
plandia

Skogen blir aldrig färdig. Det uppstår ny 
växtlighet medan annan försvinner. Det 
som en del av året klär trädens kronor 
ligger en annan årstid på marken. Det som 
en dag är någons sovplats kan en annan 
dag tillhöra någon annan. 
Vi ställde oss frågan hur man bygger i 
något som är under ständig förändring 
och vi vill med vårt tillägg undersöka hur 
en byggnadskropp kan möta denna förän-
derlighet. 

Med inspiration från traditionella tim-
merhus skapar vi en konstruktion som 
möjliggör anpassning till skogens förutsät-
tningar.  
 

Formen anpassas utefter trädstammarnas 
placering, klimatskalet graderas i transpar-
ens för att släppa in det yttre rummet och 
materialvalen görs for att skapa varierade 
rumsliga upplevelser i stark relation till 
naturen utanför. 

Vår interiöra rumslighet blir en trygg, 
fysisk avgränsning och skapar möjlighet 
att stanna till. Samtidigt som den genom 
sin konstruktion förändrar karaktär med 
skogen utanför. Man kan beskriva det som 
att stänga in sig i naturen snarare än att 
stänga ute den. 

Taket hämtar inspiration hos en flyg-
plansvinge och fälls in i väggarna 
interiört för att inte synas från utsidan. 
Ett genomskinligt men inte genomsyn-
ligt material täcker vingstrukturen för att 
släppa igenom ljuset utanför och kon-
struktionen förstärker vid tillfälle ljudet 
av regn på samma sätt som en trumma 
förstärker ett trumslag.

Konstruktionens uppbyggnad möjlig-
gör stor variation för att kunna anpassa 
formen efter befintliga träd på platsen. 
Diagrammet nedan illustrerar en antar 
exempel på hur det skulle kunna se ut. 
Genom detta kan byggnaden placeras 
utan att störa det som redan finns på plats. 
Byggnaden lyfts dessutom från marken 
för att ytterligare skydda befintlig natur.

Tall på tall. Ingenting överblickbart, den ena rymden som gömmer sig bakom den andra.  En struktur som 
skapar rum efter rum men som i sin likformighet gör det omöjligt att definiera dem. 
Jag är utsatt och omsluten av en skog som kväver sig själv. Börjar det regna blir jag blöt, går solen ner blir 
jag blind.

Jag går in i något nytt men kliver inte ut från något gammalt. Något avgränsar mig fysiskt men jag är fort-
farande en del av det stora sammanhang jag precis befann mig i. Jag känner en vindpust mot huden och rör 
mig längre in i strukturen. Det är stilla och jag lägger mig på golvet. Här inne är skogen underligt levande.  
Och jag med den

Trästockarna träs på stålpelarna och ligger 
på plats av sin egenvikt. För att möta den 
rörelse som sker i trä vid fuktansamling 
placeras en spiralfjäder i stålpelarens topp.

Genom att montera byggnadselement-
en på detta sätt kan konstruktionen ske 
utan användning av lim eller spik. 
Detta illustreras även i modellen. På så 
sätt kan byggnaden plockas isär och 
delarna återanvändas.

En stålram byggs upp som grund för 
konstruktionen.  

De uppsågade bitarna kapas till önskade 
längder och hål borras för att kunna fästa 
dem.  

Massivt trä sågas till två dimensioner som 
senare kommer användas till konstruktionen. 
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För att närmre undersöka 
konstruktionens kvaliteter 
byggde vi en fysisk modell i 
skala 1:10. En sprängaxonome-
tri illustrerar vårt förslag på hur 
det skulle kunna gestaltas. 
Trots sin lilla skala erbjuder 
byggnaden rum av olika 
karaktär. Mer öppna 
rumsligheter där naturens 
närvaro blir mer påtaglig och 
mer privata rum där känslan 
av omslutenhet blir större.

En helt opak vägg stänger ute 
all kontakt med naturen utanför. 

Väggen med störst transparens 
används där fokus på utsikt blir 
störst

En semitransparent vägg 
lämnar ute mycket av den 
visuella kontakten med miljön 
utanför men låter naturens 
fenomen; vind, temperatur 
närvara i byggnadens interiöra 
rum. 

Genom att använda sig två 
dimensioner på trä kan olika 
kompositioner skapa olika 
transparens mot naturen 
utanför (se detaljer till höger). 
Detta möjliggör variation i hur 
närvarande de naturliga 
elementen blir.
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Ett exempel på hur de olika transparenta väggarna ter sig interiört. 
På bilderna visas en entresekvens från den modell vi byggde upp.  


