
   
 

 
 
 
 

Joakim Andersson 
Handledare/ Pål Röjgård Harryan, Alexis  
Supervisor Pontvik– 
Examinator/ Anders Johansson 
Examiner 

 

 

Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30 hp 
Degree Project in Architecture, Second Level 30 credits 

27 maj 2013 
 

” Resurs/hus/hållning-  
Asset/house/keeping” 

 
 

 

  



Joakim Andersson
Handledare: Pål Röjgård Harryan och Alexis PontvikResurs  /  hus  /  hållning

Min frågeställning har varit: Kan jag rita en helt flexibel byggnad 
som är enkel att uppföra och som dessutom, till sin konstruktion, 
endast använder sig av de materiella resurser som redan finns på 
platsen?

Det finns en plats i Bohuslän som upplevs som magisk utav mån-
ga som varit där. Det är en plan grusyta som möter en nästan helt 
vertikal klippvägg som, när det skymmer, tycks försvinna upp i 
himlen. Nedanför klippan står ett träd och intill trädet en bänk, 
gjord av tre granitblock.

Platsen ligger i direkt anslutning till en stor lada på jordbruksfas-
tigheten Skärholmen 1:18 där det idag bedrivs en mängd verk-
samheter. Under en vecka varje sommar förvandlas grusplanen 
nedanför klippan till spelplatsen för en musikfestival som besöks 
av tusentalet personer. Övrig tid ligger verksamhetens fokus på 
det ekologiska café och den loppmarknad som inryms i en del 
av ladan. Närheten till Gerlesborgs konstskola samt KKV (Kon-
stnärernas kollektivverkstad) och ett stenhuggeri har gjort att 
platsen ofta används för att husera konstprojekt. För detta än-
damål finns en nybyggd ateljé som kallas ”hönshuset” då den är 
belägen ovanpå en gammal hönshusgrund. I samband med ett 
kostprojekt töms ladan på saker för att istället fungera som gal-
leri. Det finns även framskridna planer på att starta en ekologisk 
handelsträdgård som ska göra caféet självförsörjande.

Jag känner denna plats väl eftersom jag brukar bo i ”hönshuset” 
månadsvis på hösten och våren då det oftast står tomt och jag har 
valt den ovan beskrivna kontexten som utgångspunkt för mitt 
examensarbete.

Min metod har varit att konsekvent begränsa mig till att använda 
de resurser som redan finns på gården, och utifrån detta rita ett 
förslag till en byggnad som bättre än idag möter de behov som 
uppstår i dessa olika scenarior.

Under en veckas tid i våras bodde jag på gården och mätte upp 
platsen samt mängdade och mätte de materiella resurserna som 
skulle kunna tänkas ingå i projektet.

På gården finns ett rikt bestånd av gran och tall samt ett sågverk 
som kan såga stockar med en maximal längd utav 5420 mm och 
en bredd på 600 mm. Dessa mått har fått fungera som en begrän-
sning och där större längder krävts har konstruktionen utformats 
på ett sätt som möjliggör detta.

Det finns även ett övergivet stenbrott med tusentals grovhuggna 
klippblock. Det finns en traktorväg till stenbrottet samt en trak-
tor och en grävare. Det finns en borrmaskin och kunskap i hur 
man klyver blocken. Hanterbarhet och funktion har gett dimen-
sioner på klippblocken.

I en container och utspridda på området fann jag ett hundratal 
gamla fönster i varierande former, samt dörrar, tonvis med be-
slag, franska träskruv, vagnsbultar, sinuskorrugerad glasfiber 
och ca 200 m2 galvaniserad pannplåt. Detta fick ingå i förslaget, 
tillsammans med mycket annat.

Resurser finnes. Byggnadsteknisk kunskap och hantverksskick-
lighet finns - likaså arbetskraft, tid och vilja.
Kapital saknas. Men går det att bortse från - och kanske ändra 
på det - genom att arkitektoniskt förädla det som redan finns på 
platsen?

