbindelser både mot norr och söder och
två färjelinjer till fastlandet.
Vi har valt att fokusera på åtta av de lokala utvecklingsmål
och tre olika designstrategier för Orust som tagits fram
Orust är en typisk landsbygdskommun där runt 60% av gemensamt i designstudion. Dessa följer i rutan nedan.
invånarna bor på landet. Havet är alltid nära och ön är
en populär turistort. Under sommaren ökar öns 15000 Läs mer i häftet på sidorna 4-7.

G

G

G

F
G

K

G

ST

G

G G

TM TM TT

TS

G

G
K/F

ST

G
ST

ST
K
F
G
G
G

K
F
ST

Lokala utvecklingsmål
Orust är en intressant och aktiv plats att leva på för människor i alla skeden av livet.
All nybyggation är klimatsäker samt uppförd och underhållen med material baserade på lokala resurser och återbruk.
Alla kan hitta en lämplig plats för permanentboende på hela Orust oavsett ekonomiska förutsättningar.
Invånarna på Orust har en hållbar livsstil och är medvetna och väl informerade om miljö, hållbar utveckling och lokala frågor.
Orust samlar upp och återanvänder sitt vatten och brist på färskvatten under sommarperioden är inget problem.
Orust är självförsörjande på och använder enbart förnyelsebar energi.
Den mat som konsumeras på Orust är så långt som det är möjligt lokalt och ekologiskt producerad.
Ekoturism och en utvecklad ekobyrörelse gör Orust till en förebild inom hållbarhet.

Strategier
Öka andelen permanenta invånare i relation till tillfälligt boende genom att bygga fler hyresrätter.
Skifta fokus från större samhällen som Henån och planera för alla områden i Orust.
Bryta den urbana normen och istället planera Orust från ett lantligt perspektiv,
anpassat till det lokala läget genom att utforma mötesplatser för entreprenörer och studenter.

Ekobyn Utsikten - en by med hållbarhet i åtanke

En ekoby är ett samhälle som är byggt med social, genomföra projektet: Lilla Krossekärr på Orust.
kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i åtanke Fornlämningar funna på platsen vittnar om att Lilla
och bidrar till en hållbar livsstil.
Krossekärr varit bebott i tusentals år. Förutsättningarna
på platsen är gynnsamma i forma av bördig jord,
Idén om ekobyn Utsikten har sitt ursprung i en diskussion södersluttningar, sjön och det närliggande havet, och det
kring öppningen av en handelsträdgård som startades är därför lätt att förstå varför platsen varit bebodd under
av en grupp trädgårdsintresserade göteborgare år 1998. så lång tid (Utsikten).
Idén om en handelsträdgård utvecklades till idén om
ekobyn, och år 2001 hittade man den perfekta platsen att Läs mer i häftet på sida 8.
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Foton från ekobyn Utsikten.
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HÅLLBARA LÄGENHETER I UTSIKTEN
Utsikten

De nya lägenheterna har utsikt mot sjön.
Samtidigt utformas de på ett sätt som bevarar
utsikten för de som redan bor i byn.

Flytt inom ekobyn

Lägenheterna öppnar upp möjligheter att
flytta inom, men även till ekobyn.

En central plats i byn

På plats i ekobyn Utsikten upplevde vi en uppdelning av byn. Genom att placera
den nya bebyggelsen mellan dessa delar knyts byn ihop och den gamla landsvägen,
häradsvägen, aktiveras när de boende rör sig för att komma till det gemensamma
växthuset, ekobyns nya mittpunkt.

Lokal livsstil

Lägenheterna och växthuset främjar en lokal
livsstil.

Koppla ihop ekobyn

Byggnaderna knyter samman olika delar av
ekobyn.

Lokal livsstil för olika livssituationer

Bevara gårdsplanen

Den gamla gårdsplanen bevaras vid ny
bebyggelse.

Medvetna materialval

Materialen är lokala, förnybara och/eller
återvinningsbara.

Omslutande lägenheter

Läs mer i häftet på sida 14.

Rumslig kontrast

Det finns en rumslig kontrast mellan privata
och offentliga ytor.

