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TROLLSKOGEN

Byggd struktur  

Beskrivning Landskapsåtgärder
Däckspång. Normal bredd 2 – 2,5 m. Höjd 0,20 m. 
Grundlagd på betongplattor. Däckplank 50x150 mm 
furu typ Organowood. Upplag av 75x150 mm furu, cc 
0,6 m. Täckta sidor av plank 50x250 mm. Kompletteras 
med handledare av plattstål fzv i ramper.
Trädäck. Höjd ca 0,5 m. Grundlagd på betongplintar. 
Däckplank 50x150 mm furu. Golvreglar 50x150 mm 
furu, cc 0,6 m. Bärbjälkar 100x100 mm, cc 2 m.
Trollstig. Utförs av glest plank 50x150 mm på mark, cc 
0,6 m.
Gränsmarkering av naturzoner. Utförs med nedslagna 
stolpar av furu, höjd 300 mm ovan mark, cc 1,5 m.
Trappgradäng. Två nivåer. Furu.
Stenmur och slänt. Enkelsidig stenmur av kalksten. Höjd 
0,5 m. Jordslänt lutning 1:2 på baksida. Grässådd.
Utvändig belysning längs huvudstråk. Stolpar av 
fyrkantsstål fzv, 50x50 mm. Hängande armatur på lina.

Däckspång     Ramp              Belysning                                       Entrétorg                                               Kallmur och grässlänt                                             Naturlek                                            Gräns naturzoner    Lilla trollstigen               Bänk                      Rastbord               Totem

Trafik och gångstråk 

Analys befintlig situation. 
Utblickar, siktlinjer, entréer, 
utgångar

Naturzoner. 
Förstärkta naturtyper. 

Naturtyper och naturstigar 
inom reservatet

Situationsplan 1:200 A1

Naturlek. Utförs med stockar, stenblock, kapade stubbar 
och målade trästolpar.
Bef naturmark. På tomten krävs viss återställning och 
stödplantering av fältskikt. Sådd av gräs, pluggplant av 
risartade växter och örter, buskplant tex stenros och 
slån.
Parkering. Utförs på befintlig marköverbyggnad. Nytt 
ytskikt av grus (bef grus kan till viss del återanvändas). 
Trädplanterig på parkering. Tall, ek och en. Varierade 
storlekar, max höjd 250 cm. Planteras i remsor av 
skellettjord, bredd 4 meter) mellan parkeringsskepp. 
Markering av parkeringsskepp på kortsidor med 
stopplanka av furu.
Övrigt. Rivning av bef mindre träd, ca 15-20 st. 
Cykelställ, ca 15 platser. Rastbord av furu, 6 st. Bänkar 
av furu, 4 st. Nedgrävd sopkassun, 1 st. Infotavlor, 4 st.

SILVESTRIS

Enkelt
Vår ambition är att hitta de enkla och självklara lösningarna. Form och material 
är tydliga och okonstlade. Vi bygger i trä eftersom det är platsens material. 
Trä är dessutom hållbart och vackert. All byggd struktur syftar till att förstärka 
kopplingen till naturreservatet. Riktningar och stråk visar tydligt vägen ut i 
naturen. 

Längs däckspängerna kan alla röra sig bekvämt, även de med rullstol eller 
barnvagn. Huvudstråket från parkeringen till utgången mot Murgrönestigen och 
Trollskogsstigen är markerad med hängande belysning från smäckra stolpar. Den 
generösa entréplatsen har rum för rastbord, bänkar och spontana samlingar. 
Härifrån når besökare entrén till huvudbyggnaden. 

Naturumet avgränsas mot parkeringen genom en låg stödmur av kalksten. Sett 
från skogen markerar muren mötet med kulturlandskapet. Från parkeringen 

Träd
Viktiga träd (orange)

befintliga (gröna)
nya (ofyllda)

övergår muren i en gräsbevuxen slänt vilket skapar en mjuk övergång till skogen.  
De veckor då besökstrycket är som högst markeras en extra rad parkering mot 
hagmarken i väster, och en större yta inne i hagmarken öppnas upp för besökare. 
Bussuppställning för tre turistbussar anläggs mot skogsbrynet i öster, där de 
skymmer utsikten mot det öppna landskapet minst.

