
KONFIGURATION Rumslighet

DIAGRAM Struktur

RUMSSEKVENS UTERUM SIKTLINJER RÖRELSE VÄGAR

Formationer för att studera rumsligheter utomhus som 
uppstår mellan den fysiska massan. Rumsligheter av olika 
karaktärer uppstår och är mer eller mindre tydligt avgränsade. 
Rumsligheterna utomhus fylls sedan av situationer och hän-
delser som förekommer på en koloni. 

Ett antal parametrar på platsen ger förutsättningar för att for-
ma konstellationen av byggnader och rum. Vägen, vattnet och 
skogen utgör de huvudsakliga parametrarna, eftersom de bil-
dar gränser åt olika håll på tomten. Det ger behov av att skapa 
ett skydd mot insyn från vägen, siktlinje ner till vattnet, utblickar 
mot skogen och inre rumsligheter i landskapet. Byggnaderna 
vänder sig inåt mitten av tomten och skapar ordnade rums-
ligheter i kontrast till den mer dynamiska skogen.
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Vänta på 
maten

PLATSEN Parametrar

UTERUMMET under tak ger 
en plats där barnen kan sitta 
och spela kort eller lägga pärl-
plattor i alla väder.  

ALLÉN med de gamla träden 
formar entrén till kollot och 
leder fram till grustorget. 

Byggnadernas placering skapar en rumssekvens som inne-
håller tre rum av olika storlek och sort. I och mellan bygg-
naderna skapas uterum som till viss del är skyddat från 
klimatpåverkan. När man befinner sig i de olika byggnaderna 
har naturen en närvaro genom de siktlinjer som går genom 
tomten. En viktig utgångspunkt är att skapa ett rörelsemön-
ster som tar användaren utomhus och ut i landskapet för att 
nå de olika funktionerna. På så vis upplever man en större 
närhet till landskapet och naturen.

KOMPONENTER SKYMMA VÄGEN SIKT MOT VIKEN SIKT MOT SKOGEN RUMSLIGHET

Två yttre rum utan 
avgränsning samt 
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