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Uppgiften är att rita ett fritidshus i skärgården åt mina föräldrar. En huvudparameter 
är att huset ska byggas, med allt vad det innebär. 

Den grundläggande frågeställningen har varit om ett projekt när det konfronteras 
med verkligheten fortfarande kan hålla en hög arkitektonisk kvalitet. Om regler och 
krav i stället för att vara ett hinder kan vara en faktor som driver projektet framåt 
utan att för den skull ta över projektet. 

Jag har projektet igenom försökt att löpa på den tunna linjen mellan min egen arki-
tektoniska ambition och kraven från beställare, kommunens regler och alla andra 
omständigheter. Målsättningen var att resultatet inte bara skulle bli en kompromiss 
där alla var tvungna att ge lite och ta lite, utan att istället varje omständlighet skulle 
vändas till projektets fördel.

Beställare
Beställarna är som jag nämnt tidigare mina föräldrar, två femtioplussare som älskar 
skärgården och som de senaste året spenderat en stor del av sina somrar ute på 
ön. Min farsa är forskare, är intresserad av allt tekniskt och allt som har med sport 
att göra. Favoritnöjet på ön är att paddla kajak. Morsan är konstnär och som de 
flesta finnar är favoritnöjet på landet att basta men också att måla akvareller. 

Program
Det program jag tagit fram baserar sig både på mina föräldrars önskemål och på 
min egen uppfattning av hur byggnaden skall utformas. Till exempel har en takter-
rass hela tiden varit ett av deras största önskemål. Mitt eget program sammanfattar 
jag med två ord. Frihet och trygghet.

Trygghet innebär i det här fallet miljöer skyddade mot regn, vind, mygg, värme och 
kyla vare sig de är ute eller inne. En känsla av intimitet vid brasan som också kan 
kopplas till den sköna och vindstilla gläntan en bit upp i skogen.

Med frihet i sin tur menar jag öppenhet mot naturen, ett lätt fotavtryck och kopplin-
gen till skogen, havet, himlen och stjärnorna. Ljus, luft, solnedgång och horisont. 
Känslan av en vindpust. Rent funktionellt ska programmet innehålla:

Ett flexibelt antal sovplatser minst 4 men ev fler om det kommer gäster.
Toalett, dusch och tvätt.

Plats för läsning/kontemplation.
Plats för umgänge/spel

Plats för fest
Matplats

Förvaring/Verkstad
Öppen spis

Bastu vid vattnet
Ev. arbetsplats
Ateljé (ej grov)

Takterrass

Tidig Skiss 1:200

Tidig Skiss 1:100

Tidig Skiss 1:200 Tidig Skiss 1:200

Tidig Skiss 1:100

Tidig Skiss 1:100 Arbetsmodell

GranTegel

Asp

Tidig Skiss 1:200

Byggnaden
Byggnaden består av tio lätta volymer som på smala ben står och balanserar på 
den sluttande klippan. Tre av dessa volymer är triangulära och ligger ovanpå tre av 
de rektangulära kropparna. Detta ger sju byggnader. Byggnaderna smyger sig in 
mellan träden längre upp i backen medan de längst ner inte har något alls som 
avskärmar dem från vattnet. Sex av dessa byggnader binds samman av trappor, 
broar och däck både i nivå med golvet och i nivå med taket.

Den enda byggnaden som inte på något sätt sitter ihop med de andra är bastun 
nere vid vattnet. Den innehåller endast själva bastun med fönster som blickar bort 
mot horisonten över Mysingen och ett litet omklädningsrum. 

Nästa byggnad som ligger en tjugo meter ifrån vattnet är ateljén. Den har ett fönster 
mot norr och öppnare vatten, och ett skjutparti mot både öst och väst som även 
kan skärmas av från starkt solljus. På taket av ateljén ligger huvudterrassen där 
solen skiner en stor del av dagen. Här finns utsikt över vattnet och är en idealisk 
plats för både frukost och middag.