Naturanpassat
Silvestris är format efter naturens förutsättningar. Byggnader och gångstråk är 
varsamt placerade med hänsyn till befintliga träd och markvegetation. De träd 
som vi bedömt som extra viktiga, avseende biologi och karaktär, är styrande.  
Huvudbyggnaden är lagd på plintgrund för att kunna bygga nära träden utan att 
riskera deras rötter. De viktigaste gångstråken utgörs av lätt upphöjda däckspänger 
av trä. Erfarenheten visar att de flesta människor väljer att röra sig längs tydliga 
stråk, vilket ger markvegetationen en chans att återhämta sig och frodas.

Silvestris utgår från enkla materialval och tydlig arkitektur. Det byggda är försiktigt 
placerat mellan viktiga träd och landar lätt på platsen. Formspråket är anpassat till 
platsens förutsättningar på ett lekfullt och funktionellt sätt. Naturumet erbjuder sina 
besökare en spännande, inbjudande och lärande upplevelse. Alla byggda element 
samverkar för att stärka kopplingen till naturreservatet och att tydligt leda besökaren 
ut i naturen.

Enkelt – Naturanpassat - Lekfullt

För att skapa en tydlig koppling mellan utställningen 
och naturen på området förstärker vi de biologiska 
karaktärer som redan finns på platsen.  Området 
delas upp i zoner som återspeglar vissa av reservatets 
naturtyper. Zoneringen skapar en gradient från öppet 
kulturlandskap i områdets sydvästra del till ett tätare 
och mer slutet skogslandskap i nordöst.
Torrängen förstärks med arter som vårbrodd, rödven, 
svartkämpar och röllika. Brynzonen kompletteras 
med buskskikt av stenros och en. I hedtallskogen 
dominerar kruståtel med inslag av ängskovall, 
harsyra, blåbär och lingon. Här placeras även död 
ved ut. Ängstallskogen förtätas med buskskikt av 
måbär och stenros samt olika ormbunksarter. Här 
finns även murgrönan representerad, synligt inifrån 
utställningsrummets stora fönster.

Parkeringens biologiska värde förhöjs med 
nyplantering. Tall, ek, en, rosor och måbär i varierande 
storlek planteras mellan parkeringsraderna. 
Upplevelsemässigt återställs den tidigare skogsfronten 
mot hagmarken i väster. En siktlinje sparas ut mot 
huvudbyggnaden. Skogsbrynet runt parkeringen 
förbättras med buskplantering. 
Sammantaget verkar alla åtgärder för att öka den 
biologiska mångfalden och upplevelsevärdet i 
naturumet.

Lekfullt
I naturum Trollskogen finns plats för både kaffepaus, 
lek och lärande om naturen. Ett antal rastplatser 
finns utplacerade inom området, i de soliga och 
exponerade lägena, men även mer avskilt. För 
den som inte bär med sig egen matsäck finns 
huvudbyggnadens café och uteservering. 
Lilla trollstigen erbjuder en spännande vandring för 
de minsta. Här kan man få se och känna på de olika 
träd och växter som är speciella för reservatet. Längs 
stigen finns även död ved, tallar med murgröna och 
stora stenblock som för tankarna till trollgubbar. I 
anslutning till Lilla trollstigen ligger en naturlekplats. 
Här finns stockar att balansera på, stubbar att 
hoppa mellan och stenblock att klättra på. Delar av 
lekplatsen är tillgänglig för rörelsehindrade barn. På 
trädäcket intill väderskyddet/eldhuset kan barnen 
snickra fågelholkar. Material finns nära tillhands i 
förrådet. 

I områdets sydvästra del finns en övervuxen brynmiljö 
i angränsning mot hagmarken. Här röjer vi fram en 
labyrint i snåren som barnen kan leka i.
Vid utgången mot Murgrönestigen och 
Trollskogsstigen ligger samlingsplatsen, utformad som 
en trappgradäng i två nivåer. Intill den finns även ett 
litet podium varifrån utflyktsledare och guider kan tala 
till gruppen.
Vid avfarten Grankullavägen markeras entrén med en
stolpkonstruktion, totempåle beväxt med 
murgröna.
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Beskrivning Byggnadsåtgärder

