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SANDFÅNGAREN
En undersökning av mötet mellan en byggd struktur och ett landskap i 
förändring

Eva Johansson
Examensarbete Arkitekturskolan KTH vt. 2013
Handledare: Leif Brodersen, Teres Selberg och Johan Paju

Jag är fascinerad av landskap som snabbt förändras och som formas av 
vind och vatten. Den vandrande sanddynan Råbjerg Mile i norra Danmark 
flyttar sig över Nordjyllands udde 15 meter per år. Genom att introducera en 
byggd struktur, ett permanent element på platsen, framhävs sanddynans 
framfart och därmed också människans syn på tid och plats. Ett utkikstorn, 
landmärke, mätsticka, naturum. Byggnadens främsta uppgift blir att 
synliggöra Råbjerg Miles förflyttning. Sanden är aktiv och genererar 
kontinuerligt nyarumsligheter och upplevelser. 

Råbjerg Mile är en av Europas största vandrande sanddynor. Sanddynan är 
1 km bred och rör sig över udden i nordöstlig riktning. Råbjerg Mile består av 
ca 4 miljoner kubikmeter sand. I genomsnitt flyttar sig Råbjerg Mile 10−20 
meter per år beroende på vindstyrka. 

Under 1500- och 1600-talet hade stora områden i Danmark problem med 
flygsand. Sanden förstörde odlingar, sandade igen vägar och tvingade 
boende att flytta från sina hem.År 1905 köpte staten marken runt Råbjerg 
Mile och skapade ett naturskyddsområde för att bevara fenomenet drivsand. 
Sedan dess har sanddynan flyttat sig 1,5 km. Om ca 100 år kommer vägen 
och tågbanan upp till Skagen att vara översandad. 
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SANDFLYKT
Sand bildas genom att vind, vatten och is nöter ner urberget. Definitionen 
av sand är korn mellan 0,06 mm och 2 mm. Sanden på Nordjyllands kust 
är kalksand därav den ljusa färgen. Råbjerg Mile är en av Europas största 
vandrande sanddynor. Sanddynan är 1 km bred och rör sig över udden i 
nordöstlig riktning. Råbjerg Mile består av ca 4 miljoner kubikmeter sand och 
tar sig fram genom att de minsta sandkornen flyger med vinden och föser 
de större kornen med sig stegvis. I genomsnitt flyttar sig Råbjerg Mile 10−20 
meter per år beroende på vindstyrka. 

Under 1500- och 1600-talet hade stora områden i Danmark problem med 
flygsand. Perioden kallades “lilla istiden” och hade extrema stormar och ett 
kallt klimat. Vattennivån sjönk och i kombination med de starka vindarna 
drev mycket sand upp på västsidan. Sanden förstörde odlingar, sandade 
igen vägar och tvingade boende att flytta från sina hem. Kyrkan Sct. Laurentii 
Kirke, täcktes successivt med sand, och vid varje gudstjänst fick byborna 
kämpa med att gräva sig fram till kyrkporten. Tillslut var man tvungen att 
ge upp och idag sticker endast kyrktornet upp. För att få bukt på flygsanden 
och fästa marken började man aktivt odla gräs och barrträd. År 1905 köpte 
staten marken runt Råbjerg Mile och skapade ett naturskyddsområde för 
att bevara fenomenet drivsand. Sedan dess har sanddynan flyttat sig 1,5 
km. Om ca 100 år kommer vägen och tågbanan upp till Skagen att vara 
översandad. Även mark nordost om sanddynan, som idag har ett utbrett 
jordbruk, kommer att ödeläggas av sanden. 
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NATUR  LANDSKAP  
MÄNNISKA 
 

”The human is not a figure in the landscape – he is a shaper of the 
landscape. 
In body and in mind he is the explorer of nature.” acob Bronowski

Begreppet landskap definieras som ett geografiskt område med synlig 
geologisk, biologisk eller kulturell karaktär. Landskap är natur definierad 
av människan. Under 1700-  och 1800-talet uppkom begreppet delvis 
genom landskapsmålarna som avbildade naturen som objekt. Under 
slutet av 1800-talet stod ljuset i fokus och konstnärerna strävade efter att 
återge detta så naturtroget som möjligt. Skagen blev en samlingspunkt för 
konstnärer i norden. Under 1960- och 70-talet uppkom en ny konstform som 
kom och kallas Land art och Earth work. Konstnärerna arbetade direkt med 
installationer i landskapet och med naturens processer. 

Människan kan påverka men inte kontrollera naturens processer. Det 
finns något fascinerande med det okontrollerbara. Väder, årstider och 
naturkatastrofer. Naturen står över människans makt.

Jag ser Sandfångaren som ett gränssnitt för att uppleva och förstå naturens 
krafter.



