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SAMMAnFATTnInG
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges Arkitekter, inbjöd i oktober 2006 
fyra arkitektföretag till en arkitekttävling om utformning av entréer för Skuleskogens nationalpark.

De inbjudna arkitektföretagen, utvalda efter ett öppet prekvalificeringsförfarande, var
• Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
• Schibbye Landskap AB 
• SWECO FFNS
• White arkitekter AB

Inom utsatt tid, senast 2007-01-22, inlämnades följande fyra tävlingsförslag:
• I take the high road
• insikt / utsikt
•  [LAV]
• Vägen till Skule 

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 
• Eva Carron, avd.chef Kultur- och naturavdelningen, länsstyrelsen i Västernorrlands län
• John Granbo, förvaltare Skyddade områden, länsstyrelsen i Västernorrlands län
• Mats Henriksson, länsarkitekt SAR/MSA, länsstyrelsen i Västernorrlands län
• Camilla Persson, Naturvårdsverket
• Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn har studerat och värderat förslagen i följande avseenden:
• Överensstämmelse med Naturvårdsverkets riktlinjer
• Kvalitet i analys och program
• Gestaltning
• Funktionalitet
• Miljöhänsyn
• Genomförbarhet (ekonomisk och praktisk)

Juryn har enhälligt beslutat utse förslaget I take the high road som vinnare. Det vinnande förslaget är författat av 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB genom Håkan Blanck och Anders Jönsson, tillsammans med Formverk-
stan Söder genom Per Liedner.

I take the high road premieras för variationsrikt placerade nationalparksentréer som ger en bra bild av nationalparkens 
karaktär, väl integrerade i landskapet och med en väl fungerande organisationsprincip. Entréerna är funktionellt utfor-
made och gestaltade i en ”vildmarksestetik” som känns välbekant utan att vara banal och som är varsam mot naturen.

Juryn rekommenderar att förslaget I take the high road läggs till grund för det fortsatta arbetet med ett förverkligande, 
och att dess upphovsmän engageras för fortsatt bearbetning och utveckling av förslaget samt, efter beslut om lägen för 
entréerna och genomförande, för projektering av Skuleskogens nationalparksentréer.
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ARRAnGÖReR	OCh	TÄVlInGSDelTAGARe
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges Arkitekter, inbjöd i oktober 2006 
fyra arkitektföretag till en arkitekttävling om utformning av entréer till Skuleskogens nationalpark.

• Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
• Schibbye Landskap AB 
• SWECO FFNS
• White arkitekter AB

Tävlingen har genomförts som en formgivningstävling i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), och 
föregicks av ett öppet kvalificeringsförfarande för val av tävlingsdeltagare.

Tävlingen startade med ett startmöte 2006-10-12 i naturum Höga Kusten då samtliga tävlande och juryn gick igenom 
tävlingens förutsättningar och därefter besökte två av de tilltänkta platserna för nationalparksentréer.

InlÄMnADe	TÄVlInGSFÖRSlAG
Inom utsatt tid, senast 2007-01-22, inlämnades fyra tävlingsförslag, i enlighet med LOU anonyma och märkta med ett 
av respektive förslagsställare valt motto:

• I take the high road
• insikt / utsikt
• [LAV]
• Vägen till Skule 

Samtliga förslag uppfyllde ställda krav och godkändes för bedömning av juryn.

JURY
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av: 

• Eva Carron, avd.chef Kultur- och naturavdelningen, länsstyrelsen i Västernorrlands län
• John Granbo, förvaltare Skyddade områden, länsstyrelsen i Västernorrlands län
• Mats Henriksson, länsarkitekt SAR/MSA, länsstyrelsen i Västernorrlands län
• Camilla Persson, Naturvårdsverket
• Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Även Jan Olav Jensen, sivilarkitekt NAL, var utsedd av Sveriges Arkitekter att ingå i juryn, men har tyvärr varit för-
hindrad att medverka i bedömningen.

Thomas Nordberg, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters tävlingsservice, har varit juryns sekreterare.
Ingrid Källström, länsstyrelsen, har varit tävlingsfunktionär.
Juryn har under bedömningstiden haft fyra heldagsmöten.

En kostnadsuppskattning av samtliga förslag har utförts av GERY arkitekter/Bygganalys, Sundsvall, genom 
Jan Westin/Ove Lindström.
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TÄVlInGenS	FÖRUTSÄTTnInGAR

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs in-
gående i ett tävlingsprogram, här återgivet i sammandrag: 

BAkGRUnD
Skuleskogens nationalpark är en viktig besöksplats i 
Världsarvet Höga Kusten. Nationalparken besöks årli-
gen av ca 20 000 personer och har idag två entréer, en 
från Näske i norr och en från Käl i söder, båda av enkel 
standard. Under 2006-2007 byggs ett nytt naturum Höga 
Kusten vid Skuleberget, i anslutning till E4:an och cirka 
fem kilometer sydväst om nationalparken. Detta ökar 
trycket på att tillgängliggöra nationalparken för besökare. 

Därför planerar länsstyrelsen tillsammans med 
Naturvårdsverket att utveckla entréerna till national-
parken. I dessa planer finns även önskemål om en ny entré 
i västra delen av parken, i syfte att öka tillgängligheten 
från E4:an och förbättra kopplingen mellan national-
parken och naturumet vid Skuleberget. 

Besökare till Skuleskogens nationalpark är främst män-
niskor med friluftsvana som kommer för att vandra i 
naturen. Majoriteten kommer med egen bil. Många ut-
ländska besökare kommer med husvagn/husbil. I mindre 
omfattning förekommer bussar med guidade turer för 
turister, skolklasser eller studenter.

Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och 
realistiskt förslag till upprustning av befintliga entréer 
samt utformning av en ny västlig entré till nationalparken. 
Eventuellt även en östlig entré för båtburna besökare. Ett 
annat syfte är att pröva Naturvårdsverkets nya riktlinjer 

för entréer till Sveriges nationalparker, och att ge kun-
skaper och erfarenhet av hur dessa fungerar som stöd för 
analys, programskrivning och utformning vid konkreta 
projekt. Projektet är alltså ett pilotprojekt i arbetet med att 
rusta upp entréerna till landets samtliga nationalparker. 
Slutligen är avsikten att genom tävlingen välja arkitekt för 
uppdraget att projektera entréplatserna för Skuleskogens 
nationalpark.

TÄVlInGSUppGIFTen
Uppgiften för de tävlande har varit att utifrån en analys 
av situationen för Skuleskogen och tillämpning av 
Naturvårdsverkets riktlinjer skapa ett förslag till program 
för nationalparksentréernas identitet, organisation och 
utrustning samt att visa hur detta kan omsättas i konkret 
utformning av entréerna.

FÖRUTSÄTTnInGAR	FÖR	UppGIFTen
Naturvårdsverkets riktlinjer beskriver entréer till en 
nationalpark som ”platser dit man lätt kan hitta och ha 
som utgångspunkt för sitt besök. Upplevelsen av na-
tionalparken påverkas starkt av det första intrycket vid 
angöringspunkten. En väl utformad entréplats kan ge 
positiva förväntningar och öka utbytet av besöket. En 
väl utformad entréplats lyckas ’inspirera, instruera och 
informera” nationalparkens besökare.’

Utgångspunkt för de tävlande var de båda befintliga en-
tréerna samt ett föreslaget läge för en ny, västlig entré. De 
tävlande hade dock full frihet att utifrån egen bedömning 
föreslå ändrade eller andra lägen för entréer.
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JURYnS	BeDÖMnInG

InleDnInG
Tävlingsprogrammet:
”Uppgiften i denna tävling är att analysera situationen 
och behoven samt föreslå innehåll och utformning av 
befintliga och nya entréer till Skuleskogens nationalpark. 

Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och 
realistiskt förslag till upprustning av befintliga entréer 
samt utformning av en ny västlig entré till national-
parken. Ett annat syfte är att pröva Naturvårdsverkets 
nya riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker, och 
att ge kunskaper och erfarenhet av hur dessa fungerar 
som stöd för analys, programskrivning och utformning 
vid konkreta projekt. Projektet är alltså ett pilotprojekt i 
arbetet med att rusta upp entréerna till landets samtliga 
nationalparker. Slutligen är avsikten att genom tävlingen 
välja arkitekt för uppdraget att projektera entréplatserna 
för Skuleskogens nationalpark.”

Som följd av tävlingens karaktär av pilotprojekt förut-
sattes de tävlande själva, utifrån Naturvårdsverkets 
Riktlinjer och egen analys, skapa sina egna ”program” 
för utrustning och utformning av ett antal entréer till 
Skuleskogens nationalpark. Tre eller fyra lägen för 
entréer i eller i anslutning till nationalparken föreslogs i 
tävlingsprogrammet – nordlig, sydlig, västlig och even-
tuellt östlig från havet – varav de nordliga och sydliga 
redan är etablerade. De tävlande hade emellertid full 
frihet att föreslå andra lägen för dessa och även att efter 
egen bedömning föreslå helt nya entrélägen. Utöver dessa 
angavs även det närliggande naturum Höga Kusten som 
en viktig entré och informationsplats för nationalparkens 
besökare. 

BeDÖMnInGSkRITeRIeR
Juryns bedömning av tävlingsförslagen har utgått från 
tävlingsprogrammets krav och följande bedömnings-
kriterier som angavs i tävlingsprogrammet:

• Överensstämmelse med Riktlinjerna
• Kvalitet i analys och program
• Gestaltning
• Funktionalitet
• Miljöhänsyn
• Genomförbarhet (ekonomisk och praktisk)

Eftersom upphovsmannen till vinnande förslag avses 
anlitas för projektering inför ett konkret genomförande 
av Skuleskogens entréer har bedömning av förslagen 
haft viss tyngdpunkt på skickligheten att utforma väl 
fungerande och gestaltade entréer till realistiska kost-
nader och med stor hänsyn till natur och miljö. 
Förslagen kommer tillsammans att utgöra ett värdefullt 
underlag för ställningstaganden angående det slutgiltiga 
valet av lägen och utrustning vid fortsatt utveckling av 
det vinnande förslaget, samt vid den utvärdering och 
uppföljning av Riktlinjerna som Naturvårdsverket avser 
att göra gällande hur de fungerar som arbetsredskap för 
analys och programskrivning.
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JÄMFÖRelSe	MellAn	FÖRSlAGen
Nedanstående jämförelser gör inte anspråk på att redo-
visa alla aspekter av förslagen. Här tas främst upp sådana 
aspekter som har vägt tyngst i juryns utvärdering och val 
av vinnare.

ÖVeRenSSTÄMMelSe	MeD	RIkTlInJeRnA;		
kVAlITeT	I	AnAlYS	OCh	pROGRAM
En förutsättning för de tävlande var att vid lokaliser-
ing och utformning av Skuleskogens entréer tillämpa 
Naturvårdsverkets nyligen antagna ”Riktlinjer för entréer 
till Sveriges nationalparker”. Eftersom Riktlinjerna ska 
kunna tillämpas på nationalparker av mycket olika karak-
tär över hela landet är de generellt hållna, och kräver 
tolkning utifrån de speciella förhållanden som gäller för 
den enskilda nationalparken. I tävlingsuppgiften ingick 
därför att med utgångspunkt i respektive punkt i riktlin-
jerna redovisa dels en analys av situationen i Skulesko-
gen, dels program för lämplig åtgärd. Detta gjordes med 
hjälp av en checklista med 31 punkter under rubrikerna 
”Nationalparkernas gemensamma identitet”, ”Den en-
skilda nationalparkens karaktär”, ”Läget i landskapet”, 
”Organisation av entréplatsen”, ”Arkitektur och gestalt-
ning”, ”Information” samt ”Övriga funktioner”.

