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RESAN

Upplevelsen av Trollskogens naturreservat bör-
jar tidigt; nere på alvarsmarkerna i trakten kring 
Löttorp, Högby och Böda. Den magra kalkstens-
berggrunden visar en öppen landskapsbild med 
gräsfattig men örtrik flora och vida utblickar, så 
typisk för Ölands flacka topografi. Redan innan 
vi svänger av från Grankullavägen har landskapet 
helt skiftat karaktär. Geologin är nu ishavssedi-
ment och vi färdas genom en ganska ensartad 
och sluten tallskog. 

Efter en dryg halvmil når vi så fram till platsen för 
Naturummet, en glänta i skogen med utblickar 
över en betesmark med nötkreatur i väster. Vi ser 
också ut över den lagunliknande Grankullaviken 
vilken innesluts av Ölands norra uddes två ut-
stickande landtungor; ett rofyllt vattenrum som 
ligger i lä från Östersjöns vågor.

GLÄNTAN IDAG

Gläntan är idag helt öppen och består i stort 
av en parkeringsplats, placerad på en botten 
av stampad naturgrus. Vegetationen är spars-
makad, tillfällig och utspridd. 

Bortom gläntan ligger ett avsnitt med sand i ett 
småbrutet landskap, långsamt rullande, med 
grupper av tallar som bildar mindre rum inom 
sig. Här finns dagens Naturum är idag uppdelad 
på ett 20-tal timmerhuggarkojor, ett väderskydd 
och en mindre byggnad med information och 
broschyrbibliotek. 

Gläntan utgör större delen av själva tävlingsom-
rådet och den vill vi förädla.

SLUSSEN

Slussen består av det småbrutna området med 
enstaka uppvuxna tallar. Ett halvdussin av tim-
merhuggarkojorna kan få finnas kvar under 
en övergångsperiod, men i övrigt tas befint-
liga byggnader bort. Slussen utgör övergången 
från Naturummets ordnade delar till reservatets 
naturupplevelser. I området Slussen finns ett 
väderskydd samt fritt utställda picknickbord för 
samvaro och vila.

Plattformen är själva insteget till reservatet, en 
samlingsplats som är inramad av en stengärd-
esgård och möblerad med motställda sittplatser 
i trappform. Periskopen är enkla utsiktsplatser 
från vilka man får överblick. Det första perisko-
pet står i entrerummets bortre del . De övriga 
periskopen, 4-6 stycken, är utplacerade ute i res-
ervatet på utvalda platser.
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Tomten - TrollskogenLokal - ÖlandRegional  - Kalmar län

Byggnaden i naturen

Naturen i byggnaden
Byggnaden som en entré till naturen

STRATEGI

ORGANISATION         

Resan från stad till natur

Materialanvändningen i projektet är reducerad till en begränsad palett med material där furu och glas är de mest förekommande.

Byggnaden tar med sin enkla geometriska form och sin synliga trästruktur en försiktig plats i landskapet och inplaceringen följer landskapets riktning och karaktär. 

Det östra bandet - funktionerna innehåller fyra 
parkeringsskepp som är lagda på tvären. Parker-
ingarna delas rumsligt av vegetationsridåer som 
är utskurna ur den befintliga beläggningen av 
stampat grus; en ridå av flerstammiga rönnar, en 
av oxelträd och de andra av flerstammiga fågel-
bär. Två av ridåerna samlar sig kring vardera en 
gångväg som gör att man kan ta sig ut på park-
eringarna utan att behöva röra sig i mittskeppen.

Det mittersta bandet - aktiviteterna innehåller 
Naturumets långsmala byggnad, dess entréer 
och sydväst-vända förplatser med uteserverin-
gar och picknickbord i bästa solläge. Byggnaden 
och förplatsens riktning leder besökaren ut mot 
reservatet. Det mittersta bandet delar upp glän-
tan så att parkeringsplatserna blir sidoordnade 
från Naturumets aktiviteter; en klar och enkel 
organisation som likväl leder besökaren framåt.

Det västra bandet - ligger utanför tävlingsom-
rådets gräns, lämnas obehandlat men tas in i up-
plevelsen. Det består av ängen med sina 
kreatur samt sin utfodringslada, vilken också är 
vår arkitektoniska förebild för Naturumet. 
Ängen är entreområdets blickfång varifrån man 
även kan skymta Grankullavikens vatten.
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Placering - Huvudbyggnaden plac-
eras mellan parkering, kulturland-
skap och naturlandskap. Alla stigar 
och vägar knyts här ihop och byg-
gnaden syns väl vid ankomsten.

