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SAMMANFATTNING IIIIIII

Tävlingen om strandpromenaden i Helsingborg utlystes 
2001, arrangerad av Helsingborg Stad. Mitt bidrag till 
tävlingen utgör huvuddelen av mitt examensarbete på 
landskapsarkitektprogrammet.
 
Förslaget bygger på ett koncept med tvärställda skärmar 
av vertikala element som knyter stadens mönster och 
strukturer till stranden och vattnet. Skärmarnas olika 
material och utformning relaterar till de olika delområde-
nas skilda karaktärer och de bildar en sekvens och ett 
sammanhållande tema längs stranden.

Utöver själva tävlingsbidraget som gjordes 2001 inne-
håller examensarbetet en andra del som gjordes våren 
2006. Den består av en introduktion till uppgiften med 
tävlingsprogrammet och mina utgångspunkter, en 
metoddel där processen redovisas, samt en avslutande 
del med refl ektioner kring tävlingsbidraget och proces-
sen där jag även presenterar och kommenterar några 
andra projekt i olika sammanhang som på olika sätt har 
beröringspunkter med mitt koncept.
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ENGLISH SUMMARY IIIII

The competition for the beach promenade in Helsing-
borg was announced in 2001 and was arranged by the 
city of Helsingborg. My contribution to the competition 
represents the main part of my thesis in the Landscape 
Architecture Programme. 

The competition entry is based on the concept of cros-
sing screens of vertical elements which connect the pat-
tern and structure of the city to the beach and the water. 
The different materials and designs of the screens relate 
to the various characters of the different parts of the area 
and they form a sequence and uniting theme along the 
beach.

In addition to the competition entry which was made in 
2001, the thesis contains a second part, made in the 
spring of 2006. It consists of an Introduction with the 
competition programme and a description of the star-
ting points, a part called Method where the process is 
described, and the Conclusion with refl ections on the 
competition entry and the process where I also introduce 
and comment on some other projects which in different 
ways are connected to my concept.   



2001 utlystes tävlingen om strandpromenaden i Hel-
singborg. Det var en öppen tävling arrangerad av 
Helsingborgs Stad. Jag hade då funderat länge på 
vad jag skulle göra som examensarbete. Jag började 
jobba som landskapsarkitekt ett par år tidigare, så jag 
var inte längre kvar på skolan. Jag ville gärna göra en 
gestaltningsuppgift, och när tävlingen dök upp var den 
färdigformulerad och klar! Det var det en intressant och 
lockande uppgift med stadsbyggnad och gestaltning i 
fokus. Uppgiften var konkret och verklighetsbaserad, 
med ett spänningsmoment på köpet i tävlingen.
Dessutom var det en färdig frågeställning på en defi nie-
rad plats inom en defi nierad tid. 

Tävlingsområdet omfattade en tre km lång strandsträcka 
i centrala Helsingborg, från Norra Hamnen och norr ut. 
Ett mycket attraktivt läge, som detta till trots upplevdes 
som slitet och lågprioriterat. Flera allmänt intressanta 
frågor rymdes också i uppgiften, exempelvis kopplingen 
mellan vatten – land, stad – strand, gestaltningen av 
stråk och rörelsemönster, samt att förvandla området 
från en bortglömd periferi till en attraktiv livsnerv.

Tävlingsprogrammet utgjorde alltså utgångspunkten för 
tävlingsarbetet och var formulerat av Stadsbyggnads-
kontoret i Helsingborg. 

Det uttalade målet med tävlingen var att ”utifrån en 
helhetssyn på områdets kvaliteter och förutsättningar 
utveckla denna kustzon till ett av norra Europas mest 
attraktiva urbana promenad- och rekreationsstråk.” 

Tävlingens syfte var att ”fi nna värdiga utformningar och 
möjligheter för områdets användning och uttryck, inför 
en kommande upprustning av området. Med tävlingen 
ska idéer belysas som tar tillvara och förbättrar områdets 
egna unika förutsättningar.”

Uppgiften var att ”presentera ett koncept utifrån pro-
grammets målformulering om en attraktiv och urban 
strandpromenad, där varje avsnitt ska kunna integreras 
och förändras med framtida behov, utan att helhetsidén i 
konceptet går förlorad.”

