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Vy över Öriket där det går att se hur öarna förhåller sig till varandra. Sidorna av ”Öarna” är klädda av smågatsten och en belysning som gör att
öarna framstår som en ljusstarka och bebodda i det omgivande mörka havet som utgörs av gatan.
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Perspektivbild som visar hur Öriket kan se ut och användas under mörka kvällar.

ÖRIKET

Ingen människa är en öde ö sägs det. Under pandemin har människor
isolerats och uttrycket förverkligades i och med det ökade fysiska
avståndet mellan människor. För att råda bot på den ofrivilliga
ensamheten har det offentliga rummets utformning visat sig få en allt
viktigare roll. Öriket är ett gestaltningsförslag för Alviks torg vars mål är
att minska avståndet mellan människor genom att i det hav som utgör
det offentliga rummets öppna ytor, placera öar – ett Örike.

PLATSEN I STADEN
I västra Stockholm, på andra sidan Tranebergsbron ligger stadsdelen
Alvik. Med närheten till vattnet och naturen ligger stadsdelen som
en knytpunkt mellan bostadsområden. I denna knytpunkts mitt finns
Alviks torg. Det torg som namnet Alviks torg syftar på är däremot inte
enkelt att finna. Det beror på att platsen intas av dagligvaruhandel,
företagsbyggnader, parkeringsytor och en större asfalterad yta för
bussar och busshållplatser. Den resterande ytan är ett mellanrum
försedd med en ensam bänk i närheten av restaurangers och caféers
uteserveringar. Alvik behöver finna sitt torg och medborgarna behöver
få en mötesplats i det offentliga rummet. Av denna anledning har
platsen för gestaltningsförslaget Öriket lokaliserats till Alvik och den väg
som korsar området för Alviks torg, Gustavslundsvägen. Ett avsnitt av
vägen på närmare 65meter har valt som avgränsning för området.

Skisser över Öriket där former för öar undersöks i plan, snitt och perspektiv. Strama och oregelbundna former placeras
utan ordning på det platta gaturummets golv likt öar i ett hav. Öarna grupperas i närheten till varandra för att följa
gestaltningskonceptets idé om Öriket där mellanrummet snarare ska lyfta fram närheten än pointera avståndet till den andra.

Ett antal programpunkter har utformats för att styra utformningen av det valda
gatuutsnittet:
-

Ge platsen en mångfunktionell utformning
Möjliggöra vistelse under hela året och dygnets timmar
Ge platsen en uppseendeväckande utformning
Rikta utformningen mot alla åldersgrupper
Skapa sittytor
Införa växtmaterial med årstidsvariation
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FÖRSLAGET
Genom att ge platsen en allt annat än ordnad utformning som annars hör det
urbana strama gaturummet till, blir det slumpvisa och oordnade ett oväntat
tillägg. Platsens mål är på så vis att genom sitt formspråk och mångfunktionella
utformning bli ett ämne för diskussion och möten. En nyfikenhet för vad
platsens utformning innebär kan göra människor uppmärksamma på
utformningen och den kan bli en naturlig referenspunkt i stadsdelen. Genom att
låta en majoritet av ytorna vara mångfunktionella kan platsen användas under
dygnets alla timmar och anpassas för olika behov och ändamål under hela året.
Det främjar platsens användbarhet och möjligheterna för att platsen ska bli en
given punkt i medborgarnas dagliga liv.
För att ge platsen en variation under större delen av året tillförs platsen ett
växtmaterial med årstidsdynamik. Genom att göra några av de oregelbundna
”öarna” till upphöjda växtbäddar tillåts även växtligheten att inta Öriket.
Prydnadsgräs i olika höjd planteras som en undervegetation till de fyra
körsbärsträden (Prunus ssp.) som placeras slumpvis inom platsen. Gräsarterna
väljs för att knyta ann till det karga och vindutsatta klimat som mindre öar har
och som även det öppna gaturummet besitter. Varma sommardagar kan träden
ge möjlighet till skugga samtidigt som gräsens förmåga att röra sig med vinden
kan göra platsen behaglig och lugnande. Under hösten sprakar körsbärsträden
i röda toner och våren bjuder på en välkomnande blomning. Vintertid biter
det frostiga köldtäcket tag i prydnadsgräsens former och framhäver dem i det
annars karga Öriket.

SITTBARA FORMER
”ÖAR” SOM ÄR
DEL AV ÖGRUPPEN
”SKÄRGÅRDEN”
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NEDSÄNKT YTA KALLAD
”DEN KONKAVA ÖN”

TRÄD MED MARKSKIKT
AV PRYDNADSGRÄS

UPPHÖJDA OCH
SITTBARA VÄXTBÄDDAR
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STORÖN

DEN KONKAVA ÖN

Denna ö består delvis av former som skapar kanter som
upprepar sig likt trappsteg men består även av en större
konkav yta. Denna del kan ses som ett hav när det fylls
av vatten, eller öns golv när det spolas och används för
skridskoåkning under vintern. Det är även en yta som
kan ses som en scen.

SKÄRGÅRDEN

Majoriteten av öarna i Öriket är slumpvis placerade
sida vid sida om varandra. De utgör var och en mindre
enheter som kan användas för att sitta på, ligga på eller
luta sig mot. Användningsmöjligheterna är många och
i grupp blir de även lekbara för äldre och yngre. De
slumpvis utställda formerna möjliggör att många kan
befinna sig på platsen samtidigt vilket gör att den upplevs
oprogrammerad och välkomnande.

