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Projektet Finner ett spår syftar till att skapa en ny fantasieggande lekpark som kombinerar 
sagans stämningsfulla miljöer med samtida arkitektur och landskapsgestaltning. Ett land�
skap att utforska via vindlande spår genom olika lekmiljöer och naturtyper. En egen värld 
där själva rörelsen genom området får karaktären av ett lekfullt upptäckande.

Projektet bejakar ett synsätt där geometrisk exakthet hos nya gestaltade element i lands�
kapet blandas med mera dynamiska förhållanden där form� material och växtlighet grad� förhållanden där form� material och växtlighet grad�tlighet grad�
vis förändras över tid. Det hämtar influenser från såväl nutida kultur och naturvetenskap 
som från historiska exempel på nordisk och internationell park� och lekplatsarkitektur. 
Områdets övergripande lantliga karaktär uppdateras och diversifieras genom att befintliga 
miljöer� byggnader och biotoper tas till vara och förädlas på en rad överraskande sätt.

Genom att utvecklas kan Lill�Valla kan bli en än större tillgång för Linköping. Området är 
strategiskt beläget i relation till Universitetet� Gamla Linköping� Valla Gård och Bomässan 
2016. Det är idag en väl fungerande rekreationsmiljö för många boende i Linköping med 
omnejd. Området saknar dock � trots många kvalitéer � en tydlig identitet och en övergri�
pande gestaltning. De flesta av de befintliga lekplatserna är av traditionell karaktär och 
utnyttjar därmed inte områdets speciella möjligheter. Vissa miljöer� som skogsdungen och 
fågeldammarna är underutnyttjade.

Lill�Valla utgör� tillsammans med Valla Gård och Gamla Linköping� en värdefull miljö där 
lager på lager av historia möter samtida kultur såväl som flora och fauna. Vi föreslår att 
ytterligare ett lager läggs till områdets redan rika historia. Projektet består av två skilda 
men integrerade delar: Spåren � ett system av gångvägar� samt en serie lekmiljöer.

Spåren
Den första delen av projektet är ett nytt system av mer eller mindre hårdgjorda gångvägar� 
stigar och bryggor – spår av skiftande karaktär. Genom ett geometriskt formspråk av öar 
och vikar binder det samman området såväl gestaltningsmässigt som infrastrukturellt och 
ur ett tillgänglighetsperspektiv. En bredare gångväg kan exempelvis gestaltas med långa 
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svepande linjer som famnar ett skogsbryn, men kan i ett givet tillfälle förgrenas till ett fin�
maskigt nätverk av smala stigar som känsligt viker av för att ge plats åt trädstammar och 
stenblock.

Spåren bryter naturligt ner området i mindre� hanterliga delar som kan programmeras 
med olika aktiviteter. Deras abstrakta uttryck skapar å ena sidan en kontrast till den be�
fintliga historiska miljön och utgör tydligt ett nytt, samtida lager. Å andra sidan gör dess 
detaljrikedom och följsamma kurvaturer att det likt naturligt upptrampade stigar formar sig 
efter en befintlig terräng.Spåren tar sig olika uttryck även i detaljskalan. Vissa är smala 
stigar� endast markerade av stenmjöl och utan skarpa kanter åt sidorna. Andra är tydlig�
are definierade gångvägar med kantsten och inslag av trädäck och med urtag för befint�
liga träd. I skogsdungen står bryggor på lätta fötter för att minimera markarbeten. Även 
om typ och material skiftar hålls alla vägar samman av deras vita kulör.

Lekmiljöerna
Den andra delen av förslaget utgörs av ett antal olika lekmiljöer som integreras i det be�
fintliga landskapet, snarare än att vara koncentrerade till den öppna ytan. Varje lekmiljö 
gestaltas så att den via sin skala� materialitet och rumsliga upplevelse förstärker karak�
tären och stämningen på en viss plats i området. I många fall skapas lekmiljöer i samspel 
mellan stigar� miljö och lekredskap. En del av skogsdungen upplevs från smala spänger 
och döljer ett repslott som i skala och karaktär relaterar till trädens högresta proportioner 
och det av lövverk silade ljuset. I en annan del� i områdets nordvästra hörn� förgrenar 
sig stigen i ett detaljrikt delta kring befintliga och adderade förhöjningar i landskapet – en 
miljö för klättring� kurragömma och spring.

Gemensamt för alla större lekmiljöer är att de är konstruerade av material som på ett 
oväntat sätt anknyter till landskapet. Den traditionella lekstugan blir en skogskoja av 
flätade vidjor. En serie täta, klippta buskage vid områdets södra entré blir till hemliga gån�
gar. Kullen söder om dammarna blir en borg genom en serie slingrande jordsäckar. Orienterande situationsplan

Landskapsrum och för tävlingsområdet relevant infrastrukur.
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Dammarna  
Dammarna skulle kunna vara en stor tillgång för Lill�Valla 
och de bör restaureras� byggas om och göras tillgängliga 
via gångstråk. Vi föreslår att miljön i och omkring dam�
marna diversifieras med avseende på såväl miljöer för 
besökare som biotoper för växter och djur. I söder får 
de karaktären av bevuxna stränder. Här kan träplattfor�
mar och stenblock inbjuda till vila och studium av djurliv. 
I norra delen skapas istället mera definierade, byggda 
kanter och bryggor. Här formas mindre vikar med rin�
nande vatten för att öka mångfalden av djur� och växtliv. 
Grodyngel, fiskar och sländor kan ges mindre, delvis 
avskärmade biotoper och kan studeras på nära håll. Vid 
behov kan den norra delen förses med räcken.

