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En enkel spaljé ger tydliga riktningar och 
synliggör landskapet.  

I naturen är det känt att det är i mötet mellan 
den slutna skogen och den öppna marken 
förutsättningen för höga naturvärden uppstår. 
Här finns den stora variationen av träd, 
buskar, blommor som gynnar insekter, fåglar 
och djur. Och därmed också oss människor. I 
Alby naturreservat vill vi stödja det naturliga 
rörelsemönstret utmed brynzonerna för att utöka 
utbytet mellan natur och människa och förstärka 
befintliga bryn. Bryn som både kan främja den 
biologiska mångfalden och där en annan typ av 
rikedom kan uppstå. 

I strategiska punkter skapas dessa bryn. 
Vid huvudentrén från Myggdalsvägen, där 
Sörmlandsleden möter vår nya entréväg, i 
klungan av hus mellan Prästgården och Logen, 

där den nya bron över Nyforsviken landar, vid 
övriga entréer in till naturreservatet. I dessa bryn 
sker mötet mellan människor. Skolklassen på väg 
ut på friluftsdagen, sportfiskarna som ska ned 
till Nyforsviken, vandrarna på Sörmlandsleden, 
de barnlediga föräldrarna som ska ta en fika på 
Prästgården. 

En verktygslåda hjälper oss att forma brynen. En 
vertygslåda av rumsskapande objekt som formar 
platser och rum, sittmöjligheter, väderskydd, 
bär informationsskyltar och vägvisare. Här 
planteras buskar och träd som optimeras för 
att föra naturens rikedom rakt till de platser 
där du stannar till för att läsa på en skylt, samla 
barngruppen eller väntar på att SL-bussen 
ska komma. Vid entréerna till naturreservatet 
stärker brynen orienterbarheten och utgör 
identitetsmarkörer för Alby naturreservat. 
Dit du anländer med bil, buss eller cykel utgör 
brynen portar i gränszonen mellan det urbana 
och skogen. Här tar du klivet ut i naturen. 

I vårt förslag har ledstjärnan varit att minimera 
ingreppen i naturen och använda cirkulära 
material i så stor utsträckning som möjligt. 
Verktygslådan vid brynen utgörs av trästolpar. 
Bron är en träbro. De ingrepp som sker i 
brynen ska snarare stärka naturvärdena med 
sina brynzonsplantringar. Parkeringen vid 
Myggdalsvägen utnyttjar den befintliga grusade 
ytan och en vegetationszon tillskapas mellan 
busslingan och bilparkeringen för att minska den 
stora öppna ytan och öka säkerheten för både 

barn och vuxna som kommer med buss. Bron 
över Nyforsviken placeras där det är som kortast 
sträcka över vattnet. En liten befintlig ö i norr, 
där berget går i dagen, utnyttjas som landfäste 
och aktiverar ön och den fina picknickudde 
som ansluter precis väster om. Södra brofästet 
formas som mötesplats och skyltläge för Tyresta 
nationalpark. 

Till den nya bron norrifrån rör du dig på 
Sörmlandsleden längs brynet som definierar 
gränsen mellan det öppna kulturlandskapet och 
berget med skog som reser sig i väster. När du 
närmar dig slutet på det öppna landskapet följer 
du en liten öppen flik in i skogen och rör dig sedan 
långsamt ned mot vattnet med en brant bergssida 
på din vänstra sida. Det går en upptrampad stig 
här idag och det är denna sträckning vi funnit 
som den mest naturliga, minst sluttande och 
enklaste vägen ned till Nyforsviken. Du kommer 
fram så att du har picknickudden rakt framför 
dig och viker sedan på den nya leden runt den 
lilla våtmark som ligger här direkt mot vattnet. 
En bred träspång leder dig ut till den lilla ön 
som utgör landfästet. På ön kan du stanna till 
och blicka ut över vattnet eller kanske testa 
fiskelyckan. En hängbro i trä, med en fri höjd på 
1,5 meter ovan vattenytan, spänner sedan hela 
vägen - den kortaste sträckan - rakt över viken 
till det södra landfästet. Här formas en ny plats, 
ett nytt bryn mellan skogen och vattnet. En port 
till Tyresta nationalpark och en plats där du 
kan stanna till och blicka ut över Albysjön i rakt 
medljus samtidigt som solen sänker sig i väster. 

Översikt Alby - Tyresta
1. Huvudentré.