Lägenheterna
upplevs
som
omslutande och intima med varma
och tunga material. De tjocka
väggarna möjliggör djupa nischer
som ramar in utsikten. Största
delen av fönstren vetter mot sjön
i söder.
Läs mer i häftet på sida 17.

Lägenheterna och det gemensamma växthuset bidrar till att främja en lokal livsstil. De boende
behöver inte lämna byn för att skaffa mat, jobba och träffa vänner utan allt går att göra på
plats. Lägenheterna är anpassade för flera olika livssituationer.

Luftigt växthus

I kontrast till lägenheterna upplevs
växthuset som ljust och luftigt med
högt i tak och stora ljusinsläpp.
Det upplevs öppet med mycket
utsikt och öppnar upp för möten
med grannar. Närheten till naturen
förstärks av alla gröna växter.

Läs mer i häftet på sida 15.

Fasader av vit puts, trä och glas

Läs mer i häftet på sida 18.

Utsikt mot sjön

I ekobyn spelar utsikten en stor roll. De nya lägenheterna har därför utsikt mot sjön
och när möjligt också utsikt i andra riktningar. För att inte skymma andras utsikt hålls
höjden nere till två plan.
Läs mer i häftet på sida 16.

Nya byggnader i ekobyn ska harmonisera med
de redan existerande husen. Färgskalan varierar
från falurött, järnvitriolgrå, varmt vitt till svart.
Det gemensamma draget är att färgerna är dova.
De nya byggnaderna byggs med en varm vit
lerputs som kombineras med detaljer i trä och
glas.
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Material som förnyas eller återvinns

Materialen som används är
halmbalar, trä, lera och glas. Dessa
material är lokala, förnybara och/
eller återvinningsbara.
Läs mer i häftet på sida 19.
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ENTRÉPLAN SKALA 1:100

HÅLLBARA LÄGENHETER I UTSIKTEN
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Läs mer i häftet på sida 25.
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Gemensamhetsyta

Siktlinjer

Siktlinjer som sträcker sig genom flera rum gör att lägenheten
upplevs större och ger stora kvalitéer.
G

G

G

G

G

G

F
G G G

ST K

F
G ST

ST

K/F

ST

K/F

G G G

ST K

G ST

G

G

Flexibla lägenheter
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För stora middagar eller event kan
gemensamhetsytsan i växthuset
möbleras med två långbord,
och rymma hela ekobyn om det
önskas.
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Även möjligheten att röra sig runt i lägenheten ökar intrycket
av rymd och ger valmöjlighet att röra sig på olika sätt.

Flexibel gemensamhetsyta

Lägenheterna delas upp i mer och mindre privata zoner, för att
människor som vistas där ska kunna använda den samtidigt
på olika sätt, utan att störa varandra.

När lägenheten används som
en delad lägenhet skapar
klädkamrarna en distans mellan
sovrummen. Möjligheten att
stänga till mellan olika rum
minskar dessutom risken för
att de boende störs av varandra.

En barnfamilj som bor i
lägenheten väljer kanske att
ta ner några av väggarna i
kök och vardagsrum för att
skapa en öppen planlösning
där föräldrarna har bättre koll
på barnen.
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Ett äldre par som flyttar in
i lägenheten och önskar en
separat matsal eller bibliotek
kan skapa detta genom att
utnyttja det ena sovrummet
och klädkamrarna.

Sommartid kanske uteplatsen
används för middagsdukning. De
stora ytorna i växthuset kan då
användas för mingel, med några
mindre bord för de som önskar att
sitta ned.
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Vy mot växthuset från en balkong på andra våningen i lägenhetshuset.

FASAD MOT SYD - SKALA 1:200

Interiörvy från en av lägenheterna på bottenplan, mot sjön.

Interiörvy över gemensanhetsytan i växthuset.

FASAD MOT ÖST - SKALA 1:200

FASAD MOT ÖST - SKALA 1:200

FASAD MOT NORR - SKALA 1:200

V1

FASAD MOT NORR - SKALA1:200

SEKTION A-A - SKALA 1:200

FASAD MOT VÄST - SKALA 1:200
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FASAD MOT SYD - SKALA 1:200

Högproduktiv odling 100m2

PLAN 2 - SKALA 1:200

SEKTION B-B - SKALA 1:200

SEKTION GENOM SLUTTNINGEN - SKALA 1:800
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