Interaction between the elements, Rietveld Landscape

By ödelagd av sand, Kolmanskop, Namibia

”Our power to transform the Earth has promoted the illusion that we control nature, that we are 
somehow separated from it…” 

Spirn, “Architecture in the landscape” 





STADIER
Före sanddynan
Råbjerg Mile reser sig 40 meter över ett annars platt danskt landskap. 
Fronten på sanddynan är hög och mötet med landskapet framför är brutalt. 
Sanddynan slukar allt i sin väg, hus träd och åkermark. Lös sand har redan 
börjat leta sig in i gläntor mellan träd och buskage. I sanddynans front kan 
man se trädkronor sticka upp ur sanden. 

På sanddynan
När du står mitt på Råbjerg Mile ser du inget annat än sand. Helt plötsligt 
befinner du dig i en öken. Mjuka sanddynor sveper fram med enstaka 
gräsbevuxna toppar. Det är en hissnande känsla att röra sig 40 m över vägar 
och sedan länge översandade hus.

Efter sanddynan
I spåren av sanddynan ligger ett öde, dött månlandskap. Grundvattnet är 
ytligt och små sjöar tränger fram. Efterhand kommer växtligheten tillbaka i 
form av ljung och gräs.  
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SANDEXPERIMENT 
  
Hur kan en byggd struktur − i volym, rum och detalj − utformas så att den på 
ett intressant sätt synliggör sanddynans rörelse?

De första testerna jag gjorde med sand fungerade inte alls. Med hjälp av en 
fläkt blåste jag fin sand mot olika geometrier för att se vilka sandformationer 
de skapade. Utslaget blev diffust och formationerna otydliga. 

Istället började jag se närmare på en specifik plats framför sanddynan och 
undersöka hur den skulle påverkas av sanddynans framfart. Då insåg jag att 
det främst handlar om en snabbt stigande och sedan långsamt avtagande 
sandnivå, vilket gav nya förutsättningar för mina experiment.

I nya modelltester undersökte jag relationen mellan en förändrad sandnivå 
och en serie fasta element. Genom att intuitivt bygga modeller med 
varierade öppningar, förtätningar, vinklar och klamrar undersökte jag hur de 
reagerade med sanden.

Ur experimenten fann jag en serie rumsligheter och effekter som var 
genererade i mötet med sanden: Timglaset, Ljusschaktet, Sandkapseln, 
Läktaren, Slutna rummet och Sandklockan. En annan aspekt jag hittade var 
den återkommande sandvinkeln på 34°.



1:1

1:4

1:7

1:2

1:5

1:8

1:3

1:6

1:9

Sandexperiement 1    Det solida och det flytande / det föränderliga och det permanenta    Vinkelräta element + sand+tid    Box: 150 x 150 x 25 mm



Sandexperiement 1    Det solida och det flytande / det föränderliga och det permanenta    Vinkelräta element + sand+tid    Box: 150 x 150 x 25 mm
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Sandexperiement 2  Det solida och det flytande/det föränderliga och det permanenta  Lutande element + sand+tid   Box: 150 x 150 x 25 mm
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Sandexperiement 3  Det solida och det flytande/det föränderliga och det permanenta  Cirkulära element + sand+tid  Box: 150 x 150 x 25 mm



Sandexperiement 3  Det solida och det flytande/det föränderliga och det permanenta  Cirkulära element + sand+tid  Box: 150 x 150 x 25 mm
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Sandexperiement 4  Det solida och det flytande / det föränderliga och det permanenta  Vertikala element + sand+tid Box: 150 x 150 x 25 mm



Slutet rum Ljusschakt

Sandklocka Timglas SanfångareSandvinkel 1:1,5



Scenario 1  

Scenario 2 

Scenario 3   

Scenario 1  

Scenario 2 

Scenario 3   

Hur ändrar sanden käraktären och upplevelsen av ett rum?

LjusschaktetTimglaset Sandklockan Sandkapseln



RUM
Sandkapseln
När sandkapseln har fyllts med 
sand kommer sanden där att 
finnas kvar för alltid. En kapsel 
med försvunnen tid bevarad åt 
framtiden.

Sandklockan
Rummet aktiveras först när sanden 
har nått en viss nivå. Under några 
år fungerar sanden som ett golv i 
sandklockan. När sanden sedan 
avtar försvinner rummet igen. 

Kikaren
Kikaren är ett exteriört rum, en 
smal genomsikt igenom hela 
byggnaden. Den utgör en skarp 
inramning och utblick över 
sandlandskapet.

Stora salen
Stora salen är det största rummet 
längst ner i byggnaden. Hit kommer 
aldrig någon sand. Antingen 
befinner du dig i höjd med sanden 
utanför, eller så har du gått ner 
30 meter under mark. Den enda 
kontakten med utsidan är genom 
Ljusschaktet.