Stadens vilja var att
- tona ner trafi kens dominans och defi niera platser
- ge Strandvägen och Drottninggatan fullvärdig  
 gestaltning som attraktiv paradgata
- göra stranden tillgänglig för alla, med bibehållen
  möjlighet för de privata baden att driva sin verk
 samhet
- skapa ordnade parkeringsförhållanden
- prioritera belysning, beläggningar och övriga 
 ’möbler’ i rummet
- skapa en robust utformning som tål tidens tand

Förslaget skulle erbjuda en lösning som tillgodosåg olika 
gruppers intressen, under olika årstider och under olika 
tider på dygnet, från de boende över användare och 
fl anörer till passerande trafi k. Stadens allmänna intresse 
av en representativ entré mot norr var av vikt.

Förslaget skulle också belysa:
- Konceptet
- Platser
- Tillgänglighet även för funktionshindrade
- Säkerhets och trygghetsaspekter
- Trafi k- och parkeringslösningar
- Etapper för genomförande

Varje tävlingsdeltagare skulle själv ta ställning till 
- Balansen mellan god miljö/bra tillgänglighet och
 antal parkeringsplatser
- Tävlingsområdets egentliga gränser mot havet,
 bebyggelsen och landborgen
- Graden av direktkontakt med havet via bryggor
 eller andra anordningar
- Tillgänglighet till och vid strandkanten.

Bedömningsgrunder:
Förslagen bedömdes utifrån Helsingborgs Stads mål-
sättning om ett attraktivt och värdigt utformande med 
speciell tonvikt på:
- Konceptets inverkan på stadsbild och funktion
- Sociala aspekter som trygghet, trivsel och 
 mänsklig skala
- Användbarhet, tålighet och fl exibilitet
- Ekonomi för anläggningens genomförande, 
 beständighet och underhåll
- Genomförbarhet i etapper

TÄVLINGSPROGRAMMET IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VARFÖR? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Strandvägen i Helsingborg idag
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Efter att ha tagit del av tävlingsprogrammet besökte jag 
Helsingborg vid fl era tillfällen. Jag studerade området, 
områdets olika delar och områdets läge i staden genom 
skisser, fotografering och anteckningar. 
 
Jag gick längs vattnet och jag gick mot vattnet. Upple-
velsen av rörelsen längs vattnet är en annan än upple-
velsen när man nalkas vattnet från land. Helsingborgs 
karaktäristiska topografi  med landborgen som höjer 
sig längs kusten gör orienteringen inne i staden tydlig 
och ger många utblickar mot sundet. Däremot är inte 
kopplingen från stranden in i staden lika uppenbar. Här 
förstärker topografi n rörelsen längs stranden. Riktningar-
na är otydliga och barriärer som tex järnvägen blockerar 
kontakten. 

Mina intryck mynnade i fl era analyser (se till vänster):

- Läget i staden: Direkt anslutning till stadens centrum.  
 Områdets långa sträckning gör dock att man  
 närmar sig stadens yttre delar och karaktären
 blir allt mindre stadsmässig.
- Kopplingar: Området har få direkta kopplingar till 
 stadens mönster och rörelsestruktur. Järn-
 vägen är en stark barriär.
- Olika karaktärer/delområden: De olika delområdena 
 skiljer sig kraftigt åt i funktion och karaktär.
 Längs Drottninggatan är det mer naturstrand och
 spridd bebyggelse. Vid Pålsjöbaden dominerar 
 badets plank och trafi ksituationen. Strandvägen
 är mycket bred och hårdgjord vilket gör trafi ken 
 och parkeringssituationen påträngande, i gen-
 gäld har man nära kontakt med vattnet. Mellan 
 Liatorpsplatsen och Kallis är det relativt lummigt,
 järnvägsviadukten präglar också området. Grö-
 ningen, som är en stor gräsplan avskärmas mot 
 staden av järnvägsbanken, stråket går här längs
 vattnet och kanten är skodd med stenblock.

Tävlingsområdet omfattade alltså en tre km lång sträcka 
från Helsingborgs centrum och norrut. Det utgör stadens 
entré norrifrån samt en viktig del av stadens fasad mot 
vattnet. Dessutom utgör området en serie av noder eller 
punkter som fungerar som stadens entré mot stranden 
och vice versa. 