SKATEBOARD- / PARKOUR /
KICKBIKE MÖJLIGHETER

Smågatsten har försetts
med en belysning i den fog
som separerar stenarna för
att symbolisera den helhet
som de isolerade öarna,
smågatstenarna, tillsammans
skapar. På nära håll syns varje
gatusten medans på avstånd
så lyser hela den beklädda
ytan som en helhet och de
isolerade öarna syns inte
längre till.

Under vintern kan kylan vara knepig
men samtidigt kan den utnyttjas för att
skapa en mindre spolad skridskobana
i den mångfunktionella ytan som
“Den konkava ön” utgör. De många
sittmöjligheterna på de olika “öarna”
kan användas under vinterhalvåret
men den kalla vinden kan göra platsen
extra vindutsatt. “Storöns” former
skapar däremot små sittbara hörn där
man kan finna skydd blåsiga dagar.
Möjlighet till marknad och evenemang
på de öppnare delarna av Öriket, som
kan locka människor till platsen och
möjliggöra möten, går givetvis att
organisera även under vintern.
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Denna ögrupp består av ett antal former som
tillsammans skapar en större grupp som i sig kan ses
som en ö. Denna formation kallas av denna anledning för
Storön. Många av formerna lutar från en central punkt
som blir Storöns höjd. Därifrån finns en utsiktspunkt som
kan vara spännande att bestiga eller en strategisk punkt
för den som vill spana på andra och vara ”on-stage”.

För att främja sociala möten och en stor användning av platsen placeras
oregelbundna och slumpvis grupperade former in i det strama gaturummet. Det
slumpvisa och oregelbundna följer på så vis tanken om hur öar i verkligheten ser
ut och förhåller sig till varandra. Dessa oregelbundna former ses som de ”Öar”
som är en del av gestaltningsförslagets strävan att från isolerade enheter skapa
ett örike där avståndet mellan de isolerade delarna minskar och möten sker.
Utformningen följer denna tanke ända in i materialvalet där smågatsten har valts
för att representera små isolerade enheter ”öar” som i närheten av andra ”öar”
bildar en enhet och en helhet. Sida vid sida läggs därför smågatstenen över hela
gaturummets golv och på de oregelbundna sittytornas sidor. Mellanrummet
mellan smågatstenarna förses med en belysning vars vision är att symbolisera
det mellanrum som för de små enheterna samman, i detta fall fogytan, men som
på avstånd uppfattas som en lysande och självklar helhet. På så vis lyses ”öarna”
i öriket upp under dygnets mörka timmar och de lysande öarna i sitt stora mörka
hav, ses som bebodda och fulla av liv.

VINTER
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SITTBARA FORMER
”ÖAR” AV FORMATIONEN
KALLAD ”STORÖN”

GESTALTNINGSKONCEPTET

Smågatsten har valts som
det mest framträdande
materialvalet på platsen
med tanke på att det i sin
utformning knyter ann till
gestaltningskonceptets
tanke om små öar i ett
hav.

ÖPPEN YTA KLÄDD
MED SMÅGATSTEN

SPONTANA EVENEMANG

Militärperspektiv som visar hur Öriket kan
se ut och användas under våren.

VÅRBLOMNING

VÅR

Under våren lockar vårblommande
lökväxter och träd till platsen.
Körsbärsblomningen spricker ut i tid
med att den första omgången av vårlök
blommat över och övergått i en annan.
Spontana konserter och evenemang
tillåts att ta plats och människor får
möjlighet att samlas under ljusa
vårkvällar. Många av de upphöjda
sittytorna är lämpliga för den som vill
njuta av solen, vila medans barnen
leker eller äta sin lunch utomhus.
Ytorna bjuder även in den som vill
testa sina gränser med parkour,
kickbike eller skate under dygnets alla
timmar.

SITTPLATSER I LÄ

SOMMAR

Sommaren är en varm tid och det kan
vara behagligt för ung som gammal att
svalka fötterna i den “Konkava ön’” som
fyllts med vatten. Utformningen passar
på så sätt under sommarmånaderna som
plaskdamm. Barnfamiljer kan här mötas
samtidigt som äldre och yngre individer
naturligt får ta del av samma plats. Den
som föredrar skuggan kan inta den under
trädens kronor och där koppla av när
vinden viner i det höga prydnadsgräset.
Från morgon till långt in på natten finns
gaturum öppet för den som där vill vistas
och mötas. Platsens mångfunktionella
funktioner gör den på så vis attraktiv för
många grupper vilket främjar de mål som
finns för platsen: att möjliggöra möten
mellan människor.

HÖST

Hösten drar in över torget i
sprakande färger som ger platsen
en färgstark identitet. Långt in på
höstkvällarna lockar platsen att dröja
sig kvar vid när “öarnas” belysning
lyser upp i mörkret. Platsen blir
på så sätt ett naturligt inslag även
under årets mörkare tid. På dagarna
fungerar platsen som den mötesplats
den strävar efter att vara där allt från
träning till lek tillåts äga rum. Regniga
dagar samlas vatten i den ”Konkava
öns” nedsänkta yta vilket kan förse
platsen med en effektful vattenspegel
att stanna till vid.
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