2. Entrésituation Pettersbodastråket.

3. Entrésituation Gimmersta.

4. Ny bro.

5. Entrésituation södra brofästet.

6. Prästgården.

7. Badplats.

8. Nyforsviken.

9. Tyrseö-Flaten.

10. Albysjön.

11. Rundmar.
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En väl gestaltad hängbro i massivt trä spänner kortaste sträckan över Nyforsviken. Den nätta konstruktionen gör minimalt ingrepp i naturen och skapar kontakt med vattnet.

Entréplats.

Vägledande plats.

Sörmlandsleden, 
ny sträckning.

3. 

2. 

1. 

5. 

Entréplats
Man rör sig över en trygg 
plats och korsar gränsen 
in i naturreservatet.

Vägledande plats
Man rör sig längs brynen som 
förtydligas för att besökare 
lätt ska kunna orientera sig.

ENTRÉ- OCH ORIENTERINGSKONCEPT 

Orienteringen i området sker på tre nivåer: 
Entréplats, vägledande plats samt enstaka 
skyltar. Entréplatserna till området förläggs 
invid befintliga bryn. I gränssnitten mellan 
öppet och slutet. De utgörs av en serie objekt, 
en verktygslåda med skärmar av trä, bänkar, 
informationstavlor, väderskydd, buskar och 
träd som gynnar den biologiska mångfalden, 
ett karaktäristikt grus som skiljer ut sig från 
omgivningen. Entréerna är välkomnande och 

Exempel 
entréplats 

I brynet uppstår livet. I gränssnittet 
mellan öppet och slutet finns 
mångfalden. Längs brynen skapas 
naturliga rörelsemönster, de utgör 
orienteringspunkter i landskapet. 
I Alby naturreservat finns många 
brynzoner. Förslaget ”Invid brynen” 
tar stöd i brynen. I harmoni med 
landskapet utvecklas brynen 
för att skapa tydliga entréer till 
naturreservatet och vidare in till 
Tyresta nationalpark. 

7. 

Möbler av trä i böljande former.

tydliga mötesplatser. Från dessa är det lätt att 
orientera sig och hitta till Sörmlandsleden och 
de olika målpunkterna i området. De präglas 
av en tydlig hierarki mellan huvudentré och 
sekundära entréer där innehållet i verktygslådan 
varieras beroende på platsens beskaffenhet. 
Vid strategiska platser inne i området förläggs 
sedan vägledande platser. Dessa påminner om 
entréplatserna i utformning och innehåll men är 
mindre och förläggs alltid vid sidan av leden. Till 
detta system adderas skyltar med målpunkts - 
och avståndsinformation. 

Översikt huvudentré, orienteringskoncept och gångbro

Huvudentré Myggdalsvägen. Entré och mötesplats med möjlighet att samla en hel skolklass - 
ett väderskydd annonserar entrén och skapar rumslighet. Här tar du klivet ut i naturen.

Vy från Myggdalsvägen

- Den välkomnande 
huvudentrén till Alby 
och Tyresta

Bro över Nyforsviken

- En väl gestaltad träbro 
som gör minimalt 
ingrepp i naturen.



VÄLKOMNANDE OCH VÄGLEDANDE - 
EN ‘VERKTYGSLÅDA’ AV RUMSSKAPANDE 
LANDSKAPSOBJEKT.

Vid entréerna och på strategiska platser i 
naturreservatet placeras objekt som ger stärkt 
orienterbarhet, skapar platser invid brynen 
och välkomnar besökare. Här finns skärmar av 
träribbor som skapar tydlighet i landskapet samt 
plats för skyltar och bänkar för vila. 

Verktygslådan utförs i grånat trä med detaljer av 
stål, lackat i ljusgrön ton. Objekten är medvetet 
robusta. Materialen är enkla att underhålla 
eller ersätta och tål anpassning efter respektive 
situations behov och storlek. Utöver de byggda 
objekten kompletteras brynplatserna med en 
aktiv grönstruktur som stärker det befintliga 
kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. 
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Plan huvudentré och parkering. Skala 1:800. 