Alla fyra förslag redovisar analys och program och alla 
vittnar om goda intentioner att söka leva upp till Riktlin-
jernas högt satta mål. Juryn bedömer dock att kvaliteten i 
analys- och programarbetet är något varierande. Mening-
en är att analysen ska vara en reflektion av nuläget i 
parken, men några analyser har istället blivit en analys av 
riktlinjen, vilket inte var tanken. Programskrivningen ska 

bygga på analysen och vara ett stöd för utformningen av 
förslaget, men några av de faktiska förslag som presen-
teras reflekterar inte alltid det redovisade programmet. En 
mer ingående analys av de tävlandes svar på checklistan 
ligger emellertid utanför denna jurys möjligheter och får 
anstå till Naturvårdsverkets utvärdering. 
Juryn är övertygad om att användningen av checklistan 
har varit ett stöd för de tävlande i arbetet med tävlingsupp-
giften, men konstaterar att insiktsfullhet i analys och 
program inte självklart avspeglas i den föreslagna 
utformningen. Juryn menar att t ex den placering av 
entréer och den utformning av parkering som visas i 
några av förslagen stämmer dåligt överens med både rikt-
linjernas anda och förslagsställarnas egna analyser och 
program på dessa punkter. Mer om det nedan.

plACeRInG	AV	nATIOnAlpARkSenTRéeRnA
I tävlingsunderlaget föreslogs lägen för fyra entréer i eller 
i anslutning till Nationalparken: 

• Den norra entrén i Näske, med samma läge som be-
fintlig 

• Den södra i Käl, med en viss flyttning österut föresla-
gen, närmare Kälaviken,  

• En ny västlig entré på ett hygge mellan Nylandsruten 
och Högsvedjeberget (inom räckhåll från en befintlig 
skogsväg) 

• En eventuell ny entré från havet vid Tärnättholmarna 

Juryn kan som ett första ställningstagande konstatera 
att de fyra tävlingsförslagens analyser av situationen för 
Skuleskogen sammantaget visar att samtliga dessa fyra 
entréer behövs, och inte minst en ny västlig som är lätt att 
nå från E4-an. 
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Tävlingsdeltagarna har dock nästan genomgående justerat 
de föreslagna lägena för entréerna – i några fall gan-
ska radikalt. De motiv för flyttning som redovisas eller 
kan anas handlar genomgående om att finna lägen för 
entréerna som bättre uppfyller Riktlinjernas önskemål om 
att man både där och längs vägen dit ska kunna ”uppleva 
något av det som är nationalparkens typiska karaktär”. 
Vad detta kan tänkas innebära, och till vilket pris, är 
emellertid frågor där förslagen skiljer sig åt i konkret 
utformning. Juryn kan se viss risk för att strävan efter så-
dana upplevelser kan komma i konflikt med naturvårdsin-
tresset att skydda nationalparkens kvaliteter.

insikt / utsikt bygger, som mottot anger, på att med utsik-
ter skapa insikt hos besökaren. För att inte skada naturen i 
själva nationalparken är entréerna, och de övriga utsikts- 
och informationsplatser längs vägarna dit som ingår i 
förslaget, konsekvent placerade utanför nationalparks-
gränsen (dvs den nuvarande gränsen – både den södra 
och den västra entréplatsen kommer efter utvidgning av 
parken att ligga innanför gränsen), oftast på befintliga 
hyggen. Med den topografi som råder blir följden att 
utsikterna mer riktar sig mot omgivningarna än in mot 
nationalparken.
[LAV] placerar de olika entréerna så att de representerar 
olika landskapstyper – bergfot, kalott och bäckravin. 
Entréerna är också genomgående placerade på gränsen 
(dagens gräns) till nationalparken, så att de verkligen ska 
framstå som portar in i nationalparken. 
Även I take the high road synes främst eftersträva att 
med placering i olika landskapstyper ge entréerna olika 
karaktär.
Vägen till Skule synes främst eftersträva placeringar som 
ger vackra utsikter, över nationalparken eller över havet. 
Det innebär att detta är det av förslagen som visar minst 
tveksamhet till att gå ganska långt in i nationalparken 
med entréer.

Vanligast är att platser valts som ger vidsträckt utsikt. 
Juryn håller med om att sådana platser är attraktiva som 
besöksmål, men är inte övertygad om att själva entrén, 
med vägförbindelse, parkering med flera störande inslag, 
måste placeras i ett sådant läge. Juryn menar att en mer 
tillbakadragen placering av själva entrén, men med at-
traktiva gångstigar till utsiktspunkterna, kan vara att 
föredra. Juryn är också tveksam till om entréplatser med 
utsikt bort från nationalparken som främsta kvalitet, t ex 
över inlandet eller havet, verkligen överensstämmer med 
Riktlinjerna. 
I flera fall innebär alltså de lägen som föreslås ett sådant 
intrång i nationalparken att en avvägning måste göras 
mellan besöksintresset och naturvårdsintresset. Mer om 
det under redovisningen av resp. plats. 
I övrigt konstaterar juryn att endast en noggrann under-
sökning på plats kan ge svar på om föreslagna lägen är 
lämpliga, något som på grund av rådande snöförhållanden 
inte har varit möjligt under bedömningsperioden. Fortsatt 
utredning om den exakta placeringen av respektive entré 
är därför nödvändig, lämpligen som ett led i projektering-
en av vinnande förslag.