Stomme av clt-element (ytterväggar, tak och bjälklag) 
och plintgrund.
Tak består av: faltak (virke 145x22 mm), 300 mm 
mineralull och 100 mm clt-element.
( mineralull kan ersättas med Isotimber )
Yttervägg består av: Lockpanel (virke 145x22 mm) 
200 mm mineralull och 100 mm clt-element.
( mineralull kan ersättas med Isotimber )
Bjälklag består av: 50-70 mm clt-element, 200 mm 
isolering och 12 mm asfa eller utvändig gips.
Mellanbjälklag består av: 130 mm clt-element och 
lättbjälklag (inte beträdbara delar).
Ytskikt insida ytterväggar: målning av clt-element.
Ytskikt golv:
Publika delar och vissa personalutrymmen: Enkelt 
såpat grangolv (230x23 mm, andrasortering). Se 
planfigur.
Rwc, wc och wc/dusch: klinker
Städ, diskrum och omklädningsrum: Plastmatta 
(pvc-fri)
Förråd och matförråd: Linoleum
Ytskikt innerväggar:
Rwc, wc och wc/dusch: Kakel och våtrumsgips i den 
utsträckning det behövs annars målad gips.
Diskrum och städ: Våtrumsgips och gips, målad.
Soprum, matförråd och förråd: lackad OSB-skiva.
Omklädningsrum och elrum: målad gips.
Kapprum, korridor, personalrum, kontor och 
samlingssal (en vägg): lackad plywood.

“Eldhuset”
Stomme av clt-element (ytterväggar, tak och bjälklag) 
och plintgrund.
Tak består av: faltak (virke 145x22 mm) och 100 mm 
clt-element.
Yttervägg består av: Lockpanel (virke 145x22 mm) 
och 100 mm clt-element.
Bjälklag består av: 100 mm clt-element.
Ytskikt insida ytterväggar: målning av clt-element.
Ytskickt golv: Enkelt grangolv (230x23 mm, 
andrasortering)

Fasad mot väster. Entréplatsen
1:100 A1

Fasad mot Öster. Uteplats för personal samt Utgång mot Murgrönestigen i öster
1:100 A1

Fasad mot norr. Glaspartiet i samlingssalen samt det stora glaspartiet i utställningen.
1:100 A1

Fasad mot söder. Entréplatsen med tallen. Solavskärmningen på stora glaspartiet samt lilla sidoentrén för personal
1:100 A1

Vy från väderskydd mot huvudbyggnad Interiörvy från serveringsdel mot reception, pysselhörna och utställning

Solavskärmning

Situationsplan 1:800 A1

Entréplats/Torg

Styv ram

Styv ram

Väggar, tak och bjälklag består 
av clt-element (massiv trä) samt 
två förstyvande ramar på ena 
volymens gavlar där dessa har 
ett stort glasparti.

Formmässigt har byggnadskropparna hämtat 
inspiration från traditionell bruksarkitektur. 
Båda byggnaderna landar på en plintgrund och 
är inpassade i landskapet så att viktiga träd får 
stå kvar. I huvudbyggnaden skär två längor in i 
varandra, detta ger en enkel  fördelning av funktioner 
utifrån ett centralt rum i skärningspunkten där 
entrén är placerad. Huvudlängan, med utställning, 
reception och servering har full takhöjd och saknar 
mellanväggar. Längan har ett stort glasparti i vardera 
gavel. Här finns en värmande kamin, barnverksamhet 
och läshörna. Utställningsdelen i norr har utblick 
mot naturreservatet och tallar bevuxna med 
murgröna. Här ger det stora gavelpartiet norrljus till 
utställningen, som beroende på utformningen, har 
möjlighet att sträcka sig långt ner mot receptionen 
och serveringen. I längans södra del med kök och 
servering ger det stora gavelpartiet gott om ljus som 
silas genom en enkel solavskärmning av stående 
panelbrädor . På kvällarna blir de stora glasade 
gavelpartierna ett tydligt riktmärke och entrémotiv 
på vägen tillbaka från reservatet respektive från 
Trollskogsvägen och parkeringen. I den andra 
längans norra del är samlingssalen placerad i ett rum 
med full takhöjd. Gaveln i samlingssalen har ett lågt 
fönster som erbjuder sittande utsikt mot naturen. 
Den stora ytan ovanför fönsterbandet kan användas 
som bildskärm för att projicera bilder och film. 
Rummet kan möbleras för olika funktioner och den 

stora pivåhängda dörren mot utställningsdelen gör 
det möjligt att ta in stora föremål eller att vid tillfällen 
låta utställningen fortsätta in i samlingssalen. Från 
samlingssalen finns en utgång till Trollskogsstigen 
och Murgrönestigen, utgången fungerar också som 
nödutrymning. Direkt söder om samlingssalen finns 
förråd, städ och allmänna toaletter. Intill entrén finns 
möjlighet till avhängning samt ett antal små låsbara 
skåp. I längans södra del ligger personalfunktioner 
och stödfunktioner för verksamheten. Kontor och 
personalrum är sammanbundna för att bättre 
utnyttja ytan men kan skärmas av med en filt textil 
som också fungerar ljuddämpande. Både kontor 
och personalrum har direkt förbindelse med ett 
trädäck utomhus. Omklädningsrum och wc/dusch 
är rymliga och ligger längst söderut i längan. På 
andra sidan personalkorridoren ligger stödfunktioner 
till verksamheten såsom soprum, matförråd och 
diskrum. I längans södra och norra del finns 
utrymmen ovanför mellanbjälklaget för teknik och 
förvaring vilka nås med hjälp av en nedfällbar lejdare.