Byggnaden ovanför ateljén i sluttningen är huvudbyggnaden. Den innehåller en 
öppen spis ett kök och ett par skåp för klädförvaring. Härifrån leder en trappa upp 
till den triangulära volymen ovanför som ger byggnaden rymd och även ett loft. 
Båda sidorna av detta loft är glasade. Härifrån kan man ta sig ut i två riktningar till 
en söderliggande balkong eller en norrliggande. Den norrliggande balkongen är 
också en passage som antingen kan ta dig ned till huvudterrassen eller upp till 
nästa terrass som ligger på badrumsbyggnadens tak.

I badrummet är alla våtutrymmen samlade på samma ställe. Här finns dusch ett 
handfat med integrerad tvättmaskin samt varmvattenberedare. Här finns även en 
bränn-toa. En smal slits tar in ljus runt taket och ingången är en skjutdörr av trä.
Byggnaden längst upp i backen är en verkstad/förråd som har en mindre terrass på 
taket. Den omges av låga tallar och här kan man sitta och känna solen sippra in 
mellan trädkronorna.

De två byggnaderna mellan verkstaden och badrummet är i första hand gästhus 
med sovloft uppe och ett rum nedanför som kan användas som t ex arbetsrum eller 
tv-rum. Dessa två har kontakt med en vacker glänta som ligger vid sluttningens 
krön. I loften ovan finns plats för en dubbelsäng och du kan passera igenom både 
till den övre terrassen och ned till de andra byggnaderna. I båda loften finns ett 
stort takfönster och här kan du somna betraktande stjärnhimlen.

Process
Att huset ser ut som det gör beror på många olika faktorer. Enligt planbestäm-
melser får tomten bebyggas med en huvudbyggnad på 100 kvm, en komplement-
byggnad på 25 kvm, en byggnad på 15 kvm samt en friggebod (15 kvm). Utöver 
detta får mindre sjöbodar byggas i anslutning till vattnet.

Vi hade tidigare bestämt att förslaget skulle gälla huvudbyggnaden (100 kvm), en 
byggnad på 15 kvm samt en sjöbod (bastu) vid vattnet. Detta för att det redan finns 
en äldre byggnad på 45 kvm som enligt bygglovshandläggaren möjligtvis kunde 
behållas som komplementbyggnaden. Efter att ha följt upp ett tidigare förslag där 
huvudbyggnaden bestod av en enda sammanhängande byggnadskropp kom jag 
fram till att dela upp byggnaden i mindre delar. Kommunikationerna mellan delarna 
hamnade utomhus vilket inte bara sparade plats utan också passade väl till idén 
om ett fritidshus integrerat i naturen. I den lutande terrängen blev detta tillväga-
gångssätt extra gynnsamt då jag både försökte hålla ner höjden och göra så liten 
åsamkan på berget som möjligt. Sprängning var helt utesluten, även från kommun-
ens håll.

För att få igenom ett bygglov skulle inte höjden vara mer än 3,5 meter. Detta kunde 
dock överskridas lite om man på andra punkter höll sig inom ramarna. I så fall 
skulle det klassas som en mindre avvikelse och det skulle räcka med påskrift från 
vår närmaste granne. I vårt fall kommer detta inte att bli något problem då grannen 
hela tiden varit positivt inställd till bygget.

Ett tidigt önskemål från mina föräldrar var en terrass på taket. I tidigare förslag hade 
detta aldrig riktigt lyckats så jag bestämde mig för att ha terrassen som förslagets 
utgångspunkt. Jag tänkte att jag kunde utnyttja markens lutning för att förenkla 
kommunikationen mellan de olika nivåerna.
 
Till en början tänkte jag mig platta tak på alla volymerna då jag hyste en svag mot-
vilja mot sadeltak. Främst beroende på estetiska ställningstaganden. Samtidigt 
kändes det på något sätt dekadent att ha terrasser på alla taken. Men jag insåg 
också sadeltakens fördelar rent juridiskt (takhöjden mäts i en 45° vinkel från där 
fasaden skär taket) och började känna att en annan typ av tak var önskvärt.

Med inspiration från det japanska palatset Katsura ritade jag en typ av sadeltak 
med takfall åt alla fyra håll. Detta fann jag estetiskt tilltalande och skulle ge byg-
gnaden en större rymd inuti.