Ljusschaktet
Ett schakt lika högt som byggnaden 

möjlig-gör en hissnande avgrund 
från sanddynans topp, som 
avslöjar den ursprungliga mark-
nivån. Samtidigt ger schaktet en 
förnimmelse av dagsljus åt rum 
som annars är täckta av sand.

Timglaset
Sakta fylls rummet med sand 
genom små öppningar i taket. 
Koner av sand växer fram till ett 
konstverk att betrakta. Efter hand 
fylls rummet helt upp av sand. När 
nivån senare sänks rinner sanden 
ut i golvet och inverterade former 
skapas. 

Läktaren
Först när sanden intar rummet 
skapas en läktare av sand. Den 
första tiden rinner sanden ner till 
Timglaset, men när det rum-met 
är fyllt skapas Läktaren.  

Utsikten
Utsikten är det höst belägna 
exteriöra rummet. En platå där du 
har en vy över hela sanddynan. 
Rummet kommer aldrig sandas 
över helt, men det kommer 
ständigt att få en ny höjd från 
marken. 
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STRUKTUR
Byggnadsvolymen utgörs av en skiva som är sju meter bred och 30 meter 
hög och lång. Sandfångaren står riktad med kortsidan mot vinden och följer 
sandens rörelse. 

Strukturen utgörs av fyra kraftiga väggar i betong som håller mot sandtrycket 
och för ner laster genom byggnaden. Byggnaden har 10 meter långa jordstag 
som balanserar sidotrycket från sanden. Stagen är injicerade med cement 
som gör att tyngdpunkten flyttas till en längre nivå. 

De yttre fasaderna mot söder och norr är målade i blått. Färgen blir en 
kontrast till sandens ton, och den målade ytan förstärker byggnadens 
grafiska och tvådimensionella uttryck. Med tiden slipas delar av den blåa 
färgen bort och den underliggande betongen exponeras. Kvar blir spår av 
sandens framfart. 

Byggnaden består av både exteriöra och interiöra rum. De exteriöra 
rummen fylls med sand, medan de interiöra förblir tillgängliga. Rummen 
länkas samman av en exteriör och en interiör vandring genom byggnaden. 
Vandringen upp eller ned genom byggnaden påverkas av sanden. Nya 
sandnivåer ger nya entrésituationer. Dörrar är gjorda i glas och försedda 
med ett fackverk i stål för att ta trycket från sanden när nivån stiger. Genom 
att de öppnas utåt låser sanden dem när nivån stiger. Glaset får med tiden 
en slipad yta.



Konstruktionsprincip och sandtryck
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γ=Egentyngd sand 18kg/m³
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UPPLEVELSE
Genom att göra ett permanent tillägg på platsen vill jag framhäva 
sanddynans framfart. Byggnaden blir ett utkikstorn, ett landmärke, en 
mätsticka, ett naturrum. Byggnadens främsta uppgift blir att synliggöra 
Råbjerg Miles förflyttelse. Sanden blir en aktiv del av arkitekturen som 
genererar nya rumsligheter och upplevelser.

När Sandfångaren står färdig fungerar den som ett torn med en utsikt 
ut över Råbjerg Mile. Efter hand stiger nivån och tillslut har tornet 
transformerats till en underjordisk vandring nedåt. På väg genom 
byggnaden möter betraktaren en serie rum som på olika vis spelar på 
sandens rörelse. Rum framträder och försvinner. Genvägar bryts och nya 
platser blir tillgängliga.

Utöver ett naturrum för att uppleva Råbjerg Mile och sandens rörelse, kan 
rummen också användas för tillfälliga kulturella aktiviteter. Konserter, 
högtider, fester, konstutställningar och performance kan ytterligare aktivera 
den interiöra vandringen. De exteriöra rummen utgör plattformar för utkik 
och fågelskådning. Medan de interiöra rummen öppnas beroende på årstid 
och aktivitet, är de exteriöra rummen och vandringen upp alltid öppen för 
besökare.
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TID
“Perception of nature requires a different relationship to time (...). 
Perception of nature reveals entirely different time forms, rhythms, time 
figures in which natural processes are organized. Human time, societal and 
historical time, and the times occurring in nature only overlap in very few 
zones and are, otherwise, poles apart.”

Böhme, Hartmut

Naturens processer ger oss perspektiv på tid. Årstider följer varandra och 
hjälper oss att uppleva tidens gång. Längre tidsrymder kan vi läsa av i hur 
jord och berg formeras. Råbjerg Miles framfart står någonstans emellan 
dessa processer. En snabb, långsam rörelse.

En besökare som återkommer till Sandfångaren kommer att uppleva 
dramatiska förändringar och kunna läsa byggnaden som ett timglas. 
Efter 30 år kommer Sandfångaren nästan helt vara täckt med sand. Efter 
ytterligare 100 år står strukturen ensam, lämnad i det kala landskapet. 
När sanddynan försvunnit ut i Kattegatt finns spåren kvar i Sandfångaren.
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