SödrA entrén
I tävlingsprogrammet förespråkas en viss flyttning österut 
av den befintliga entrén till ett läge längre fram längs 
Höga Kusten-leden på en höjd av ungefär 50–60 meter 
över havet. Samtliga tävlande vill emellertid placera den 
ännu längre österut för att komma i synkontakt med 
Kälavikens vatten. 
insikt / utsikt och I take the high road föreslår lägen 
i kraftigt sluttande terräng på ungefär oförändrad höjd 
– insikt / utsikt på det hygge som planeras att införlivas 
med nationalparken, I take the high road längre österut 
strax innanför dagens nationalparksgräns. Möjligen kan 
man med dessa lägen ge Höga Kusten-leden en ny sträck-
ning mot Slåttdalsskrevan som vinner höjd jämfört med 
dagens stig som först går ända ner till Kälavikens strand. 
[LAV]:s flyttar fram entrén till Höga Kusten-ledens 
passage av (den nuvarande) nationalparksgränsen några 
hundra meter från Kälavikens strand. Nere på den nivån, 
ca 15 m över havet, är det tveksamt om man får den önsk-
värda vattenkontakten.
Vägen till Skule placerar entrén längst österut, i bergs-
sluttningen norr om Kälavikens inre strand, för att där 
skapa en plats med vid utsikt över vikens vatten. Detta 
läge anser juryn vara problematiskt. Det innebär, förutom 
svårigheterna att dra fram vägen så långt in i national-
parken och att anlägga parkering i den ganska branta 
bergssidan, att grov skog måste avverkas för att ge den 
önskvärda utsikten över vattnet. 
Juryn finner att en viss framflyttning av entrén mot 
Kälaviken bör övervägas, men ser inte att man vinner yt-
terligare på att gå in så långt i nationalparken som Vägen 
till Skule.

norrA entrén
Denna entré bedöms av samtliga förslagsställare bli den 
minst frekventerade av vanliga besökare. 
insikt / utsikt och I take the high road behåller den 
nuvarande placeringen. 
[LAV] flyttar fram entrén några hundra meter till na-
tionalparksgränsen för att komma i kontakt med Sals-
viksbäckens ravin. Detta finner juryn vara en intressant 
och utvecklingsbar idé. Dels får besökaren här se en 
annorlunda landskapstyp, dels förvandlas ett hinder till en 
attraktion. 
Vägen till Skule föreslår här en helt ny placering på Stor-
tobergets nordöstra sida, med utsikt över havet. Denna 
placering, ensidigt inriktad på havsutsikt och med endast 
en indirekt koppling till parken, är juryn mycket tve-
ksam till. Kostnaden för den besvärliga vägdragningen, 
dessutom på privat mark, står inte i proportion till vinsten 
med läget.

VäStrA entrén
Den planerade nya västra entrén är den entré där försla-
gen skiljer sig mest i placering, beroende på att man efter-
strävat olika karaktär och inriktning för platsen. Flera bra 
förslag visas. 
Den i tävlingsunderlaget föreslagna platsen på ett hygge 
på Nylandsrutens västsluttning har använts endast av 
insikt / utsikt, som där skapar flera olika utsiktsplatser, 
alla dock riktade ut från nationalparken. 
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[LAV] och Vägen till Skule placerar entrén uppe på Ny-
landsruten för att utnyttja utsikten därifrån. [LAV] lägger 
en väl tilltagen parkering och en minimal entréplats mitt 
på bergsplatån, varifrån en gångstig leder fram till en 
dramatisk utsiktsterrass över bergets östra stup. Vägen 
till Skule placerar hela entrén intill stupet. Fördelen med 
dessa lägen är naturligtvis utsikten över hela national-
parken, nackdelen är att billjud sprider sig från höjder och 
att den branta vägen ända upp på berget blir en störnings-
källa.
I take the high road väljer ett helt annat förhållningssätt. 
I det förslaget placeras entrén inne i nationalparken, vid 
södra änden av en långsträckt myr nere i dalsänkan mel-
lan Nylandsruten, Högsvedjeberget och Långtjärnshäl-
lorna. Vägen passerar längs med myren, och förslagsstäl-
laren argumenterar att besökaren på så sätt får glimtar 
av typiska naturtyper redan på vägen till entrén. Juryn 
sympatiserar med denna ambition, men menar att den 
bör kunna uppnås även med andra placeringar som gör 
mindre intrång.

öStrA entrén/hAVSentrén
[LAV] anser i sin analys att en entré från havet inte 
behövs, eftersom de som lägger till med sina båtar vid 
Tärnettholmarna enligt uppgift sällan gör några vandring-
ar in i parken.
De övriga tre förslagen gör det dock troligt att en östlig 
entré för båtburna besökare är befogad, men placerar den 
lite olika. I take the high road är det enda av förslagen 
som visar ett konkret förslag till utformning av en entré 
i detta läge, placerad längs Tärnättsundets branta västra 
strand. Vägen till Skule och insikt / utsikt föreslår där-
emot lägen på Tärnettholmarna. 
Juryn är inte beredd att ta ställning till vilken plats här 
som är lämpligast, eftersom man vid valet av plats bör ta 
i beaktande flera faktorer som inte berörts av de tävlande, 
t ex skydd för vindar (Tärnättsundet är exponerat för 
hårda sydostvindar) och tilläggsmöjligheter för lite större 
turbåtar. 

nAturum högA KuSten
I tävlingsprogrammet påpekas att naturum Höga Kusten, 
som nu är under uppförande, med sitt läge intill E4:an är en 
viktig informationspunkt även för besökare till Skulesko-
gens nationalpark. Ingen tävlande motsäger detta. insikt 
/ utsikt har förtjänstfullt behandlat platsen och föreslår 
bland annat en utställning om Skuleskogen, strategiskt 
placerad för att locka besökare in på vägen till denna. 
Utformning av information etc här har inte ingått i upp-
giften för denna tävling, men flera av de tävlande menar 
att det utöver lämplig information kräver vissa infrastruk-
turella åtgärder för att bättre koppla naturum till Skulesk-
ogen, se nedan.