Programmet är flexibelt.  Många möjligheter öppnas med en flex-
ibel byggnad. Önskemålen är att kunna hyra ut lägenheter och 
ateljéer till förmögna sommargäster samt erbjuda logi till en lägre 
summa vid konserter eller högsäsong. Konstskolans närhet utgör 
i sig även ett pålitligt kundunderlag för vinterboende om än ej 
välbemedlade hyresgäster.

Men en lägenhet bör kunna förvandlas till loppmarknad under 
vissa veckor och till sovsal under andra. Eller loppmarknad kom-
binerat med cafe på bottenplan och sovsal på plan 2 samt på de 
väl tilltagna loften.

Viss transparens i bottenplan, eller möjlighet därtill, känns viktig 
för att inte skapa en baksida utan snarare en insida.

Jag vet inte hur de boende på gården kommer bruka fastigheten, 
trots att jag är väl bekant med verksamheten.  Det vet de inte med 
säkerhet själva. Det fanns dock några tydliga parametrar att ta 
hänsyn till redan från början:

Byggnaden var tänkt att skärma av platsen för att förhindra 
frekvent flanerande, samt kunna ta inträde vid evenemang.

En stor lastbil måste kunna komma in och vända, alternativt pas-
sera ut genom en annan utgång.

Byggnaden skulle erbjuda en vy mot berget, men detta utan att 
inkräkta på berget. Efter att ha stegat upp området fann jag att 17 
meter från berget var en magisk gräns som inte borde bebyggas, 
eller om så, med stor medvetenhet.

Ett cafe skulle kunna rymmas i en del nära vägen.

Tanken på barackliknande längor utav verkstäder uppkom tidigt 
och jag laborerade med en bredd av fyra meter som sedan växte 
till dryga fem (eller elva inklusive “verandan”).

Då platsen är i det närmaste helt plan kändes en upphöjd bygg-
nad  som något att ta i beaktande för att skapa trivsel. Man borde 
kunna nå alla delar av den nya bebyggelsen via dessa “bryggor” 
för att underlätta med leveranser och logistik samt för att up-
pmuntra utforkande av hela strukturen.

Ett ifrågasättande har varit kontinuerligt närvarande gällande om 
platsen skulle vara intim och begränsad eller rymlig och effektiv.

Till sist vill jag också nämna det självklara faktum att projektets 
vara eller ickevara har varit föremål för ständig begrundan. Platsen 
klarar sig så bra utan fler byggnader, och det kändes som ett stort 
ansvar att försöka planera en plats med sådan inneboende kraft.

Jag har arbetat definitionsmässigt kontextuellt i så motto att mitt 
största fokus har varit:

 Vilken är den rätta placeringen av en byggnad för just denna 
plats? Och vilken är den rätta utformningen av denna byggnad?

Detta är mitt förslag.  

Tall och gran av mycket långsamtvuxen skog utgör det huvudsakliga bestådet.

Ladan som nu rymmer ett cafe, en loppmarknad och ett galleri kommer förvandlas till träverkstad, då den nya byggnaden övertar dessa uppgifter.Ladan som nu rymmer ett cafe, en loppmarknad och ett galleri kommer förvandlas till träverkstad, då den nya byggnaden övertar dessa uppgifter. I bilden syns plankan 
jag använde för att mäta uppa alla byggnader på platsen samt korrekt topografi.

Vy mot söder.

Paviljongen till höger kommer rivas och materialet återvinnas i den nya byggnaden.

“Jätteklyftan” genom Vätteberget, med flyttblock från istiden. Inspelningsplats för Ronja rövardotter.

Stenbrottet med röd granit. Ett av 150 bohuslänska stenbrott i industriell skala, varav endast ett fåtal fortfarande är i bruk.

“Hönshuset” där jag brukar bo en månad om året. Detta är byggt på en hönshusgrund för drygt 10 år sedan. Även detta av platsens resurser.

Klippan. Trädet. Bänken. Platsen.
Utsikt över Bottnafjorden,´och Bovallstrand, från fastighetens högsta punkt uppe på Vätteberget.     