Byggnaderna orienterades i backen runt en rak, central passage, som jag när jag 
ritade planen, tyckte kändes lite egyptisk. Vilket var något jag gillade. Trots det 
kände jag att byggnaderna var alldeles för traditionella och jag ville renodla 
förslaget och bryta ner det i sina grundläggande beståndsdelar. Destillering. Ett 
tidigare förslag som bestod en enda geometrisk form fungerade som inspiration 
när jag började konvertera de olika byggnaderna till enkla geometriska grund-
former. Rektangulära kroppar under och triangulära ovanpå dessa. I detta läge av 
processen fick jag också idén att flytta upp passagen mellan byggnaderna till 
taknivå. På detta sätt fick de övre utrymmena ytterligare dignitet i stället för att vara 
ett mindre betydelsefullt vindsutrymme. Under passagen skapades också en del 
utrymmen utomhus som delvis var skyddade från regn.

Det tidigare ortogonala systemet för volymernas utplacering blev också det mer 
och mer lekfullt. Jag tänkte mig att volymerna var klossar som varsamt placerades 
ut i det kuperade landskapet. 

Som en sista kuriosa ska jag förklara takfönstrena i loften. När jag var liten spend-
erade vi somrarna på en pytteliten ö i Åbo skärgård. De enda byggnaderna på ön 
var en fiskestuga som endast innehöll kök och bastu samt en lekstuga på mindre 
en 2 x 2 meter. Min mamma hade målat en stjärnhimmel och John Blund på lekstu-
gans tak. Det var där vi brukade sova ända tills det blev för trångt och vi flyttade ut 
i tält. När jag ritade huset har jag tänkt mycket på detta. Jag har också tänkt på min 
mammas berättelser om sin barndoms somrar på en annan ö i samma skärgård, 
och somnar man betraktande stjärnhimlen så sover man gott.

Utformning
Grundidén för byggnadernas utformning baseras på ramar i olika skalor. Detta är 
för att förstärka volymernas geometri men ramarna har även ofta en viktig funktion. 
I den stora skalan ramas alla volymer in av trehundra millimeters skivor. I det ver-
tikala ledet innehåller dessa stuprör som leder ned regnvattnet från terrasserna ner 
till marken. De horisontella elementen agerar både vindskiva och uppfästning av 
skenor där mobila väggelement i form av spaljéer sitter upphängda. Dessa fungerar 
både som skydd för fönster då man inte är hemma och också för att skärma av 
starkt solljus. På de triangulära takvolymerna döljer de horisontella elementen hän-
grännan innanför. Denna hängränna avslutas i ena hörnet där en kätting visar vatt-
net vägen mot marken.

I mindre skala är fasaderna indelade i ytterligare ramar som antingen innehåller 
liggande hundra millimeters panel eller fönsterpartier med skjutfönster. Dessa fön-
sterpartier är i vissa fall indelade med spröjs för att förstärka känslan av en viss typ 
av geometri.

Material
Byggnaderna är uppförda i trä. Utsidan är klädd med norrlandsgran behandlad 
med dalbränd trätjära. Mycket lätt pigmenterad med umbra och ett stänk vitt för att 
ta ner gulheten lite. Allt utvändigt virke behandlas på detta sett; panel, räcken, 
handledare, trallar etc.

Invändigt är träslaget obehandlad asp. Ett ljust och vackert träslag som även 
lämpar sig mycket bra för bastu i och med att det inte svettas och är poröst. Aspen 
gulnar eller mörknar inte heller som många andra träslag. Den återfinns i allt invän-
dig trä (väggpanel, takpanel, räcken etc.) förutom golven. På golven används i stäl-
let gran som såpas. Då grånar granen med tiden. Att man gör detta är för att golv-
virket inte lämpar sig särskilt bra obehandlat och att aspen när den oljas gulnar. 
Den såpade granen å sin sida behåller sin ljushet och är lite grövre än aspen. En 
tanke har varit att använda träslagen som finns på platsen.

Den andra typen av material som finns i byggnaderna är ett ljusgult tegel. Detta 
används till den öppna spisen och på golvet framför den. Detta tegel används även 
till golvet i badrummet samt i bastun. I bastun finns tegelmurar även runt aggrega-
tet.