Det är ett hårt tryck på stränderna, grönområdena och 
parkeringarna sommartid, och året runt är det ett popu-
lärt fl aneringsstråk. Trots det, eller kanske just därför, 
upplevs tävlingsområdet som helhet slitet och osamman-
hängande. De olika delarna har väldigt olika karaktär. 

Ganska tidigt i processen fi ck jag idén att jobba på 
tvären, och successivt växte konceptet med de tvär-
ställda skärmarna fram. Kopplingarna in mot staden var 
viktiga, och jag ville att stadens mönster skulle gripa tag 
i stranden, och vidare ut i vattnet. Delområdenas olika 
karaktärer upplevde jag som en tillgång, och jag ville 
renodla dem samtidigt som de knöts samman av ett 
övergripande tema. 

Utöver mina besök på platsen sökte jag i böcker och 
tidskrifter efter bilder från referensobjekt i liknande 
sammanhang, eller med koncept som hade anknytning 
till mitt. Även mer abstrakta bilder och landartprojekt in-
spirerade…Christo och Jeanne Claudes Running Fence 
tex. 

Jag återknöt också till viss del till stadsbyggnads- och 
designteorilitteraturen där de båda guruerna Kevin Lynch 
och Gordon Cullen hade några intressanta resonemang 
som kändes relevanta i sammanhanget.

Kevin Lynch (The image of the city, 1960) skriver tex om 
STRÅK att en väg upplevs som något som går mot/till 
någonting. Ett stråk bör understryka detta med en stark 
målpunkt och/eller med en gradient eller riktningsmässig 
differentiering så att man får en känsla av utveckling av 
rörelsen längs stråket och att de båda riktningarna skiljer 
sig åt. Om punkter längs sträckan kan åtskiljas på något 
mätbart sätt, blir sträckan inte bara orienterad, utan får 
även en skala. Jfr husnummer. En identifi erbar plats 
längs ett stråk skapar ett ’före’ och ett ’efter’. Ett fl ertal 
sådana punkter förbättrar orienteringen ytterligare. När 
en resa består av en sådan serie av distinkta händelser, 
att nå och passera det ena delmålet efter det andra, blir 
färden i sig mer meningsfull och blir en upplevelse i sig 
själv.

Analys delområden/karaktärer

Analys kopplingar/barriärer

Tävlingområdets läge i Helsingborg

Christo och Jeanne Claude: Running Fence  

HUR? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Lynch skriver också om TIDSSERIER – SEKVENSER: 
Serier som upplevs över tiden, både enkla objektskedjor 
och serier som är verkligt strukturerade över tiden och 
således av melodisk natur. Den melodiska varianten är 
ovanlig, men kan bli mycket viktig att utveckla i den stora 
dynamiska metropolen. Det utvecklande mönstret av ele-
ment blir synligt snarare än de enskilda elementen. Som 
att vi minns melodierna, inte tonerna. I en komplex miljö 
kan det tom bli möjligt att använda kontrapunkt-tekniker, 
fl ytta mönster av motsatta melodier eller rytmer. 

Gordon Cullen (Townscape, 1966) menar att vårt mål är 
att manipulera stadens element så att ett känslomässigt 
intryck åstadkommes. Den mänskliga hjärnan reagerar 
på kontraster. En promenad genom en stad eller annan 
miljö upplevs genom skillnader och kontraster, tex rums-
ligt, topografi skt eller materialmässigt . Rörelsen skapar 
en sekvens av uppenbarelser, det som Cullen kallar för 
SERIAL VISION. 

Jag gjorde dessutom besök på ett några referensplatser 
i Danmark och Sverige. Islands Brygge i Köpenhamn 
(ritat av Köpenhamns Kommuns Parkavdelning i samar-
bete med Annelise Bramsnæs och Poul Jensen, anlägg-
ningsår: 1994-2000) var intressant som representant 
för industrimark, hamn och järnväg, som omgestaltats 
till rekreationspark och mötesplats centralt en stad (jfr 
Gröningen som tidigare var rangerbangård). Den är upp-
delad i tydliga delar med olika teman och användning, 
med tydliga spår av den tidigare verksamheten i form 
av järnvägsvagnar, industrirester och industriinspirerade 
konstruktioner.

