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SKOGEN MELLAN HUSEN

SKOGEN ÄR VIKTIGARE ÄN MAN TROR

STADSSKOGENS POSITIVA KONSEKVENSER

PROBLEM I DAGENS URBANISERADE VÄRLD

FÖRRPARK VS SKOG IDAG IMORGON

På trånga gator mellan höga fasader skyndar människor åt 
olika håll. Men bara några steg bort  nns en lugn oas, en 
vildvuxen plats mitt i staden där du kan kliva in och känna 
pulsen sakta ner. En skog mellan husen. 

Urbanisering är redan idag ett utbrett fenomen och det är troligt att 
den ökar i framtiden. I de större och tätare städerna växer avståndet 
till naturen, både fysiskt och mentalt. En stadsskog kan bli en viktig 
resurs för stadens invånare och stärka känslan och respekten för 
naturen, som är så viktig för vårt land.

Förr levde större delen av befolkningen 
nära skogen. Man var van vid den 
miljön och det var naturligt att utnyttja 
skogens resurser. 

När  er bor i städer ökar isoleringen  
från naturen. Skogen blir ett 
främmande element som man är rädd 
för att utforska. Det kulturarv som 
skogen utgör riskerar att gå förlorat.

Stadsskogen påminner om landets 
natur och ger människor möjligheten 
att upptäcka skogen på ett lättare sätt. 
Plötsligt känns den stora skogen lite 
närmare.

Skogen är viktig för miljön, för 
ekonomin och för vår hälsa. 
Vi måste därför ta tillvara på 
skogen så att den kan vara oss 
till glädje och nytta i många 
kommande generationer.

Tre fjärdedelar av Sveriges 
landareal täcks av skog men 
i takt med urbaniseringen 
minskar kunskapen om och 
förståelsen för skogen.

En stadsskog vid en central 
knutpunkt ger alla stadens 
invånare möjlighet att besöka 
naturen i sin vardag. På så vis 
påminns vi om skogens betydelse 
och tar bättre hand om miljön.
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Mitt i Göteborg ligger Brunnsparken, 
en knutpunkt för kollektivtra k och en 
mötesplats för många människor. Det 
är en demokratisk plats där alla stadens 
människor rör sig på lika villkor.

Trots Brunnsparkens centrala läge och 
mängden besökare upplevs torget av många 
som tråkigt och opersonligt. Här  nns 
inget som sticker ut eller lockar till nya 
upptäckter. Men intill torget  nns en tomt 
som stått öde efter en brand för många år 
sedan. Genom att riva ett hus på andra 
sidan kvarteret skapas en passage mellan 
Södra Hamngatan och Drottninggatan. 

I det utrymmet anläggs en skog, ett 
tredimensionellt rum för upplevelser i 
en för staden ovanlig miljö. Stadsskogen 
blir en tillgång att utnyttja i vardagen, 
för att slappna av och njuta av naturen. 
Promenader genom skogspassagen 
påminner besökarna om den stora resurs 
som den �”riktiga�” skogen utgör.
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ÖVERSIKTSPLAN 1:4000

BEFINTLIG FASAD MOT DROTTNINGGATAN PLAN 1:400

SEKTIONSPERSPEKTIV 1:200

UTVIKT SEKTION ÖVER SPÅNGEN 1:400
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Tekniska hjälpmedel gör kunskap lättillgänglig - låt appen 
lära dig känna igen växter och djur du stöter på i skogen!


