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SKYLTNING FRÅN GRANKULLAVÄGEN GLÄNTOR OCH TRÄDDUNGAR BYGGNAD UNDERORDNAR SIG NATUREN

I skogen finns en oväntad glänta
Träden, havet och skogsgläntorna är unika värden i Naturreservatet Trollskogen. 
Värden som tydligt återspeglar sig i naturumet och dess omgivning. Den ljusa 
byggnaden placeras i en glänta i skogsbrynet, infl ätad bland trollskogens träd 
med tillvaratagna utblickar mot skogen.  Byggnaden anpassar sig i form och 
material till sin karaktärsfulla omgivning och berättar för besökaren vad som 
komma skall - en oväntad glänta i skogen.

Naturum Trollskogen
Naturreservatet Trollskogen karakteriseras av gammal skog med krokiga tallar, 
skyddande skogsgläntor, stora ekar med klättrande murgröna, ängar och den 
gråblå vindutsatta klapperstensstranden som möter havet. Naturen här är 
komplex och rik på kontraster.

På platsen återfi nns ljusa gläntor, solitära tallar och träddungar. Naturumet pla-
ceras i Trollskogens skogsbryn infl ätad mellan träden, underordnad naturen. 
Byggnadens rumssekvenser utgör en tolkning av gläntorna och skogsdungarna 
på platsen. De interiöra och exteriöra rummen går i varandra. Utvändigt 
anknyter byggnadens form och materialitet till de krypande tallarna och 
klapperstensstranden i naturreservatet. 

Trollskogens naturum utgörs av en informationsnod, en utställningsbyggnad och 
ett väderskydd, som fungerar tillsammans eller var och en för sig beroende på 
naturumets öppettider. Från noden leder vandringslederna vidare ut i naturre-
servatet Trollskogen. 

Besökaren och naturreservatet Trollskogen
I förslaget annonseras naturum Trollskogen vid avfarten från Grankullavägen 
genom en skylt och en inspirerande informationsskulptur med en praktbagge 
som väcker nyfi kenhet hos besökaren. Vägen viker av och leder besökaren förbi 
museijärnvägen, längs med skogsbrynet fram mot en glänta där naturumets 
ljusa utställningsbyggnad ligger väl synlig. 

Utställningsbyggnaden bildar tillsammans med väderskyddet en välkomnande 
port där besökaren kan ta del av övergripande information om naturreservatet 
och ekoparken Böda. En öppning leder in till ett samlande uterum avskilt från 
parkeringen; en utvändig plats för information om reservatet – en informations-
nod. Noden är naturumets samlande glänta, en välkomnande ingång till natur-
reservatet och dess utställningsbyggnad. Hit kan delar av naturumets utvändiga 
aktiviteter förläggas som t ex fågelholksbyggen och naturexperiment. Härifrån 
når man tillgängligt naturreservatets alla leder och här fi nns inspirerande infor-
mation om fl ora och fauna. Det friliggande väderskyddet som vänder sig mot 

noden har en sittrappa för samling av större grupper som t ex skolklasser och 
guidegrupper. För att säkra tillgängligheten för alla är utställningsbyggnad, 
informationsnod och väderskydd förlagda till samma nivå. 

Utemiljö, informationsnod och parkering
Naturen är rådande på platsen. Tillägg i form av stråk och platser är placerade 
på naturens villkor. Skogen och markvegetationen omsluter naturumet och med 
tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet.

Liksom utställningsbyggnaden smyger sig in i gläntan, viker också gångar av 
trä, trädäck och parkeringsytor av och formar sig efter träden och naturen. 
Markmaterial i noden och gångarna är av kiselbehandlad svensk furu. Plante-
ringar med perenna örter och gräs, en provkarta över naturreservatets fl ora, 
återfi nns i den samlande noden. Byggnaden och platsen ges en lågmäld ljus-
sättning som lyfter fram fasaden och enstaka solitära tallar.

Parkeringen får ett nytt slitlager av stenmjöl. Brynet kompletteras med nyplan-
terade tallar som förstärker anläggningens placering i kanten av skogen. Låga 
kalkstensmurar av gabioner med restkalksten överväxta med murgröna tar upp 
riktningar i landskapet och leder in till naturumet. 