Knallen
Den befintliga höjden söder om dammarna skulpteras, 
terrasseras och armeras med hjälp av slingrande sand�
säckar. På så sätt förvandlas den till såväl utkiksplats 
som klättervänlig knalle. Tillsammans med den mindre 
förhöjningen strax österut formas en naturlig entré till 
området. Befintliga träd bevaras.

Skogsdungen
Lill�Vallas skogsdunge består av en vacker blandskog 
med 20�30 meter höga tallar� granar� björk� lönn� ek och 
andra lövträd. Vi föreslår att dungen rensas på sly och 
görs tillgänglig via gångvägar� smala stigar och träbryg�
gor. Skogen är en stämningsfull lekmiljö� inte minst för 
de lite större barnen. Här är det är mera stilla � ljudet 
dämpat� doften annorlunda och vinden har mojnat. Men 
samtidigt mera spännande och mindre tillrättalagt. Här 
finns möjlighet till såväl kurragömma som fågelskådn�
ing. 

Längs den södra kanten gestaltas en stocklekplats för 
balansgång och klättring. I skogsbrynet i väster finns 
hemliga kojor av flätade vidjor. På höjden i dungens 
inre del leder bryggor fram till ett repslott för klättring 
högt uppe bland träden. Lill-Vallas befintliga fokus på 
tamdjur kompletteras med hjälp av t ex specialdesig�
nade fågelholkar som gör det möjligt för besökare att ta 
del av äggkläckning och fågelungar utan att störa.

Den hemliga trädgården
I ömrådets södra del formas en kil mellan dammarna och 
skogsdungen. Här planteras en serie täta� klippta busk�
age som formar en hemlig trädgård� full av smala passag�
er och små platser. I öster, kring gångvägen, definieras 
ett rum mellan buskagen och skogsdungens träd.

Det öppna fältet
Det gräsbevuxna öppna fältet är områdets centrala 
samlingspunkt och en oprogrammerad plats för tillfäl�
liga evenemang� spel och lek. Från fältet och den breda 
gångväg som kantar det når man områdets alla övriga 
delar. I den sydöstra änden finns en större hårdgjord 
yta med plats för grillning och picknick� bord och regn�
skydd. Omedelbart angränsande� längs skogsbrynet� 
ligger en serie väl avgränsade lekplatser för de allra 
minsta: vattenlek� klättring� sand� m.m.

Kullarna
I områdets nordvästra del är terrängen plötsligt 
mera kuperad och det bildas en mindre dunge. 
Denna karaktär förstärks genom att ett antal nya 
kullar anläggs� så att ett landskap av små höjder 
och dalar bildas. Kring kullarna och befintliga sten�
block förgrenar sig gångvägen till ett sirligt nätverk 
av smala stigar� perfekta för springlekoch kur�
ragömma. Nya och befintliga kullar ges vid behov 
av stockar armerade kanter som inbjuder till klät�
tring. Det förfallna lusthuset rutas upp och förvand�
las lätt till ett litet sagoslott.

Hagarna
Lantgårdens tamdjur bör fortsatt vara en viktig del 
av ett besök på Lill�Valla. Hagarna byggs ut och 
görs tillgängliga via gångvägar. En besöksladugård 
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Situationsplan skala 1:500 A1 / 1:1000 A3
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Bred gångväg med växtlighet i öar 
Situation: Skogsbryn
Material: Ljusgrått stenmjöl
Kant: Tydligt definierad av kantsten

Sektion B-B skala 1:100 A1 / 1:200 A3

Snitt genom ängen och kullarna med dammen i vy

Stigtyper skala 1:50 A1 / 1:100 A3

Sektion A-A skala 1:100 A1 / 1:200 A3

Snitt genom ängens östra skogsbryn med lekskulptur för klättring 
bestående av vertikala trästockar. I skogen skymtas nätslottet.

Smal upplyft stig
Situation: Ängsmark
Material: Ljusgrått stenmjöl
Kant: Löst definierad av sten

Träbrygga med reling
Situation: Hage
Material: Vitmålat trä
Kant: Tydligt definierad

Träbrygga som omfamnar damm
Situation: Damm
Material: Vitmålat trä
Kant: Tydligt definierad

Träbrygga som vandrar mellan träd
Situation: Skog
Material: Vitmålat trä
Kant: Relativt tydligt definierad

Smal stig över lågt gräs
Situation: Äng
Material: Ljusgrått stenmjöl
Kant: Relativt tydligt definierad

Smal stig med höga väggar
Situation: Gatt mellan kullar
Material: Ljusgrått stenmjöl
Kant: Tydligt definierad av träväggar

Smal stig genom buskage
Situation: Den hemliga trädgården
Material: Ljusgrått grus
Kant: Vagt definierad

Utformning och hållbarhet. Med en attraktiv ny park med ökad tillgänglighet blir det redan 
idag hårt belastade området ändå mer utsatt. De nya spåren lämnar plats åt befintligt kul�
turlandskap och växt� och djurliv. De förgrenar sig ut i områdets mindre besökta delar� men 
koncentrerar samtidigt belastningen till mer eller mindre hårdgjorda ytor. Ibland skapar de 
en öppning vidare ut i naturen men ibland fungerar de som bryggor som lämnar marken och 
växtligheten fri � en tunga eller en utkiksplats.

Faciliteter. I närhet till den öppna platsen i områdets centrala del samlas picknick och grillplats 
med vattenlek� sandlandskap och andra aktiviteter för de allra minsta barnen. I närhet till områ�
dets västra entré förläggs service som t ex toaletter och återvinningsstation. Rastplatser plac�
eras med jämna mellanrum (45 – 60 meter) längs spåren. Här man kan stanna och leka eller 
bara sitta ner och njuta av naturen. Stämningsfull belysning anpassas till de olika typerna av 
spår och lekplatser.