Längs tävlingsområdet fanns ett antal hövder, de fl esta 
gjutna i betong. Hövder är konstruktioner som löper från 
land och vinkelrätt ut i vattnet för att motverka strandero-
sion. De kan tex vara av stenblock, betong eller spon-
tade. På Falsterbonäset har man länge använt sig av trä, 
typ telefonstolpar. Hövderna bildar ett tvärgående möns-

ter som knyter samman land och vatten visuellt. Detta 
mönster kändes relevant att utveckla, inte minst för att 
det tekniskt skulle innebära mer strand längs sträckan, 
Hövderna fungerar också som bryggor och bidrar till att 
öka kontakten med vattnet för människor, rent fysiskt.

I tävlingsprogrammet ingick krav på bearbetning av 
parkeringssituationen och trafi ken. Ett uttalat önskemål 
var att få ner hastigheten på biltrafi ken. När konceptet 
var formulerat och förslaget började ta form arbetade jag 
med att lösa även dessa aspekter på bästa sätt. För att 
förankra mina idéer med expertis inom området hade jag 
kontakt med Monica Berntman på LTH. 

Tävlingsarbetet var intensivt och pressat på slutet som 
det ofta blir. Efter inlämningen uppstod ett vakuum i vän-
tan på resultatet. Oavsett utgången i tävlingen återstod 
ändå en del av exjobbet, att refl ektera kring mitt arbete 
och mitt förslag. 

Hövder i Falsterbo, teckning Sara Schlyter

Hamnparken Islands Brygge, Köpenhamn
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Fem år senare plockar jag fram mitt förslag igen och 
tittar på det. Det fi nns många sätt att förhålla sig till ett 
gammalt projekt på, särskilt en tävling. Någon har vunnit 
och det ligger nära tillhands att jämföra sig med det. Var 
det bra? Vad var bra? Vad var inte bra? Hur fungerar 
konceptet? Vad skulle jag ha gjort annorlunda idag?

Mycket har hänt sedan dess. Två små barn är den 
största förändringen, men nya utmaningar i yrkeslivet har 
också gett mig en annan erfarenhet och plattform än jag 
hade då.

Juryn utlåtande:
”Konceptet har en klar idé och målsättning, som är 
tydligt redovisad med ett poetiskt förslag. Juryn är dock 
tveksam till verkan av de vinkelställda, genomsiktliga 
skärmarna, och ifrågasätter vad de skulle kunna tillföra 
platsen i sin helhet. Bra disposition av trafi kplatsen vid 
Pålsjö. Ett professionellt förslag med många förtjänster 
– också i sin presentation.”

Nådde jag då målen med tävlingen?

Några synpunkter på tävlingen och mitt tävlingsförslag 
har jag direkt:

- Precis som juryn skriver i sitt utlåtande kan 
 man fråga sig om effekten av skärmarna på 
 helheten är tillräcklig. Åtgärden kan verka lite 
 ”utanpåliggande”, lite ytlig.
- Markbeläggningskonceptet med relief-betong 
 skulle ha betonats mer, och jag borde ha redo-
 visat det tydligare som ett sammanhållande 
 tema. Det borde ha varit genomgående relief-
 mönstrat, och platsgjutet.
- Presentationen är lite rörig – tydligare illustra-
 tioner och mindre text hade varit välgörande 
 (alla de presenterade planerna var det dock 
 krav på att ha med). Illustrationer av UPPLE-
 VELSEN av konceptet borde ha varit tydligare.
- Tävlingsuppgiften är väldigt omfattande och 
 efterfrågar kunskap från fl era olika kompetenser.
 För att täcka in alla önskemålen krävs egentli-
 gen att man arbetar i team.

Jag tycker fortfarande att tanken med skärmarna är 
spännande. Ett sätt att knyta samman land och vatten, 
staden med stranden. Dessutom berör konceptet ett an-
tal grundläggande design- och gestaltningsprinciper som 
är intressanta att diskutera och som lyfter upp arbetet 
på en mer allmängiltig nivå. Några, tex STRÅK och 
SEKVENS, har jag nämnt tidigare i texten. 