Den otypiska lada som fick mig att börja fundera på ett brutet tak. Den vilar självklart i landskapet.

En av många konstinstallationer på berget.



U L I

Det första riktiga förslaget strävade efter att skapa ett atrium mot berget. Visuellt fok-
us mot berget och trädet präglade programme.
     Genom en U formad byggnadsplan, 90 grader mot berget, skulle platsen kunna 
skärmas av vid konserter och byggnaden skulle få en avskild insida.
    En stor lastbil kunde i denna plan köra in på området med exempelvis en monter-
bar scen och ställningar för ljussättning, och kan sedan passera ut genom öppningen 
mellan byggnaderna.
 
Problemet med lösningen var att gårdsplanen innanför byggnaden inte rymmer mer 
än ca 800 personer. En annan invändning mot förslaget är att byggnaderna förtar det 
monumentala med platsen. Klippan ville vara ifred och avståndet som klippan kräver 
begränsar byggnadernas längd. ! Sjutton meter var den acceptabla närgräns som jag 
gång på gång stegade upp.

En L-formad byggnad i linje med ladan visade sig kunna fylla samma funktion gäl-
lande transporter. Klippan och trädet behöver inte den sortens fokus som den U-for-
made byggnaden gav.
    Från denna form var steget inte långt till en ytterligare och slutlig rationalisering av 
formen, från L-form till I-form.

I-formen:    Genom att ge byggnaden formen av en “balk” eller ett I som löper från 
den ena slänten till den andra stänger byggnaden av området på ett tillfredställande 
sätt genom att tillfullo utnyttja topografin
.
    Eftersom alla portar i bottenplan är öppningsbara blir byggnaden helt transparent 
(om så önskas) i markplan och klippan och trädet kan ses genom/under samt över 
byggnaden.

Rymligheten är maximerad.
Anläggningsarbeten är minimerade.
Ytterfasad och isoleringsarbeten är minimerade.
Avståndet till berget/trädet är maximerat.

Platsens egenart accentueras, snarare än störs genom det fokus avskärmningen ger.
Lastbilar har obegränsat manöverutrymme.

Byggnaden kan byggas stegvis i etapper i den takt som önskas.
Scendäcket syns i norr. I söder ett lättmonterat plank då så önskas.

1:1000
Egen uppmätning av platsen.

Väl använd arbetsmodell baserad på egna uppmätningar.

1:500 
Situationsplan för närområdet samt takplan av nybyggnationens slutliga placering.

1:5000

a
b

Vinkelrätt mot berg =
dominerande känsla vid 
punkt  A vid utsikt mot berg

Vinkelrätt mot hönshus -
gårdens uppenbara front vid 
inträde på området

Vinkelrätt mot ladan=
den dominerande känslan 
vid punkt B samt vid utsikt 
mot väst

Inom det ifyllda området växlar känslan utav vilken 
axel som är den dominerande beroende på åt vilket 
håll man vänder sig, samt avhängigt hur nära man 
kommer berget eller ladan.

Klippans huvudsakliga sträckning 
samt den faktiska centrumaxeln 
genom denna längdsträckning

De tre rännilarna som definierar
klippans huvudform och denna forms
centrum som löper genom den 
mittersta rännilen.

Klippans och platsens faktiska 
fokus-centrum. Denna punkt är 
flytande mellan det framträ-
dande och framburna trädet, 
samt den mittersta rännilen.

Klippans huvudsak-
liga sträckning samt 
den faktiska cen-
trumaxeln genom 
denna sträckning.

De tre rännilarna som 
definierar klippans 
huvudform och denna 
forms centrum som 
löper genom den mit-
tersta rännilen.