”InFRASTRUkTUR”/VÄGDRAGnInG
Idag finns körväg fram till de befintliga entréerna i Käl 
och Näske, samt början på en väg till den tänkta nya 
västliga entrén. Dessa vägar ansluter till E4:an på olika 

ställen, men har i övrigt inget samband. Ett problem i 
sammanhanget är att E4:an här är en s k trefältsväg med 
räcke i mitten och därför svår att passera för besökare 
som kommer från Skule naturum som ligger på andra 
sidan E4. Några förslagsställare har uppmärksammat 
behovet av att underlätta för de bilburna besökarna.
Vägen till Skule föreslår ett delvis nytt vägsystem som 
med utgångspunkt i naturum Höga Kusten når alla dessa 
entréer. Juryn finner idén intressant, men konstaterar att 
den förmodligen är ekonomiskt orealistisk.
insikt / utsikt föreslår en gångtunnel under E4:an vid 
naturum Höga Kusten för att underlätta färden därifrån 
till den södra entrén i Käl. Tanken är inte ny men har 
hittills inte bedömts som ekonomiskt genomförbar. Juryn 
håller med om att en sådan underfart vore av stort värde, 
även för att Höga Kusten-leden passerar E4-an här. Ytter-
ligare försök bör därför göras för att få den till stånd. 
insikt / utsikt föreslår även åtgärder längs vägarna från 
naturum till de olika entréerna, i form av dels några 
informationsplatser längs E4:an, dels ett flertal utsikts- 
och informationsplatser längs de mindre vägarna. Juryn 
är tveksam till värdet och omfattningen av dessa anlagda 
utsiktplattformar. De bjuder visserligen på vackra sjö- och 
havsutsikter, men dem kan besökaren stanna till och njuta 
av ändå, och de har egentligen inte någon direkt anknyt-
ning till själva nationalparken.
I take the high road accepterar vägdragningarna som de 
är, men påpekar att avstånden är så pass stora från E4:
an eller naturum att det behövs tydliga markeringar längs 
vägarna för att visa bilister att de är på rätt väg. En rela-
tivt enkel åtgärd som också kan vara identitetsskapande.

enTRéeRnAS	UTFORMnInG	–	BÄRAnDe	IDé,		
FUnkTIOnAlITeT	OCh	GeSTAlTnInG
Utformningen av de enskilda entréerna har som nämnts 
varit den del av tävlingsuppgiften som juryn har lagt 
störst vikt vid i sin bedömning.
Förslagens stora olikheter i detta avseende har gett ett 
brett underlag för ingående diskussioner inom juryn: Vad 
vill man med en nationalparksentré? Vilken karaktär pas-
sar eller passar inte i just Skuleskogen? Hur bör en entré 
organiseras? 
Vid bedömningen av förslagen har juryn särskilt tittat på:

• Bärande idé
• Läge i landskapet och koppling till helheten
• Att närma sig/entréväg
• Parkeringen och dess samband med nationalparksen-

tréns övriga funktioner
• Nationalparksentréns organisering
• Service och utrustning
• Karaktär och gestaltning
• Närupplevelse
• Genomförbarhet (bland annat kostnad)

Alla dessa egenskaper hänger naturligtvis ihop med 
varandra mer eller mindre och är därför svåra att behand-
la renodlat var för sig. Juryn finner dock anledning att 
särskilt kommentera några av dem.
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BärAnde Idé 
Juryn ser gärna att Skuleskogens entréer präglas av en 
gemensam, bärande idé – en gemensam identitet som gör 
att man känner ett släktskap från en entré till en annan. 
Det kan gälla syftet med platsen, förhållandet till den 
omgivande naturen, gestaltningen eller hur platsen är or-
ganiserad. Juryn menar dock att en sådan bärande idé inte 
får bli alltför begränsande för entréernas användbarhet.
Insikt / utsikt är det förslag som starkast präglas av 
en genomgående idé i både syfte och gestaltning. Alla 
entréer har som huvudtema utsikt längs arrangerade sik-
tlinjer – uthuggna/rensade ”gator” genom den närmaste 
skogen som öppnar utsikten mot mer avlägsna trakter 
– som besökaren tar del av från långa bryggor/trädäck 
formade i ett gemensamt, enkelt och strikt formspråk. 
Även försiktighet med nationalparkens natur är en tydlig 
ambition – alla siktgator som ska hållas rensade för utsikt 
är placerade på befintliga hyggen utanför dagens gränser 
för nationalparken.
Även Vägen till Skule är i inriktning och gestaltning 
tydligt inriktat på ”utsikt” från varje entréplats som ett 
genomgående tema. I detta fall dock genom att entréerna 
givits framskjutna placeringar på bergskanter. 
Juryn är något tveksam till en sådan ensidig inriktning 

på ”utsikt” som endast ger en smal spegling av national-
parkens karaktär. Tveksamhet råder även kring att hålla 
strikta ”siktgator” röjda i en nationalpark, både när det 
gäller det estetiska intrycket och kravet på kontinuerligt 
underhåll.  
[LAV]:s bärande idé är att med tre entréer presentera 
tre olika landskapstyper – bergfot, kalott och bäckravin. 
Entréplatserna är i övrigt helt individuellt utformade och 
med olika karaktär. Den enda gemensamma gestaltnings-
idén ligger i en lite speciell utformning av parkerings-
platserna.
I take the high road visar en tydlig bärande idé i både 
organisation, utformning och materialval. En speciell 
ankomst- och parkeringslösning, närmare beskriven 
nedan, är gemensam för alla platserna, liksom entréplat-
sernas utformning som bygger på en särskilt framtagen 
”bygglåda” med olika komponenter.

