Ladan - nytt boende i ekobyn Utsikten
Ekobyn Utsikten
N

Sektion AA

Gården Lilla Krossekärr på nordöstra Orust
köptes 2001 av föreningen Utsikten. Man
har här sedan dess skapat en by baserat på
ett hållbart boende och livsstil.

N
Sektion
AA

Ladan

Den befintliga ladan har stor potential till att kunna renoveras och
byggas om till en ny sorts bostäder,
med gemenskap som grundpelare.
Detaljer så som de gamla dörrarna och takstommen hjälper till att
skapa den historiska känslan i byggnaden.
Boende i ekobyn Utsikten baseras på att
byn ska bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle.
En miljövänlig livsstil och en tanke om att
bevara det historiska arvet på platsen är
några av grundpelarna.
Den gamla Häradsvägen löper rakt genom
området och passerar den gamla gården,
dessa delar av platsen bör därför bevaras.

Gården Lilla Krossekärr
består av bostadshuset,
brygghuset och ladan.
Mellan dessa byggnader
skapas en gårdsplan, vanlig på många gårdar runtom i Sverige.
I Utsikten finns många miljövänliga byggmaterial representerade; trästomme med cellulosafiber-isolering, timmer och halmbalar är några av dem.
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Ladan - nytt boende i ekobyn Utsikten
Nytt sorts boende, tillgängligt för fler

Det nya boendet i ekobyn använder den gamla ladan tillsammans med en ny utbyggnad för att skapa ett nytt sorts
boende. Boendet baseras på gemenskap, där bostäderna delar på de mer publika rummen i ett vanligt hem, men har
egna separata mer enskilda rum. Därmed kan man få lugnet många söker ute på landet utan att förlora samhörigheten
från ett större samhälle. Hyresbostäder som dessa kan skapa möjligheten för fler att flytta ut på landet.

Privata
rum
Delade
rum
Fotokällor: se källhänvisning i häfte

Att bygga ut en gammal lada utan att ändra uttrycket i landskapet
2.

1.

3.

4.

+ Inspirerad av farföräldrars lada, Rökebo, Gästrikland
+ Smälter in i landskapet
- Norrläge för växthuset
- För mycket av den befintliga ladan rivs
Foto: Bibbi Carlberg

L-formen igen, och radhus på en gång.

5.

+ Befintliga ladan behålls helt och hållet

Utspritt som skapar rum mellan byggnaderna, men
dessa rum har ingen naturlig koppling till varandra.

6.

Skapar ett bra mellan-rum. Det ser ut som en
radhuslänga.

7.

Skapar ett bra mellan-rum, men återigen radhuskänsla.

8.

- För lite dagsljus på bottenvåning i gamla ladan
- För mycket förändring i landskapet

+ Nivåerna inne i befintliga ladan återfinns i byggnades yttre
- För lite dagsljus på bottenvåning i gamla ladan
- För mycket förändring i landskapet

Använder utrymmet som redan idag har en utbyggnad, men skapar tråkigt mellan-rum

Mindre Större

+ Nivåer behålls

Mellan-rummet börjar likna något, men lite för stor
förändring i landskapet

Samma bra mellan-rum. Mindre förändring i landskapet. Mittenbyggnaden är placerat norrut, inte
optimalt.

9.

- Fortfarande för stor förändring i landskapet
- Inget växthus

Samma bra mellan-rum, liten förändring i landskapet, alla byggnader har bra placering väderstrecksmässigt. Återigen en radhuskänsla.

9.

Större

+ Nivåerna behålls
- Fortfarande för stor förändring i landskapet
- Vissa bostäder saknar direkt förbindelse till
växthus/vinterträdgård
+ Alla bostäder har förbindelse till växthuset/
vinterträdgården
+ Inte för stor förändring i landskapet

N

Entré, tvättstuga

Detta fungerar, mellan-rummet definieras på ett bra sätt, tillbyggnaderna
liknar utbyggnaderna i Rökebo. Alla
bostäder har möjlighet till utsikt.

+ Bostäderna fungerar bra
+ Alla rum har förbindelse till växthuset/vinterträdgården
- Växthuset och vinterträdgården växer samman till ett
- Växthuset/vinterträdgården ser ut som ett fängelse utifrån
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Ladan - nytt boende i ekobyn Utsikten

Sektion B

Sektion C

Sektion D

Sektion F

Sektion A

Nya byggnaden tillsammans med det befintliga

N

Den gamla gårdsplanen mellan gårdens byggnader speglas av de nya
tillbyggnaderna till ladan. Denna speglade gårdsplan byggs in med
glas och trä för att skapa vinterträdgården till de boende i Ladan.
Åkrarna mellan byggnaden och vattnet behålls vilket skapar utsikt
från alla bostäder över sjön.
Sektion E

Övervåningar

Den gamla ladan har övervåning medan enbart den nordligaste av utbyggnaderna har
det, detta för att det nya inte ska ta över det
gamla för mycket.

Övervåning
Vy av byggnaden från vägen och sjön. Växthuset växer in mellan den gamla ladan och de nya utbyggnaderna
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Ladan - nytt boende i ekobyn Utsikten

Sektion B

Sektion A - Bostad 1

Sektion B - Bostad 2 & 3
Sektion C

Section D

Sektion F

Sektion A

Sektion C - Bostad 4

Sektion D - Bostad 5
Byggnadens rum

Sektion E - Vinterträdgården

Bostäderna är placerade runt vinterträdgården. Avskildheten i rummen
ökar ju längre bort från den gemensamma kärnan man kommer, i bostad 3, 4
& 5 sker detta på övervåningarna, i 1 &
2 bakom lägre väggar.
I den gamla ladan finns även ett samlingsrum för hela ekobyn, för möten
eller fester. Detta rum kan öppnas upp
till vinterträdgården vid behov.

Sektion E

N
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Sektion F

ARKITEKTURSKOLA

Bottenvåning
Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
Designstudio del B / Fördjupningsprojekt
Linnéa Carlberg

