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Inledning

Grössjöns naturreservat är ett stadsnära och relativt tillgängligt 
friluftsområde med gammelskog, hjortronmyrar, fågelsjö och en 
stor artrikedom i flora och fauna. 

Här finner vi häckande svarthakedoping, grönbena, trana och 
hackspett, älgar, bisamråttor och lunglav 1,5 kilometer från när-
maste bebyggelse. Området attraherar också människor - ornitol-
oger, friluftsidkare och motionärer.

Med detta sagt bör vi dock fråga oss var den inbitne stadsmänni-
skan är - vars vardag och helg begränsas till det urbana utbudet 
trots närheten till naturen. 

Bakgrund

Den initiala inspirationen till projektet kommer från barnboken 
Till vildingarnas land skriven av den amerikanske barnboksför-
fattaren Maurice Sendak där en pojkes fantasi leder pojken ut ur 
sitt sovrum och in till skog och vildmark. I ett antal uttrycksfulla 
illustrationer övergår sovrummet till skog. I  detta skede, där 
hemmet förvandlas till natur uppstår en känsla av rumslig up-
plösning - ett slags rummets transcendens in i skogen.

I förslaget Träd in i rummet har arbetet bestått i att skapa en plats 
som smälter in i kontexten på terrängens, trädens och omgivnin-
gens villkor. 

En utmaning i processen har varit att genom platsen frambringa 
en statisk och planerad struktur i ett oregelbundet och
dynamiskt, skiftande ekosystem - det behärskade i samspel med 
det fria. 

Idén är att stärka kopplingen mellan parkeringsplats och inter-
vention genom att  bygga ihop de befintliga utspridda spångarna 
och på så vis skapa en sammanhållen vandringsslinga. Detta för 
att underlätta för rörelsehindrade och för de med barnvagn. Men 
också för att avgränsa den mänskliga närvaron till definierade 
vandrings - och vistelseytor.

Avslutningsvis upphör vandringsslingans kontinuitet i det ögon-
blick då det når det fragmenterade rummet och blir på så vis en 
del i att upplösas med sin omgivning. 

Sammanfattning

Är det verkligen naturen som ligger nära staden eller är det sta-
den som ingripit i naturen - i skogen? 

På det konceptuella planet är idén med uterummet att skapa ett 
mellanläge i relationen stad/natur. Vidare har målet med 
detta varit att förenkla vistelsen för stadsmänniskan i det abrupta 
avbrottet från den byggda miljön till den vilda naturen. Det vill 
säga att låta besökaren tona in i naturen genom att befinna sig i 
ett dubbelt tillstånd av människotillverkade geometrier i samspel 
med tallar, granar och mossa.  
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Konstruktion 

Konstruktionsmässigt hjälper omgivande träd till att hålla upp ta-
ket. Genom att spänna vajrar mellan stammarna får vi ett lättkon-
struerat hängande tak där idén är att det ska kännas svävande 
underifrån. 

 I plan är väggarna L-formade så att dessa får en egen bärförmå-
ga. Detta för att minimera ingreppen i marken och istället låta 
väggarna vila direkt på terrängen. I övrigt förses de tapetserade 
väggelementen med en ytterdörr och några enkla fönsterhål. 
Förslagsvis höjs mysfaktorn genom att placera ut soffa, matta, 
tavlor och kamin.
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Direkt kontext
Förbindelse:
Kontinuerlig spång

Parkeringsplats