FunKtIonALItet
Det stod de tävlande fritt att föreslå innehåll och utrust-
ning för entréerna, men förslagen visar här stor sam-
stämmighet: en nationalparksentré består i princip av 
parkering, en entréplats för samling och eventuell utsikt 
samt anordningar för information, toaletter och eventuellt 
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sophantering (förslaget [LAV] avråder från sopkärl och 
menar att besökarna ska ta med sig sitt avfall hem, en 
tanke även I take the high road snuddar vid men inte 
fullföljer). Förslagen skiljer sig däremot åt i hur man 
organiserar dessa delar sinsemellan och på den valda 
platsen.

En sådan punkt som juryn funnit viktig för upplevelsen 
av nationalparksentrén är parkeringens förhållande till 
ankomst och entréplats. Riktlinjerna föreskriver att 
”parkering ska lokaliseras och utföras så att det visuella 
intrycket mildras”, och alla tävlande säger i sina analy-
ser att parkeringen bör placeras sidoordnad entréplatsen 
i övrigt, gärna också uppdelad i mindre enheter. Trots 
det visar förslagen här stora skillnader. Juryn anser att 
parkeringen i flera av förslagen (främst [LAV] och Vägen 
till Skule) utgör ett alltför centralt och dominerande in-
slag i miljön, alltför tätt inpå samlings- och informations-
plats och/eller med en utformning liknande parkerings-
platser i urbana trafikmiljöer. Dessutom med geometrier 
som innebär både framkomlighetsproblem för bussar och 
konflikter mellan fordon och gående. 
I take the high road visar däremot en innovativ 
angörings- och parkeringslösning som visserligen är 
kostsam men som erbjuder flera stora fördelar. Vägen 
till nationalparksentrén avslutas med en slinga (som 
ögat på en stoppnål), med enkelsidig parkering längs 
den återvändande delen av slingan. Det innebär att det 
första besökaren möter är själva entréplatsen (i vägens 
förlängning just där slingan vänder). Sen kör man vidare 
och parkerar och promenerar tillbaka till entré-/samlings-
platsen. Fördelar: Det första mötet är med själva entré-
platsen, inte med en stor parkeringsplats; parkeringen 
ligger tydligt skild från entréplatsen; den långsträckta och 
uppdelade parkeringen ger ett småskaligt intryck och ser 
inte öde ut under lågsäsong. 
insikt / utsikt har en parkeringslösning som i viss mån 
kan jämföras med I take the high road’s, med parkering-

en väl avskild från entréplatsen men med en mer konven-
tionell utformning av själva parkeringsplatsen.

Flera av förslagen innehåller någon form av pedagogisk 
illustration av landhöjningen. I Vägen till Skule och I 
take the high road används en ramp eller trappa där 
landhöjningen markerats längs en tidsaxel, i insikt / 
utsikt visas den på en vertikal skala likt en termometer. 
Juryn tycker att detta är ett trevligt sätt att göra entréplat-
sen mer innehållsrik och intressant. 
Några förslag, I take the high road och [LAV], inte-
grerar också någon form av konstnärlig gestaltning i 
entréplatsen. Något sådant krav finns inte i Riktlinjerna, 
men juryn finner det vara en mycket sympatisk idé. 
Juryn måste dock erkänna att den har svårt att tolka och 
visualisera det ”älvflor” som ska avgränsa en av [LAV]s 
samlingsplatser.

geStALtnIng
Alla förslagsställarna är i sina analyser och program 
överens om att nationalparksentréerna och byggda delar 
där bör ha en enkel ”vildmarksestetik”. Av förslagen att 
döma kan detta begrepp ges en vid tolkning – tämligen 
civiliserad, nästan urban karaktär (Vägen till Skule), 
sparsmakad och strikt (insikt / utsikt), modernt poetisk 
([LAV]) eller traditionellt vildmarksromantisk (I take the 
high road).
Juryn anser att Vägen till Skule i detta sammanhang 
framstår som alltför civiliserat tillrättalagd, och att insikt 
/ utsikt:s strama enkelhet blir lite tråkig i sin upprepning, 
men avstår i övrigt från att uttala någon bestämd upp-
fattning om vad som är rätt och fel i detta avseende.

SAMMAnFATTnInG
Utöver vad som framgått under respektive delavsnitt vill 
juryn framhålla vikten av att organisera nationalparksen-
trén på ett bra sätt. 

Mindre bra...

...hellre så!
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MIlJÖ-	OCh	nATURhÄnSYn
Riktlinjerna föreskriver att nationalparksentrén ska 
präglas av långsiktigt hållbara lösningar, i såväl utform-
ning som material och utförande. Kommentarer till den 
långsiktiga hållbarheten i förslagens lösningar framkom-
mer på andra ställen i detta utlåtande, men juryn vill här 
särskilt framhålla insikt / utsikt:s hänsyn mot naturen 
genom att helt undvika intrång i nationalparken (enligt 
dagens gränser).
Även I take the high road:s lösning med entréplattfor-
mar i form av något upplyfta och försiktigt inpassade 
trädäck är hänsynsfull mot naturen och minimerar mark-
slitaget.
Med något tveksamt undantag har juryn inte funnit några 
större skillnader mellan förslagen vad gäller miljöhänsyn 
vid materialval.

GenOMFÖRBARheT	

AnLäggnIngSKoStnAd

Det är mycket vanskligt att göra en kostnadsbedömning 
av förslagen på det underlag som redovisas. Störst påver-
kan på totalkostnaden för en entré torde placeringen ha, 
dvs hur lång tillfartsväg som måste byggas och i vilken 
terräng. En annan stor kostnad är anläggning av spänger 
för promenadslingor i anslutning till entréerna. Någon 

beräkning av förslagens kostnader i dessa avseenden har 
juryn inte ansett det meningsfullt att göra i detta läge av 
projektet, osäkerheten är alltför stor. En bedömning av 
entreprenadkostnaderna för själva entréerna, alltså exklu-
sive tillfartsvägar och spänger, har gjorts men visar ingen 
markant skillnad mellan förslagen. 