Klippans och 
platsens faktiska 
fokus-centum. 
Denna punkt är 
flytande mellan det 
framträdande och 
framburna trädet, 
samt den mittersta 
rännilen

Klippan sedd från sydväst. Klippan från väst med KKV i förgrunden Hus vid Bottnafjorden 600 meter från klippan

Grannbyn Skärkäll är helt befriad från bygglov i egenskap av ekonomisk förening. Denna byggnad har använt gamla fön-
ster på ett liknande sätt.

Ett annat hus i Skärkäll.

Byggnad norr om platsen med granitväggar.



Förslag till byggnad och konstruktion av 
densamma.
(läses från vänster till höger samt uppifrån och ned)

Bearbetning av granit, till mindre stenblock. Graniten 
klyvs med ett borr med diametern 10 mm vilket ger spår 
i graniten. Avståndet mellan borrhålen bör vara mellan 
15 och 20 cm, och djupet 10 cm. Genom att variera täth-
eten inom dessa ramar kan man skapa en varierad se-
kvens som ger trappan en effekt av större djup. Graniten 
kan även varieras mellan den röda och den grå.
Trappor möjliggör snabbt tillträde till alla potentiella 
entréer samt fungerar som fallskydd. Dessutom som 
sittplatser i etage vid konserter.

En gran på 35 meter med en avsmalning på 10 mm per 
meter klyvs till 6 stockar med en längd av 5420 mm. 
Ur den tunnaste med en diameter på 2500 mm tas 
rundsågat virke till takfalorna, så att dessa spelar i sin 
grånad mot berget.
De övriga kvarterssågas enligt sågschemat på bilden 
vilket ger alla de önskade dimentionerna. Rotstocken i 
mitt exempel har diametern 5020(+54) och ger:
2 st 270*70
2 st 232*70
4 st 180*70
2 st 150*70 (samtligt kvartersågat.)

Pannplåten monteras i ramar som fungerar som vertikalt 
svängbara portar med en motvikt som via en vajer som 
löper inne i pelarkonstruktionen verkar från utrymmet 
under golvet. Då pannplåten är begagnad har galvanise-
ringen släppt intill skruvhålen och den fungerar dåligt 
som pålitligt vertikalt väderskydd. Användning som 
fasad är dock möjlig med hjälp av skärmtaken.

Det rundsågade virket får fasade kanter som tillsammans 
med den grånande färgen förstärker släktskapet med 
berget. Standardmåtten på takfalor är minimum 22*70 
mm, upp till 140 mm. Jag använder bredare men även 
tjockare virke. Bredden varierar till följd av rundsågnin-
gen, med en maxbredd på 220 mm. Tjocleken är 24 mm. 
Färskt virke spikas med en spik först för att motverka 
sprickbildning. När det torkat slås den andra spiken. 

Lutningen på taket är 49 grader. Då taket är 8200 mm 
långt och maximala längden på virket är 5420 mm måste 
detta skarvas. Genom att såga skarven i 45 grader kom-
mer vattnet att rinna av istillet för in i skarvarna till följd 
av den brantare lutningen på taket.

Märgsidan monteras utåt på ytterfalorna samt inåt på 
innerfalorna för bästa skydd samt för att förhindra att 
virket slår sig.

Jag fann 72 st gamla industrifönster med måtten 
1800*1240 mm som jag valde att använda på östra fas-
aden. Dessa tätas med silicon samt hyvlas ned till halva 
sin tjocklek på den karm som moter en annan när dessa 
monteras i par om tre. Det nedre fönstret är pivot-hängt 
så att man kan ta del av natur och musik även från plan 
2.

Räcken krävs på plan 2. Genom att konstruera den 
övre lejdaren som ett fackverk med linor klädda i rör 
kan denna samt de undre ribborna förbli väldigt tunna 
(15*50), för att därigenom möjliggöra ljusinsläpp till plan 
1. Även den visuella kontakten däremellan är viktig.

Innertak samt golv görs av spontat virke för att skapa 
skivverkan och stabilitet. Golven är löstagbara och hålls 
på plats av spontningen, om full takhöjd önskas. Dimen-
sionerna är 35*250 mm med ett spontdjup på 8 mm.