Testgjutning i gips med relieffmönster av strandråg
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REFLEKTION? IIIIIIIIIIIIII

Gestaltningen av ett stråk var tävlingens grunduppgift. 
Mitt förslag handlar mycket om att knyta samman de 
olika delarna längs stråket till en helhet, som ändå tillåter 
delarna att vara olika. Här kommer sekvensen av skär-
marna in i bilden, ett återkommande tema som utvecklas 
olika beroende på sin kontext. En annan sekvens är 
forten med plattformar på som fi nns längs hela kust-
sträckan. Deras läge går ju inte att påverka och är helt 
oberoende av skärmarna. De erbjuder, förutom att de är 
historiska referenser, en annan typ av platser för paus 
eller aktivitet.  

Den viktigaste av dessa principer är ändå RUMS-
LIGHET. Grunden för arkitekturen. Skärmarnas höjd 
skapar en rumslighet i stadens skala. De vertikala ele-
menten knyter inte bara samman stad och strand, de till-
för en tredje dimension, en länk mellan himmel och hav. 
Vertikaliteten framhäver också horisonten och den breda 
vyn genom kontrastverkan. Jag anser inte att skärmarna 
stör utsikten, de framhäver den. Genom materialval, tät-
het och placering kan de också fungera som fi lter. Filter 
att se igenom. Beroende på fi lter ser man olika saker, 
olika saker framhävs. Skärmarna stärker också platsens 
identitet. Dels genom att ta fasta på karaktärer och olika 
teman, men också rumsligt genom att de skapar ett 
HÄR och ett DÄR. En förgrund och en bakgrund. Ett 
större djup i rummet (se skiss 1).

Skärmarnas lägen markerar punkter på stråket längs 
stranden där stadens gator eller öppningar mynnar. 
Detta är viktiga NODER (Lynch), där fokus är som 
starkast i mötet med vattnet. Skärmarna utgör en 
förlängning och ett tydliggörande av siktlinjen när man 
närmar sig vattnet (se skiss 2). 

Mitt tävlingsförslag är kanske för defensivt i sin respekt 
mot den befi ntliga situationen, de olika delområdenas 
skilda karaktärer. I gengäld är de föreslagna åtgärderna 
inte blyga. De tvärställda skärmarna påverkar genom sin 
konsekvens och sin envisa upprepning hela området, 
men på dess egna villkor.

Efter tävlingen har jag uppmärksammat ett fl ertal projekt 
som på olika sätt har beröringspunkter med mitt förslag. 
Det är projekt i olika skalor och sammanhang, några rea-
liserade och andra i planeringsskedet, det gemensamma 
är att på något sätt arbetar med skärmar, tvärgående 
mönster eller kopplingen mellan olika element tex stad 
och strand eller hav och land. Jag vill gärna presentera 
och kommentera några av dem här:

Principskiss 2, siktlinje

Principskiss 1, här och där

Principskiss 3, sekvens av rum



FLODSTRANDEN I BORDEAUX

Michel Desvigne har föreslagit (2004) en 6 km lång park 
i centrala Bordeaux längs fl oden Garonnes östra strand. 
Området består huvudsakligen av övergivna industrier, 
men även fl era stora nybyggnadsprojekt. Förslaget, som 
är antaget av staden, innebär att tillgänglig mark täcks 
med ’skog’, dvs rejäla vegetationsvolymer. Tidsperspek-
tivet är 30 år, och när mer mark blir ledig ska staden 
efterhand köpa in mer och mer och plantera efter hand. 
Successionen följer parkens utveckling, slumpmässigt 
och oförutsägbart. 

Parken fysiska utbredning kommer att ta form efter tom-
ternas gamla indelning och gatumönstret. Många tomter 
är långsmala och vinkelräta mot vattnet. Därför kommer 
parken att bilda ett tvärrandigt mönster med vegetations-
ridåer av olika ålder. Vissa tomter är mycket långa och 
sträcker sig långt in i stadsbebyggelsen. På så sätt kom-
mer parken att gripa tag i stadens övriga mönster och 
system och hjälpa till att koppla och orientera en större 
del av staden ned mot fl oden. Jfr mitt tävlingsförslag, där 
stadens mönster tar tag i stranden, här är det stranden/
parken som tar tag i stadens mönster.

