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PLAYING IN TREES

 Lekparken består av två fundamentala 
element och inspirationskällor, nämligen 
trädkojan och den förtrollade skogen. 

 I allt från Peter Pan till Ewookerna i Star 
Wars hittar man exempel på människor och 
varelser som bor i träd. 

 Skogen har alltid givit oss skydd och 
inspirerat unga till lek och äventyr. Det är min 
fasta övertygelse att skogen och människans 
inneboende balans och strävan efter harmoni 
med naturen, är något som kan kultiveras på 
ett tidigt stadium via barnens lek i parken. 

 Parken är också uppbyggd av 
sammanhängande sektioner vilket stimulerar 
till möten mellan barn och vuxna i en social 
fritidsmiljö. 

ETT LEKFULLT LANDSKAP MED NATUREN 
SOM INSPIRATION

 Lekparken är konstruerad som en stig 
av sammanlänkade träd vilket binder 
samman de olika delarna av parken. 

 Stigen sträcker sig från ingången via 
rasthagar och de existerande lekplatserna 
till en stenlabyrint. Parken är lokaliserad till 
gräsfältet vilket respekterar den 
kringliggande naturen och omgivningen, 
samtidigt som de existerande träden 
kompletteras på ett harmoniskt sätt. 

 Förslaget har tre huvudsektioner som 
accentuerar och kompletterar parkens äldre 
områden och bebyggelse: 

•	 Ingången/Portalen	är	belägen	i	
parkens norra del, söder om Tekniska 
Verkens	museum.	Det	finns	en	stor	täckt	
yta mellan hästarnas rasthagar med plats 
för stolar och bord vilket ger skydd för 
regniga dagar. Serviceytor som toaletter, 
förvaring och café är belägna I denna del.

•	 Trädbanan	består	av	sammanbund-
na träd och sträcker sig över olika nivåer i 
höjdled. Trädens höjd varierar från 
marknivå till 2.5 meter och binder samman 
ett landskap bestående av plattformar, 
ramper, broar, rutschkanor och trädkojor. 
Banan sträcker sig genom parken och går 
via den existerande lekplatsen vidare till 
stenlabyrinten. Därefter fortsätter sträckan 
via fågelbaden till grillplatsen. I banans 
södra	del	finns	ytterligare	en	inomhusyta	
där toaletter och utemöbler är lokaliserade. 

•	 Trädkojorna	formas	av	olika	träd.	Allt	
från små träd, vilka lämpar sig utmärkt som 
klätterställningar till stora träd som fungerar 
som täckta ytor där toaletter och caféterian 
är belägen. 
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LEKPARKENS GEOMETRISKA ELEMENT:

Lekparken är uppbyggd av element med samma geometri vilka kan 
kombineras för att producera ett stort antal variationer av utrymmena. 

STORA TRÄD

De stora träden skapar en yta täckt av ett tak vilket symboliserar trädens 
krona.	Det	finns	två	typer	av	dessa	träd.	En	sluten	variant	och	en	öppen.	
Det låter ljuset stråla ner genom öppningen vilket skapar en känsla av ljuset 
som faller genom skogens gröna tak av grönska. 

SMÅ TRÄD

De små träden formar en trädbana. De är alla sammanbundna genom 
ramper och trappsteg vilket bildar en naturlig stig genom parken. 

BRON, RUTSCHBANAN OCH STEGAR

Dessa element kompletterar de små träden. Bron spänner mellan två träd 
och ersätter positionen av ett träd i mitten. Rutschbanor och stegar förbinder 
konstruktionen med marken och låter barnen klättra upp och ner från 
trädbanan vilket stimulerar till aktivitet och lekens inneboende glädje. 

NÄT, VILKET BINDER SAMMAN OLIKA PLATTFORMAR

På	vissa	strategiskt	belägna	platser	i	trädbanan	finns	en	nätkonstruktion	som	
ersätter positionen av ett träd där barnen kan klättra omkring. 

TRÄDKOJOR 

I vissa delar av trädbanan 
finns	kojor	belägna	med	
fönsteröppningar för 
bibehållen visuell kontakt med 
banan. Trädkojan skapar också 
den känsla av äventyr som alla 
barn känner inför livets 
möjligheter. 
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	 Huvudkonceptet	är	”trädstrukturen”.	Som	på	ett	träd	finns	det	en	rot	
vilken består av ett fundament gjutet i betong. Stammen består av runda 
pelare av metall av olika längd och trädets krona består av prefabricerade 
betongplattformar med metallräcke för barnens säkerhet. 

 Träden kan enkelt konstrueras i en fabrik för att sedan fraktas och 
monteras hela på plats. Den hexagonalt formgivna plattformen tillåter att 
hela ytan kan täckas och att den bärande pelaren kan justeras för olika 
nivåskillnader. 

 Metallräcket skapar känslan av trädgrenar och är framtaget med 
barnens säkerhet i åtanke. Räckets konstruktion låter även föräldrar behålla 
visuell kontakt med barnen och deras aktiviteter. 