Utställningsbyggnad och väderskydd
För att knyta an till platsen får utställningsbyggnaden fasader av murad grå kalk-
sten med bred fog. Fasadbearbetningen är en lek med kalkstensmuren, typisk 
för Ölands horisontella landskap. Söder om Trollskogen ligger Gillberga kalk-
stensbrott där man fortfarande bryter grå kalksten. En kort transportkedja bidrar 
till en hållbar byggnadsprocess och att man i byggprocessen utnyttjar ett lokalt 
hantverkskunnande. 

Utställningsbyggnaden har en stomme av betong med kalkstensballast vilket 
ger en robust, trög och energisnål byggnad. Teknik och stomme utgår från de 
positiva erfarenheterna med passiva energihus, d v s ett mycket välisolerat och 
lufttätt klimatskal samt en mekanisk ventilation med effektiv värmeåtervinning. 

Taket består av triangulära skivor av efterspänd platsgjuten betong som möter 
varandra i hög respektive lågpunkt för att ge ett skulpturalt uttryck och möjlig-
göra en naturlig vattenavrinning. Med en robust konstruktion som klarar av en 
takavvattning längs med fasaderna, förenklas förvaltningen av byggnaden och 
den kan likt resten av Ölands alla byggnadsverk i kalksten åldras med värdig-
het. Takets fuktsäkerhet säkerställs med tätskikt av bromatta med en betong 
pågjutning som ytskikt.

Interiört följer de bärande väggarna takets triangulära skivor. Det ger en 
sammanhängande rumssekvens för utställningsrummen som påminner 
om skogens stora och små gläntor samtidigt som det underlättar en 
fl exibel användning där utställningsytorna kan fördelas på olika sätt. 
Utblickar från de publika delarna ger visuella utsnitt av skogen och 
genomsikt in i byggnaden. 

Den permanenta utställningen ligger med fri vy ut mot naturreservatet. 
De tillfälliga utställningarna och barnverksamheten placeras i entrén och 
fungerar som en länk till informationsnoden med sina pedagogiska aktivi-
teter. Samlingssalen har en dubbel funktion och kan användas både som 
hörsal och för större tillfälliga utställningar beroende på behov.

Interiört är betongen synlig i tak och golv. Rumsvolymerna är klädda med 
stående furupanel, ett material som samspelar med de utvändiga tallarna 
samtidigt som det med fördel kan skruvas i och förändras beroende på 
verksamhetens önskemål och utställningarnas karaktär.
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Väderskyddet är triangulärt till planform och volym och anknyter därmed till 
huvudbyggnadens triangulärt veckade takskivor. Byggnaden är helt utformad i 
furu och fungerar också som samlingstrappa i informationsnoden. Byggnaden 
är ouppvärmd. Stommen utgörs av massivträ på platta på mark där samlings-
trappans sättsteg är av bärande balkar i trä som vilar på ytterväggarna. Träfasa-
den blir med tiden silvergrå och täckt med murgröna. Knysselnackefi lialen, 
miljöstationen och vattenverksbyggnaden är tänkta att utformas i samma 
gestaltning som väderskyddet.

För att möta den i projektet satta budgeten har byggnadsvolymen hållits så liten 
som möjligt. Hänsyn har tagits till lokal hantverkskunskap och materialtillgång 
för att kostnader ska hållas låga och byggprocessen bli hållbar. Det arkitekto-
niska konceptet tillåter att programmet kan växa och krympa beroende på hur 
projektet kommer att utvecklas. 

Utställningsbyggnad: BTA 370 kvm och LOA 350 kvm
Väderskydd: BTA 54 kvm och LOA 30 kvm
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RÖRELSER UT FRÅN INFORMATIONSNODEN UTSTÄLLNINGAR OCH AKTIVITETER
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PLAN 1:100/A1 1:200/A3

FASAD VÄSTER 1:100/A1 1:200/A3

SEKTION 1:100/A1 1:200/A3

FASAD SÖDER 1:100/A1 1:200/A3

MODELL SÖDER VÄSTER NORDVÄST

UTSTÄLLNINGEN INTERÖR

KLAPPERSTENSSTRAND LOKAL KALKSTEN FASADMATERIAL SKOGSGLÄNTA FURUPANEL TROLLSKOGENS KRYPANDE TALLAR