öVrIgt
Utöver ekonomin kan genomförbarheten påverkas av 
möjligheterna att utföra föreslagna anläggningar utan att 
göra onödig skada på naturen. Att bygga i anslutning till 
framdragen väg torde inte innebära några problem (när 
man väl har tagit beslut om att dra fram väg). Handlar det 
däremot om omfattande byggnadsåtgärder ute i orörd na-
tur måste frågan ställas om vad som är möjligt. Ett sådant 
exempel som juryn måste sätta ett frågetecken för är den 
friliggande utsiktsplattform, troligen i betong, som [LAV] 
föreslår vid Nylandsrutens stup. 
Även vissa av insikt / utsikt:s utsiktsplattformar ligger 
ute i sådan natur att det torde bli besvärligt att bygga dem 
utan skador på naturen, låt vara att dessa ligger utanför 
nationalparken.
Vidmakthållandet av insikt / utsikt:s siktgator genom 
skogen utgör också ett ständigt återkommande under- 
hållsproblem.
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Möjlig plats för ny entré vid Käl 

Eventuell ny västlig entréplats 
Under många år har länsstyrelsen diskuterat en västlig entré till nationalparken. 
Anledningen till detta är många, bland annat vill man öka möjligheten för bilburna turister 
att stanna upp och besöka Skuleskogens nationalpark. En annan anledning är att man på ett 
enkelt sätt vinner höjd i terrängen för att underlätta tillgängligheten, detta är framför allt 
viktigt för vinterbesökare. En tredje anledning är att närområdet lämpar sig väl för att visa 
”världsarvsvärden” i nationalparken. Och för det fjärde att området är lämpligt för 
”lågskoturister” genom bra och enkla stigslingor. 

Ett tänkbart läge för en sådan entréplats och en möjlig vägsträckning dit är markerade på 
kartan. Området där vägen och entrén kommer att iordningställas går över ungskog och 
kalhygge. Den sista sträckan av vägen samt entréområdet är idag beläget i ett naturreservat 
som på sikt kommer att inkluderas i nationalparksbeslutet. 

På grund av att E4:an har byggts om till s k trefältsväg med mitträcke, och den lämpligaste 
vägen in mot nationalparken vid Skulebodarna därmed inte är nåbar för trafikanter 
norrifrån, anlades en  ny väg med sydligare anslutning till E4 under 2006 (se karta). Vägen 
kan om entrén blir verklighet nyttjas för tillgängligheten till entréplatsens parkering. 
Avkörningsplatsen vid E4:an måste ses över och anpassas om platsen bedöms lämplig som 
entré.

Andra befintliga vägar till den västra delen av nationalparken är avstängda med bommar 
och inte tillgängliga för denna eller eventuella andra entréplatser. Avstängningarna är 
markerade på kartorna. 

norra	entréns	parkeringsplats	idag

Möjlig	västlig	entré

Södra	entréns	parkeringsplats	idag

Möjlig	plats	för	ny	sydlig	entré
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Härnösand den 18 april 2007

Eva Carron

John Granbo

Mats Henriksson

Camilla Persson

Per Axelsson

JURYnS	SlUTSATSeR	OCh	BeSlUT

Juryn kan konstatera att tävlingen har gett ett intressant 
resultat angående tillämpningen av Naturvårdsverkets rikt-
linjer för nationalparksentréer, ett bra underlag för fort-
satta överväganden om lämpliga lägen för Skuleskogens 
entréer samt en god belysning av entréernas utformning.

Såsom påpekades redan inledningsvis har framför allt 
denna sista del, utformningen av nationalparksentréerna, 
varit avgörande vid valet av vinnare. Juryn har därvid 
funnit att förslaget I take the high road är det som vid en 
samlad bedömning visar de största förtjänsterna. 

Juryn har därför enhälligt beslutat utse förslaget I take 
the high road som vinnare i tävlingen. 

I take the high road premieras för variationsrikt pla-
cerade entréer som ger en bra bild av nationalparkens 
karaktär, väl integrerade i landskapet och med en väl 
fungerande organisationsprincip. Nationalparksentréerna 
är funktionellt utformade och gestaltade i en ”vildmarks-
estetik” som känns välbekant utan att vara banal och som 
är varsam mot naturen.

Juryn rekommenderar att förslaget I take the high road 
läggs till grund för det fortsatta arbetet med ett förverk-
ligande, och att dess upphovsmän engageras för fortsatt 
bearbetning och utveckling av förslaget samt, efter beslut 
om lägen för entréerna och genomförande, för projekter-
ing av Skuleskogens nationalparksentréer.
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TÄVlInGSFÖRSlAGen

Förslagsställarnas namn är angivna i enlighet med förslagens namnsedlar, brutna först efter avslutad bedömning.
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FörSLAgSStäLLAre:
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB genom
Håkan Blanck
Anders Jönsson
tillsammans med
Formverkstan Söder, genom
Per Liedner

Medarbetare:
Thomas Andersson
Henrik Jonsson Linton
Stina Elonsson
Anna Englund
Johannes Cattani (praktikant)

+ Bra analys.
+ Intressant tanke bakom västra entréns placering 

nere i skogen, med spång till myren.
+ Bra båtentré.
+ Bra med markörer längs vägarna till nationalparks-

entréerna så att besökare ser att de är på rätt väg.
+ Uppmärksammar vägars passage av parkgränsen.
+ Välregisserad ankomst där man först möter själva 

entréplatsen, sen hittar parkering. 
+ Bra princip för parkeringslösning – lång rundslinga 

med p-platser enkelsidigt utspridda längs vägen, 
gör parkeringen mindre dominerande. 

+ Entréplatsen väl avskild från parkeringen.
+ Entréplatserna konsekvent utformade som ”inred-

da” trädäck i mjuka former, även omslutande be-
fintliga träd – hänsynsfullt mot naturen, minimerar 
markslitaget. 

+ Tydlig ”port” som ingång till entréplatsens trädäck.