Organisation - Tre skilda band med 
varsin tydlig rumslighet delar upp 
projektet i en tillgänglig och en-
kel struktur. Ängen i väster bidrar 
också till en stark rumslighet. 

Rörelse - Lösningen möjliggör ett 
enkelt flöde, från parkering via 
byggnad mot landskapet. 

Flexibilitet - Planens indelning 
möjliggör en flexibel användning 
för olika besökargrupper vid 
skiftande tidpunkter.

NATURUM  TROLLSKOGEN
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1  Entré till området
2  Rastbord och vindskydd
3  Samlingsplats med sittplatser - 
 den samlande utgångspunkten 
 för färder i reservatets alla leder   
 börjar och slutar här
4 Lekplats
5 Väderskydd med eldstad
6 Periskop
7 Biotopträdgårdar med 
 Ölands flora
8 Ängsparkering
9 Cykelparkering
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BYGGNAD

Naturum Trollskogen är utformat som en enkel 
paviljong och kan användas på olika sätt ber-
oende på  antalet besökare och årstid. Kopplin-
gen mellan ute och inne är format så att det dy-
namiskt kan anpassas beroende på klimat och 
behov, och byggnaden är planerad så att den är 
inbjudande för både barn och vuxna.

Formen utgörs av en rektangulär byggnadsk-
ropp. Detta ger god användbarhet och flexibi-
litet mellan husets olika verksamheter och ger 
huset en effektiv och öppen rumslig struktur. 

Huvudentrén med informationsdisk och server-
ing har placerats väl synligt från ankomstplatsen 
och personal har härifrån god visuell kontakt 
med de enskilda besöksytorna. Planlösningen 
har en öppnehet där alla besöksfunktioner är 
knutna till entrén. 

MILJÖ OCH ENERGI OCH MATERIAL

Åtgärder för att minska energiförbrukningen: 

• Byggnaden har fått en utrymmeseffektiv   kon-
struktion.

• Byggnadens läge och orientering på tomten  
säkerställer lägsta möjliga solbelastning som-
martid.

• Dagsljusinsläpp uppnås genom anpassad  
användning av vertikala fönster och begränsad 
användning av takfönster.

• Tak, väggar och golv får en hög grad av 
miljövänlig träfiberisolering för att säkerställa 
låga transmissionsvärmeförluster.

• Fönsterytor är optimerade för korrekt energi-
balans, med treglas isolerfönster och energi-
snåla argonskikt.

• Massivträ i väggar och golv och andra giftfria 
naturmaterial som inte belastar inomhusluften 
minskar behovet av energikrävande ventilation. 
 

 

• Energiförsörjningen optimeras bl.a. med åt-
gärder som lågenergibelysning i kombination 
med effektiva dagsljuslösningar.

• VA-anläggningen förses med vakuumto-
aletter och återanvändning av gråvatten. 

Grunden - består av en lätt plintgrund och det 
upplyfta golvbjälklaget ger huset en lätt karaktär. 

Ytterväggar - består av en massivträstomme 
med träfiberisolering, utvändigt klädd med pan-
el av underhållsfri högtryckshärdad furu, behan-
dlad med biobaserad mörk pigmenterad olja.

Tak - består av en masivträstomme med träfi-
berisolering, med utvändigt tätskikt av tjärpapp  
klätt med panel av underhållsfri högtryckshär-
dad furu, behandlad med biobaserad mörk pig-
menterad olja.
 
 

Glaspartier - både öppningsbara fönster och 
större fasta sektioner med lågenergiglas med en-
skilda inslag av screentryckta färger och mönster. 

Innerväggar - innerväggar utförs generellt som 
reglade, furupanelklädda lättväggar i kombina-
tion med massivträytor, genomgående mon-
terade med listfria övergångar mellan vägg och 
tak. Våtrumsväggar kläs i skifferplattor

Golv - i allmänna ytor och personalutrymmen 
utförs i hårdvaxoljad kärnvirkesfuru. Våtrumsgolv 
beläggs med skifferplattor. 

Fast inredning - utgörs av bl.a. hyllor, diskar och 
bänkar och utförs med en kombination av mas-
sivt trä, träfanèr och screentryckt glas.

Användningen av naturligt ljus som en särskild kvalitet i arkitekturen införs genom en väl planerad ljusgenomströmning, panoramafönster, graderingar av öppenhet och genomskinlighet.
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