Översikt parkering och huvudentré
1a. Bilparkering. Befintlig grusyta utnyttjas och 
förses med låga räcken av trä som strukturerar upp 
ytan. I gruset läggs enstaka storgatstenar vid varje 
parkeringsrutas hörn med anvisningar om hur bilarna 
ska placeras. Parkeringen avgränsas ifrån bussens 
vändplan med en nyanlagd vegetationsridå för ökad 
trygghet och ett mer välkomnande rum. Plats för 150 
bilar varav 7 hkp samt motorcykelparkering. Nya 
ingrepp i naturmarken minimeras.
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1b. Möjlighet att förlänga parkeringen västerut för att 
komplettera med ytterligare 50 p-platser.
2. SL-busshållplats i befintligt läge. Busstrafik separeras 
från bilparkering för ökad tydlighet och säkerhet.
3. Uppställningsplats för besökande bussar.
4. Omhändertagen zon tar emot besökare och erbjuder 
cykelparkering.
5. Entréplats. Huvudentré och ny mötesplats invid 
befintligt skogsbryn. Möjlighet att samla en hel skolklass. 
Väderskydd som identitetsmarkör. Förstärkt rumslighet. 

6. Grusad angöringsstig följer naturmarken och 
skogsbrynets böljande former.
7. Vägledande plats. Leder besökare mot Prästgården 
och Sörmlandsleden. Skärm med skyltar.
8. Plats för skylt.
9. Befintligt bryn.
10. Alby gårdsplan: Samlande yta för vandrare längs 
Sörmlandsleden, besökare till Prästgården, folk på väg 
till badet. Ordnad cykelparkering med plats för 100 
cyklar varav tio lådcyklar. Utvecklad lekplats som blir en 

del av brynet/naturmarken. Berget/terrängen nyttjas för 
lek. Plats för boulebanor på den grusade ytan.
11. Vägledande plats. Ny mötesplats vid Alby gårdsplan. 
Plats för skärm, skyltar och sittbänk i solläge.

12. Alby prästgård, café och mötesplats.

13. Naturskolan.

14. Ny sträckning Sörmlandsleden längs befintligt bryn.

15. Vypunkt bild sid 1.

Huvudentré Myggdalsvägen
Vare sig du anländer med buss, bil, cykel eller som 
gående är det första du ser huvudentréplatsen in till Alby 
naturreservat. Intill den befintliga kullen med sin brynzon 
mot det öppna fältet förläggs entrén på en strategisk punkt 
mellan bilparkeringen och busshållplatsen. Entréplatsen 
består av en grusad yta av ett rödtonat grus som tydligt 
skiljer ut sig mot omgivningen. Den avgränsas av en 
svängd skärm av träribbor som hakar tag i den befintliga 

kullen. Träskärmen skapar ett tydligt rum, en plats där 
information om naturreservatet och området appliceras. 
Ribborna av trä skärmar av delar av det stora öppna 
landskapsrummet och den befintliga asfaltsvägen som 
går in i området. Ett väderskydd och en långbänk fungerar 
som en uppsamlingsplats för större sällskap på väg in i 
området.  Därifrån ser du nästa plats; också den med en 
träskärm med information – en s.k vägledande plats – 

där Sörmlandsleden möter entrévägen (nr 7). Därefter 
kommer du ned till ”Alby gårdsplan”, en samlande yta 
- ett gårdsrum - där du möts av ytterligare en vägledande 
plats (nr 11) som för dig vidare in i området. Genom dessa 
tre platser leds besökare på ett tydligt sätt in i området, 
där varje plats visuellt kopplas till nästa plats. 

Entrésituation Gimmersta
Från bilparkeringen, som ligger in mot skogsbrynet rör 
du dig bakåt mot entréplatsen. Denna ligger förlagd 
parallellt med vägen och sträcker sin träskärm in mot 
det befintliga brynet och förankrar på så sätt platsen i 
landskapet. 

Entrésituation Petterbodastråket
Entrén vid Petterbodastråket är en sekundär entré för 
besökande med bil, cykel eller gående in i området. I 
ena ändpunkten av bilparkeringen placeras en böljande 
träskärm med information. Här finns en svängd bänk och 
det typiskt rödtonade gruset. Du passerar över platsen in 
mot stråket som tar dig söderut ned mot Alby. 

Välkomnande entréplatser och 
landskapsobjekt i böljande 
former visar vägen och skapar 
omhändertagna uterum. Här möts och 
samlas man, här tar man klivet in i 
Alby och Tyresta. 

Parkering, entrékoncept och verktygslåda

Entréplats Myggdalsvägen Entréplats Gimmersta Entréplats Petterbodastråket Vägledande plats, Petterbodastråket
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ENTRÉKONCEPT 

Bänk och skärm av träribbor 
Skapar vindskydd och visar riktning i 
landskapet. Skapar plats för pedagogisk 
verksamhet och vila. Längd och höjd 
anpassas efter situation och behov. 