Särmtaket görs av sinuskorrigerad halvtransparent plast 
som finns på platsen. Mer måste dock anförskaffas via 
exempelvis blocket.

Fem takstolar utgör en enhet. Denna skiljs audiovisuellt 
och isoleringsmässigt från nästa enhet via dubbla vikdör-
rar. Dessas tjocklek och isolering är begränsad då bygg-
naden fungerar som en tempererad zon.

Loftet på plan 3 kan utnyttjas som förråd eller till att 
sova.

Isoleringen i väggarna är lin.
Isolering i golv utav sågspån.
Fasad och tak behandlas eventuellt med furfurylalkohol 
från majs, sockerrör eller björkflis.

Sågverket tar stockar med en maxbredd av 600 mm samt en maximal längd utav 5420 mm.

“Lilla stenbrottet”, med en grå granit. Den gula mätstickan i centrum visar på 1000 mm. Den “gamla” vedboden. Denna skall rivas och den slitna fasaden används 
till innerbeklädnad utav de svängbara portarna. Jag tänker mig en bland-
ning av plankor från denna byggnad samt den vita som också rivs.

Bulldogbrickor i mängder. Används för 
att kunna arbeta med färskt virke. 

Fransk träskruv. Man slipper efterdra dessa till skillnad från vagnsbultar-
na och de 16mm tjocka skruvarna med mutter. Generellt snitt genom byggnaden som visar konstruktionen av en uppfälld port. Porten sluter tätt inifrån 

upptill samt utifrån nedtill. Porten har flänsar som faller in i “skåran” från den klanare mittplankan i pelar-
na, vilket tvingar kylan att vandra inåt, sedan utåt,, och in igen. Isoleringslister syftar till att stävja denna 
process.

Monteringsskiss.

Takstolens knutar i skala 1:2

En byggnad i tre plan:

Entreplan är en flexibel helt öppen yta som kan brukas efter behag. Vikdörrar vid var femte pelarsektion skapar möjlighet 
att dela upp den 300 m2 stora bottenvåningen i enheter om 40 m2 på bottenplan med tillhörande övervåning på 20 m2 
samt ett sovloft/förråd på 10 m2 på plan tre.

Volymen kan således förvandlas till max sju radhus om vardera 70 m2, eller fungera som en enda stor yta, och alla 
upptänkliga varianter däremellan.



PLAN 2 1:100

ENTRÈPLAN 1:100

FASAD MOT VÄST 1:100

FASAD MOT ÖST 1:100

FASAD MOT NORR 1:100 FASAD MOT SÖDER 1:100
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Illustrativ bild av hur man kan skönja klippan genom byggnaden. Grus-
planen, graniten, pannplåten på portarna, samt det silvergrå trätaket 
relaterar till klippan genom den stigande vertikaliteten. Färgskalan och 
taktiliteten på dessa material har också ett sorts sekventiellt fungerande 
samband.

Exempel på en möjlig programmering vid evenemang respektive övrig tid. 
Under lågsäsong förvandlas byggnaden - utöver den föhoppningsvis per-
manenta cafeverksamheten- till lägenheter åt vinterboende konststudenter i 
mån av efterfrågan.

Platsen (inklusive trapporna, verandan samt den vid konserter öppna planlösningen i bottenplan varifrån man kan ta del 
av evenemanget sittandes vid bord) rymmer 2500 personer i denna utformning. Pivothängt fönster på plan 2 erbjuder 
ytterligare “balkong”-platser. Parkering sker bäst norr om området på ytan som nu upptas av småhus och skrot.

Övervåningen kan disponeras fritt som sovsalar oavhängigt exempelvis loppmarknad/cafe eller atelje på 
nedre plan. Vid konserter kan man ta del av evenemanget från dessa “balkonger”. Sovloften på plan 3 kan 
användas som då en sektion utav fyra “enheter” (fem takstolar) förvandlas till radhus.

Sektioner med 
förbindelse på 
övervåningen

Genväg/
entré

Genväg/
entré
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