HUDSON RIVER PARK, NEW YORK

Längs Manhattans västra sida pågår byggandet av Hud-
son River Park, det största utemiljöprojektet i New York 
sedan Central Park anlades. Den övergripande planen 
är gjord av Mathews Nielsen and Quennel Rothchild & 
Partners Landscape Architects. Den långsmala parken 
sträcker sig åtta km längs fl oden och inbegriper 13 pirar 
som sticker ut olika mycket i vattnet. Området, som är 
den gamla hamnen, är avskuret från bebyggelsen av 
stora trafi kleder. Flera olika kontor har bidragit till olika 
delar av parken. Segment 4 (3 av pirarna) som bilden 
kommer från är utformat av Abel Bainnson Buts Lands-
cape Architects. Pirarna har olika teman och olika ut-
tryck, de fl esta för rekreation, lek etc, några är hållplatser 
för båttaxi etc. 

Tidigare fanns mycket fl er pirar längs sträckan. Funda-
menten till gamla pirar är synliga längs hela sträckan 
som avlånga fält av stolpar som precis sticker över 
vattenytan. Även i förlängningen av vissa nya pirar fi nns 
dessa fält där den gamla piren var längre. Dessa fält av 
fundament är fridlysta eftersom det är lek- och yngel-
platser för fl era fi skarter i fl oden. Dessutom utgör de 
en historisk bild av hur intensivt hamnområdet har varit 
exploaterat förr i tiden. Stolparna innebär också en länk 
mellan land och vatten. Utan att man har fysiskt tillträde 
till dem bildar de ett återkommande mönster längs hela 
strandparken. De fungerar också som referensobjekt till 
vattenståndet, vattenströmningen och våghöjden och 
kan därigenom förstärka känslan av närheten till och 
upplevelsen av vattnet.

Pir 46, Hudson River Park, New York

Illustration av Michel Desvigne föreställande succesionen i fl odparken i Bordeaux
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ENTRÉ LOCH LOMOND

Vid entré- och besökscentret till nationalparken Loch 
Lomond i Scottland har arkitekterna Bennetts Associa-
tes jobbat med en kolonnad eller skärm för att markera 
tröskeln till nationalparken. Kolonnaden 100 m lång och 
står mellan den lilla glas- och stålpaviljongen som är den 
egentliga entrén till nationalparken och övriga service-
byggnader, parkering etc. Den är ett sätt att särskilja 
områdets minsta byggnads roll och betydelse jämfört 
med de större och mer kommersiella grannarna. När 
man passerar kolonnaden in i byggnaden är man redan 
i parken, entrébyggnaden ligger i parken, till skillnad från 
de andra husen. 

Kolonnaden består av en stålram med stående träbalkar 
av ek i. Balkarna är rektangulära och står med den breda 
sidan mot varandra och den smala sidan mot huset, 
på tvären. Detta ger en jalusieffekt som riktar seendet 
och som endast medger en vinkelrät vy igenom. På 
långt håll är den genomsiktlig, för att allt mer begränsa 
sikten ju närmare man kommer. När man närmar sig på 
avstånd upplevs både kolonnaden och byggnaden som 
transparenta, och man kan skymta landskapet igenom. 
Resultatet blir en koncentration, ett exklusivt utsnitt, som 
ska locka besökaren vidare ut I landskapet. I gengäld 
begränsar kolonnaden effektiv av vyn mot parkeringen 
när man befi nner sig inne i byggnaden eftersom kolon-
naden står så nära. 

SEA RANCH, CAL

Landskapsarkitekten Lawrence Halprin gjorde i början av 
1960-talet en plan för exploateringen av kustplatån Sea 
Ranch norr om San Fransisco. Det dramatiska öppna 
landskapet delas upp av stora cypressridåer (”hedge 
rows”) på tvären mot vattnet. Dessa organiserar bebyg-
gelsen i en struktur för att alla ska få del av utsikten och 
husen inte ska tillåtas dominera för starkt över landska-
pet och vyerna. 

Bennets Associates, Loch Lomond Gateway & Orientation Centre 2002  © Bennets Associates

Plan av Lawrence Halprin över Sea Ranch, Californien.
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Highway 1 går på platån längs kusten och häckarna 
riktar blicken mot Stilla havet och delar in färden i en 
sekvens av vyer.

Planmässigt är detta kanske det projekt som påminner 
mest om mitt förslag. Den sttora skillnaden är skalan och 
sammanhanget, det är ett storslaget naturlgt landskap 
där exploateringen ska kamofl eras och häckarna anslu-
ter inte till någon befi ntlig struktur.
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