
Gränslöst gränsland.

Zon 1 Zon 2 Zon 3Zon 1 Öppet - Öppen yta längs bilvägen med god belysning 
och många sittmöjligheter. På utvalda ställen öppnas det upp till 

mindre torgytor. Skogens gröna bård, tak och höjd ger dessa ytor 
en unik karaktär. Här har en god uppsikt in i skogen och ut mot 

bebyggelsen.

Gränszoner. En zonindelning i Gränslandet appliceras för att stärka relationen mellan 
bebyggt och skog. Zonerna blir till gröna stråk och nya offentliga ytor. Enkelt, tryggt och 
säkert kan en röra sig mellan skog, mindre gröna rum och öppet offentligt.
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Zon 2 Halvslutet - Glesare skog 
där en kan vara skyddad men med 
god uppsikt in i skogen och mot de 
öppnare ytorna. 

Zon 3 Slutet - Inne i skogen 
fast med viss belysning och 
några stadsattribut som bänkar. 
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Tingstorget

Albyberget

Albysjön

Fittja centrum

Barriär
Vägräcke utgör en visuell och 
fysisk barriär. 
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Gräns
Dagens gräns är skarp och linjär.
.  

Prioritering
Trottoar och belysning finns 
bara på bebyggelsesidan. 
Skogen blir således otillgänglig 
och under mörkrets inbrott kan 
den uppfattas som otäck. 

Skogen. Skogen är en varierad lövskog med 
kuperad terräng. Lövträden som inte står allt 
för tätt ger ett fint ljusinsläpp. På flera punkter 
kommer man upp högt där siktlinjerna sträcker 
sig över Alby och Albysjön mot Masmo och 
Fittja. Skogen är omringad av en trafikerad 
väg, diken och vägräcken som gör den väldigt 
otillgänglig. Trottoar saknas på större delen av 
vägen och där det finns är den belägen endast 
längs bebyggelsesidan. Avsaknaden av kompletta 

Uppför Albyberget i södra Stockholm 
växer en skog. Den är inte särskilt 
stor men genom sitt läge mellan 
bostäderna på berget, Albysjön och 
två centrum är den betydande för 
ortskaraktären. En skulle kunna tro 
att det här är en skog och rekreation-
syta för de boende men mellan dom 
finns ett antal barriärer. Skogen är 
svår att nå på grund av en trafikerad 
väg, vägräcken och diken.  
Genom att aktivera skogsgränsen 
och reducera barriärerna skapas 
ett gränsland där nya ytor och 
rumsligheter får ta plats. Gränslöst 
möts staden och skogen på ett givet 
sätt. 

1

gång-och cykelbanor gör att de boende lämnas 
helt att använda sig av egen bil eller kollektivtrafik. 
Skogen skulle kunna vara en stor tillgång för 
området med sitt läge och potentiellt goda 
kopplingar till andra områden. Genom att aktivera 
gränslandet är tanken att skogen tillgängliggörs.  



Träd. En del träd 
flyttas över vägen för att 
öppna upp Gränslandet 

och  skapa ny grön 
rumslighet på andra 

sidan. 

Stråket. Gränsen mellan befintlig 
väg och tät skog blir ett stråk som följer 
Tingsvägen och kopplar bostadsområdet 
på Albyberget med skogen. Där skogen 
länkar till kringliggande målpunkter 
öppnas Gränslandet upp till mindre 
offentliga ytor. 

Tingstorget.Torget med tillhörande 
tunnelbanestation växer ut som yta 
även på skogssidan och kopplar till den 
befintliga busshållplatsen. 
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Skogsrum. Mellan det öppna 
offentliga och den slutna skogen 
möts det bebyggda och det gröna. 
Bänkar och armatur placeras ut enligt 
en slumpartad princip. Det skapar 
en inbjudande rumslighet under 
skyddande kronor. 

Belysning. Belysning varierar 
i storlek och styrka. I alla tre zoner 
finns ljus. Gradvis tonas det ner och 
skapar en mjukare övergång. Den nya 
belysningen dämpar den bländande 
effekten och lyser upp de yttre 
delarna av skogen. En ska alltid ha 
god uppsikt över vad som händer i 
Gränslandet.
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