En ytterligare materialtyp är glas som förutom i fönsterpartier, även finns runt 
duschen samt som stänkskydd bakom handfat och vask. Förutom detta finns även 
stål som skorstenar och i form av vajrar i räckena.

Teknik
Vid den äldre byggnaden på tomten finns elektricitet samt en brunn. Både el och 
vatten dras härifrån till det nya huset. Detta sker i övre delen av tomten där marken 
är mjukare och inte består av berg i dagen. Här kan en mindre gångstig anläggas 
och på så vis dölja rör för vatten och el-dragning.

Toalett är en bränn-toa och ingen WC. Alltså behövs avlopp endast för dusch, tvätt 
samt kök. Vattenanvändningen är även den begränsad. Avloppet har till en början 
samma dragning som el och vatten men avviker efter ett tag till en trekammarbrunn 
och en infiltrationsbädd. 

Huset är främst ett sommarhus och tanken är att man på vintern endast behöver 
värma upp huvudbyggnaden samt badrummet. Detta sker genom nedsänkta el-
radiatorer framför fönster. I övriga byggnader sker eventuell uppvärmning med 
mobila el-radiatorer. 

Bakgrund
Projektet tog egentligen sin början för flera år sedan då mina föräldrar skaffade ett 
sommarställe i södra ytterskärgården. På tomten fanns ett mindre hus (45 kvm) 
men också en byggrätt på en större byggnad (100 kvm).

Jag började redan då att mest på skoj skissa på ett nytt förslag på tomten. Detta 
på en plats vi gemensamt valt ut för sin skyddade karaktär en bit upp i skogen 
precis på krönet av klippan. En annan fördel var att platsen var relativt platt. Vi 
tänkte oss något som liknade en skogskoja som gömde sig från grannarnas blickar 
på andra sidan viken. Huset tog sin form som en liten böjd halvmåne med små 
utblick mot havet med en varm skyddad gård mot öns inre. Med tiden utvecklades 
idén med inspiration från ett snäckskal jag hittat i Spanien till en strikt symmetrisk 
form. Det hela gick till slut så långt att hela husbygget projekterades tillsammans 
med två vänner som samtidigt gjorde sitt examensarbete på en byggutbildning.

Så lämnades en bygglovsansökan in och efter ett möte med kommunen så fick vi 
till slut veta att vi inte fick bygga på den utvalda tomtsnutten. Det fanns en ruta i de-
taljplanen och tillräckligt stor del av huset låg inte innanför den. (Detta var för flera 
år sedan då jag inte riktigt hade förstått mig på planprocessen.)

Marken på den här delen av tomten var varken platt eller gömd så de tidigare idée-
rna jag hade om att inte synas från andra sidan viken fick ge vika. Det fanns dock 
en fördel med den nya platsen och det var närheten till vattnet. Min första tanke var 
att byggnaden skulle binda samman den lugna, harmoniska platsen uppe på kullen 
med den utsatta men också dramatiskt vackra platsen nere vid vattnet.

Till att börja med försökte jag flytta ner det tidigare förslaget i sluttningen och la 
byggnaden i tre etager. Ganska snart insåg jag att det inte skulle gå och bestämde 
mig för att jag behövde få marken ordentligt uppmätt för att kunna rita något bra.
 
Efter att uppmätningsfirman gjort sitt jobb gjorde jag ett sista förslag. Här inrymdes 
programmet i en 18 m lång och 5,4 meter lutande låda som i samma vinkel som 
marken band samman de två platserna. Det var i det här läget jag bestämde mig 
för att göra fritidshuset till mitt exjobb.
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NYNÄSHAMN

Nåttarö

Rånö

Ålö

Yxlö

Furuholmen

MYSINGEN

Platsen

Platsen för detta projekt är Furuholmen, en lite ö i södra 
skärgården mellan Rånö och Nåttarö, rakt österut från 
Nynäshamn. Det enklaste sättet för en stockholmare att ta 
sig ut hit är att hoppa på pendeln vid centralen och åka 
ända ut till Nynäshamn. Härifrån går det en färja (ej bilfärja) 
som först passerar Nåttarö och sedan Aspö. Vid nästa 
brygga Norrö hoppar man av och promenerar i tio minuter 
till andra sidan ön för att därifrån ta sin lilla utombordare till 
Furuholmen på andra sidan viken. På våren innan man lagt 
i båten kan man också vada över grannens tomt då vat-
tennivån där bara är upp till knäna.