I	take	the	high	road,	vinnande	förslag
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+ Enda förslaget som utnyttjar eldplats som central 
punkt i entréplatsen.

+ Igenkännbar vildmarksestetik utan att vara banal.
+ Bra arkitektonisk och konstnärlig gestaltning.
+ Enhetlig ”bygglåda” för både entréplatsens utrust-

ning och anordningar i dess närhet
 

+/– Bra princip för entréns organisering, förutom att 
TC bör ligga vid parkering/körväg.

– Både södra och västra entréerna är framflyttade 
ganska långt in i nationalparken.

– Anslutning mellan körväg och spång till entréplats 
obearbetad.

VÄSTRA	enTRén

Markör	längs	vägen	till	entréplatsen
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VÄSTRA	enTRén

VÄSTRA	enTRén

VÄSTRA	enTRén
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SÖDRA	enTRén

SÖDRA	enTRén SÖDRA	enTRén



20

FörSLAgSStäLLAre:
White arkitekter genom
Mattias Nordström (ansvarig)
Kerstin Lagnefeldt
Charlotta Råsmark

+ Bra analys med ett övergripande resonemang som 
sätter in nationalparksentréerna i ett sammanhang.

+ Bra övergripande struktur.
+ Gångtunneln vid naturum en god idé som egentli-

gen borde vara självklar.
+ Arbetar med dramatisering av landskapet.
+ Bra respektavstånd mellan parkering och entré-

plats.
+ Ganska lågmälda entréplatser.
+ Samlingsplatser konsekvent utformade som trädäck 

– minimerar markslitaget. 
+ Försiktigt och hänsynsfullt mot naturen; lägger 

konsekvent entréerna på hyggen utanför dagens 
nationalparksgräns.

insikt	/	utsikt,	ej	belönat
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+/– Ett tydligt, genomgående koncept som dock 
framstår som lite tråkigt som helhet.

+/– Ett starkt estetiskt uttryck, men lite väl stram och 
sparsmakad gestaltning. 

– De uthuggna siktlinjerna alltför många, inte helt 
självklara som attraktion, skötselkrävande.

– Nationalparksentréerna är mer utsiktspunkter än 
”entréer”, något man passerar på väg… vart?

– Trädäcken lite väl små som samlingsplatser.

Utsiktsplattform
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SÖDRA	enTRén

SÖDRA	enTRénSÖDRA	enTRén

SÖDRA	enTRén
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VÄSTRA	enTRén

VÄSTRA	enTRén VÄSTRA	enTRén



24

FörSLAgSStäLLAre:
Schibbye Landskap genom
Bengt Schibbye
och
Landskapslaget genom
Bibbi Leine
Staffan Tapper
Tomas Saxgård

Förslag till konstnärlig utsmyckning:
Gudrun Rabenius, Landskapslaget

+ Norra nationalparksentrén intressant placerad och 
mycket bättre utformad än de övriga.

+ Bra redovisning av olika utrustningsnivåer.
+ Intressant konstnärlig gestaltning.

+/– Västra entrén: Stor parkering men liten entréplats. 
Störst satsning på utsiktsterrassen en bra bit bort.

+/– Materialval OK; visst frågetecken för slipers som 
marktäckare.

– Förhållandevis svag analys.
– Ingen tydlig sammanhållande gestaltningsidé.
– Ingen större uppmärksamhet på vägen fram till 

nationalparksentrén.
– Parkeringsplatserna framstår som ganska 

dominerande – stora, sammanhängande och i direkt 
anslutning till själva entréplatsen. (På norra entrén 

[lAV],	ej	belönat
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är parkering och entréplats bättre separerade.) 
Bussrörelser för vändning i konflikt med gång-
trafiken.

– Ingen entré från havet.
– Södra entrén: Varför satsa på björkskog som inte 

är något typiskt för Skuleskogen? Passagen genom 
”älvfloret” något svårbegriplig.

– Västra entrén: parkering uppe på berget ger 
störande motorljud i omgivningarna.

– Ingen stark upplevelse i entréplatserna trots att man 
”tar i” ganska mycket.

VÄSTRA	enTRén

VÄSTRA	enTRén
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nORRA	enTRén
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FörSLAgSStäLLAre:
SWeCo FFnS Arkitekter genom
Thorbjörn Andersson

medarbetare:
Jimmy Norrman
Marianne Randers
PeGe Hillinge

i samarbete med
WrB arkitekturstudio genom
Håkan Widjedal

Visualisering:
Bleak 
genom Johan Israelsson

+/– Bra analys, men svårt att se hur den har tillämpats 
på förslaget.

+/– Intressant övergripande vägstruktur, dock troligen 
ekonomiskt orealistisk.

+/– ”Tidsmaskinen” är en bra idé men tveksamt an-
vänd. Detaljerat redovisad i tre varianter ges den 
också alltför mycket uppmärksamhet i förslaget; 
entréplatsen i övrigt visas däremot bara i en svår-
tolkad plan och del av perspektiv.

+/– Ger ett påkostat intryck i material och utformning.
+/– Väl framme vid utsikten – vad lockar besökaren att 

vandra iväg på en slinga genom skogen?

– Parkering och entréplats alltför integrerade på flera 
av platserna. Konstig geometri på parkering. Svår-
framkomligt för bussar. 

– Föga vildmarksmässigt koncept. Överambitiös ut-
formning och stora ingrepp i naturen utan att vinna 
så mycket på det.

Vägen	till	Skule,	ej	belönat
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– Den vida utsikten från södra entréplatsen kräver 
omfattande röjning av grov skog.

– Norra entrén: dyr och besvärlig vägdragning; entré 
på privat mark med strandskydd.

– Västra entrén: parkering uppe på berget ger 
störande motorljud i omgivningarna

– Felaktiga (förskönande) fotounderlag gör perspek-
tivbilderna mindre trovärdiga.

VÄSTRA	enTRéen
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