Skärm av träribbor 
Skapar tydliga rum, vindskydd och visar riktning 
i landskapet. Plats för skyltar. Längd och höjd 
anpassas efter situation och behov.

Skyltbärare
Skyltbärare av trä samspelar 
med verktygslådan. 
Samordnas med aktuellt 
skyltprogram.

Flyttbart cykelställ
Flyttbart cykel- och mopedställ 
av trä och stål samspelar med den 
övriga verktygslådan.

Aktiv grönstruktur
Intill brynplatserna planteras inhemska arter 
som olvon, sälg, slån, rosor, fruktbärande träd 
och andra arter som lockar insekter och fjärilar 
samt stärker den biologiska mångfalden.

Plan för Alby

- Ett välkänt, orienterbart 
och informativt 
rekreationsområde
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1. Brobana som spänner kortaste sträckan över Nyforsviken, spännvidd 64 meter. 
2. Ö tillgängliggörs för fiske och kontakt med vattnet. 3. Entréplats Tyresta. Plats för 
nationalparksskylt.  4.Udde för picknick.  5. Träspänger leder till bron.

Elevation bro. Skala 1:400
Hängbrokonstruktionen gör det möjligt att 
spänna hela vägen utan att störa den känsliga 
sjöbottnen. Brobanan hålls smal, 3 meter, för 
att inte skugga mer än nödvändigt. Istället 
anläggs efterfrågade mötesplatser i direkt 
anslutning till bron, vid de bägge landfästena. 
Ön vid norra brofästet är en klippig och fin plats 
för fiske och bad. Brofästet i söder utformas 

Sektion genom södra brofästet. Skala 1:100.

Bro med anslutningar  1:2000

med generösa bänkar och ger fin utsikt över 
Albyviken. Det är också här informationsskylten 
om Tyresta nationalpark placeras. Att utnyttja 
den befintliga lilla ön gör att  brospannet blir 
så kort som möjligt samtidigt som klippan 
kan nyttjas  för grundläggning. Detta medger 
en kostnadseffektiv och rationell lösning. 
Mellan ön och ”fastlandet” anläggs en enklare 
spånglösning. Trä som konstruktionsmaterial 
knyter bron till platsens övriga utformning och 
minimerar samtidigt projektets miljöpåverkan. 
Brobanan utförs som en limträkonstruktion 
där längsgående limträbalkar spänns ihop 
till en tvärspänd platta, vilken lyfts på plats 
från vattnet. Dimensioner och utformning är 
anpassade för att klara såväl fyrhjulingar som 
fårskockar – men samtidigt ge ett slankt och nätt 
intryck. Bearbetade vajerräcken och ståldetaljer 
ger bron en varm och inbjudande karaktär. 

Elevation södra brofästet. Skala 1:100.

Bro över Nyforsviken

TEKNISK BESKRIVNING

Bron utförs som en tvärspänd 
platta av trä, hängande i 
vajrar från pyloner av stål. 
Grundläggning; förankras i berget. 
Säkerhetsklass:3. Inspekteras var 
3:e år, huvudinspektion sker var 
6:e år. Arbetsgång: Huvudsakligen 
förtillverkade delar som monteras 
på plats, i kombination med 
platsbyggd grundläggning.
Ståldelar utförs i rostfritt 
alternativt sprutförzinkat stål (risk 
för korrosion vid materialmöten 
skall beaktas). Samtliga synliga 
träytor kiselbehandlas. 

1. Gångbana av trall. Fästs på läkt 
utan håltagning i tätskiktet. 
2. Tätskikt: polymermodifierade 
bitumenplattor el. Likv. Metod ss-
en 1849-1. 
3. L-stål för infästning av räcke 
4. Offerbräda 5. Dragstag 
Dywidag-stång av stål. 6. Mutter 
och bricka monteras synligt/
lättåtkomligt. 7. Balk av limträ, 
200x300 mm. Fälls in i bro
8. Balksko för upphängning, 
utförs i stål.
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Sektion och elevation gångbana. Skala 1:20
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Plan skala 1:500

Bron över Nyforsviken är placerad 
och utformad för att minimera 
ingrepp i naturmarken, både fysiskt 
och visuellt. Den låga, nätta bron är 
placerad på kortaste sträckan, och 
aktiverar samtidigt den lilla ön som 
tillgängliggörs och blir en fin plats att 
stanna till på. 

Vy från södra brofästet

- En självklar entré till 
nationalparken Tyresta