Materialvalen i byggnaderna är enkla och vackra men 
samtidigt tåliga. Faltak och fasadpanel är båda av 
furu och kan vara organowood, kebony behandlat 
eller av likvärdig miljövänlig behandling. All synlig 
metall i fasad är galvad. Stommen av massivträ är 

synlig invändigt och målas lätt vit så att känslan 
av träet fortfarande träder fram. Längs nederdelen 
av väggarna målas ett fält som kontrastmarkering 
för personer med synnedsättning. Detta fält 
upphör vid möte mot dörr och tillåter då dörrar att 
vara till utseende och material lika vägg. Övriga 
mellanväggar består av ett enkelt lager träfiberskiva 
i förråd och soprum, plywood i mer publika delar 
och kontor samt i personalrum. I övriga utrymmen 
används gips. Golvet i de publika delarna och i 
vissa personalutrymmen är ett enkelt såpat grangolv. 
Belysningen har enkla synliga installationer och 
pendlas från taket. I den öppna huvudlängan löper 
två belysningsskenor som gör det lätt att addera 
och ta bort armaturer och att rikta dessa mot 
specifika objekt i utställningen. Receptionsdisk, 
förvaringsmöbler och serveringsdel är byggda av 
lackad plywood med en toppskiva av massivt trä. 
Disken har olika nivåer för tillgänglighet.

Väster om huvudbyggnaden ligger ett väderskydd
som vi gärna kallar “Eldhuset” med eldstad och för-
råd för bl.a. mark och fastighetsskötsel samt 
holkbygge. 
Väderskyddet har samma formspråk och gestaltning 
som huvudbyggnaden.

SILVESTRIS

Luftbehandling/uppvärmning

För att minska mängden kanaldragningar genom 
utställningsdelen har en lösning som innefattar två 
luftbehandlingsaggregat valts. Dessa är placerade 
på vindsutrymme intill samlingssal och ovanför 
kontor/personalrum. Aggregaten är försedda med 
värmeåtervinning med hög temperaturverkningsgrad 
(85-95%) med motströms värmeväxlare. 
Uteluftsintaget placeras med fördel så att uteluften 
passerar genom markförlagd ventilationskanal 
innan den når luftbehandlingsaggregaten för att 
på detta vis förvärma luften under perioder då 
det är som kallast och ge viss kyleffekt under 
sommaren då uteluften är varm. För att uppnå viss 
rumsreglering av temperaturen föreslås att fyra st 
elvärmebatterier installeras i ventilationssystemet, 
utöver det elvärmebatteri som sitter i respektive 
luftbehandlingsaggregat. Därmed skapas 4 st 
zoner där temperaturreglering kan ske individuellt 
för respektive zon rumsmonterade termostater. På 
så viss minskar risken för övertemperaturer i vissa 
utrymmen då ett utrymme har högre personlast än 
övriga utrymmen.
Systemet med uppvärmning via luftburen 
uppvärmning innebär att radiatorer undviks. Under 
de kallaste perioderna håller anläggningen en 
grundtemperatur på cirka 10° då anläggningen 

inte används och 17° då den är i bruk. Den 
centralt placerade kaminen hjälper till att få upp 
temperaturen snabbare på vintern. Utöver omrörning 
av rumsluften då personer rör sig i rummet där 
kaminen är placerad sprids värmen sedan i 
huset via luftbehandlingssystemet med hjälp av 
värmeåtervinningen i luftbehandlingsaggregaten.
För tappvarmvattenberedning bedöms i nuläget 
att en varmvattenberedare på 150-300 l klarar 
behovet. Denna kan förslagsvis placeras i ett av 
vindsutrymmena.

Byggnaden bedöms i nuläget med föreslagna 
lösningar klara en energianvändning på mindre än 
55kWh/m², år.

Längdsektion / Elevation
1:100 A1

Principsektion.
1:100 A1

Plan
1:100 A1
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fånget från entrén