Den närmaste grannen är trevlig. Ett par i 60-årsåldern 
som till skillnad från oss är mer intresserade av gräsmattor 
än den typiska skärgårdsmiljön. Här verkar snarare 
engelsk park vara idealet. Tomten ligger på öns östra sida 
och grannens tomt ligger på södra sidan. Resten av ön är 
allmänning men är sällan besökt av utomstående då den 
inte är tillgänglig från land. 

Precis vid gränsen till grannen ligger den nuvarande 
huvudbyggnaden, en liten fiskestuga som någon gång 
byggts ut och nu är på 45 kvm. Den delen av tomten är 
ganska fuktig med gräs och större träd som t ex ek. Detta 
till skillnad från den andra delen som är klippig med 
småväxta tallar. Mitt emellan de två naturtyperna ligger en 
brygga och en liten bastu. Grannarna på andra sidan viken 
har i regel byggt sina hus ganska högt beläget vilket gör 
att de får ganska god utsikt över tomten.

Den bästa utsikten från tomten är norrut där man kan 
skymta fastlandet på andra sidan Mysingens öppna 
vatten.

Byggrätten på tomten är en huvudbyggnad på 100 kvm en 
komplementbyggnad på 25 kvm, en friggebod och ytterli-
gare en byggnad på 15 kvm. Utöver det är det tillåtet med 
ett antal mindre sjöbodar. Höjden får vara 3,5 m och byg-
gnaden ska ligga inom den utsatta rutan. I kontakten med 
bygglovshandläggare har jag dock fått reda på att man 
kan ha ett undantag, vilket i så fall räknas som en mindre 
avvikelse. Då räcker det att få grannens medgivande för 
att gå vidare med bygglovet.

De vita linjerna på sattelitfotot nedan representerar tomt-
gränser respektive rutan på tomten som får bebyggas.

Vy mot norr

Sluttningen

Från vattnet

Vy mot sydöst
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Examensarbete av Aaron Nyrén HT 2010 Handledare: Anders Wilhelmsson Modellfoto från nordväst: sommar klockan 10

Modellfoto uppifrån: vinter kl 14

Modellfoto från syd: sommar klockan 17

Modellfoto uppifrån: sommar klockan 10

Modellmontage sett ifrån öster



Examensarbete av Aaron Nyrén HT 2010 Handledare: Anders Wilhelmsson Elevationer/Sektioner skala 1:50

Takplan Elevation och Sprängskiss skala 1:100

A: Tvärsektion

Sprängskiss byggnad C

A: Fasad Nord

Elevation a-a

A: Fasad Öst

Takplan

A: Fasad SydA: Fasad Väst
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D: Fasad VästD: Fasad ÖstD: Fasad Syd

C: Fasad VästC: Fasad Syd

C: Fasad NordC: Fasad Öst

D: Fasad VästE: Fasad Öst

D: Fasad Öst

E: Fasad Nord

E: Fasad Syd

D: Fasad Nord

Information

Fasaderna på byggnad F och G är av samma 
karaktär som fasaden på byggnad E.

Fasaderna på byggnad C visar de mobila skär-
marna i öppet läge. De andra fasaderna visar 
panelen bakom skärmarna.

D: Fasad ÖstE: Fasad Väst

D: Fasad Nord
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Examensarbete av Aaron Nyrén HT 2010 Handledare: Anders Wilhelmsson Modellfoto från norr: sommar klockan 10

Modellfoto från söder: sommar klockan 10

Modellfoto från badrumsterass österut: sommar klockan 10

Modellfoto från väster: sommar klockan 17

Modellfoto exteriördetalj

Modellfoto från huvudterrass västerut: vinter kl 14

Modellfoto från nordväst: sommar klockan 10

Modellfoto interiördetalj

Modellfoto från norr: vinter

Modellfoto från nordöst: vinter

Modellfoto exteriördetalj Modellfoto detalj

Modellfoto från syd: vinter
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